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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 

7.12 เสนอให้มผี้าใบปิดคลุม
รถบรรทุกเพื่อป้องกันฝุ่นละออง 
และการตกหล่นของดิน/ทราย ขณะ
ทำการขนส่ง เพื่อลดอุบัติเหตุ 

•       •  • •        

7.13 เสนอให้มชี่วงทางรับเร่ือง
ร้องเรียนท่ีประชาชนเข้าถึงได้สะดวก 
และมีการแก้ไขอย่างจริงจัง 

•       •    •      

7.14 เสนอให้พิจารณาการขนส่ง
อุปกรณ์ขนาดใหญ่ อาจลอดใต้
สะพานไม่ได้ 

   •              

7.15 เสนอให้ปรับปรุงสภาพรถให้มี
สภาพดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ        •          

7.16 หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการติดตามตรวจสอบผู้รับเหมาใน
การปฏิบัติตามมาตรการด้านการ
คมนาคมขนส่ง ว่าทำได้จริงหรือไม่ 
และควรมีบทลงโทษท่ีจริงจัง 

   •    •          

7.17 เสนอให้มมีาตรการควบคุม
น้ำหนักในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ 
ตั้งแต่ต้นทาง เช่น โรงโม่หิน 
เนื่องจากทำให้ถนนชำรุด 

   •    •         • 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
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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 

7.18 เสนอให้เพิ่มการฉีดพรมน้ำให้
เหมาะสมกับกิจกรรมหรือพื้นท่ีท่ีทำ
กิจกรรมต่างๆ ในช่วงระยะก่อสร้าง 
เช่น เพิ่มการฉีดพรมน้ำบริเวณ 
โรงโม่หิน 

   •              

7.19 เสนอให้มกีารติดตั้ง GPS เพื่อ
ควบคุมความเร็วของรถบรรทุกให้
เป็นไปตามท่ีกฏหมายกำหนด 
อย่างเคร่งครัด เพื่อลดอุบัติเหตุ 

• • • • •     •        

7.20 มีความเป็นไปได้มากน้อย
เพียงใด ท่ีจะเปิดเส้นทาง กม.16 ลง
หาดพลาเพ่ือปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม 
สามารถมองเห็นสนามบินได้  

         •        

7.21 พื้นท่ีในความดูแลของแขวง
ทางหลวงชนบทชลบุรีท่ีอยู่รอบ
สนามบินนานาชาติอู่ตะเภายังไม่มี
แผนในการพัฒนาโครงการใดๆ  

   •              
7.22 เสนอให้ใชช้่วงเวลากลางคืนใน
การขนส่งอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใช้
รถบรรทุกขนาดใหญ่ 

                • 
ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิง่และทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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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 

8. เศรษฐกิจ-สังคม 
8.1 ตำแหน่งที่พักคนงานก่อสร้างอยู่
บริเวณใด เสนอให้อยู่ไกลจากชุมชน 
เนื่องจากเกรงจะทำให้ชุมชนได้รับ
ความเดือดร้อน เช่น การทะเลาะ
วิวาท การพนัน ยาเสพติด และสัตว์
เลี้ยง 

• • • • • •   • •  •       

8.2 จำนวนคนงานประมาณเท่าไร 
เสนอให้จ้างคนงานในพื้นท่ี และไม่ใช้
แรงงานต่างชาติ 

•      •    •     •  
8.3 เสนอให้มีมาตรการลด
ผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ
ประมง เนื่องจากมีการพัฒนา
โครงการโดยรอบ และมีการกันเขต
ปลอดภัยจนเหลือที่ทำกินน้อยมาก 

• • •  • • •  •          

8.4 เสนอให้ดำเนินกิจกรรมท่ีจะดูแล
ด้านการศึกษา เช่น มอบทุนการศึกษา 
ให้นักศึกษาเข้าดูงาน/ฝึกงาน 
ในสนามบิน 

  •    •      •     
8.5 เสนอให้มีหน่วย CSR เพื่อลง
พื้นท่ีพบปะหน่วยงานหรือประชาชน
ในพื้นท่ีบ่อยๆ และทำงานอย่าง
เข้มแข็ง 

         •        

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิง่และทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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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 

8.6 เสนอให้โครงการเสนอแนวคิด
เกี่ยวกับกิจกรรมท่ีจะดูแลสังคม 
ชุมชน และกลุ่มประมงที่ได้รับ
ผลกระทบจากโครงการ 

 • •  • •   • •       • • 
8.7 เสนอให้จัดตั้งกองทุนพัฒนา
สนามบินและชุมชนโดยรอบตั้งแต่
เร่ิมแรก โครงการมีแนวทางการ
บริหารจัดการกองทุนอย่างเป็น
รูปธรรมอย่างไร ควรใส่องค์ประกอบ
ให้ชัดเจน และมีประโยชน์ต่อชุมชน
อย่างแท้จริง 

• • • •   • •  • • • •    • • 

8.8 เสนอให้มีผู้แทนภาคประชาชน 
และภาคส่วนต่างๆ ของท้องถ่ินร่วม
เป็นคณะกรรมการบริหารจัดการ
กองทุนด้วย 

•  •       • •        
8.9 เสนอให้เก็บเงินค่าเหยียบ
สนามบินเข้ากองทุนฯ •             •    
8.10 ประชาชนต้องการให้มีการ
จัดต้ังกองทุนดูแลผู้ได้รับผลกระทบ 
ให้เรียบร้อยก่อนเร่ิมดำเนินการ
ก่อสร้างโครงการ 

•                 
ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิง่และทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 4-111 
 

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 

8.11 เมื่อมกีารพัฒนาโครงการ
เศรษฐกิจจะดีข้ึน ความเจริญจะเข้า
มาในพื้นท่ี มีท้ังข้อดีและข้อเสีย 
ดังนั้น การประสานและให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานท้องถ่ินจะเป็น
ประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน 

  •               

8.12 เป็นโครงการท่ีมีประโยชน์ 
สร้างรายได้ทำให้เศรษฐกิจในพื้นท่ีดี
ข้ึน เช่น การท่องเท่ียว การศึกษา 

•  •  • • • • •          
8.13 เสนอให้กลุ่มท่องเท่ียวในพื้นท่ี
ไปต้ังบูธ ประชาสัมพันธ์ ภายใน
สนามบินได ้

    • • •            
8.14 เสนอให้พิจารณาสร้างงาน 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และความ
เข้มแข็งให้กับคนในพื้นท่ีท่ีได้รับ
ผลกระทบก่อน 

• • •  • •   •  • • •  •    
8.15 ประชาชนจะได้รับ
ผลประโยชน์อะไรบ้างจากการพัฒนา
โครงการ 

  •     •    •      
8.16 เสนอให้ประชาขนในท้องถ่ิน
สามารถเช้าไปประกอบอาชีพในเขต
สนามบินได้ เชน่ ค้าขาย รถรับจ้าง 

•  •  • •   •     •    • 

ร่าง
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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
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ผู้ได้รับผลกระทบ 
ใน NEF>40 /  
NEF 30-40 

ครัวเรือน
NEF>40 

ครัวเรือน 
NEF 30-40 

ครัวเรือน  
NEF30- ขอบเขต 

พื้นทีศ่ึกษา 

พื้นที ่
อ่อนไหว 

ผู้นำชุมชน 
ที่อยู่ในพืน้ที ่

เส้นเสียง 

8.17 เสนอให้เพิ่มเติมมาตรการ
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ส่งเสริมแหล่ง
อนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ป่าด้วย 

 •                

8.18 การย้ายเข้ามาของคนต่างถ่ิน 
มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม พัฒนา
ชุมชนเปน็เมืองมากข้ึน ส่งผลต่อ
ปัญหาการใช้สาธารณูปโภคซึ่งอาจไม่
ทันกับการพัฒนาและเกิดความขาด
แคลนได ้

 •                

8.19 เสนอให้มมีาตรการลด
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต/จิตใจของ
ประชาชนท่ีต้องโยกย้ายถ่ินฐาน 

         •        

8.20 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจต้อง
ดำเนินการควบคู่กับการพัฒนา 
ด้านสังคม 

•  •     •          

8.21 เสนอให้มมีาตรการป้องกันผู้มี
อิทธิพล/ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ •       •          

8.22 เสนอให้โครงการสำรวจข้อมูล
สภาพปัจจุบันของชุมชน และแจ้ง
ข้อมูลผลกระทบกับผู้ให้สัมภาษณ์
ทราบด้วย 

  •     •    •      
ร่าง
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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 

8.23 เสนอใหส้นามบินนานาชาติ 
อู่ตะเภา ดูตัวอย่างการเยียวยาผู้ท่ี
ได้รับผลกระทบจากสนามบิน 
สุวรรณภูมิว่ามีการดำเนินการ
อย่างไร 

                • 

8.24 เสนอให้โครงการคำนึงถึงผู้ท่ีจะ
ได้รับผลกระทบเป็นอันดับแรก 
พร้อมมีแนวทางการแก้ไขท่ี
เหมาะสม 

             •   • 
9. การโยกย้ายและการทดแทนทรัพย์สิน 
9.1 ประชาชนไม่ต้องการย้ายออก
จากพื้นท่ี NEF>40 จะได้รับ
ค่าชดเชยหรือไม่ และมีวิธีเพื่อให้อยู่
ในพื้นท่ีได้หรือไม่ 

•      • •    •      
9.2 กรณีท่ีวัด หรือโรงเรียน ไม่
สามารถย้ายได้ เสนอให้ติดแอร์  
ติดแผ่นกรองเสียงและจ่ายค่าไฟให้
ด้วย เพื่อแก้ไขปัญหาพ้ืนท่ีท่ีอยู่ใน
แนวเส้นเสียงได้หรือไม่ 

       •          

9.3 เสนอให้จ่ายค่าชดเชยในราคา 
ท่ีเป็นธรรม เพราะค่าชดเชยท่ีได้รับ
อาจจะไม่สามารถซื้อที่อื่นได้ 
เนื่องจากราคาแพงกว่าท่ีจะได้รับ  

•  •    •   • •  •      

ร่าง
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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
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ใน NEF>40 /  
NEF 30-40 

ครัวเรือน
NEF>40 

ครัวเรือน 
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ครัวเรือน  
NEF30- ขอบเขต 

พื้นทีศ่ึกษา 

พื้นที ่
อ่อนไหว 

ผู้นำชุมชน 
ที่อยู่ในพืน้ที ่

เส้นเสียง 

9.4 กรณีบ้านไม่มีใบอนุญาตก่อสร้าง
และเลขท่ีบ้าน และปลูกในท่ีดิน 
ท่ีเป็น สปก. ภบท. 5 และอื่นๆ จะ
ได้รับค่าชดเชยอย่างไร 

• • •    • •    • •     
9.5 กรณีท่ีไม่รับค่าชดเชยในช่วงแรก 
แต่เมื่อผ่านไปไม่สามารถอยู่ได้  
จะสามารถขอรับค่าชดเชยได้หรือไม่ 

•          • •      
9.6 มีรายละเอียดการชดเชย
ทรัพย์สินหรือดูแลผู้ได้รับผลกระทบ
เร่ืองเสียงอย่างไร และหน่วยงานใด
เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ 

•  •   • • •  • • • •      
9.7 เส้นเสียงในพื้นท่ี NEF>40 หาก
เป็นพื้นท่ีท่ีไม่มีสิ่งปลูกสร้างจะได้รับ
ค่าชดเชยหรือไม่ แล้วในอนาคต 
จะขายให้ใครได้  

       •          
9.8 กรณีท่ีต้องปรับปรุงที่พักอาศัย  
มีแนวทางการดำเนินการอย่างไร 
ใครเป็นผู้ตรวจสอบว่าทำจริงหรือไม่ 
เสนอให้มีการชดเชยเพิ่มเติมกรณี
วัสดุเสื่อมสภาพ 

  • •              ร่าง
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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 

9.9 ในปัจจุบันบริเวณอู่ตะเภามีการ
กว้านซื้อที่ดินเพื่อทำการค้าและท่ีอยู่
อาศัย หากมีการดำเนินการจริง จะมี
การควบคุมการก่อสร้างอาคาร
อย่างไร 

  •               

9.10 เสนอให้โครงการพิจารณา
มาตรการในการชดเชย ท้ังเร่ืองปี
ปลูกสร้าง และเร่ืองการประเมิน
ราคาค่าชดเชย 

 •      • • •  •      
9.11 การย้ายท่ีตั้งศาสนสถาน 
สถานศึกษา และสถานพยาบาล  
ต้องใช้งบประมาณดำเนินการสูง  
ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าดำเนินการ 

       •          
9.12 การย้ายท่ีตั้งศาสนสถาน 
สถานศึกษา และสถานพยาบาล  
อาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางของ
คนในชุมชน 

      • •          
9.13 กรณีวัด/โรงเรียนถ้าเกิดผล
กระทบมากก็จำเป็นต้องย้ายออก  
แต่ต้องหาท่ีสร้างให้ใหม่ให้เหมาะสม
และมีพื้นท่ีเพียงพอ 

  •    •   • •  •      
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 

9.14 โครงการจะเร่ิมชดเชยเมื่อไร 
และต้องย้ายออกเมื่อไร หลังจากที่
โครงการซื้อแล้ว ขอให้แจ้งล่วงหน้า
อย่างน้อย 1 ปี 

      • •    •      
9.15 เสนอให้โครงการนำพ้ืนท่ี
จำนวนมากจากการจ่ายค่าชดเชย  
ไปทำให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด 

  • •    •          
9.16 การชดเชยสำหรับผู้ได้รับ
ผลกระทบฯ และหน่วยรับร้องเรียน
ตั้งอยู่ท่ีไหน เบอร์โทร ควรระบุ 
ให้ชัดเจน และหน่วยงานใดเป็น
ผู้ติดตามตรวจสอบมาตรการฯ และ
รับผิดชอบหากมาตรการท่ีกำหนด 
ไม่เป็นไปตามท่ีกำหนด 

       •     •    • 

9.17 การกำหนดการชดเชยในพื้นท่ี
ท่ีได้รับผลกระทบ NEF>30 และ  
NEF>40 มีกฎหมายรับรองหรือไม่ 

       •    •      
9.18 การตั้งกองทุนชดเชย ตั้งเมื่อไร 
กองทุนวงเงินเท่าไร ใครเป็นผู้บริหาร
กองทุน จะพิจารณาจ่ายเงินเมื่อไร 
กระบวนการพิจารณเป็นอย่างไร  

           •      
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 

9.19 หน่วยงานท่ีดูแลประชาชนผู้
ได้รับผลกระทบและไม่สามารถหาท่ีอยู่
ใหม่เองได้ เช่น การเคหะ สถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 

  •               
9.20 ในกรณีท่ีต้องย้ายออกจาก
พื้นท่ีเส้นเสียง พื้นท่ีจังหวัดระยอง 
มี 3 อำเภอ ท่ีกันไว้สำหรับเป็นท่ีอยู่
อาศัย ได้แก่ อ.วังจันทร์ เขาชะเมา 
และแกลง 

         •        

9.21 การใช้ประโยชน์ในท่ีราชพัสดุ
สามารถทำได้ ถ้าเป็นประชาชนก็จะ
เป็นในรูปแบบการเช่า การเข้ามาเช่า
ในพื้นท่ีธนารักษ์มี 3 ประเภท คือ  
อยู่อาศัย ทำการเกษตร และเช่าเพ่ือ
ทำประโยชน์อย่างอื่น 
กรณีเป็นหน่วยงานก็ให้ทำเร่ืองขอใช้
พื้นท่ีได้ ซึ่งทางธนารักษ์ก็จะมีเกณฑ์
ในการพิจารณา อาทิ วัดสามารถขอ
ใช้ท่ีราชพัสดุได้ประมาณ 6 ไร่ 
โรงเรียน หรือสถานพยาบาลของรัฐ 
ก็สามารถทำเร่ืองขอเข้าใช้ท่ีดินได้
ตามเกณฑ์ที่มี 

  •               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 

9.22 เสนอให้มกีารจัดการพื้นท่ี
สำหรับประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ
จากการก่อสร้างสนามบินเป็นพิเศษ 

             •   • 
9.23 เสนอให้พิจารณาจ่ายค่าชดเชย
ให้ครอบคลุม NEF 30-40 เนือ่งจาก
ได้รบผลกระทบด้านเสียงไม่แตกต่าง
จาก NEF>40 

       •    •      
9.24 เสนอให้มกีารบวกค่าเสีย
โอกาสสำหรับผู้ท่ีได้รับค่าชดเชยและ
ต้องย้ายออกจากพื้นท่ีท่ีต่อไปจะมี
ความเจริญมากข้ึน 

       •    •      
10. การสาธารณสุข (สุขภาพ) 
10.1 เสนอให้มกีารตรวจวัดอากาศ
ภายในสนามบิน เพื่อหาแนวทาง 
ลดผลกระทบของโรคระบบทางเดิน
หายใจ 

  •               
10.2 เสนอให้โครงการดำเนินการ 
เฝ้าระวังสมรรถภาพการได้ยินของคน
ในชุมชนท่ีได้รับผลกระทบเร่ืองเสียง 

  •    • •    •      
10.3 เสนอให้โครงการเพิ่มเติม
เกี่ยวกับผลกระทบเร่ืองระดับเสียง 
ท่ีมีผลต่อสุขภาพร่างกาย และจิตใจ 
พร้อมวิธีการป้องกัน 

•  •       • •        

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 

10.4 เสนอให้มมีาตรการด้าน
สุขภาพให้สอดคล้องกับผลกระทบ 
ท่ีจะเกิดข้ึนจากกิจกรรมของโครงการ 

  •         •    •  
10.5 เสนอให้มีแผนป้องกันโรคจาก
คนงาน นักท่องเท่ียว และประชากร
แฝงที่เข้ามาในพื้นท่ีเพิ่มข้ึนทำให้เกิด
โรคใหม่/เกิดซ้ำในพื้นท่ี 

•  •     •  • • •       
10.6 เสนอให้มกีารตรวจสุขภาพ 
และบัญชีรายชื่อพร้อมประวัติของ
คนงานก่อนเข้าทำงาน และ 
ตรวจติดตามปีละ 1 คร้ัง 

  •       • •        
10.7 เสนอให้เนน้การป้องกัน
เบื้องต้น และให้วัคซีนในกลุ่มเสี่ยง •  •               
10.8 ห่วงกังวลเร่ืองจำนวนคนงาน 
และประชากรแฝงที่จะเข้ามาในพื้นท่ี
แย่งการบริการด้านสาธารณสุขกับ
คนในพื้นท่ี 

  •     • • • •      •  
10.9 เสนอให้คนงานมีการย้าย
ทะเบียนบ้านเข้าพื้นท่ี เพื่อให้
งบประมาณการรักษาพยาบาล 
เข้ามาในพื้นท่ีด้วย 

  •               
10.10 กังวลเร่ืองอุบัติเหตุท่ีจะ
เกิดข้ึนจากปริมาณจราจรท่ีเพิ่มข้ึน   •               

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
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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 

10.11 เสนอให้โครงการมีระบบ 
การจัดการท่ีพักคนงานให้ถูกหลัก
สุขาภิบาล มีสถานพยาบาลเบื้องต้น 
มีการอบรมให้ความรู้ในการดูแล
ความสะอาด เพื่อลดการเกิดโรค 

•  •     •  • •        

10.12 เสนอให้มีมาตรการดูแล
สุขภาพจิตของคนในพื้นท่ีได้รับ
ผลกระทบจากโครงการ 

  •       • •        
10.13 เสนอให้เพิ่มมาตรการ 
ด้านสุขภาพ “ประสานกับหน่วยงาน
สาธารณสุขในพื้นท่ีเพื่อวางแผนการ
ดำเนินงานด้านสุขภาพ" 

  •             •  
10.14 เสนอให้มีการตรวจสุขภาพ
และจัดทำสถานะสุขภาพของ
ประชาชนในพื้นท่ีเพื่อเป็นการเฝ้า
ระวังผลกระทบท่ีเกิดข้ึน เป็นการ
สร้างความตระหนักในพื้นท่ี 

 • •       • •        

10.15 เห็นด้วยกับมาตรการด้าน 
การร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุข 
และการจัดต้ังกองทุนชดเชยผู้ได้รับ
ผลกระทบ และขอให้การชดเชย 
เป็นการชดเชยอย่างยั่งยืน 

       •  • •        
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 

10.16 เสนอให้ EEC ส่งเสริมระบบ
บริการด้านการสาธารณสุข และเพิ่ม
จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ และ
สนับสนุนงบประมาณในพื้นท่ี เพื่อ
รองรับการพัฒนาต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึน 

  • • • •   •    •      

11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
11.1 เสนอให้โครงการมีมาตรการ
ป้องกัน ควบคุม มีเแผนการตอบโต้
เหตุฉุกเฉินและแผนการฟื้นฟูท่ี
ชัดเจนครบถ้วน 

 • •       • •   •     
11.2 อปพร.ในพื้นท่ีพร้อมสนับสนุน
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และการจัดเตรียม
กำลังพลให้เพียงพอเพื่อเป็นแผน
รองรับในอนาคต รวมถึงการซ้อม
แผนร่วมกัน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
กันระหว่างหน่วยงานภายนอก และ
ในเขตพ้ืนท่ีสนามบิน 

          •       

11.3 เสนอให้พัฒนาศักยภาพของ
การบรรเทาสาธารณภัยทางน้ำ โดย
การให้ความรู้ อุปกรณ์สนับสนุน ให้
เพียงพอ 

          •       
11.4 โครงการมีแผนรองรับเหตุ
ฉุกเฉินกรณีอุบัติเหตุหรือไม่   •     •          

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
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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 

11.5 ขอให้แจ้งบัญชีรายชื่อคนงาน
ต่อท้องท่ีด้วย    •             • 
11.6 เสนอให้มกีารเตรียมความ
พร้อมเร่ืองการรักษาความปลอดภัย
โดยการซ้อมแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน
ตามระยะเวลท่ีกำหนด 

•  • •       •       
11.7 เสนอให้กำหนดมาตรการด้าน
ความปลอดภัยในการขนส่งคนงาน   • •              
11.8 ในพื้นท่ีมีสถานบริการด้าน
สาธารณสุขเพียงท่ีจะรองรับกรณี 
เกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ 

  •               
12. ป่าไม้และสัตว์ป่า 
12.1 การข้ึนลงของเคร่ืองบินผ่าน
บริเวณเยอดเขา กระทบต่อระบบ
นิเวศและวงจรชีวิตบนเขาหรือไม่ 

• •                

12.2 เสนอให้มกีารปลูกต้นไม้เพื่อ 
ดูดซับเสียง  • •               

12.3 ผลการสำรวจทรัพยากรป่าไม้
และสัตว์ป่าในปัจจุบันเป็นอย่างไร  •                

12.4 เสนอให้โครงการปลูกป่า
ทดแทนพื้นท่ีสีเขียวก่อนมีการปรับ
พื้นท่ีเป็นสนามบิน 

 •    •            

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
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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 

12.5 การนำเสนอข้อมูลการสำรวจ
นกในพื้นท่ีสนามบินมีวัตถุประสงค์
เพื่ออะไร  

 •                

12.6 การกำจัดนกปากห่าง มีวิธีการ
จัดการ/มาตรการอย่างไร เนื่องจาก
ห่วงกังวลเร่ืองระบบนิเวศ  

         •        

12.7 เสนอให้โครงการส่งเสริมการ
อนุรักษ์ป่าบริเวณเขาโกรกตะแบก  •                

12.8 พื้นท่ีป่าตามกรมท่ีดิน มีมติ 
ครม. 2541 ซึ่งชะลอการจับกุมผู้บุก
รุกพื้นท่ีป่า ทำให้ยังสามารถอยู่ได้ 
ซึ่งใน มติ ครม. จะมกีารประกาศ
รายชื่อผู้ท่ีได้รับสิทธิดังกล่าว 

 •                

12.9 สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบริเวณ
เขาชีโอน เป็นพื้นท่ีฟื้นฟู อนุรักษ์ 
เพาะพันธุ์สัตว์ป่า โดยสัตว์ในคดีต่างๆ 
ท่ีจับกุมจะนำมาเลี้ยงที่นี่ หากมีการ
รบกวนอาจส่งผลต่อสัตว์เหล่านี้ 
โดยเฉพาะสัตว์ใจเสาะ เช่น นกสาลิกา 
และอาจรบกวนการให้นมลูกของสัตว์ 

 •                ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
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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 

13. การมีส่วนร่วมและประชาสัมพันธ์ 
13.1 เสนอให้มกีารประชุมชี้แจง
เกี่ยวกับการประเมินราคาซื้อขายและ
ชดเชยอีกคร้ัง ก่อนเร่ิมทำการซื้อขาย 

           •      
13.2 เสนอให้โครงการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านผู้นำ เช่น 
นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. 
เพื่อประสานลูกบ้านต่อไป 

•       •     •    • 
13.3 เสนอให้มกีารประชาสัมพันธ์
ผ่านทางไลน์และเฟสบุ๊ค    •              
13.4 เสนอให้จัดประชุมกลุม่กับกลุ่ม
ธุรกิจและหน่วยงานหลัก ๆ ในพื้นท่ี 
จ.ระยอง เช่น อบจ. หอการค้า  
สภาอุตสาหกรรม ด้วย 

•                 
13.5 เสนอให้มชี่องทางร้องเรียน
สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ
ท่ีประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย และ
ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการรับ
เร่ือง และตอบสนองเร่ืองร้องเรียน 

 • •     •    •      

13.6 เสนอให้แจ้งข้อเท็จจริงที่จะ
เกิดข้ึน จากการดำเนินการให้
ประชาชนได้รับทราบ โดยท่ัวถึง 

•  •               

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 

13.7 เสนอให้โครงการ
ประชาสัมพันธ์ถึงปัญหาท่ีคนในพื้นท่ี
จะได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง 

      • •  • •  •      
13.8 เสนอให้โครงการลงพื้นท่ีจัด
ประชุมกับผู้ท่ีได้รับผลกระทบโดยตรง 
เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลท่ี
ถูกต้อง 

         •        
13.9 เสนอให้เข้ามาจัดประชุมรับฟัง
ความคิดเห็น คร้ังที่ 3 ในพื้นท่ี 
NEF>40 ได้หรือไม่ โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ 3 
4 6 8 ตำบลสำนกัท้อน 

           •      

13.10 ให้ประชาชนได้เห็นรายงาน
การศึกษาของโครงการด้วย         •          

13.11 เสนอให้ส่งสรุปผลการประชุม
รับฟังความคิดเห็น คร้ังที่ 2  
โดยละเอียดให้ประชาชนในพื้นท่ี
รับทราบด้วย เพื่อความมั่นใจว่าสิ่งที่
เสนอไว้ ได้นำเสนอไว้แล้ว 

       •    •      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 

13.12 ในการจัดประชุมใหญ่คร้ัง
ถัดไป ขอเสนอให้โครงการจัดให้มีรถ
กระจายเสียงประชาสัมพันธ์เพ่ือ
ประกาศแจ้งเชิญชวนผู้เข้าร่วม
ประชุมให้ท่ัวถึง 

       •          

13.13 เสนอให้สื่อสารให้ประชาชน
ทราบทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์/ 
เหตุฉุกเฉิน ผ่านช่องทางต่างๆ 

• •                
13.14 การประชาสัมพันธ์อาจจะ
ต้องมีหลายภาษา เนื่องจากมีคน
ต่างชาติในพื้นท่ี 

 •          •      
13.15 เสนอให้แจ้งประชาชนให้
รับทราบข้อมูลแผนการก่อสร้าง 
ว่าอยู่ในระยะใด และแต่ละระยะ 
ใช้เวลานานเท่าใด 

       •          

13.16 การรับฟังความคิดเห็นในคร้ัง
ท่ี 2 นี้เป็นส่วนหนึ่งของข้ันตอนตาม
กฎหมายหรือไม่ ขณะนี้อยู่ใน
ข้ันตอนใด และได้แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
ล่วงหน้าอย่างไร บริษัทท่ีปรึกษาได้
แจกเอกสารล่วงหน้าให้ทราบมาก่อน
ตามเงื่อนไขเวลาหรือไม่ อย่างไร 

           •      
ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
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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 

13.17 ควรมีการประชาสัมพันธ์และ
ให้ข้อมูลเบื้องต้นท่ีจะให้ทุกท่าน
รับทราบก่อนเร่ิมประชุม 

           •      

13.18 การประชุมคร้ังถัดไปจัดข้ึน 
ท่ีไหน และจะมีการตอบคำถาม 
ท่ีได้ถามไว้ในวันนี้หรือไม่ 

           •      

13.19 สามารถทำเว็บไซต์ท่ีมี
ช่องทางการถาม-ตอบ ได้หรือไม่            •      

13.20 เอกสารสรุปการรับฟังความ
คิดเห็นคร้ังที่ 1 มีการส่งหรือเผยแพร่
ให้ประชาชนได้รับทราบหรือไม่ 

           •      

13.21 ท่ีผ่านมา รพ.สต.บ้านโค้งวัน
เพ็ญ เป็นหน่วยกลางในการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
โครงการโรงโม่หินให้กับชุมชน ซึ่ง
สำหรับโครงการนี้ รพสต.ยินดีเป็น
สื่อกลางในการช่วยประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารให้กับชุมชนด้วย 

  •               

13.22 ขอเบอร์ติดต่อกับกองทัพเรือ
ได้หรือไม่            •      
13.23 โครงการควรแจ้งข่าวสาร 
ความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ
อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ 

             • • • • 

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 

14. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
14.1 ขอดูแผนแม่บทของสนามบิน
นานาชาติอู่ตะเภาได้หรือไม่    •        •      
14.2 แผนแม่บทโครงการทำไว้ต้ังแต่
เมื่อไร มีระยะเวลาคุ้มทุนกี่ปี            •      
14.3 ขอไฟล์รายงาน EHIA ของ
โครงการเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลด้วย   •               
14.4 เนื่องจากปัจจุบันมีหลาย
โครงการและหลายหน่วยงานท่ีมารับ
ฟังความคิดเห็นในพื้นท่ี ขอฝากให้มี
การบูรณาการโครงการต่างๆ ร่วมกัน 
เพื่อจะได้เป็นภาพรวมของการ
พัฒนาในพื้นท่ี และมองผลกระทบ 
ท่ีจะเกิดข้ึนจากหลายๆ โครงการ 

•       •          

14.5 เสนอให้มกีารสร้างเข่ือนกัน
คลื่น และขยายพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเป็น
การฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล 
เนื่องจากพลาเป็นพื้นท่ีทะเลเปิด 
การสร้างปะการังเทียมอาจโดนพายุ 
และเรือลากเสียหายได้ง่าย 

        •         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 

14.6 กรณีสุวรรณภูมิท่ีเกิดข้ึนจริง
แล้ว มีข้อมูลท่ีทำการศึกษาเทียบไว้
หรือไม่ ว่าเสียงที่คาดการณ์กับเสียง
ท่ีเกิดข้ึนจริง ต่างกันเท่าไร 

           •      
14.7 โรงโม่หินบริเวณเขาชีจรรย์ 
สร้างความเดือดร้อนให้กับคนใน
พื้นท่ีมาก ไม่มีการปฏิบัตตาม
มาตรการด้านการขนส่ง มีเร่ือง
ร้องเรียนอยู่บ่อยคร้ัง 

•  •               

14.8 การประกาศให้จังหวัดระยอง 
ชลบุรี ฉะเชิงเทราเป็นพื้นท่ีเศรษฐกิจ
ส่งผลให้ราคาท่ีดินสูงข้ึน  

  •               
14.9 การเดินทางของคนชลบุรีไป
สุวรรณภูมิสะดวกกว่าอู่ตะเภา    •              
14.10 การบริหารจัดการในพื้นท่ี
ทหาร มีข้อจำกัดด้านความมั่นคง    •              
14.11 มีความเห็นว่าจังหวัดระยอง 
ไม่ได้ประโยชน์มากนักจากการมี
สนามบิน เนือ่งจากนักท่องเท่ียว 
มุ่งไปท่ีพัทยา ไม่มาระยอง 

•                 
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 

14.12 เสนอให้มีห้องปฏิบัติการเร่ือง
เสียง โดยจำลองเสียงจริงโดยมีเสียง
เคร่ืองบินท่ีระดับความดัง NEF30 
และ NEF40  ใหผู้้ได้รับผลกระทบได้
ทดสอบด้วยตัวเองแล้วว่าสามารถรับ
ผลกระทบด้านเสียงได้หรือไม่ 

       •          

 

ร่าง
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ทั้งนี ้ โดยสามารถสรุปผลการประชุม ประเด็นคำถามและข้อเสนอแนะต่างๆ พร้อมคำชี ้แจงได้ดัง   
ตารางที่ 4.1-31 

ตารางที่ 4.1-31 สรุปประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะและคำช้ีแจงจากบริษทัทีป่รึกษา 
ประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ คำช้ีแจง 

1) รายละเอียดโครงการ  
- เสนอให้เปิดทางเข้า-ออกทางด้านถนนสุขุมวิท เพื่ออำนวย

ความสะดวกเมื่อเปิดเป็นสนามบินพาณิชย์ 
- โครงการมีแผนที ่จะเปิดทางเข้า -ออก เชื ่อมโยงกับการคมนาคม

ภายนอกทั ้งทางรถยนต์และทางรถไฟความเร็วสูงเพื ่อเชื ่อมโยงกับ
อาคารผู ้โดยสาร โดยกำหนดให้มีทางเข้า -ออก อยู ่ทางทิศเหนือ 
ของสนามบินทางฝั่งจังหวัดระยองไว้แล้ว 

- การตดิต้ังป้ายเข้าสนามบินเพิ่มเติม ให้หน่วยงานท่ีบริหาร
จัดการสนามบินประสานขออนุญาตกรมทางหลวง 

- รับทราบข้อเสนอแนะ 

- เสนอให้โครงการแจ้งกิจกรรมที ่จะดำเนินการในพื้นท่ี
โครงการและพื้นท่ีโดยรอบ ข้อมูลเส้นเท่าระดับเสียง และ
เขตปลอดภ ัยทาง เด ินอากาศ ให ้ โยธาธ ิการแล ะ 
ผังเมืองรับทราบ เพื่อนำมาผนวกในการทำผังเมืองรวม 

- โครงการจะประสานงานกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งแผนที่เส้นเท่าระดับเสียงไปพิจารณา
ผนวกรวมแผนที่ดังกล่าวในผังเมืองรวมเพื่อควบคุมการใช้ที ่ดินและ  
การก่อสร้างอาคารโดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ให้เหมาะสม 
และสอดคล้องกับกิจกรรมของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา เขตความ
ปลอดภัยในการเดินอากาศ และพื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากการพัฒนา
สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 

- เขตปลอดภัยทางเดินอากาศคืออะไร มีผลบังคับใช้อย่างไร - เขตปลอดภัยทางเดินอากาศคือ พื้นท่ีโดยรอบสนามบินท่ีถูกกำหนดโดย
ประกาศกระทรวงคมนาคม ให้เป็นพื้นท่ีควบคุมสิ่งปลูกสร้าง หรืออาคาร 
หรือต้นไม้ยืนต้น เพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อการเดินอากาศของอากาศยาน
ที่จะมาขึ้นลง ณ สนามบินนั้น โดยห้ามมิให้บุคคลใดทำการก่อสร้าง  
สิ่งปลูกสร้าง หรืออาคาร หรือปลูกต้นไม้ยืนต้นภายในบริเวณนี้เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าท่ี (สำนักงานการบิน 
พลเรือนแห่งประเทศไทย) 

- แขวงทางหลวงชนบทระยองมีการวางแผนโครงข่ายถนน 
รอบๆ สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ต้องการคำแนะนำจาก
ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือจะได้ออกแบบได้อย่างเหมาะสม 

- รับทราบข้อเสนอแนะ 

- ควรใช้ชื่อสนามบินให้ตรงกับชื่อปัจจุบัน และควรใช้ชื่อ
เดียวกันในทุกเอกสาร 

- รับทราบข้อเสนอแนะ 

- เสนอให้เตรียมความพร้อมของระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า 
น้ำใช้ การจัดการน้ำเสียและขยะ เพื่อรองรับการพัฒนาท่ี
จะเกิดข้ึน 

- โครงการได้มีการเตรียมความพร้อมในเร่ืองของระบบสาธารณูปโภค
เรียบร้อยแล้ว 
- การใช้ไฟฟ้า ภายในโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบิน

ภาคตะวันออกจะรับไฟฟ้าจากบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด 
(มหาชน) 

- การใช้ในน้ำ ภายในโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบิน
ภาคตะวันออก จะมีการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาโดยบริษัท 
อีสท์วอเตอร์ โดยมีขนาดกำลังการผลิตรวม 20,000 ลบ.ม./วัน 

- ขยะท่ีเกิดข้ึนจะมีการจัดภาชนะจัดวางให้เหมาะสมกับประเภทและ
แหล่งกำเนิดมูลฝอย มีการดำเนินการดังนี้ 
1) มูลฝอยท่ัวไป 

- มูลฝอยประเภทอาหาร : โครงการจะให้ผู้ได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานราชการหรือตามที่กฎหมายกำหนด นำเศษอาหาร
ดังกล่าวไปกำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล  

ร่าง
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ตารางที่ 4.1-31 สรุปประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะและคำช้ีแจงจากบริษทัทีป่รึกษา 
ประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ คำช้ีแจง 

- มูลฝอยที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ : จะมีเอกชนนำรถเข้ามา 
รับซื้อภายในพื้นท่ีสถานีขนถ่าย 

- มูลฝอยท่ีเหลือจากการคัดแยก : จดัเก็บในอาคารคัดแยกขยะ 
เพื่อรอการขนถ่ายออกไปกำจัดเป็นประจำทุกวัน ด้วยวิธีกำจัด
ท่ีถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 

2) มูลฝอยอันตราย 
มูลฝอยอันตราย จะเก็บในอาคารสำหรับเก็บมูลฝอยอันตราย 
เพื่อรอส่งไปกำจัดโดยผู้ท่ีได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ 

3) มูลฝอยติดเชื้อ 
มูลฝอยติดเชื้อจะถูกนำไปเก็บไว้ในห้องควบคุมอุณหภูมิไม่ให้
เกิน 10 องศาเซลเซียส เพื่อรอการขนส่งไปกำจัดภายนอกพื้นท่ี
สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา โดยวิธีการเผาในเตาเผามูลฝอยติด
เชื้อของผู้ท่ีได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ 

- โครงการมีการเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนอย่างไร - แผนการพัฒนางานก ่อสร้างเส ้นทางการคมนาคมที ่ เก ี ่ยวข้องกับ
แผนพัฒนาของสนามบินนานาชาติอู ่ตะเภา ได้แก่ ทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 7 และรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ท่ีมีความเกี่ยวเนื่อง
และเชื่อมโยงสนับสนุนระบบขนส่งมวลชนสำหรับรองรับการใช้บริการ
สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมือง และสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 

- การกำหนดขอบเขตพื ้นที ่ศึกษามีหลักการอย่างไร มี
มาตรฐานสากลหรือไม่ 

- โครงการ ได้กำหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษาให้ครอบคลุมตามการคาดการณ์
ผลกระทบด้านเสียงที ่ไกลที ่ส ุด โดยใช้ประสบการณ์จากการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของสนามบินดอนเมือง และสนามบินสุวรรณภูมิ 

- การก่อสร้างทางวิ่งจะต้องร้ืออู่ซ่อมการบินไทยด้วยหรือไม่ - เนื่องจากศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน (MRO) เดิมของบริษัทการบินไทย
ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่จะก่อสร้างทางวิ่งที่ 2 จึงมีความจำเป็นต้องย้าย MRO 
ไปยังที่ตั ้งใหม่ ซึ่งอยู่ภายในพื้นที่พื้นที่เขตส่งเสริมเมืองการบินภาค
ตะวันออก (6,500 ไร่) 

- เสนอให้โครงการทบทวนเหตุผลความจำเป็นในการพัฒนา
สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 

- รับทราบข้อเสนอแนะ 

- โครงการต้องเข้าพิจารณาจากประชุมคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) หรือไม่  

- โครงการ ต้องเข้าพิจารณาจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
(กก.วล.) เนื่องจากเป็นโครงการของรัฐ 

- หน่วยงานใดเป็นเจ้าของและ/หรือผู ้รับผิดชอบบริหาร
จัดการโครงการนี้ 

- กองท ัพเร ือร ่ วมก ับคณะกรรมการนโยบายเขตพ ัฒนาพ ิ เ ศษ  
ภาคตะวันออก หรือ EEC เป็นเจ้าของโครงการ ส่วนผู้บริหารโครงการ  
อาจเป็นกองทัพเรือหรือ EEC หรือหน่วยงานอื่นท่ีเข้ามารับดำเนินการ 

- โครงการจะก่อสร้างได้เมื่อไร - โครงการจะเร่ิมการก่อสร้างได้ภายหลังรายงาน EHIA ได้รับความเห็นชอบ
จาก สผ. และ กก.วล. คาดว่าการก ่อสร้างทางว ิ ่งและทางขับที ่ 2  
จะก่อสร้างในปี พ.ศ. 2564-2566 และจะเปิดดำเนินการในปี พ.ศ.2567  

- ในอนาคตเที ่ ยวบินท ี ่ สนามบ ินนานาชาติอ ู ่ ต ะเภา  
จะม ีก ี ่เท ี ่ยวบิน รองรับเครื ่องบินขนาดใดบ้าง และ 
มีเส้นทางบินไปท่ีใดบ้าง 

- คาดการณ์ว่า ปี พ.ศ. 2591 จะมีเท่ียวบินสูงสุด 840 เท่ียวบิน/วัน  
- คาดการณ์ว่าชนิดเคร่ืองบิน (เคร่ืองบินพาณิชย์) ปี พ.ศ. 2591 สามารถ

รองรับเคร่ืองบิน Code C เชน่ Airbus A320, Code D เช่น Boring 
767, Code E เช่น Boring 777 และ Code F เช่น Airbus A380 
- สำหรับเส้นทางการบินข้ึนอยู่กับนโยบายในอนาคตของโครงการ 

- จำนวนเท่ียวบินคาดการณ์ตามแผนแม่บท มีกี่ระยะ และ
ในปัจจุบันการพัฒนาอยู่ในระยะใด 

- จำนวนเท่ียวบินคาดการณ์ตามแผนแม่บท ได้มีการคาดการณ์กรณี 
มีการเติบโตมากกว่ากรณีฐาน (Aggressive Scenario) เพื่อเป็นการ
รองรับกิจกรรมท่ีเกินขีดความสามารถในการรองรับของท่าอากาศยาน
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ตารางที่ 4.1-31 สรุปประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะและคำช้ีแจงจากบริษทัทีป่รึกษา 
ประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ คำช้ีแจง 

สุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมือง ทำให้สายการบินจำนวนมาก
มาใช้บริการท่ีสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 
- ระยะท่ี 1 (คาดการณ์ถึงปี พ.ศ. 2571 ต้องพัฒนาในช่วงปี  

พ.ศ. 2564-2566) จำนวนเท่ียวบิน 78,000 เท่ียวต่อปี  
รองรับผู้โดยสาร 14 ล้านคน 

- ระยะท่ี 2 (คาดการณ์ถึงปี พ.ศ. 2581 ต้องพัฒนาในช่วงปี  
พ.ศ. 2573-2576) จำนวนเท่ียวบิน 189,000 เท่ียวต่อปี  
รองรับผู้โดยสาร 38 ล้านคน 

- ระยะท่ี 3 (คาดการณ์ถึงปี พ.ศ. 2591 ต้องพัฒนาในช่วงปี  
พ.ศ. 2583-2576) จำนวนเท่ียวบิน 305,000 เท่ียวต่อปี  
รองรับผู้โดยสาร 70 ล้านคน 

- การก่อสร้างทางวิ่งที่ 2 อยู่ในการพัฒนาระยะท่ี 1 ซึ่งจะต้องพัฒนา
ในช่วงปี พ.ศ. 2564-2566 

- ขอทราบเหตุผลท่ีเลือกระยะห่างของทางวิ่งท่ี 1 และ 2 ท่ี 
1,140 เมตร และเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ 

- โครงการ พิจารณาเห็นว่าระยะห่างของทางวิ่ง 1 ,140 เมตร มีความ
เหมาะสมมากที ่ส ุด เนื ่องจากเป็นการหลีกเลี ่ยงข้อจำกัดของเขา  
โกรกตะแบกท่ีอาจมีผลต่ออุปสรรคด้านการบิน และการปรับลดระดับ
ความสูงของทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์) รวมท้ังจากการ
พิจารณาของรัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ  
ภาคตะวันออก ตามมติการประชุมเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561  
ได้กำหนดให้ใช้ระยะห่างของทางวิ่ง 1,140 เมตร ในการวางแผนการ
พัฒนาสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 

- เสนอให้ย้ายทางวิ่งที่ 2 ศูนย์ซ่อม และกิจกรรมต่างๆ 
ทั ้งหมดไปทางด้านซ ้ายของทางว ิ ่ง ท ี ่  1 เพ ื ่อไม ่ให้
ผลกระทบออกมานอกพื้นท่ีทหารมาถึงประชาชน 

- ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก เร่ือง กำหนดเขตส่งเสริม : เมืองการบินภาคตะวันออก 
ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 
135 คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐก ิจพิเศษ  
ภาคตะวันออกเห็นชอบในการกำหนดให้พื ้นที ่ 6,500 ไร่ บริเวณ
สนามบินนานาชาติอู ่ตะเภา จังหวัดระยอง เป็น “เขตส่งเสริม :  
เมืองการบินภาคตะวันออก” เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการบิน และ 
โลจิสติกส์ ดังนั้น การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน 
และโลจ ิสต ิกส ์  จะต ้องอย ู ่ ในพ ื ้นท ี ่ เขตส ่ ง เสร ิม เม ืองการบิน 
ภาคตะวันออก (6,500 ไร่) เท่านั้น 

- ขอทราบการบริหารจัดการสัดส่วนเท่ียวบินของทางวิ่งที่ 1 
และทางวิ่งที่ 2 

- การบริหารจัดการสัดส่วนการใช้ทางวิ่งที่ 1 และทางวิ ่งที ่ 2 อยู่ใน  
ความรับผิดชอบของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) 
ซึ่งมีหน้าท่ีในการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศและสื่อสารการบิน
ในอาณาเขตประเทศไทย โดยมีเครือข่ายเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆ 

- เสนอให้ถมทะเล เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงที ่จะมีต่อ
ประชาชนน้อยลง 

- ด้วยข้อจำกัดของพื้นที่เดิมที่มีทางวิ่งที่ 1 อยู่แล้ว ดังนั้นเพื่อให้ง ่าย  
ต่อการศึกษาความเหมาะสมของตำแหน่งทางวิ่งที่ 2 จึงต้องพิจารณา
อย่างรอบด้าน โดยตำแหน่งที ่ เหมาะสมคือขนาดกับทางวิ ่งที ่ 1  
ท่ีระยะห่าง 1,140 เมตร 

- โครงการใช้แหล่งดินจากที่ใด ขอให้ควบคุมการลักลอบ  
ขุดหน้าดินของประชาชน 

- แหล่งดินและทรายส่วนใหญ่มาจากอำเภอปลวกแดงและเขาชีจรรย์ 
เส้นทางการขนส่งหลัก จะใช้เส้นทางถนนหมายเลข 331 และ 332  
ซึ่งหากแหล่งดินจากอำเภอปลวกแดงและเขาช ีจรรย์ไม่เพ ียงพอ  
จะมีการนำดินมาจากจังหวัดเพชรบุรีและราชบุรี ซึ่งจะขนส่งมาทางเรือ 
นำมาขึ้นที่ท่าเรือจุกเสม็ด และขนส่งต่อมายังพื ้นที่โครงการโดยใช้
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ตารางที่ 4.1-31 สรุปประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะและคำช้ีแจงจากบริษทัทีป่รึกษา 
ประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ คำช้ีแจง 

รถบรรทุกมาทางถนนหมายเลข 3126 เพื่อลดความหนาแน่นจากการ
ใช้เส้นทางถนนหมายเลข 331 และ 332 

- โครงการมีแนวทางปฏิบัติอย่างไรกับนกภายในสนามบิน - โครงการ มีมาตรการฯ ในการตัดหญ้า การไล่นก และการตัดต้นไม้
บริเวณใกล้ทางวิ่ง เพื่อป้องกันนกเข้ามาภายในทางวิ่ง 

- ข้อมูลท่ีนำเสนอเป็นการนำเสนอข้อมูลจริงหรือไม่ - ข้อมูลท่ีนำเสนอเป็นผลการศึกษาจริงของโครงการ 
- เป ็นโครงการที ่ด ี  เห ็นด ้วยก ับการพัฒนาโครงการ 

เนื่องจากประเทศเราควรมีการพัฒนาข้ึน 
- รับทราบข้อเสนอแนะ 

- โครงการกำหนดเขตห้ามเข้าทำประมงหรือไม่ ระยะเท่าใด 
เนื่องจากมีการไดหมึก ซึ่งแสงอาจรบกวนการขึ้นลงของ
อากาศยาน 

- โครงการไม่มีการกันเขตห้ามเข้าเพ่ิมเติมจากเดิมท่ีกำหนดไว้ 

- คาดว ่า เป ็นผลกระทบบวกในด ้านการท ่อง เท ี ่ ย ว 
นักท่องเท่ียวเห็นว่า บางเที่ยวบินสะดวกกว่า ถ้ามาข้ึน-ลง
ที ่สนามบินนานาชาติอ ู ่ตะเภาเพราะสนามบิน เล็ก  
และไม่วุ่นวายเหมือนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

- รับทราบข้อเสนอแนะ 

- เสนอให้พิจารณาระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นจากโลกร้อน 
ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อสนามบิน 

- ในการออกแบบทางวิ่งที่ 2 พิจารณาความสูงจากระดับน้ำทะเลแล้ว  
ซึ่งความสูงปลายรันเวย์ฝั่งที่ติดกับทะเลอยู่ที่ระดับ +8 เมตร (สูงกว่า
รันเวย์ 1 ปัจจุบัน) ที่สร้างและใช้งานมาเป็นเวลานาน และยังไม่เคย
ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำทะเลท่ีเพิ่มข้ึน 

2) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
- ผลกระทบของโครงการน ี ้  ศ ึกษาประเด ็นอะไรบ้าง 

ครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมดทั้งในระยะก่อสร้างและระยะ
ดำเนินการแล้วหรือไม่ 

- โครงการทำการศึกษาผลกระทบครอบคลุมทรัพยากรสิ ่งแวดล้อม  
4 ด้าน ประกอบด้วย ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทรัพยากร
สิ ่งแวดล้อมทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมน ุษย์  และ 
คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต โดยมีประเด็นท่ีศึกษาดังนี้ 
1) ทรัพยากรสิ ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ สภาพภูมิประเทศ 

อ ุต ุน ิยมว ิทยาและคุณภาพอากาศ เส ียง ความส ั ่นสะเทือน 
ธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว ทรัพยากรดิน อุทกวิทยาน้ำผิวดิน 
คุณภาพน้ำผิวดิน คุณภาพน้ำใต้ดิน และคุณภาพน้ำทะเล  

2) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ ได้แก่ นิเวศวิทยาทางบก และ
นิเวศวิทยาทางน้ำ 

3) คุณค่าการใช ้ประโยชน ์ของมน ุษย์ ได ้แก่  การจ ัดการของเสีย  
การใช้ประโยชน์ที ่ดิน การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ (การใช้น้ำ ไฟฟ้า สื่อสาร) และระบบระบายน้ำและ 
การป้องกันน้ำท่วม 

4) คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต ได้แก่ เศรษฐกิจและสังคม การโยกย้ายและ
การทดแทนทรัพย์สิน สาธารณสุข (สุขภาพ) อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภ ั ย  แหล ่ งท ่ อ ง เท ี ่ ย วและท ั ศน ี ยภาพ และ 
แหล่งโบราณคดีและประวัติศาสตร์ 

- ในการศึกษาผลกระทบได้พิจารณาครอบคลุมกิจกรรมท้ังหมด ในระยะ
ก่อสร้างและระยะดำเนินการ โดยพิจารณาภาพรวมของการพัฒนา
สนามบินนานาชาติอู่ตะเภาในอนาคต ในการรองรับผู้โดยสารสูงสุด 
เท ี ่ ยวบ ินส ูงส ุด รวมถ ึ งความต ้องการส ิ ่ งอำนวยความสะดวก 
ของสนามบิน  

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิง่และทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 4.1-31 สรุปประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะและคำช้ีแจงจากบริษทัทีป่รึกษา 
ประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ คำช้ีแจง 

- เสนอให้พิจารณาจุดตรวจวัด และความถี ่ให้เหมาะสม 
และครอบคลุมพื้นท่ีอ่อนไหวท่ีคาดว่าจะได้รับผลกระทบ 

- รับทราบข้อเสนอแนะ 
- ทั ้งนี ้โครงการได้ดำเนินการกำหนดจุดตรวจวัด และความถี ่ในการ

ตรวจวัดอย่างเหมาะสม ครอบคลุมพื ้นที่อ่อนไหวที ่คาดว่าจะได้ รับ
ผลกระทบ โดยได ้กำหนดจ ุดตรวจว ัดและรับฟั งความคิ ดเห็น  
ของประชาชนคร้ังที่ 1 และเพิ่มเติมจุดตรวจวัดตามความคิดเห็นแล้ว 

- มาตรการฯ ที ่เสนอมามีความครบถ้วนและครอบคลุม 
ดีแล้ว มีความกังวลว่าโครงการจะไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ท่ีกำหนดไว้ โครงการมีวิธีการควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติ
ตามมาตรการอย่างไร และในกรณีที่ผู ้รับเหมาไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ โครงการจะดำเนินการอย่างไร 

- รับทราบข้อเสนอแนะ  
- มาตรการท่ีกำหนดไว้ในตารางมาตรการของโครงการถือเป็นกฎหมาย

เพื่อบังคับให้ผู้รับเหมาฯ ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติ
ตาม ฝ่าผืนหรือหลีกเลี่ยง จะมีบทลงโทษตามท่ีกฎหมายกำหนด ท้ังนี้
หากประชาชนในพื้นท่ีพบเห็นปัญหาจากการก่อสร้าง รวมท้ังจากการ
ดำเนินโครงการสามารถร้องเรียนมายังเจ้าของโครงการ เพื่อตรวจสอบ
และดำเนินการตามข้ันตอนต่อไป 

- กรณีท ี ่ โครงการได ้ร ับอน ุม ัต ิแล ้ว จะม ีการติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการอย่างไร 

- โครงการ ได้กำหนดมาตรการดังกล่าวไว้แล้ว พร้อมท้ังกำหนดให้มี
ตัวแทนหน่วยงานหรือชุมชน ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ 

- เสนอให้มีมาตรการฯ ให้ผู้รับเหมารับผิดชอบต่อความ
เสียหายที ่เกิดขึ ้นจากการดำเนินการ เช่น ถนนชำรุด 
อุบัติเหตุ เป็นต้น 

- โครงการ ได้กำหนดมาตรการดังกล่าวไว้แล้ว พร้อมท้ังกำหนดให้มี
ตัวแทนหน่วยงานหรือชุมชน ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ 

- ผลประเม ินส ุดท้ายของ VOCs , Noise จะเปล ี ่ยนไป
เนื่องจากปัจจัยใดบ้าง 

- ผลการประเม ิน VOCs , Noise จะเปล ี ่ยนไปเน ื ่องจากชน ิดของ
เคร่ืองบินท่ีเข้ามาใช้สนามบิน ปริมาณเคร่ืองบิน และการกระจายการ
บินในแต่ละเส้นทาง 

- โครงการมีการสำรวจทางทะเลหรือไม่ ถ้าไม่มีขอเสนอให้
เพิ่มเติมการประเมินผลกระทบทางทะเล เนื่องจากมีข้อ
ห่วงกังวลผลกระทบทางทะเล เพราะในพื้นที ่ส่วนมาก
ประกอบอาชีพประมง  

- โครงการมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลและการสำรวจนิเวศวิทยาทาง
ทะเล แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ส ัตว์ ส ัตว์หน้าดิน จำนวน 6 สถานี 
ครอบคลุมพื้นท่ีท่ีคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากโครงการ และจะนำไป
ประเมินผลกระทบต่อนิเวศวิทยาทางทะเลต่อไป 

- การประเมินผลกระทบจากการขนส่ง ให้เริ่มจากแหล่ง
วัสดุก่อสร้าง ซึ่งอยู่นอกขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษาโครงการ 

- โครงการ มีแหล่งวัสดุก่อสร้างจากจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดราชบรีุ 
บริเวณท่าเรือจุกเสม็ด (ถนนหมายเลข 3126) และหากวัสดุไม่เพียงพอ
จะมีการพิจารณาแหล่งวัสดุก่อสร้างจากอำเภอปลวกแดงเพิ่มเติม ซึ่ง
อยู่บริเวณเขาชีจรรย์ (ถนนหมายเลข 312) โครงการได้ประเม ินผล
กระทบจากการขนส่งวัสดุก่อสร้างตั้งแต่แหล่งวัสดุก่อสร้าง เส้นทางการ
ขนส่งจนถึงพื้นท่ีโครงการ 

- เสนอให้ช ี ้แจงผลประเมินคุณค่าต ่อการใช ้ประโยชน์  
ของมนุษย์ คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เศรษฐกิจ ศึกษาการใช้น้ำมีการประเมินอย่างไร 

- ในการประเมินผลกระทบสิ ่งแวดล้อมและสุขภาพ มีการประเมิน
ครอบคลุมทั ้ง 4 ด้าน ได้แก่ ทรัพยากรสิ ่งแวดล้ อมทางกายภาพ 
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต รวมทั้งหมด 23 ประเด็น ซึ่งจะศึกษาและ
ประเมินผลกระทบตามหลักวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ 

- เสนอให้โครงการจัดตั ้งคณะกรรมการไตรภาคีในการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

- โครงการมีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม
และมวลชนสมัพันธ์ ประกอบด้วยตัวแทน 3 ฝ่าย 
- กรรมการผู้แทนภาคประชาชนในเขตพ้ืนท่ีรอบโครงการ 
- กรรมการผู้แทนภาคราชการ/นักวิชาการท้องถ่ิน 
- กรรมการผู้แทนจาก ทหารเรือ EEC และ/หรือผู้บริหารจัดการโครงการ

หรือบำรุงรักษาโครงการ 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิง่และทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 4.1-31 สรุปประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะและคำช้ีแจงจากบริษทัทีป่รึกษา 
ประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ คำช้ีแจง 

- เสนอให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติตามมาตรการของผู้รับเหมาก่อสร้าง 

- รับทราบข้อเสนอแนะ 
- โครงการกำหนดในมาตรการให้ม ีต ัวแทนหน่วยงานหรือช ุมชน  

ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการของผู ้รับเหมาฯ (ในระยะ
ก่อสร้าง) และผู้บริหารสนามบิน (ระยะดำเนินการ) 

- เสนอให้มีมาตรการจ่ายเงิน เมื่อมีการบินหลังเที่ยงคืน - รับทราบข้อเสนอแนะ 
- การขึ ้นลงของเครื ่องบินรบกวนคลื ่นสัญญาณของ TV 

หรือไม่ โครงการได้ศึกษาไว้หรือไม่ 
- รับทราบข้อเสนอแนะ 
- โครงการได้ประเมินผลกระทบจากการข้ึนลงของอากาศยานท่ีจะมีต่อ

การรบกวนคลื่นสัญญาณ TV ซึ่งเป็นผลกระทบในช่วงสั้นๆ 
- เ ส น อ ใ ห ้ ม ี ก า ร แจ ้ ง ผ ล ก า รต ร ว จ ว ั ด เ ส ี ย ง แ ล ะ 

ความสั่นสะเทือนให้ประชาชนได้รับทราบด้วย 
- การตรวจวัดเสียงและความสั่นสะเทือนดำเนินการตรวจวัดระดับเสียง 

(ตรวจวัด 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 7 วันต่อเนื่อง) ได้แก่ คร้ังที่ 1 ช่วงฤดูฝน 
ระหว่างวันที ่ 18-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 จำนวน 6 จุด ได้แก่  
โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา บริเวณอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พื้นท่ี
โครงการบริเวณ Airside โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม โรงเรียนวัดพลา 
โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ และโรงเรียนวัดสระแก้ว คร้ังที่ 2 ช่วงฤดูแล้ง 
ระหว่างวันที ่ 3-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จำนวน 7 จุด โดยเพิ่ม 
จุดตรวจวัด จำนวน 1 จุด คือ โรงเรียนวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นพื้นท่ีอ่อนไหว 
ที ่อาจจะได้รับผลกระทบ พบว่ามีค่าอยู ่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด 
ทุกสถานี โดยเสนอผลการตรวจวัดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ
และส ุขภาพ และนำเสนอให้ประชาชนทราบแล ้วในการร ับฟัง  
ความคิดเห็นของประชาชน 

- เสนอให้ดำเนินโครงการด้วยความระมัดระวัง ในระยะ
ก่อสร้างและระยะดำเนินการ ให้เกิดผลกระทบน้อยท่ีสุด 

- ในระยะก่อนก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ โครงการได้
กำหนดมาตรการเพื่อให้ผลกระทบเกิดข้ึนน้อยท่ีสุด 
- โครงการจะประชาสัมพันธ์ข่าวสารการดำเนินงานโครงการ แผนและ

กิจกรรมการก่อสร้าง เส้นทางการขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตลอดจนช่องทาง
การร้องเรียน ให้ผู้ท่ีอาศัยบริเวณใกล้เคียงและผู้ใช้เส้นทางได้รับทราบ
ผ่านช่องทางต่างๆ เป็นระยะๆ  
- กรณีได้รับเร่ืองร้องเรียนจากการก่อสร้าง ให้นำข้อร้องเรียนดังกล่าวมา

พิจารณาหาแนวทางแก้ไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมท่ีกำหนดโดยเร็ว 

3) ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน  
- ไ ด ้ ม ี ก า รนำ ผล กา รศ ึ ก ษา ผลก ระทบ ด ้ าน เส ี ย ง 

ให้คณะกรรมการ EEC รับทราบแล้วหรือไม่ 
- โครงการได้นำผลการศึกษาเร่ืองเสียงเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการ EEC 

เพื่อพิจารณาแล้ว 
- ค่า NEF คือค่าอะไร ใช้เครื่องมือใดในการตรวจวัด และ

สามารถแปลงเป็นเดซิเบลได้หรือไม่ เพื่อให้ง่ายต่อการ  
ทำความเข้าใจของประชาชน 

- รับทราบข้อเสนอแนะ 
- ค่า NEF คือ Noise Exposure Forecast เป็นวิธีมาตรฐานสำหรับ 

การประเมินเสียง เพื่อทำนายค่าระดับการรบกวนต่อมนุษย์ในพื้นท่ี 
ท่ีได้รับผลกระทบจากอากาศยาน 
- ค่า NEF สามารถประมาณเป็นเดซิเบลได้โดยบวก 35  (เดซิเบล = 

NEF+35) 
- โครงการได้นำข้อมูลงานวิจัยการจัดการปัญหามลพิษทาง

เสียงจากอากาศยานของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
มาใช้ประกอบการศึกษาหรือไม่ 

- โครงการได้นำข้อมูลงานวิจัยการจัดการปัญหามลพิษทางเสียงจาก
อากาศยานของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมมาใช้ประกอบการ
ศึกษาด้วย 

ร่าง
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ตารางที่ 4.1-31 สรุปประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะและคำช้ีแจงจากบริษทัทีป่รึกษา 
ประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ คำช้ีแจง 

- เสนอให้ทำความเข้าใจและให้ความรู ้  เก ี ่ยวก ับเขต
ปลอดภัยทางเดินอากาศให้กับประชาชนทราบ 

- รับทราบข้อเสนอแนะ 
- เขตปลอดภัยในการเดินอากาศบริเวณใกล้เคียงสนามบิน หมายถึง 

พื้นที่โดยรอบสนามบินที่ถูกกำหนดโดยประกาศกระทรวงคมนาคม  
ให้เป็นพื้นท่ีควบคุมสิ่งปลูกสร้างหรืออาคาร หรือต้นไม้ยืนต้น เพื่อมิให้
เป ็นอ ุปสรรคต่อการเด ินอากาศของอากาศยานที ่จะมาขึ ้นลง  
ณ สนามบินนั้น และห้ามมิให้บุคคลใดทำการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างหรือ
อาคารหรือปลูกต้นไม้ยืนต้นภายในบริเวณนี้เว้นแต่จะได้รับอนุญาต  
เป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ (สำนักงานการบินพลเรือนแ ห่ง
ประเทศไทย) ซ ึ ่งได ้แจ ้งให้ประชาชนทราบแล้วในกระบวนการ 
รับฟังความคิดเห็นคร้ังที่ 2 

- จากการพิจารณาแนวเส้นเสียงพบว่าแนวเส้นเสียงจะเน้น
ไปทางวิ่งที่ 1 ทั้งนี้ ได้รวมการใช้ทางวิ่งที่ 2 เข้าไปด้วย
หรือไม่ 

- ในการพิจารณาแนวเส้นเสียง โครงการ ได้รวมการใช้ทางวิ่งที่ 2  
เข้าไปด้วยแล้ว 

- พื้นที่ที่อยู่ในแนวเส้นเสียงครอบคลุมพื้นที่ใดบ้าง คิดเป็น
พื้นท่ีขนาดเท่าไร 

พื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบด้านเสียง ประกอบด้วย  
- พื ้นที ่เส้นเสียง NEF>40 ในพื ้นที ่ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง 

จังหวัดระยอง ได้แก่  
- หมู่ท่ี 3 บ้านสระแก้ว (0.9 ตร.กม.)  
- หมู่ท่ี 4 บ้านคลองไผ่ (0.61 ตร.กม.)  
- หมู่ท่ี 8 บ้านเชิงเขา (0.46 ตร.กม.)  
- พื ้นที ่เส ้นเสียง NEF 30-40 ในพื ้นที ่ตำบลพลา ตำบลสำนักท้อน  

ตำบลพลูตาหลวง และตำบลห้วยใหญ่ ได้แก่  
- หมู่ท่ี 1 บ้านสำนักท้อน (3.01 ตร.กม.)  
- หมู่ท่ี 2 บ้านสำนักท้อน (0.77 ตร.กม.)  
- หมู่ท่ี 3 บ้านสระแก้ว (5.49 ตร.กม.) 
- หมู่ท่ี 4 บ้านคลองไผ่ (1.48 ตร.กม.)  
- หมู่ท่ี 5 บ้านสำนักท้อน (0.04 ตร.กม.)  
- หมู่ท่ี 6 บ้านเขาคลอก (4.44 ตร.กม.) 
- หมู่ท่ี 7 บ้านสำนักท้อน (0.05 ตร.กม.)  
- หมู่ท่ี 8 บ้านเชิงเขา (1.57 ตร.กม.) 
- หมู่ท่ี 5 บ้านเขาบางศรี (1.89 ตร.กม.)  
- หมู่ท่ี 11 บ้านมาบฟักทอง (0.84 ตร.กม.) 

หมายเหตุ : แผนท่ีส้นเสียง ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 
- โครงการมีมาตรการฯ ชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

เร่ืองเสียงอย่างไร 
- โครงการมีแนวทางในการแก้ไขผลกระทบด้านเสียงและ

ความสั่นสะเทือนอย่างไร 
- โครงการมีแนวทางการปฏิบัติอย่างไรกับพื้นที่อ่อนไหว 

(สถานศึกษา สถานพยาบาล และศาสนสถาน) ที่ได้รับ
ผลกระทบเร ื ่ อง เส ียง  และความส ั ่นสะเท ือนจาก 
อากาศยาน 

- โครงการ กำหนดมาตรการฯ ด้านการชดเชยผู้ได้รับผลกระทบด้านเสียง
จากอากาศยานเบื้องต้น ดังนี้ 
- กรณี NEF > 40 ให้โครงการ เจรจาซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

หรือปรับปรุงเพื่อลดผลกระทบ 
- กรณี NEF 30-40 ให้โครงการ สนับสนนุการปรับปรุงอาคารเพื่อลด

ผลกระทบด้านเสียง 
- โครงการ สนับสนุนในการป้องกันเสียงแก่สถานท่ี ซึ่งต้องการ 

ความเงียบเป็นพิเศษ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล ศาสนสถาน  
เป็นต้น 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิง่และทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 4-138 
 

ตารางที่ 4.1-31 สรุปประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะและคำช้ีแจงจากบริษทัทีป่รึกษา 
ประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ คำช้ีแจง 

- กรณีที ่บ้านไม่อยู ่ในแนวเส้นเสียง แต่ได้รับผลกระทบ 
จากเส ียงเช ่นกัน และถ้าในอนาคตได้ร ับผลกระทบ 
ด้านเสียงเพิ ่มขึ ้น โครงการจะมีมาตรการในการดูแล
อย่างไร 

- โครงการ กำหนดให้มีการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านเส ียง  
จากสถานการณ์การบินจริงเป็นประจำทุกปี หากพบว่ามีพื้นที่ที่ได้รับ
ผลกระทบด้านเสียงเพิ ่มเติมจากที ่ดำเนินการชดเชยอยู ่ในปัจจุบัน 
ให้ กองทัพเรือ EEC และ/หรือผู้บริหารจัดการโครงการ ดำเนินการ
สำรวจ และชดเชยผู้ได้รับผลกระทบโดยเร็ว 

- ในระยะก่อสร้างควรมีการติดตามตรวจสอบระดับเสียง
ขณะก่อสร้างด้วย เนื่องจากมีเสียงดังภายในสนามบิน 

- ในระยะก่อสร้างโครงการ ได้กำหนดมาตรการให้มีการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบจากเสียงด้วยแล้ว 

- โครงการได้มีการสำรวจสิ่งมีชีวิตในถ้ำด้วยหรือไม่ เกรงว่า
เสียงจากเครื่องบินจะมีผลกระทบต่อค้างคาวและส ัตว์
อื่นๆ ขอให้ประสานกับหน่วยงานด้านป่าไม้ด้วย 

- โครงการ ได้ตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้น และประสานกับหน่วยงานด้าน
ป่าไม้ในพื ้นที่แล้ว พบว่าในพื้นที่ศึกษาของโครงการไม่ม ีถ้ำ ดังนั้น  
จึงไม่มีผลกระทบต่อค้างคาวและสัตว์อื่นๆ ท่ีอาศัยอยู่ในถ้ำ 

- การคำนวณค่า NEF ใช้เครื ่องมือใดในการรันโมเดล  
มีข้อมูลนำเข้าอะไรบ้าง 

- การคำนวณค่า NEF หรือ Noise Exposure Forecast เป็นวิธีมาตรฐาน 
สำหรับการประเมินเสียง เพื่อทำนายค่าระดับการรบกวนต่อมนุษย์  
ในพื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากอากาศยาน คำนวณจาก : 
- ชนิด/ระดับเสียงของเคร่ืองบิน 
- จำนวนเท่ียวบินในช่วงกลางวันและช่วงกลางคืน 
- รูปแบบการใช้ทางวิ่ง 
- ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา 

- การคำนวณค่า NEF ได้คิดรวมเท่ียวบินราชการเข้าไปด้วย
หรือไม่ เนื่องจากมีเสียงดังมาก 

- ในระยะแรกของการพัฒนา ปริมาณเที่ยวบินยังไม่ได้เพิ่มขึ้นมากจาก
ปัจจุบัน โดยในการคาดการณ์ผลกระทบด้านเสียง ได้มีการคาดการณ์
ใน 30 ปีข้างหน้า (ปี พ.ศ. 2591) ซึ่งจะเป็นปีที่จะมีปริมาณเที่ยวบิน
สูงสุด โดยผลกระทบด้านเสียงจากอากาศยาน เป็นการคาดการณ์เส้น
เท่าระดับเสียงในอนาคตแล้ว แต่ไม่มีการคิดรวมเท่ียวบินราชการเข้าไป
เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านความมั่นคงทางทหาร 

- การคำนวณค่า NEF ได้คำนวณกรณีที ่เที ่ยวบินขึ ้นลง 
ไม่ปกติ และกรณีการเลี้ยวหรือบินวนหรือไม่ 

- โครงการ ได้มีการคำนวณค่า NEF กรณีการเลี้ยวไว้ด้วยแล้ว 

- โครงการได้ประเมินผลกระทบด้านเสียงของโครงการ
รถไฟความเร็วสูงเช ื ่อม 3 สนามบินและมอเตอร์เวย์  
ผนวกในโครงการด้วยหรือไม่ 

- การประเม ินผลกระทบด้านเส ียงในสนามบิน จะประเม ินเส ียง 
ของอากาศยาน โดยในระยะก่อสร้าง โครงการ ได้ตรวจวัดระดับเสียง
โดยทั่วไป ประกอบการประเมิน และในระยะดำเนินการเสนอให้มี
มาตรการฯ ที ่จะตรวจว ัดเส ียงทั ้ง 2 แหล ่งกำเนิด ทั ้งเส ียงจาก 
อากาศยานและเสียงทั่วไปบริเวณพื้นท่ีอ่อนไหวต่อไป 

- เสนอให้มีการติดตั้งเครื ่องตรวจวัดคุณภาพอากาศและ
เส ียงอ ัตโนมัติ  และม ีช ่องทางให ้ประชาชนสามารถ
รับทราบผลได้ 

- รับทราบข้อเสนอแนะ และนำเสนอเจ้าของโครงการ เพื่อพิจารณา
ต่อไป 

ร่าง
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ตารางที่ 4.1-31 สรุปประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะและคำช้ีแจงจากบริษทัทีป่รึกษา 
ประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ คำช้ีแจง 

- ขอทราบตำแหน่งและผลการตรวจวัดเสียง ณ ปัจจุบัน - การตรวจวัดระดับเสียง (ตรวจวัด 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 7 วนัต่อเนื่อง) 
โดยตรวจวัด 2 คร้ัง ได้แก่ 
- ครั้งที่ 1 ช่วงฤดูฝน : ระหว่างวันที่ 18-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

จำนวน 6 สถานี ได้แก่ โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา บริเวณอาคาร
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พื้นที่โครงการบริเวณ Airside โรงเรียน 
วัดคีรีภาวนาราม โรงเรียนวัดพลา โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ และ
โรงเรียนวัดสระแก้ว 

- ครั้งที่ 2 ช่วงฤดูแล้ง : ระหว่างวันที่ 3-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
จำนวน 7 สถานี โดยเพิ่มจุดตรวจวัด จำนวน 1 จุด คือ โรงเรียน  
วัดสระแก้ว ซึ่งเป็นพื้นที่อ่อนไหวที่อาจจะได้รับผลกระทบ พบว่า  
มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทุกสถานี 

- ขอทราบว่าการข้ึนหรือลงของเคร่ืองบินเสียงดังกว่ากัน - การบินข้ึนเสียงดังมากกว่า แต่ใช้ระยะเวลาสั้นกว่า 
- การบินลงเสียงดังน้อยกว่า แต่มีระยะเวลาต่อเนื่องและยาวนานกว่า 

- เส้นเท่าระดับเสียงที่พาดผ่านในทะเล จะมีผลกระทบต่อ
สัตว์ทะเลอย่างไร 

- เสียงมีลักษณะเป็นพลังงานคลื่น เมื่อผ่านตัวกลางที่เป็นน้ำ  
ระดับพลังงานจะลดลง สรุปได้ว่า 
- เสียงจากเคร่ืองบินไม่มีผลมากเท่าเสียงจากเรือ 
- เสียงเรือมีผล โดยหลักสากลจะมี Guideline ของ IMO* 

ให้ดำเนินการตาม เกี่ยวกับมาตรฐานการออกแบบเรือว่าไม่ควรเกิด
เสียงเกินมาตรฐานกำหนด 

อ้างอิง https://wildwhales.org/threats/noise-and-cetaceans/ 
* International Maritime Organization (2014). Guidelines for 
the reduction of underwater noise from commercial shipping 
to address adverse impacts on marine life, MEPC.1/Circ.833. 
London, U.K: IMO Publishing. 8pp. 

- ระดับเสียงที่มนุษย์สามารถอยู่ได้โดยไม่กระทบต่อสุขภาพ
ตามท่ีกฎหมายกำหนด คือเท่าไร 

- องค์การอนามัยโลกกำหนดว่า เสียงที่เป็นอันตราย หมายถึง เสียงท่ีดัง
เกิน 85 เดซิเบลเอที่ทุกความถ่ี 

- เส้นเสียงที่นำเสนอเป็นเสียงสุดท้ายแล้วใช่หรือไม่ - เส้นเสียงที่นำเสนอในการรับฟังความคิดเห็น คร้ังที่ 2 เป็นร่างเส้นเท่า
ระดับเสียงท่ีคาดการณ์บนพื้นฐานของข้อมูลเบื้องต้น แต่ภายหลังจาก
การหารือกับหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ได้แต่อาจแตกต่างอย่างมีไม่นัยสำคัญ แต่ท้ังนี้ หากพบว่า มีพื้นท่ีท่ียังไม่
ครอบคลุมผู ้ได้รับผลกระทบจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น  
ของประชาชน ครั้งที่ 2 ที่ผ่านมา ที่ปรึกษาจะลงพื้นที่เพื่อจัดประชุม
เพิ่มเติมให้ครอบคลุมผู้ได้รับผลกระทบและนำมาพิจารณาข้อมูลเส้นเสียง
ท่ีเพิ่มข้ึน รวมท้ังต้องลงสำรวจเศรษฐกิจ-สังคมเพิ่มเติมด้วย 

- ได้รับผลกระทบเรื ่องเสียงจากการที ่เครื ่องบินบินวน 
เพราะลงไม่ได้ 

- รับทราบข้อมูล 

ร่าง
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ตารางที่ 4.1-31 สรุปประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะและคำช้ีแจงจากบริษทัทีป่รึกษา 
ประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ คำช้ีแจง 

- เทศบาลตำบลบ้านฉางขอให้โครงการให้ข้อมูลเร ื ่อง  
เส้นเท่าระดับเสียงกับเทศบาลด้วย เพื่อจะได้เป็นการ  
วางแผนการพัฒนาพื้นที่ให้เหมาะสมเนื่องจากปัจจุบัน  
มียุทธศาสตร์ของ EEC เป็น Smart City เป็นเมืองอุทยาน
การบิน 

- รับทราบข้อเสนอแนะ 
- โครงการ ได้กำหนดมาตรการให้ประสานงานกับสำนักงานโยธาธิการ

และผังเมืองจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งแผนที่เส ้นเท่า
ระดับเส ียงไปพิจารณาผนวกรวมแผนที ่ด ังกล่าวในผ ังเมืองรวม 
เพื ่อควบคุมการใช้ที ่ดินและการก่อสร้างอาคารโดยรอบสนามบิน
นานาชาติอู ่ตะเภา ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับกิจกรรมของ
สนามบิน เขตความปลอดภัยในการเดินอากาศ และพื ้นที ่ที ่ได้รับ
ผลกระทบจากการพัฒนาสนามบิน 

4) คุณภาพอากาศ  
- เคร่ืองบินใช้เชื้อเพลิงอะไร หากในอนาคตเท่ียวเพิ่มข้ึนจะ

มีผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่หรือไม่ เช่น เรื่องกลิ่น
และไอจากน้ำมันเคร่ืองบิน 

- เคร่ืองบินใช้น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเคร่ืองบิน Jet A-1 ซึ่งมีการผสมของ 
น้ำมันเบนซิน/น้ำมันก๊าด/น้ำมันดีเซล ในอัตราส่วนตามชนิดของ
เคร่ืองบิน 
- ในการศึกษาผลกระทบของโครงการ ได้คาดการณ์ผลกระทบด้าน

คุณภาพอากาศจากอากาศยานท่ีพิจารณาจำนวนเท่ียวบินคาดการณ์ 
ในอนาคตจนถึงปี พ.ศ. 2591 ไว้ด้วยแล้ว 
- ท้ังนี้ โครงการ ได้จัดให้มีข่องทางในการรับเร่ืองแจ้งเหตุ กรณีท่ีได้รับ

ผลกระทบ หรือสงสัยว่าอาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการ 

- เสนอให้โครงการมีมาตรการลดผลกระทบเร่ืองฝุ่นละออง
ที ่กระทบต่อช ุมชนทั ้งในระยะก ่อสร้าง และระยะ
ดำเนินการ 

- โครงการมีมาตรการฯ ลดผลกระทบเร่ืองฝุ่นละอองดังนี้ 
ระยะก่อสร้าง 

กิจกรรมการเปิดหน้าดิน 
- ติดตั้งรั้วล้อมรอบพื้นที่ก่อสร้างเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น

ละอองและไอเสียจากเคร่ืองจักรท่ีใช้ในการก่อสร้าง 
- ฉีดพรมน้ำอย่างน้อยวันละ 2 คร้ัง ในบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างท่ีมีฝุ่น

ละอองฟุ้งกระจาย 
กิจกรรมการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง 
- ปิดคลุมส่วนบรรทุกของรถที่ใช้ขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 

ท่ีอาจฟุ้งกระจาย ด้วยผ้าใบหรือวัสดุท่ีคล้ายกันให้มิดชิด 
- จำกัดความเร็วของรถท่ีใช้ในการขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 

โดยให้ใช ้ความเร็วไม่ เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั ่วโมง สำหรับ
รถบรรทุกน้ำหนักมากกว่า 1 ,200 กิโลกรัม และให้ใช้ความเร็ว 
ไม่เกิน 45 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สำหรับรถบรรทุกที่ใช ้ลากจูง 
รถพ่วง ท้ังนี้ ในพื้นท่ีก่อสร้าง ชุมชน ท่ีพักอาศัย หรือสถานศึกษา 
ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

- ล้างหรือทำความสะอาดล้อยานพาหนะทุกคันก่อนออกจากพื้นท่ี
ก่อสร้าง 

ระยะดำเนินการ 
- วางแผนพัฒนา ปรับปรุง หรือเพิ ่มประสิทธิภาพของระบบ

การจราจรและขนส ่งภายในสนามบิน โดยเฉพาะบริเวณ  
ทางเข้า-ออกสนามบิน 

- ประสานงานกับหน่วยงานด้านคมนาคมท่ีเกี่ยวข้องในการศึกษา
การเชื่อมโยงการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ และระบบ
ขนส่งมวลชนขนาดใหญ่เข้าสู่สนามบินในอนาคต 

ร่าง
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ตารางที่ 4.1-31 สรุปประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะและคำช้ีแจงจากบริษทัทีป่รึกษา 
ประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ คำช้ีแจง 

- มีการประเมินคุณภาพอากาศจากการบินในปัจจ ุบัน  
ได้รันโมเดลไว้หรือไม่ มีค่าความเข้มข้นของฝุ่นละออง 
PM2.5 และ Total VOCs ประมาณเท่าใด 

- มีการรันโมเดลของค่าความเข้มข้นของฝุ่นละออง PM2.5 และ Total 
VOCs ไว้ ดังนี้ 
- ฝุ่นละออง PM2.5 

- ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)  
เฉลี่ย 1 ปี สูงสุด เกิดข้ึนภายในสนามบิน มีค่าประมาณ  
0.42 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

- ความเข้นข้นบริเวณชุมชนรอบสนามบินมีค่าน้อยกว่า 0.1 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งต่ำกว่ามาตรฐานท่ีกำหนดไว้ไม่เกิน 
25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

- Total VOCs 
- ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย 

1 ปี สูงสุด เกิดข้ึนภายในสนามบิน มีค่าประมาณ 0.42 ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร 

- ความเข้นข้นบริเวณชุมชนรอบสนามบินมีค่าน้อยกว่า 0.1 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งต่ำกว่ามาตรฐานท่ีกำหนดไว้ไม่เกิน 
25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

- เสนอให้พ ิจารณาด ัชน ีและความถ ี ่ ในการตรวจวัด  
คุณภาพอากาศให้เหมาะสม 

- รับทราบข้อเสนอแนะ 
- โครงการได้พิจารณาดัชนีตรวจวัดคุณภาพอากาศเป็นไปตามผลกระทบ

ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากอากาศยาน ดังนี้ 
1) ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
2) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
3) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
4) ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 
5) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง และ 8 ชั่วโมง 
6) ก๊าซนันมีเธนไฮโดรคาร์บอน (NMHC) เฉลี่ย 3 ชั่วโมง 
7) ก๊าซไฮโดรคาร์บอนรวม (THC) เฉลี่ย 3 ชั่วโมง 
8) สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs)  
9) ทิศทางและความเร็วลม (WS/WD) 
- ระยะเวลาตรวจวัด : ตรวจวัด 24 ชั ่วโมง เป็นเวลา 7 วันต่อเนื่อง  

(5 วันทำการ 2 วันหยุด) ทำการตรวจวัด :  2 คร้ัง คือ 
1) ฤดูฝน (18-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) 
2) ฤดูแล้ง (3-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562) 

- หน่วยงานใดเป็นผู้ตรวจวัดคุณภาพอากาศของโครงการ - ในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ของโครงการ
บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ 
เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด) เป็นผู ้ตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
ของโครงการ ส่วนการติดตามตรวจสอบในระยะก่อสร้างและระยะ
ดำเนินการ กองทัพเรือ EEC และ/หรือผู ้บริหารจัดการโครงการ 
อาจว่าจ้างบุคคลท่ี 3 (Third Party) เพื่อดำเนินการตรวจวัดต่อไป 

- เสนอให้ปลูกต้นไม้เป็นพื้นท่ีกันชน (Buffer Zone) - รับทราบข้อเสนอแนะ  
- ทั ้งนี ้ในการปลูกต้นไม้เพื ่อเป็น Buffer Zone ต้องพิจารณาอยู ่บน

พื้นฐานของความปลอดภัยในการเดินอากาศเป็นสำคัญ 

ร่าง
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ประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ คำช้ีแจง 

5) คุณภาพน้ำผิวดิน น้ำทะเล นิเวศวิทยาทางน้ำ 
- ผงยางล้อเครื่องบินอาจมีผลกระทบต่อสัตว์น้ำในทะเล 

โครงการจะมีมาตรการอย่างไร 
- การข้ึน-ลง ของเคร่ืองบิน อยู่บริเวณทางวิ่งในพื้นท่ีของโครงการ ดังนั้น

ผงยางล้อเคร่ืองบินจึงตกอยู่บริเวณทางวิ่ง  
- โครงการ มีมาตรการในการทำความสะอาดทางวิ่งสนามบินตามปกติ 

แต่ในกรณีท่ีน้ำฝนชะล้างผงยางล้อเคร่ืองบินจะมีการรวบรวมน้ำฝน 
ไว้ในบ่อหน่วงน้ำก่อนปล่อยลงสู่สิ่งแวดล้อม 

- ขอทราบวิธีการและผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลและ
นิเวศวิทยาน้ำทะเลของโครงการ 

- การตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลและนิเวศวิทยาน้ำทะเลของโครงการ มีจุด
เก็บตัวอย่าง จำนวน 6 สถานี (ตามระยะทางที่น้ำจืดผสมกับน้ำเค็ม
(mixing zone)) ในฤดูฝนและฤดูแล้ง ท่ีระยะห่างจากชายฝั่ง 300 เมตร 
จำนวน 3 จุด และท่ีระยะห่างจากชายฝั่ง 500 เมตร จำนวน 3 จุด 
- ผลการตรวจวิเคราะห์ เมื ่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพ  

น้ำทะเลประเภทที ่ 3 4 และ 5 ตามประกาศของคณะกรรมการ
ส ิ ่งแวดล ้อมแห่งชาติ เร ื ่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล  
พ.ศ. 2560 พบว่า คุณภาพน้ำทะเลบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการ  
อยู ่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด (ประเภทที ่ 3) ทุกสถานี  สามารถ 
ใช้ประโยชน์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามกฎหมายว่าด้วยการประมง 

- ระยะทางจากปลายทางวิ่งถึงทะเลมีความยาวเท่าไร - ระยะห่างจากปลายทางวิ่งที่ 2 ถึงทะเล มีความยาวประมาณ 327 เมตร 
- ขอทราบจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน บริเวณที่สำรวจ  

มีแหล่งกำเนิดน้ำเสียจากโรงงาน สถานประกอบการ
หรือไม่  

- โครงการได้กำหนดจุดเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน จำนวน 4 สถานี ได้แก ่
จุดท่ี 1 : คลองบางไผ ่เหนือจุดปล่อยน้ำท้ิง 
จุดท่ี 2 : คลองบางไผ ่ท้ายจุดปล่อยน้ำท้ิง 
จุดท่ี 3 : คลองบางไผ ่จุดปล่อยออกทะเล 
จุดท่ี 4 : คลองพลา 
- ตรวจวัด :  2 คร้ัง  

1) ฤดูฝน (18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) 
2) ฤดูแล้ง (31 ตุลาคม พ.ศ. 2562) 
- บริเวณจุดตรวจวัดไม่มีแหล่งกำเนิดน้ำเสียจากโรงงาน สถานประกอบการ 

- ปัจจุบันสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาปล่อยน้ำทิ้งลงคลอง
บางไผ่หรือไม่ เนื่องจากเป็นแหล่งน้ำสายหลักสำหรับพ้ืนท่ี
ทหาร และชาวบ้านโดยรอบ  

- ปัจจุบันสนามบินนานาชาติอู่ตะเภามีการปล่อยน้ำท้ิงท่ีได้รับการบำบัด
แล้วบางส่วน ลงในคลองบางไผ่ 

- ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินบริเวณคลองบางไผ่  
มีคุณภาพน้ำไม่ดี โครงการมีแนวทางการปฏิบัติอย่างไร 

- ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินบริเวณคลองบางไผ่ พบว่า 
คุณภาพน้ำอยู ่ในเกณฑ์คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ประเภทที ่ 4  
เป็นแหล่งน้ำที ่ได้รับน้ำทิ ้งจากกิจกรรมบางประเภท ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ซึ่งสามารถ 
ใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรค
ตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำเป็นพิเศษก่อน และ
เพื่อการอุตสาหกรรม 
- ในระยะก่อสร้าง โครงการมีมาตรการฯ ด้านการจัดการน้ำเสียท่ีมาจาก

สำนักงานก่อสร้างและท่ีพักคนงานก่อสร้าง จะมีการติดตั้งระบบบำบัด
น ้ำเส ียสำเร ็จร ูปบริเวณสำน ักงานก ่อสร้างโครงการและท ี ่ พัก  
คนงานก่อสร้าง และห้ามระบายน้ำท้ิงลงสู่แหล่งน้ำโดยตรง 

- โครงการออกแบบการรองรับปริมาณน้ำฝนหรือไม่ และ 
มีระบบการจัดการน้ำฝนอย่างไรก่อนระบายน้ำออกสู่
สิ่งแวดล้อม 

- โครงการ มีการออกแบบบ่อหน่วงน้ำ ซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่โครงการ
เพื่อให้เกิดการตกตะกอนก่อนระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม 

ร่าง
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- พื้นท่ีโครงการค่อนข้างใหญ่อาจมีการขวางเส้นทางน้ำ
ธรรมชาติ 

- ในพื้นที่โครงการ บริเวณที่จะก่อสร้างทางวิ ่งที่ 2 ไม่พบเส้นทางน้ำ
ธรรมชาติ 

- ควรพิจารณาตะกอนดินท่ีจะส่งผลกระทบต่อ 
การทำประมง รวมท้ังการเปลี่ยนทิศของกระแสน้ำ 

- ในระยะก่อสร้างโครงการ มีมาตรการฯ จัดเก็บวัสดุและอุปกรณ์
ก่อสร้างให้เป็นระเบียบ และทำแนวคันดินหรือใช้วัสดุกั้นตามแนวทาง
ระบายน้ำที่อยู่ใกล้พื้นที่ก่อสร้างพร้อมบ่อตกตะกอนเพื่อลดการชะพา
ตะกอนดินหรือเศษวัสดุลงสู่แหล่งน้ำ 

- คุณภาพน้ำทะเลในพื้นท่ีโครงการ อาจตรวจพบโลหะหนัก 
เช่น สารหนู และแมงกานีส ซึ่งเป็นผลมาจากสายแร่ 
ในชั้นดิน 

- รับทราบข้อเสนอแนะ 
- ผลการตรวจวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณ สารหนู (As) และแมงกานีส (Mn) 

ในน้ำทะเล พบว่า 
1) ช่วงฤดูฝน 

- สารหนู เท่ากับ 8.06 ไมโครกรัม/ลิตร 
- แมงกานีส เท่ากับ 0.150-1.11 ไมโครกรัม/ลิตร 

2) ช่วงฤดูแล้ง 
- สารหนู เท่ากับ 0.556-0.985 ไมโครกรัม/ลิตร 
- แมงกานีส เท่ากับ 0.310-0.760 ไมโครกรัม/ลิตร 

- ผลการตรวจวัดสารหนูและแมงกานีสในน้ำทะเล ทั้งในช่วงฤดูฝนและ 
ฤดูแล้งมีค่าไม่เกินมาตรฐาน (สารหนู มาตรฐานไม่เกิน 10 ไมโครกรมั/
ลิตร, แมงกานีส มาตรฐานไมเ่กิน 100 ไมโครกรัม/ลิตร) อ้างอิงมาตรฐาน
คุณภาพน้ำทะเล กรมควบคุมมลพิษ 

6) การจัดการของเสีย  
- โครงการประเมินปริมาณน้ำเสียจากคนงานได้อย่างไร 

เนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีบริษัทผู้รับเหมา 
- โครงการประเมินปริมาณน้ำเสียจากจำนวนคนงานสูงสุดท่ีคาดว่าจะเข้า

มาในระยะก่อสร้าง โดยคาดว่าโครงการ จะมีจำนวนคนงานสูงสุด 330 
คน (จำนวนคนงานสูงสุด 300 คน และเจ้าหน้าที่สำนักงานควบคุม  
การก่อสร้าง 30 คน) มีปริมาณน้ำเสียท่ีจะเกิดข้ึนโดยคิดปริมาณน้ำเสีย
ร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้ 

- โครงการมีการจัดการขยะ น้ำเสีย และของเสียจาก 
ห้องส้วมจากที่พักคนงาน ท่ีอยู่ภายนอกสนามบินอย่างไร 

การจัดการขยะ 
- โครงการ กำหนดให้คนงานก ่อสร้างและเจ ้าหน ้าที ่ท ี ่ เก ี ่ยวข้อง 

แยกประเภทขยะตามภาชนะรองรับท่ีจัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด 
- ให้ผ ู ้รับเหมาก่อสร้างประสานหน่วยงานท้องถิ ่นในการจัดเก็บและ 

ขนย้ายของเสียและสิ่งปฏิกูลเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ 
การจัดการของเสียและน้ำเสีย 
- บริเวณสำนักงานควบคุมงานก่อสร้าง ต้องจัดให้มีห้องสุขาที่ถูกหลัก

สุขาภิบาลให้เพียงพอ 
- กำหนดให้มีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ที่สามารถรองรับ

ปริมาณน้ำเสียจากที่พักคนงานอย่างเพียงพอ 
- โครงการมีมาตรการควบคุมเร่ืองขยะติดเชื้อจากที่พัก

คนงานอย่างไรบ้าง 
- โครงการ กำหนดให้คนงานก ่อสร้างและเจ ้าหน ้าที ่ท ี ่ เก ี ่ยวข้อง 

แยกประเภทขยะตามภาชนะรองรับที ่จ ัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด   
ก่อนรวบรวมและส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธี 

ร่าง
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ตารางที่ 4.1-31 สรุปประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะและคำช้ีแจงจากบริษทัทีป่รึกษา 
ประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ คำช้ีแจง 

- โครงการมีการบริหารจัดการน้ำเสียภายในสนามบิน 
ในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการอย่างไร 

- ระยะก่อสร้าง  
- โครงการ กำหนดให้มีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป  

ท่ีสามารถรองรับปริมาณน้ำเสียจากที่พักคนงานอย่างเพียงพอ 
- ระยะดำเนินการ  

- จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางที่สามารถรองรับปริมาณน้ำเสีย
ท่ีเพิ่มข้ึนได้อย่างเพียงพอ โดยจะไม่มีการระบายน้ำเสียออกสู่
สิ่งแวดล้อมภายนอก 

- ติดตามตรวจสอบคุณลักษณะน้ำท้ิงที่ผ่านการบำบัดแล้วให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน  

- นำน้ำท้ิงที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ให้มากท่ีสุด โดย
ใช้รดต้นไม้ และนำไปปรับคุณภาพกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 

- เสนอให้มีการจัดพ้ืนท่ีในการกำจัดขยะท่ีถูกต้องในพื้นท่ี - รับทราบข้อเสนอแนะ 
- ห่วงกังวลเร่ืองการลักลอบท้ิงขยะและของเสีย 

ในท่ีสาธารณะ  โครงการมีมาตรการอย่างไร 
- ระยะก่อสร้าง 

- โครงการ กำหนดให้คนงานก่อสร้างและเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 
แยกประเภทขยะตามภาชนะรองรับท่ีจัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด 

- ระยะดำเนินการ 
- จัดให้มีระบบคัดแยกและท่ีพักขยะให้เพียงพอ เพื่อให้สามารถ

จัดการของเสียท่ีจะเกิดข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- จัดให้มีระบบรวบรวมและเก็บขนของเสียจากสนามบิน และให้

หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตนำไปกำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 

- การพัฒนาสนามบินทำให้มีปัญหาขยะเกิดข้ึน อยากทราบ
ว่ามีการคัดแยก ขนส่ง และกำจัดอย่างไร เนื่องจาก
ปัจจุบันในพื้นท่ีประสบปัญหาเร่ืองการจัดการขยะ 
- ห่วงกังวลเร่ืองขยะจากนักท่องเท่ียวท่ีจะมีปริมาณมากข้ึน 

- หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการขยะ กรณีท่ี
ต้องให้ท้องถ่ินร่วมในการจัดการขยะ โครงการจะต้องมี
หนังสือแจ้งให้ท้องถ่ินรับทราบและยินยอมก่อน 

- รับทราบข้อเสนอแนะ 
- โครงการ ม ีการกำหนดมาตรการให้ผ ู ้ร ับเหมาก่อสร้างประสาน

หน่วยงานท้องถิ ่นในการจัดเก็บและขนย้ายของเสียและสิ ่งปฏิกูล 
เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ 

- เสนอให้โครงการส่งเสริมเร่ืองการสร้างจิตสำนึก 
ในด้านการจัดการขยะ ให้กับคนในพื้นท่ี 

- รับทราบข้อเสนอแนะ 

7) การคมนาคมขนส่ง  
- ระบบโครงข่ายการจราจร และระบบขนส่งมวลชน 

ในการการเดินทางเข้า-ออกสนามบิน และเส้นทาง
โดยรอบเป็นอย่างไร ขอให้โครงการประสานกับหน่วยงาน
ด้านคมนาคมขนส่งอย่างรอบด้าน 

- แผนการพัฒนางานก่อสร้างเส ้นทางการคมนาคมที ่เก ี ่ยวข ้องกับ
แผนพัฒนาของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ได้แก่ ทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 7 และรถไฟความเร ็วส ูงเชื่ อม 3 สนามบิน ที ่ม ีความ
เกี่ยวเนื่องและเชื่อมโยงสนับสนุนระบบขนส่งมวลชนสำหรับรองรับ  
การใช้บริการสนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมือง และสนามบิน
นานาชาติอู่ตะเภา 
- โครงการ มีมาตรการรองรับผลกระททบด้านการคมนาคมขนส่ง (ระยะ

ดำเนินการ) ได้แก่ 
- วางแผนพัฒนา ปรับปรุง หรือเพ ิ ่มประส ิทธ ิภาพของระบบ

การจราจรและขนส่งภายในสนามบิน โดยเฉพาะบริเวณทาง  
เข้า-ออกสนามบิน 

- ประสานงานกับหน่วยงานด้านคมนาคมที่เกี ่ยวข้องในการศึกษา  
การเชื ่อมโยงการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ และระบบ
ขนส่งมวลชนขนาดใหญ่เข้าสู่สนามบินในอนาคต 

ร่าง
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ตารางที่ 4.1-31 สรุปประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะและคำช้ีแจงจากบริษทัทีป่รึกษา 
ประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ คำช้ีแจง 

- เสนอให้มีสัญลักษณ์/ป้าย/เคร่ืองหมายจราจร บอก
เส้นทางภายในสนามบินให้ชัดเจน และเพิ่มพื้นท่ีสำหรับ
จอดรถภายในสนามบินให้เพียงพอ 

- รับทราบข้อเสนอแนะ 

- เสนอให้พิจารณาเปิดช่องทางเข้าสนามบินใหม่ในการ
ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อลดผลกระทบเร่ือง
การจราจรติดขัด บริเวณทางเข้าปัจจุบัน 

- โครงการ มีแผนการเปิดช่องทางเข้าสนามบินใหม่ในการขนส่งวัสดุ
อุปกรณ์ก่อสร้างโดยเฉพาะ เพื่อลดผลกระทบเร่ืองการจราจรติดขัด 

- เสนอให้มีการตรวจสภาพรถให้พร้อมใช้งานได้อย่าง
ปลอดภัยอยู่เสมอ 
- เสนอให้ปรับปรุงสภาพรถให้มีสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่

เสมอ 

- โครงการมีมาตรการฯ ให้ตรวจสอบสภาพยานพาหนะและเคร่ืองจักร
ต่างๆ ของบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างที่นำมาใช้ในงานก่อสร้างให้มีสภาพดี
อยู่เสมอ เพื่อป้องกันมิให้ยานพาหนะหรือเคร่ืองจักรเหล่านั้นเกิดการ
ชำรุดบกพร่องขณะใช้งาน และควรจัดให้มีการตรวจสอบสภาพรถ
สำหรับบรรทุกวัสดุก่อสร้างเป็นประจำ 

- เสนอให้รถของโครงการท่ีเข้ามาวิ่งควรมีชื่อโครงการ 
เบอร์โทรศัพท์ และช่องทางร้องเรียนติดข้างรถชัดเจน 
เนื่องจากอาจมีหลายงานท่ีก่อสร้างพร้อมกันในพื้นท่ี 

- โครงการมีมาตรการฯ ให้ยานพาหนะและรถบรรทุกจะต้องติดป้าย
สัญลักษณ์และชื่อโครงการเพื่อให้ทราบว่าเป็นรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง
สำหรับก่อสร้างโครงการพร้อมท้ังระบุหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ลำดับ
ของรถ ชื่อบริษัทรับจ้าง ไว้ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบและร้องเรียนได้เมื่อเกิดปัญหาต่างๆ 
รวมท้ังให้มีการติดตั้ง GPS เพื่อใช้ในการติดตามรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง 

- เสนอให้มีมาตรการซ่อมบำรุงถนนหากมีการชำรุดเสียหาย
จากการขนส่งของโครงการ ให้มีสภาพเหมือนเดิม 

- โครงการมีมาตรการฯ ให้กรณีท่ีการขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการทำ
ให้ถนนปัจจุบันเสียหาย โดยให้ผู้รับเหมาในกำกับของกองทัพเรือ  
และ/หรือผู้ดำเนินการก่อสร้าง ประสานงานกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เพื่อซ่อมแซมและแก้ไขทันที 

- โครงการใช้วัสดุมาจากแหล่งใด ใช้เส้นทางใดในการขนส่ง 
เสนอให้หลีกเลี่ยงการขนส่งผ่านชุมชน วัด โรงเรียน และ
เส้นทางที่การจราจรติดขัด 

- แหล่งดินและทรายส่วนใหญ่มาจากอำเภอปลวกแดงและเขาชีจรรย์ 
เส้นทางการขนส่งหลัก จะใช้เส้นทางถนนหมายเลข 331 และ 332  
ซึ่งหากแหล่งดินจากอำเภอปลวกแดงและเขาชีจรรย์ไม่เพียงพอ  
จะมีการนำดินมาจากจังหวัดเพชรบุรีและราชบุรี ซึ่งจะขนส่งมาทางเรือ 
และนำมาข้ึนท่ีท่าเรือจุกเสม็ด และขนส่งต่อมายังพื้นท่ีโครงการโดยใช้
รถบรรทุกมาทางถนนหมายเลข 3126 เพื่อลดความหนาแน่นจากการ
ใช้เส้นทางถนนหมายเลข 331 และ 332 

- ในระยะก่อสร้าง เสนอให้จัดทำป้ายแสดงเส้นทาง 
การขนส่ง เพื่อให้ประชาชนรับทราบและหลีกเลี่ยง
เส้นทางการขนส่ง 

โครงการมีมาตรการฯ เบื้องต้น ดังนี้ 
- ติดตั ้งป้ายจราจรชั ่วคราวในบริเวณจุดกลับรถบรรทุกที ่อาจทำให้

การจราจรติดขัดและไม่ปลอดภัย 
- ติดตั้งป้าย ข้อความและสัญญาณเตือนชั่วคราว (ไฟกระพริบ) ในการ

ทำงานก่อสร้างต่างๆ ที ่ม ีความชัดเจน ตามพระราชบัญญัติจราจร 
ทางบก พ.ศ. 2522 หรือประกาศฉบับล่าสุด ในบริเวณที่อาจมีปัญหา
การจราจรและอุบัติเหตุ เช่น บริเวณทางเข้า-ออกพื้นท่ีก่อสร้าง บริเวณ
พื้นท่ีก่อสร้าง โดยป้ายต่างๆ ต้องสามารถมองเห็นได้ชัดเจนท้ังในเวลา
กลางวันและกลางคืน 
- เลือกใช้เส้นทางการขนส่งวัสดุอุปกรณ์และคนงานที่ไม่ก่อให้เกิดการ 

กีดขวางเส ้นทางหล ักในการเด ินทางเข้ า -ออกพื ้นท ี ่สน ามบิน  
ของผู้ใช้บริการและประชาชนท่ีอยู่โดยรอบ โดยให้หลีกเลี่ยงเส้นทางท่ีมี
การจราจรหนาแน่น และกำหนดให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 3 ด้านทิศ
เหนือของสนามบิน เป็นเส้นทางขนส่งหลักในช่วงก่อสร้างไม่ว่าจะนำ
วัสดุมาจากแหล่งใดก็ตาม 

- ปัญหาการจราจรติดขัดจากการก่อสร้างหลายโครงการ
พร้อมกัน ในพื้นท่ีใกล้เคียงโครงการ 

ร่าง
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ตารางที่ 4.1-31 สรุปประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะและคำช้ีแจงจากบริษทัทีป่รึกษา 
ประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ คำช้ีแจง 

- ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีตำรวจจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกในการ
ใช้เส้นทางดังกล่าวและทำการประชาสัมพันธ์เส ้นทาง วันและเวลา  
ในการขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรขนาดใหญ่ เพื่อให้
ประชาชนท่ีอยู่ตามแนวเส้นทางและผู้ใช้เส้นทางทราบล่วงหน้า 
- จัดทำแผนฉุกเฉินร่วมกับกรมทางหลวงในการจัดการจราจร สำหรับ

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินร้ายแรงและอุบัติเหตุเพื่อลดการจราจรติดขัด เช่น 
การเปิดเกาะกลางเป็นระยะๆ เพื่อใช้เป็นช่องทางฉุกเฉินให้รถวิ่งสวน
ทางกันได้ การทำทางเข้า-ออกระหว่างทางหลักกับทางขนานสำหรับ
เปิดใช้ฉุกเฉินเพื่อให้รถเลี่ยงจุดเกิดเหตุ เป็นต้น 

- เสนอให้หลีกเลี่ยงช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า 06.00-09.00 น./ 
เย็น 16.00-19.00 น. และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เนื่องจาก
ปัจจุบันในพื้นท่ีการจราจรติดขัดอยู่แล้ว 

- โครงการมีมาตรการฯ ให้หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลา
เร่งด่วนเช้า (06:00-09:00 น.) และช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น (16:00-20:00 น.) 
หรือตามกฎหมายกำหนด 

- เสนอให้โครงการพิจารณามาตรการเร่ืองการหลีกเลี่ยง
ช่วงเวลาเร่งด่วน บริเวณสัตหีบ กม.10 แยกถนน 331  
จะเป็นเขตชุมชนใหญ่และมีปริมาณรถหนาแน่น 

- โครงการมีมาตรการฯ ให้เลือกใช้เส้นทางการขนส่งวัสดุอุปกรณ์และ
คนงานท่ีไม่ก่อให้เกิดการกีดขวางเส้นทางหลักในการเดินทางเข้า-ออก
พื้นท่ีสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ของผู้ใช้บริการและประชาชนที่อยู่
โดยรอบ โดยให้หลีกเลี ่ยงเส้นทางที ่ม ีการจราจรหนาแน ่น และ
กำหนดให้ใช ้ทางหลวงหมายเลข 3 ด ้านทิศเหน ือของสนามบิน  
เป็นเส้นทางขนส่งหลักในช่วงก่อสร้างไม่ว่าจะนำวัสดุมาจากแหล่งใดก็ตาม 

- เสนอให้มีผ้าใบปิดคลุมรถบรรทุกเพื่อป้องกันฝุ่นละออง 
และการตกหล่นของดิน/ทราย ขณะทำการขนส่ง  
เพื่อลดอุบัติเหตุ 

- โครงการมีมาตรการฯ ให้ปิดคลุมส่วนบรรทุกของรถท่ีใช้ขนส่งวัสดุและ
อุปกรณ์ก่อสร้างด้วยผ้าใบหรือวัสดุที่คล้ายกันให้มิดชิด เพื่อป้องกัน  
การร่วงหล่นของวัสดุก่อสร้างบนเส้นทางการขนส่ง กรณีมีวัสดุก่อสร้าง
ตกหล่นบนผิวจราจรและไหล่ทาง ให้จัดเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บและทำความ
สะอาดโดยเร็ว 

- เสนอให้มีช่องทางรับเร่ืองร้องเรียนท่ีประชาชนเข้าถึงได้
สะดวก และมีการแก้ไขอย่างจริงจัง 

- โครงการมีมาตรการฯ ให้ยานพาหนะและรถบรรทุกจะต้องติดป้าย
สัญลักษณ์และชื่อโครงการเพื่อให้ทราบว่าเป็นรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง
สำหรับก่อสร้างโครงการพร้อมท้ังระบุหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ  
ลำดับของรถ ชื่อบริษัทรับจ้าง ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบและร้องเรียนได้เมื่อเกิดปัญหาต่างๆ 
รวมท้ังให้มีการติดตั้ง GPS เพื่อใช้ในการติดตามรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง 

- เสนอให้พิจารณาการขนส่งอุปกรณ์ขนาดใหญ่ อาจลอดใต้
สะพานไม่ได้ 
- เสนอให้ใช้ช่วงเวลากลางคืนในการขนส่งอุปกรณ์ต่าง ๆ  

ท่ีใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่ 

- รับทราบข้อเสนอแนะ ท้ังนี้ โครงการมีมาตรการฯ ให้ประสานงานกับ
เจ้าหน้าท่ีตำรวจจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้เส้นทาง
ดังกล่าวและทำการประชาสัมพันธ์เส้นทาง วันและเวลาในการขนส่ง
วัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรขนาดใหญ่ เพื่อให้ประชาชนท่ีอยู่
ตามแนวเส้นทางและผู้ใช้เส้นทางทราบล่วงหน้า 

- หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบ
ผู้รับเหมาในการปฏิบัติตามมาตรการด้านการคมนาคม
ขนส่ง ว่าทำได้จริงหรือไม่ และควรมีบทลงโทษท่ีจริงจัง 

โครงการมีมาตรการฯ  
- ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดทำแผนการขนส่งและลำเลียงวัสดุ อุปกรณ์ 

คนงาน บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง เสนอต่อ กองทัพเรือ EEC 
และ/หรือผู้ดำเนินการก่อสร้าง ก่อนเร่ิมการขนส่ง โดยกำหนดเป็น
เงื่อนไขแนบท้ายสัญญาจ้าง 
- กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างควบคุม ดูแลพนักงานขับรถบรรทุกและ

เคร่ืองจักรต่างๆ ในพื้นท่ีก่อสร้างให้ขับข่ีด้วยความระมัดระวัง และ
ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และ 
มีบทลงโทษผู้ท่ีไม่ปฏิบัติตามกฎ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 

ร่าง
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ตารางที่ 4.1-31 สรุปประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะและคำช้ีแจงจากบริษทัทีป่รึกษา 
ประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ คำช้ีแจง 

- เสนอให้มีมาตรการควบคุมน้ำหนักในการขนส่งวัสดุ
อุปกรณ์ ตั้งแต่ต้นทาง เช่น โรงโม่หิน เนื่องจากทำให้ถนน
ชำรุด 

- โครงการมีมาตรการฯ ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างควบคุมน้ำหนักบรรทุก 
ของรถท่ีใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง ให้มีน้ำหนักบรรทุกไม่เกินตามท่ี
กฎหมายกำหนด รวมท้ังควบคุมผู้ขับข่ีให้ใช้ความเร็วต่ำ โดยใช้
ความเร็วไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สำหรับรถบรรทุกน้ำหนัก
มากกว่า 1,200 กิโลกรัม และใช้ความเร็วไม่เกิน 45 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
สำหรับรถบรรทุกที่ใช้ลากจูง รถพ่วง โดยในพื้นท่ีก่อสร้างให้ใช้ความเร็ว
ไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

- เสนอให้เพิ่มการฉีดพรมน้ำให้เหมาะสมกับกิจกรรมหรือ
พื้นท่ีท่ีทำกิจกรรมต่างๆ ในช่วงระยะก่อสร้าง เช่น  
เพิ่มการฉีดพรมน้ำบริเวณโรงโม่หิน 

- โครงการมีมาตรการฯ ให้พ้ืนท่ีบริเวณก่อสร้าง ซึ่งมียานพาหนะและ 
การทำงานท่ีอาจก่อให้เกิดฝุ่นละออง รวมท้ังถนนภายในสนามบิน  
ท่ีใช้เป็นเส้นทางขนส่งวัสดุอุปกรณ์และคนงานในระยะก่อสร้างซึ่งไม่ได้
ลาดยางหรือเทคอนกรีตจะต้องมีการฉีดพรมน้ำ อย่างน้อยวันละ 3 คร้ัง 
หรือตามความเหมาะสมเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากการ 
ฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองสู่บรรยากาศ 

- เสนอให้มีการติดตั้ง GPS เพื่อควบคุมความเร็วของ
รถบรรทุกให้เป็นไปตามท่ีกฏหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด 
เพื่อลดอุบัติเหตุ 

 

โครงการมีมาตรการฯ 
- ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างควบคุมน้ำหนักบรรทุกของรถท่ีใช้ในการขนส่งวัสดุ

ก่อสร้าง ให้มีน้ำหนักบรรทุกไม่เกินตามท่ีกฎหมายกำหนด รวมท้ัง
ควบคุมผู้ขับข่ีให้ใช้ความเร็วต่ำ โดยใช้ความเร็วไม่เกิน 60 กิโลเมตร 
ต่อชั่วโมง สำหรับรถบรรทุกน้ำหนักมากกว่า 1,200 กโิลกรัม และ 
ใช้ความเร็วไม่เกิน 45 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สำหรับรถบรรทุกที่ใช้ลากจูง 
รถพ่วง โดยในพื้นท่ีก่อสร้างให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
- ให้ยานพาหนะและรถบรรทุกจะต้องติดป้ายสัญลักษณ์และชื่อโครงการ

เพื่อให้ทราบว่าเป็นรถขนส่งวัสดุก่อสร้างสำหรับก่อสร้างโครงการ 
พร้อมท้ังระบุหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ลำดับของรถ ชื่อบริษัทรับจ้าง 
ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบและร้องเรียนได้เมื่อเกิดปัญหาต่างๆ รวมท้ังให้มีการติดตั้ง 
GPS เพื่อใช้ในการติดตามรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง 

- จัดทำแผนฉุกเฉินร่วมกับกรมทางหลวงในการจัดการจราจร สำหรับ
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินร้ายแรงและอุบัติเหตุเพื่อลดการจราจรติดขัด เช่น 
การเปิดเกาะกลางเป็นระยะๆ เพื่อใช้เป็นช่องทางฉุกเฉินให้รถวิ่งสวน
ทางกันได้ การทำทางเข้า-ออกระหว่างทางหลักกับทางขนานสำหรับ
เปิดใช้ฉุกเฉินเพื่อให้รถเลี่ยงจุดเกิดเหตุ เป็นต้น 

- กังวลเร่ืองอุบัติเหตุท่ีจะเกิดข้ึนจากปริมาณจราจร 
ท่ีเพิ่มข้ึน 

- มีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด ท่ีจะเปิดเส้นทาง  
กม.16 ลงหาดพลาเพ่ือปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม สามารถ
มองเห็นสนามบนิได้  

- รับทราบข้อเสนอแนะ 

- พื้นท่ีในความดูแลของแขวงทางหลวงชนบทชลบุรีท่ีอยู่รอบ
สนามบินนานาชาติอู่ตะเภายังไม่มีแผนในการพัฒนา
โครงการใดๆ  

- รับทราบข้อมูล 

- เสนอให้กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง
คนงาน 

- โครงการมีมาตรการฯ จัดให้มีรถรับ-ส่งคนงานก่อสร้างเพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และป้องกันการลักขโมยวัสดุก่อสร้าง
ออกมาขาย 

ร่าง
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ตารางที่ 4.1-31 สรุปประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะและคำช้ีแจงจากบริษทัทีป่รึกษา 
ประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ คำช้ีแจง 

8) เศรษฐกิจ-สังคม 
- ตำแหน่งที่พักคนงานก่อสร้างอยู่บริเวณใด เสนอให้อยู่ไกล

จากชุมชน เนื่องจากเกรงจะทำให้ชุมชนได้รับความ
เดือดร้อน เช่น การทะเลาะวิวาท การพนัน ยาเสพติด 
และสัตว์เลี้ยง 

โครงการมีมาตรการฯ ดังนี้ 
- จัดหาท่ีพักคนงานก่อสร้างให้เหมาะสม และเป็นสัดส่วนท่ีชัดเจน  

พร้อมท้ังกำหนดมาตรการควบคุมดูแลในพื้นท่ีก่อสร้างและท่ีพักคนงาน 
เพื่อไม่ให้คนงานก่อปัญหาและสร้างความเดือดร้อนรำคาญ เช่น  
ห้ามเล่นการพนัน ห้ามเสพยาเสพติด ห้ามส่งเสียงดังรบกวน เป็นต้น 
โดยมีบทลงโทษอย่างเคร่งครัด 

- จัดให้มีเวรยามดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง
หรือบริเวณท่ีพักคนงานตลอดเวลา และให้หัวหน้าคนงานทำหน้าท่ี
ควบคุมและสอดส่องดูแลความประพฤติของคนงานก่อสร้างเพื่อช่วย
บรรเทาความกังวลของประชาชนในเร่ืองของความปลอดภัย เช่น 
ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการลักทรัพย์ เป็นต้น 

- การย้ายเข้ามาของคนต่างถ่ิน มีการเปลี่ยนแปลง 
ทางสังคม พัฒนาชุมชนเป็นเมืองมากข้ึน ส่งผลต่อปัญหา 
การใช้สาธารณูปโภคซึ่งอาจไม่ทันกับการพัฒนาและ 
เกิดการขาดแคลนได้ 

- จำนวนคนงานประมาณเท่าใด เสนอให้จ้างคนงานในพื้นท่ี 
และไม่ใช้แรงงานต่างชาติ 

โครงการใช้คนงานประมาณ 300 คน โดยโครงการมีมาตรการฯ ให้ 
- พิจารณารับคนในพื้นท่ีชุมชนโดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา  

ท่ีมีคุณสมบัติสอดคล้องกับตำแหน่งงานท่ีเหมาะสมเข้าทำงานเป็น
อันดับแรก 
- ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างคัดเลือกและสอบประวัติแรงงานท่ีจะเข้ามาทำงาน

ก่อสร้างโครงการให้ถูกต้องตามกฎหมาย จัดทำทะเบียนประวัติคนงาน
ก่อสร้างพร้อมรูปถ่ายไว้ท่ีสำนักงานของโครงการ เมื่อเกิดปัญหาหรือ 
ข้อร้องเรียน สามารถเรียกตรวจสอบได้ทันที 
- ในกรณีท่ีเป็นงานจ้างเหมาบริษัท ต้องมีการกำกับดูแลโดยการให้บริษัท

รับเหมารายงานผลการตรวจสุขภาพของพนักงานอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

- เสนอให้มีการตรวจสุขภาพ และบัญชีรายชื่อพร้อมประวัติ
ของคนงานก่อนเข้าทำงาน และตรวจติดตาม 
ปีละ 1 คร้ัง 

- เมื่อมีการพัฒนาโครงการเศรษฐกิจจะดีข้ึน ความเจริญจะ
เข้ามาในพื้นท่ี มีท้ังข้อดีและข้อเสีย ดังนั้น การประสาน
และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถ่ินจะเป็นประโยชน์
ต่อทุกภาคส่วน 

- รับทราบข้อเสนอแนะ ท้ังนี้ โครงการมีมาตรการฯ ให้ประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน เช่น 
การส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรกรรมและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การพัฒนา
ชุมชน การส่งเสริมสุขภาพ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

- เสนอให้ดำเนินกิจกรรมท่ีจะดูแลด้านการศึกษา เช่น มอบ
ทุนการศึกษา ให้นักศึกษาเข้าดูงาน/ฝึกงานในสนามบิน 

 

- เสนอให้โครงการเสนอแนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมท่ีจะดูแล
สังคม ชมุชน และกลุ่มประมงที่ได้รับผลกระทบจาก
โครงการ 
- เสนอให้มีมาตรการลดผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ

ประมง เนื่องจากมีการพัฒนาโครงการโดยรอบ และมีการ
กันเขตปลอดภัยจนเหลือที่ทำกินน้อยมาก 
- เสนอให้มีหน่วย CSR เพื่อลงพื้นท่ีพบปะหน่วยงานหรือ

ประชาชนในพื้นท่ีบ่อยๆ และทำงานอย่างเข้มแข็ง 
- รับทราบข้อเสนอแนะ 

- เสนอให้มีช่องทางร้องเรียนสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจาก
โครงการ และใครจะเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการรับเร่ือง 
และตอบสนองเร่ืองร้องเรียน 

รับทราบข้อเสนอแนะ ท้ังนี้ โครงการมีมาตรการฯ  
- จ ัดให ้ม ีช ่องทางรับเร ื ่องร ้องเร ียนเกี ่ยวกับผลกระทบที ่เกิดจาก 

การก่อสร้างโครงการ ณ สำนักงานควบคุมการก่อสร้าง หรือบริเวณ 
สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา เพื่อรับทราบปัญหาและผลกระทบต่างๆ 
และเร่งดำเนินการแก้ไข 

ร่าง
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ตารางที่ 4.1-31 สรุปประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะและคำช้ีแจงจากบริษทัทีป่รึกษา 
ประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ คำช้ีแจง 

- กรณีได้รับเร่ืองร้องเรียนผลกระทบจากการก่อสร้าง ให้นำข้อร้องเรียน
ดังกล่าวมาพิจารณาหาแนวทางแก้ไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีกำหนดไว้โดยเร็ว 

- เสนอให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาสนามบนิและชุมชนโดยรอบ
ตั้งแต่เร่ิมแรก โครงการมีแนวทางการบริหารจัดการ
กองทุนอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไร ควรใส่องค์ประกอบ 
ให้ชัดเจน และมีประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริง 

- รับทราบขัอเสนอแนะ ท้ังนี้ โครงการมีมาตรการฯ ให้จัดต้ังกองทุนดูแล
ผลกระทบจากสนามบินนานาชาติอู ่ตะเภา เพื ่อบรรเทาผลกระทบ 
ที ่ประชาชนอาจได้รับจากการดำเนินงานของสนามบินนานาชาติ 
อู ่ตะเภา เพื ่อบรรเทาผลกระทบด้านสิ ่งแวดล้อมและสาธารณสุข 
ในภาพรวม ซึ ่งปัจจุบันแนวทางการจัดตั้งกองทุนฯ ยังอยู ่ระหว่าง 
การพิจารณาความเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์ โดยดูแลผลกระทบท่ีอาจ
เกิดข้ึนและดูแลสังคม สิ่งแวดล้อม ชุมชน 

 

- เสนอให้มีผู้แทนภาคประชาชน และภาคส่วนต่างๆ ของ
ท้องถ่ินร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนด้วย 
- เสนอให้เก็บเงินค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินเข้ากองทุนฯ 
- ประชาชนต้องการให้มีการจัดต้ังกองทุนดูแลผู้ได้รับ

ผลกระทบ ให้เรียบร้อยก่อนเร่ิมดำเนินการก่อสร้าง
โครงการ 
- เสนอให้กลุ่มท่องเท่ียวในพื้นท่ีไปต้ังบูธ ประชาสัมพันธ์ 

ภายในสนามบินได้ 
- โครงการมีมาตรการฯ ให้ กองทัพเรือ และ/หรือผู ้บริหารจัดการ

โครงการ พิจารณาให้การชดเชยในรูปแบบอื ่นๆ เช่น การสร้าง
สวนสาธารณะ การรณรงค์การปลูกต้นไม้ในวัด โรงเรียน และสถานพยาบาล 
การจัดตลาดนัดแรงงาน การสนับสนุนพื้นที่วางจำหน่ายสินค้าวิสาหกิจ
ชุมชนในพื้นท่ีสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ฯลฯ 

- เป็นโครงการท่ีมีประโยชน์ สร้างรายได้ทำให้เศรษฐกิจ 
ในพื้นท่ีดีข้ึน เช่น การท่องเท่ียว การศึกษา 
- เสนอให้พิจารณาสร้างงาน ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ

ความเข้มแข็งให้กับคนในพื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบก่อน 
- ประชาชนจะได้รับผลประโยชน์อะไรบ้างจากการพัฒนา

โครงการ 
- เสนอให้ประชาขนในท้องถ่ินสามารถเข้าไปประกอบอาชีพ

ในเขตสนามบินได้ เช่น ค้าขาย รถรับจ้าง 
- เสนอให้มีมาตรการลดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต/จิตใจ

ของประชาชนท่ีต้องโยกย้ายถ่ินฐาน 
 

- การพัฒนาด้านเศรษฐกิจต้องดำเนินการควบคู่กับ 
การพัฒนาด้านสังคม 

 

- เสนอให้มีมาตรการป้องกันผู้มีอิทธิพล/กลุ่มผู้ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการ 

- รับทราบข้อเสนอแนะ 

- เสนอให้โครงการสำรวจข้อมูลสภาพปัจจุบันของชุมชน 
และแจ้งข้อมูลผลกระทบกับผู้ให้สัมภาษณ์ทราบด้วย 

- การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนคร้ังที่ 2 นี้ เป็นข้ันตอนในกิจกรรม
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประกอบด้วยหลายกิจกรรม  
ทั ้งการประชุมกลุ ่ม การสัมภาษณ์เชิงลึก การสำรวจความคิดเห็น 
ของประชาชนด้วยแบบสอบถาม ซึ ่งตามระเบียบในขั ้นตอนตาม
กฎหมายมีการกำหนดให้มีการแจ้งล่ วงหน ้าตามความเหมาะสม  
โดยได้ดำเนินการประสานกับผู้นำชุมชนเพื่อแจ้งเรียนเชิญการเข้าร่วม
ประชุม ทั ้งนี ้ เอกสารล่วงหน้าสามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์ของ
โครงการ 
- โครงการได้จัดทำแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างที่มีข้อคำถามปลายปิด

และปลายเปิด ซึ่งใช้ในการสำรวจความคิดเห็นของโครงการ เพื่อให้ 
ผู้ให้ข้อมูลมีโอกาสแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มท่ี โดยผู้สัมภาษณ์จะมี
เอกสารประกอบการนำเสนอข้อมูลโครงการ (Flip Chart) เพื ่อใช้ 
ในการอธิบายข้อมูลก่อนการสัมภาษณ์ทุกคร้ัง 

ร่าง
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ตารางที่ 4.1-31 สรุปประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะและคำช้ีแจงจากบริษทัทีป่รึกษา 
ประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ คำช้ีแจง 

- ปัจจ ุบ ันเว ็บไซต์ของโครงการ http://www.ehia-utprw2.com/  
จ ัดให ้ม ีช ่องทางการตอบข้อซ ักถามผ ่าน อ ีเมลโครงการ ehia-
utprw2@gmail.com และโทรศัพท์ 0-2763-2828 ต่อ 4083, 4086 

- เสนอให้สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ดูตัวอย่างการเยียวยา
ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ว่ามีการดำเนินการอย่างไร 

- รับทราบข้อเสนอแนะ 

- เสนอให้โครงการคำนึงถึงผู้ท่ีจะได้รับผลกระทบเป็นอันดับ
แรก พร้อมมีแนวทางการแก้ไขท่ีเหมาะสม 

- โครงการมีมาตรการฯ ให้ กองทัพเรือ EEC และ/หรือผู้บริหารจัดการ
โครงการ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการชดเชยผลกระทบด้านเสียงจาก 
การดำเนินงานโครงการตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สำหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน 
อย่างรุนแรง ท้ังทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สุขภาพ ท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ และ 
กก.วล. แล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงจากมต ิกก.วล. ท่ีเห็นชอบรายงานฯ 
กองทัพเรือ และ/หรือผู้บริหารจัดการโครงการจะเสนอรายละเอียด 
ท่ีเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ สผ. เพื่อพิจารณาเพ่ิมเติมต่อไป  

9) การโยกย้ายและการทดแทนทรัพย์สิน  
- ประชาชนไม่ต้องการย้ายออกจากพื้นท่ี NEF>40 จะได้รับ

ค่าชดเชยหรือไม่ และมีวิธีเพื่อให้อยู่ในพื้นท่ีได้หรือไม่ 
โครงการ มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการชดเชยในเบื้องต้น ดังนี้ 
- กรณี NEF>40 : ให้โครงการ เจรจาซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง  

กรณีเจ้าของท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างไม่ประสงค์จะขาย ต้องสนับสนุน
การปรับปรุงอาคารเพื่อลดผลกระทบด้านเสียง  
- กรณี NEF 30-40 :  

- ให้โครงการ สนับสนุนการปรับปรุงอาคารเพื่อลดผลกระทบด้านเสียง  
- โครงการสนับสนุนการป้องกันเสียงแก่สถานท่ีซึ่งต้องการความเงียบ

เป็นพิเศษ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล ศาสนสถาน เป็นต้น  

- กรณีท่ีวัด หรือโรงเรียน ไม่สามารถย้ายได้ เสนอให้ 
ติดแอร์ ติดแผ่นกรองเสียงและจ่ายค่าไฟให้ด้วย  
เพื่อแก้ไขปัญหาพ้ืนท่ีท่ีอยู่ในแนวเส้นเสียงได้หรือไม่ 
 

- กรณีบ้านไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างและเลขท่ีบ้าน และ 
ปลูกในท่ีดินท่ีเป็น สปก. ภบท. 5 และอื่นๆ จะได้รับ
ค่าชดเชยอย่างไร 

- ในกรณีกรรมสิทธิ์ท่ีดินท่ีไม่ใช่โฉนด จะต้องพิจารณากรรมสิทธิ์ในแต่ละ
แปลง ซึ่งจะพิจารณาราคาประเมินท่ีมีความเหมาะสม และสอดคล้อง
กับราคาตลาด 

- เสนอให้จ่ายค่าชดเชยในราคาท่ีเป็นธรรม  
เพราะค่าชดเชยท่ีได้รับอาจจะไม่สามารถซื้อที่อื่นได้ 
เนื่องจากราคาแพงกว่าท่ีจะได้รับ 
- กรณีท่ีไม่รับค่าชดเชยในช่วงแรก แต่เมื่อผ่านไป 

ไม่สามารถอยู่ได้ จะสามารถขอรับค่าชดเชยได้หรือไม่ 
- มีรายละเอียดการชดเชยทรัพย์สินหรือดูแลผู้ได้รับ

ผลกระทบเร่ืองเสียงอย่างไร และหน่วยงานใด 
เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ 
- ในพื้นท่ี NEF>40 หากเป็นพื้นท่ีท่ีไม่มีสิ่งปลูกสร้าง 

จะได้รับค่าชดเชยหรือไม่ แล้วในอนาคตจะขายให้ใครได้ 

- รับทราบประเด็นข้อคิดเห็น ท้ังนี้ ข้ันตอน เงื่อนไขการชดเชยต่าง ๆ  
จะมีการศึกษาในรายละเอียด และแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป ร่าง
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ตารางที่ 4.1-31 สรุปประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะและคำช้ีแจงจากบริษทัทีป่รึกษา 
ประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ คำช้ีแจง 

- กรณีท่ีต้องปรับปรุงที่พักอาศัย มีแนวทางการดำเนินการ
อย่างไร ใครเป็นผู้ตรวจสอบว่าทำจริงหรือไม่ เสนอให้มี
การชดเชยเพิ่มเติมกรณีวัสดุเสื่อมสภาพ 

- จากการดำเนินการในโครงการอื่น ๆ  จะมีเกณฑ์ในการประมาณราคา
เบื้องต้น ดังนี้ 
- ชดเชยผ ู ้ ได ้ร ับผลกระทบด ้านเส ียงจากการพัฒนาโครงการ  

โดยพิจารณาระดับผลกระทบจากแผนที่เส้นเท่าระดับเสียงที่มีการ
คาดการณ์ในปี พ.ศ. 2591 

- ชดเชยสิ ่งปลูกสร้างที ่ก ่อสร้างก่อนปี พ.ศ.2562 (ปีที ่รับทราบ
โครงการ) หรือปี พ.ศ. 2563 (ปีท่ีส่งรายงานให้ สผ. พิจารณา) หรือ
ปีท่ีโครงการเร่ิมก่อสร้าง หรือปีท่ีเปิดดำเนินการ 

- ขั้นตอน เงื่อนไขการชดเชยต่าง ๆ จะมีการศึกษาในรายละเอียด 
และแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป 

- ในปัจจุบันบริเวณอู่ตะเภามีการกว้านซื้อที่ดิน 
เพื่อทำการค้าและท่ีอยู่อาศัย หากมีการดำเนินการจริง  
จะมีการควบคุมการก่อสร้างอาคารอย่างไร 

- รับทราบข้อคิดเห็น 

- เสนอให้โครงการพิจารณามาตรการในการชดเชย  
ท้ังเร่ืองปีปลูกสร้าง และเร่ืองการประเมินราคาค่าชดเชย 

- โครงการ ได้จัดทำเสนอเงื่อนไขที่ต้องดำเนินการชดเชย ในเบื้องต้น 
ดังนี้ 
- ชดเชยผ ู ้ ได ้ร ับผลกระทบด ้านเส ียงจากการพัฒนาโครงการ  

โดยพิจารณาระดับผลกระทบจากแผนที่เส้นเท่าระดับเสียงที่มีการ
คาดการณ์ในปี พ.ศ. 2591 

- ชดเชยสิ ่งปลูกสร้างที ่ก ่อสร้างก่อนปี พ.ศ.2562 (ปีที ่รับทราบ
โครงการ) หรือปี พ.ศ. 2563 (ปีท่ีส่งรายงานให้ สผ. พิจารณา) หรือ
ปีท่ีโครงการเร่ิมก่อสร้าง หรือปีท่ีเปิดดำเนินการ 

- ขั้นตอน เงื่อนไขการชดเชยต่าง ๆ  จะมีการศึกษาในรายละเอียด และ
แจ้งให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป 

- การย้ายท่ีตั้งศาสนสถาน สถานศึกษา และสถานพยาบาล 
ต้องใช้งบประมาณดำเนินการสูง ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าดำเนินการ 

- ผู้รับผิดชอบค่าดำเนินการ คือ กองทัพเรือ EEC และ/หรือผู้บริหาร
จัดการโครงการหรือบำรุงรักษาโครงการ 

- การย้ายท่ีตั้งศาสนสถาน สถานศึกษา และสถานพยาบาล 
อาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางของคนในชุมชน 

- รับทราบข้อคิดเห็น 

- กรณีวัด/โรงเรียนถ้าเกิดผลกระทบมากก็จำเป็นต้องย้าย
ออก แต่ต้องหาท่ีสร้างให้ใหม่ให้เหมาะสมและมีพื้นท่ี
เพียงพอ 

- รับทราบข้อเสนอแนะ 

- โครงการจะเร่ิมชดเชยเมื่อไร และต้องย้ายออกเมื่อไร 
หลังจากที่โครงการซื้อแล้ว ขอให้แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย  
1 ปี 

- รายละเอียดการชดเชยต่าง ๆ ต้องมีการศึกษาในรายละเอียดเพื่อยืนยัน
ในข้ันตอนต่อไป โดย ทร. และ/หรือผู้ดำเนินการก่อสร้างจะต้องมีการ
แจ้งให้ประชาชนรับทราบล่วงหน้า 

- เสนอให้โครงการนำพ้ืนท่ีจำนวนมากจากการจ่าย
ค่าชดเชย ไปทำให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด 

- รับทราบข้อเสนอแนะ 

- การชดเชยสำหรับผู้ได้รับผลกระทบฯ และหน่วยรับ
ร้องเรียนตั้งอยู่ท่ีใด เบอร์โทร ควรระบุให้ชัดเจน และ
หน่วยงานใด เป็นผู้ติดตามตรวจสอบมาตรการฯ และ
รับผิดชอบหากมาตรการท่ีกำหนดไม่เป็นไปตามท่ีกำหนด 

- หน่วยงานผู้รับผิดชอบค่าดำเนินการ คือ ทร. EEC และ/หรือผู้บริหาร
จัดการโครงการหรือบำรุงรักษาโครงการ และมีมาตรการฯ ดังนี้ 
- ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการดำเนินงานโครงการ แผนและกิจกรรม

การก่อสร้าง เส้นทางการขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตลอดจนช่องทาง 
การร้องเรียน ให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงและผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ เป็นระยะๆ เช่น เว็บไซต์ สื่อออนไลน์ 
เป็นต้น 

ร่าง
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ตารางที่ 4.1-31 สรุปประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะและคำช้ีแจงจากบริษทัทีป่รึกษา 
ประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ คำช้ีแจง 

- จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากการ
ก่อสร้างโครงการ ณ สำนักงานควบคุมการก่อสร้าง หรือบริเวณ  
สนามบิน เพ ื ่อร ับทราบปัญหาและผลกระทบต่างๆ และเร่ง
ดำเนินการแก้ไข 

- กรณีได ้ร ับเร ื ่องร ้องเร ียนผลกระทบจากการก ่อสร้าง ให ้นำ  
ข้อร้องเรียนดังกล่าวมาพิจารณาหาแนวทางแก้ไขตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีกำหนดไว้โดยเร็ว 

- การกำหนดการชดเชยในพื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบ NEF>30 
และ NEF>40 มีกฎหมายรับรองหรือไม่ 

- ยกตัวอย่างกรณีการดำเน ินการของท่าอากาศยานส ุวรรณภ ูมิ   
เกณฑ์การชดเชยต่างๆ กำหนดโดยมติคณะรัฐมนตรี   

- การตั้งกองทุนชดเชย ตั้งเมื่อไร กองทุนวงเงินเท่าไร  
ใครเป็นผู้บริหารกองทุน จะพิจารณาจ่ายเงินเมื่อไร 
กระบวนการพิจารณาเป็นอย่างไร  

- โครงการมีมาตรการฯ ให้จัดตั้งกองทุนดูแลผลกระทบจากสนามบิน
นานาชาติอู่ตะเภา เพื่อบรรเทาผลกระทบที่ประชาชนอาจได้รับจาก  
การดำเนินงานของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา เพื่อบรรเทาผลกระทบ
ด้านสิ ่งแวดล้อมและสาธารณสุขในภาพรวม ซึ ่งปัจจุบันแนวทาง  
การจ ัดต ั ้งกองทุนยังอย ู ่ ระหว ่างการพิจารณาความเหมาะ สม  
ตามหลักเกณฑ์ โดยดูแลผลกระทบที ่อาจเกิดขึ ้นและดูและสังคม 
สิ่งแวดล้อม ชุมชน 

- หน่วยงานท่ีดูแลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบและ 
ไม่สามารถหาท่ีอยู่ใหม่เองได้ เช่น พัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง/ชลบุรี และ สถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 

- โครงการ ได้ดำเนินการเข้าพบหน่วยงานการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง/ชลบุรี และสถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (องค์การมหาชน) สามารถให้ความช่วยเหลือได้ 

- ในกรณีท่ีต้องย้ายออกจากพื้นท่ีเส้นเสียง พื้นท่ีจังหวัด
ระยองมี 3 อำเภอ ท่ีกันไว้สำหรับเป็นท่ีอยู่อาศัย ได้แก่  
อ.วังจันทร์ อ.เขาชะเมา และ อ.แกลง 

- รับทราบข้อเสนอแนะ 

- "การใช้ประโยชน์ในท่ีราชพัสดุสามารถทำได้ ถ้าเป็น
ประชาชนก็จะเป็นในรูปแบบการเช่า การเข้ามาเช่า 
ในพื้นท่ีธนารักษ์มี 3 ประเภท คือ อยู่อาศัย ทำการเกษตร 
และเช่าเพ่ือทำประโยชน์อย่างอื่น กรณีเป็นหน่วยงาน 
ก็ให้ทำเร่ืองขอใช้พื้นท่ีได้ ซึ่งทางธนารักษ์ก็จะมีเกณฑ์ 
ในการพิจารณา อาทิ วัดสามารถขอใช้ท่ีราชพัสดุได้
ประมาณ 6 ไร่ โรงเรียน หรือสถานพยาบาลของรัฐ  
ก็สามารถทำเร่ืองขอเข้าใช้ท่ีดินได้ตามเกณฑ์ที่มี " 

- รับทราบข้อเสนอแนะ 

- เสนอให้มีการจัดการพื้นท่ีสำหรับประชาชนท่ีได้รับ
ผลกระทบจากการก่อสร้างสนามบินเป็นพิเศษ 

- รับทราบข้อเสนอแนะ 

- เสนอให้พิจารณาจ่ายค่าชดเชยให้ครอบคลุม NEF 30-40 
เนื่องจากได้รบผลกระทบด้านเสียงไม่แตกต่างจาก 
NEF>40 

- รับทราบข้อเสนอแนะ 

- เสนอให้มีการบวกค่าเสียโอกาสสำหรับผู้ท่ีได้รับค่าชดเชย
และต้องย้ายออกจากพื้นท่ีท่ีต่อไปจะมีความเจริญมากข้ึน 

- รับทราบข้อเสนอแนะ 

ร่าง
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ตารางที่ 4.1-31 สรุปประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะและคำช้ีแจงจากบริษทัทีป่รึกษา 
ประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ คำช้ีแจง 

10) การสาธารณสุข (สุขภาพ)  
- เสนอให้มีมาตรการด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับผลกระทบ

ท่ีจะเกิดข้ึนจากกิจกรรมของโครงการ 
รับทราบข้อเสนอแนะ ท้ังนี้ โครงการมีมาตรการฯ กำหนดให้ 
- แจ้งให้หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่รับทราบกิจกรรม จำนวนคนงาน

และระยะเวลาการทำงาน 
- ให้ ทร. EEC และ/หรือผู้ดำเนินการก่อสร้าง จัดช่องทางให้หน่วยงาน

สาธารณสุขในพื ้นที ่สามารถติดต่อได้ รวมทั ้งสนับสนุนหน่วยงาน
สาธารณสุขในพื้นที่ในด้านความพร้อมของสถานบริการสุขภาพ และ
ศักยภาพของบุคลากร 
- กำหนดให้ ทร. EEC และ/หรือผู ้ดำเนินการก่อสร้าง ประสานกับ

หน่วยงานสาธารณสุขในพื ้นที ่ เพื ่อวางแผนการดำเน ินงานแล ะ 
การป้องกันแก้ไขด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 
- จัดทำบัญชีรายชื่อสถานบริการสุขภาพ/หน่วยงานสาธารณสุขใกล้เคียง

พื้นที่โครงการ พร้อมชื่อผู้ประสานงานติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ 
สำหรับเป็นข้อมูลในการประสานแจ้งรายละเอียดกิจกรรม 
- จัดทำสื่อ และประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อประสานงานกับ ทร. 

EEC และ/หรือผู้ดำเนินการก่อสร้าง เพื่อส่งให้หน่วยงานสาธารณสุข
รับทราบข้อมูล บันทึกรายละเอียดกิจกรรมเกี ่ยวกับการสนับสนุน
หน่วยงานสาธารณสุข 
- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ ่งแวดล้อมด้าน 

การคมนาคมขนส่ง ด้านเสียงและความสั ่นสะเทือน ด้านคุณภาพ
อากาศ ด้านการจัดการของเสีย ด้านเศรษฐกิจและสังคม และด้าน
ความปลอดภัยสาธารณะในระยะดำเนินการ 
- จ ัดต ั ้งกองทุนดูแลผลกระทบจากสนามบินนานาชาติอ ู ่ ต ะเภา  

เพื่อบรรเทาผลกระทบที่ประชาชนอาจได้รับจากการดำเนินงานของ  
สนามบินนานาชาติอู่ตะเภาเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและ
สาธารณสุขในภาพรวม  
- เปิดช่องทางร้องเรียน เช่น เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ของสนามบิน

นานาชาติอู่ตะเภา เว็บไซต์ของ ทร. และ/หรือผู้บริหารจัดการโครงการ
หรือบำรุงรักษาโครงการ สื่อออนไลน์ เป็นต้น 

- เสนอให้มีการตรวจวัดอากาศภายในสนามบิน เพื่อหา
แนวทางลดผลกระทบของโรคระบบทางเดินหายใจ 

รับทราบขัอเสนอแนะ ท้ังนี้ โครงการมีมาตรการฯ มลพิษทางอากาศ 
ในเบื้องต้น ดังนี ้
- มีการเฝ้าระวังตรวจวัดมลพิษทางอากาศอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะ  

ในพื้นท่ีเสี่ยงมลพิษทางอากาศ 
- ร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขในการเฝ้าระวังสุขภาพของกลุ่มเสี่ยง 

ทั ้งนี ้ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ร่วมกับสถานะทางสุขภาพ เพื่อพิจารณาผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นกับกลุ่มเสี่ยงภายหลังเปิดดำเนินการ และจัดหาแนวทางแก้ไข
ผลกระทบให้เหมาะสม 

- เสนอให้โครงการดำเนินการเฝ้าระวังสมรรถภาพ 
การได้ยินของคนในชุมชนท่ีได้รับผลกระทบเร่ืองเสียง 

โครงการมีมาตรการฯ มลพิษทางเสียง ดังนี ้
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงและ
ความสั่นสะเทือน ในระยะดำเนินการ ได้แก่ 

- ติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านเสียง และดำเนินการลดผลกระทบ
ด้านเสียงอย่างต่อเนื่อง 

- เสนอให้โครงการเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบเร่ืองระดับ
เสียงที่มีผลต่อสุขภาพร่างกาย และจิตใจ พร้อมวิธีการ
ป้องกัน 

ร่าง
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ตารางที่ 4.1-31 สรุปประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะและคำช้ีแจงจากบริษทัทีป่รึกษา 
ประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ คำช้ีแจง 

- ควบคุมขีดความสามารถการรองรับเท่ียวบินให้ไม่เกินการคาดการณ์
ท่ีระบุไว้ 

- กำหนดให้อากาศยานท่ีทำการบินในพื้นท่ีสนามบิน ต้องมีระดับเสียง
ไม่เกินท่ีกำหนดไว้ใน Chapter 3 ของ Annex 16 ของอนุสัญญา 
ว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (อนุสัญญาชิคาโก)  
ซึ่งประกาศใน Aeronautical Information Circular (AIC) เพื่อให ้
สายการบินต่างๆ ยึดถือปฏิบัติ 

- กำหนดให้สายการบินท่ีใช้สนามบินปฏิบัติตามวิธีการบินและ 
การข้ึน-ลง ท่ีก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงต่ำท่ีสุด 

- จัดให้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อวางแผน 
การดำเนินการ และติดตามผลกระทบด้านเสียงของอากาศยาน 
โดยให้มีการจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

- มีระบบตรวจวัดเสียงจากอากาศยานท่ีดำเนินการตรวจวัดระดับเสียง
ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันและสามารถวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับข้อมูล 
การบินพร้อมแสดงผลตรวจวัดและเส้นทางการบินของอากาศยาน
แบบออนไลน์ (Real Time Noise Monitoring System) เพื่อให้
ประชาชนได้รับทราบ 

- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดำเนินการของสนามบิน และรับฟังคำร้อง
และคำแนะนำจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและสาธารณชนท่ัวไป  
ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 

ปฏิบัติตามมาตรการทั ่วไปด้านสุขภาพและการสาธารณสุข ในระยะ
ดำเนินการ ดังนี้ 

- ร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขในการเฝ้าระวังสุขภาพของกลุ่มเสี่ยง 
ทั ้งนี ้ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ร่วมกับสถานะทางสุขภาพ เพื่อพิจารณาผลกระทบท่ีอาจ
เกิดข้ึนกับกลุ่มเสี่ยง และจัดหาแนวทางแก้ไขผลกระทบให้เหมาะสม 

 - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน
การคมนาคมขนส่ง ด้านเสียงและความสั่นสะเทือน ด้านคุณภาพ
อากาศ ด้านการจัดการของเสีย ด้านเศรษฐกิจ-สังคม และด้าน 
ความปลอดภัยสาธารณะ 

- เปิดช่องทางร้องเรียน เช่น เว็บไซต์ 
- ประชาสัมพันธ์ของสนามบิน และสื่อออนไลน์ต่างๆ เป็นต้น 
- ให้หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นท่ีรับทราบแผนการจัดการและเข้า

ร่วม ในกิจกรรมต่างๆ ของการจัดการภาวะฉุกเฉิน เช่น การจัดทำ 
แผนการฝึกซ้อมตามแผนการจัดการภาวะฉุกเฉิน 

- ส ่งเสร ิมและสน ับสน ุนศักยภาพในการจ ัดการภาวะฉุก เ ฉิน  
ของหน่วยงานและกลุ ่มอาสาสม ัครทางด้านสาธารณส ุขและ  
ความปลอดภัย 

- จัดเก็บบันทึกข้อมูลแผนงานการสื่อสารและแผนการจัดการภาวะ
ฉุกเฉิน 

 

- เสนอให้มีแผนป้องกันโรคจากคนงาน นักท่องเท่ียว และ
ประชากรแฝงที่เข้ามาในพื้นท่ีเพิ่มข้ึนทำให้เกิดโรคใหม่/
เกิดซ้ำในพื้นท่ี 

- รับทราบข้อเสนอแนะ 

ร่าง
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ตารางที่ 4.1-31 สรุปประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะและคำช้ีแจงจากบริษทัทีป่รึกษา 
ประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ คำช้ีแจง 

- เสนอให้เน้นการป้องกันเบื้องต้น และให้วัคซีนในกลุ่มเสี่ยง - รับทราบข้อเสนอแนะ 
- ห่วงกังวลเร่ืองจำนวนคนงาน และประชากรแฝงที่จะเข้า

มาในพื้นท่ีแย่งการบริการด้านสาธารณสุขกับคนในพื้นท่ี 
- โครงการมีมาตรการฯ กำหนดให้ ทร. EEC และ/หรือผู้ดำเนินการ

ก่อสร้าง จัดหาหรือระบุสถานพยาบาลหรือระบบบริการสาธารณสุข
ให้กับบริษัทรับเหมาเข้าใช้บริการ โดยต้องไม่เป็นสถานพยาบาลหลัก 
ท่ีประชาชนในพื้นท่ีใช้ 

- เสนอให้มีการย้ายทะเบียนบ้านเข้าพ้ืนท่ีเพื่อให้
งบประมาณการรักษาพยาบาลเข้ามาในพื้นท่ีด้วย 

- รับทราบข้อเสนอแนะ 

- เสนอให้โครงการมีระบบการจัดการท่ีพักคนงานให้ถูก
หลักสุขาภิบาล มีสถานพยาบาลเบื้องต้น มีการอบรมให้
ความรู้ในการดูแลความสะอาด เพื่อลดการเกิดโรค 

รับทราบข้อเสนอแนะ ท้ังนี้ โครงการมีมาตรการฯ เบื้องต้น ดังนี้ 
- มีระเบียบปฏิบัติสำหรับการดูแลสุขอนามัยท่ีพักอาศัย การจัดการขยะ

มูลฝอยและสิ ่งปฏิกูล รวมทั ้งการป้องกันและกำจัดพาหะนำโรค  
และให้มีการกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด 
- ปฏ ิบ ัต ิตามมาตรการท ั ่ ว ไปด ้านส ุขภาพและการ สาธารณสุข 

ในระยะก่อสร้าง ดังนี้ 
- แจ ้ ง ให ้หน ่วยง านสาธารณส ุ ข ในพ ื ้นท ี ่ ร ับทราบก ิ จก ร รม  

จำนวนคนงานและระยะเวลาการทำงาน 
- ให้ ทร.และ/หรือผู้บริหารจัดการโครงการหรือบำรุงรักษาโครงการ 

จัดช่องทางให้หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นท่ีสามารถติดต่อได้ รวมท้ัง
สนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นท่ีในด้านความพร้อมของสถาน
บริการสุขภาพ และศักยภาพของบุคลากร 

- ให้ ทร.และ/หรือผู้บริหารจัดการโครงการหรือบำรุงรักษาโครงการ 
ประสานก ับหน ่วยงานสาธารณส ุขในพ ื ้นท ี ่  เพ ื ่ อวา งแผน 
การดำเนินงานและการป้องกันแก้ไขด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
ในพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 

- มีระเบียบปฏิบัติสำหรับการดูแลสุขอนามัยที่พักอาศัย การจัดการ
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวมท้ังการป้องกันและกำจัดพาหะนำโรค 
และให้มีการกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด 

- จัดทำบัญชีรายชื่อสถานบริการสุขภาพ/หน่วยงานสาธารณสุข
ใกล้เคียงพื้นท่ีโครงการ พร้อมชื่อผู้ประสานงานติดต่อ และ
หมายเลขโทรศัพท์ สำหรับเป็นข้อมูลในการประสาน 
แจ้งรายละเอียดกิจกรรม 

- ปฏิบัติตามมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในประเด็น
ย่อยเร่ืองสุขาภิบาลท่ีพักอาศัย ในระยะก่อสร้าง ได้แก่ 
- กำหนดในสัญญาจ้างผู้รับเหมาให้ดำเนินการก่อสร้างที่พักคนงาน 

โดยอ ้ างอ ิ งจากมาตรฐานว ิ ศวกรรมสถานแห ่ งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1010-34 

- กำหนดให้ผู้รับเหมาอบรมคนงาน เร่ือง สุขอนามัยและการป้องกันโรค 
ความประพฤติ การไม่ก่อเหตุรำคาญ สิ่งเสพติด ทุก 6 เดือน รวมท้ัง 
ให ้ม ี เอกสารความปลอดภ ัย สำหรับแจกผ ู ้ปฏ ิบ ัต ิงานท ุ กคน  
เพื่อเสริมสร้างความรู้และจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยในการทำงาน 

- มีระเบียบปฏิบัติสำหรับการป้องกันและกำจัดพาหะนำโรค สำหรับ 
ที่พักอาศัยของคนงานก่อสร้าง เพื่อป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์พาหะ
ของโรค และการแพร่กระจายของโรคติดต่อ และให้มีการกำกับดูแล
อย่างเคร่งครัด 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิง่และทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 4-156 
 

ตารางที่ 4.1-31 สรุปประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะและคำช้ีแจงจากบริษทัทีป่รึกษา 
ประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ คำช้ีแจง 

- เสนอให ้ เพ ิ ่มมาตรการด้านส ุขภาพ “ประสานกับ
หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นท่ีเพื่อวางแผนการดำเนินงาน
ด้านสุขภาพ" 

- รับทราบข้อเสนอแนะ 

- เสนอให้มีการตรวจสุขภาพและจัดทำสถานะสุขภาพของ
ประชาชนในพื้นท่ีเพื่อเป็นการเฝ้าระวังผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
เป็นการสร้างความตระหนักในพื้นท่ี 
- เห ็นด ้วยกับมาตรการด้านการร่วมมือก ับหน ่วยงาน

สาธารณส ุข และการจ ัดต ั ้ งกองทุนชดเชยผ ู ้ ได ้ รับ
ผลกระทบ และขอให้การชดเชยเป็นการชดเชยอย่าง
ย่ังยืน 

 

- เสนอให้ EEC ส่งเสริมระบบบริการด้านการสาธารณสุข 
และเพิ่มจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ และสนับสนุน
งบประมาณในพื ้นที่ เพื่อรองรับการพัฒนาต่างๆ ที่จะ
เกิดข้ึน 

รับทราบข้อเสนอแนะ ท้ังนี้ โครงการมีมาตรการด้านสุขภาพและ
สาธารณสุข ในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ ดังนี้ 

ระยะก่อสร้าง 
- แจ้งให้หน่วยงานสาธารณสุขในพื ้นที ่รับทราบกิจกรรม จำนวน

คนงานและระยะเวลาการทำงาน 
- ให้ ทร. EEC และ/หรือผู้บริหารจัดการโครงการหรือบำรุงรักษา

โครงการ จัดช่องทางให้หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นท่ีสามารถติดต่อ
ได้ รวมท้ังสนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นท่ีในด้านความพร้อม
ของสถานบริการสุขภาพ และศักยภาพของบุคลากร 

- กำหนดให้ ทร.  EEC และ/หรือผ ู ้บร ิหารจัดการโครงการหรือ
บำรุงรักษาโครงการ ประสานกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นท่ี  
เพื่อวางแผนการดำเนินงานและการป้องกันแก้ไขด้านสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพในพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 

- จัดทำบัญชีรายชื ่อสถานบริการสุขภาพ/หน่วยงานสาธารณสุข
ใกล้เคียงพื้นท่ีโครงการ พร้อมชื่อผู้ประสานงานติดต่อ และหมายเลข
โทรศัพท์ สำหรับเป็นข้อมูลในการประสานแจ้งรายละเอียด 

- ให้ ทร. และ/หรือผู้ดำเนินการก่อสร้าง จัดหาหรือระบุสถานพยาบาล
หรือระบบบริการสาธารณสุขให้กับบริษัทรับเหมาเข้าใช้บริการ  
โดยต้องไม่เป็นสถานพยาบาลหลักที่ประชาชนในพื้นท่ีใช้ 

- จัดทำสื่อ และประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อประสานงานกับ ทร. 
EEC และ/หรือผู้บริหารจัดการโครงการหรือบำรุงรักษาโครงการ 
เพื่อส่งให้หน่วยงานสาธารณสุขรับทราบข้อมูล บันทึกรายละเอียด
กิจกรรมเกี่ยวกับการสนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุข 

- เปิดช่องทางร้องเรียน เช่น เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ของสนามบิน
นานาชาติอู่ตะเภา เว็บไซต์ของ ทร. และ/หรือผู ้บริหารจัดการ
โครงการหรือบำรุงรักษาโครงการ และสื่อออนไลน์ เป็นต้น 

ระยะดำเนินการ 
- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการ

คมนาคมขนส่ง ด้านเสียงและความสั่นสะเทือน ด้านคุณภาพอากาศ 
ด้านการจัดการของเสีย ด้านเศรษฐกิจและสังคม และด้านความ
ปลอดภัยสาธารณะ 

- จ ัดต ั ้งกองทุนดูแลผลกระทบจากสนามบินนานาชาติอ ู ่ตะเภา  
เพื่อบรรเทาผลกระทบท่ีประชาชนอาจได้รับจากการดำเนินงานของ

- ในพื ้นที ่ม ีสถานบริการด้านสาธารณสุขเพียงพอที ่จะ
รองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ 

ร่าง
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ตารางที่ 4.1-31 สรุปประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะและคำช้ีแจงจากบริษทัทีป่รึกษา 
ประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ คำช้ีแจง 

สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
และสาธารณสุขในภาพรวม 

11) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
- เสนอให้โครงการมีมาตรการป้องกัน ควบคุม มีเแผนการ

ตอบโต้เหตุฉุกเฉินและแผนการฟื้นฟูท่ีชัดเจนครบถ้วน 
- รับทราบข้อเสนอแนะ 
- โครงการ กำหนดมาตรการป้องกัน ควบคุม มีเแผนการตอบโต้เหตุ

ฉุกเฉินและแผนการฟื้นฟูที่ชัดเจนครบถ้วน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
สนามบิน 

- อปพร.ในพื้นที ่พร้อมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และ  
การจัดเตรียมกำลังพลให้เพียงพอเพื ่อเป็นแผนรองรับ 
ในอนาคต รวมถึงการซ ้อมแผนร่วมก ัน เพ ื ่อให ้เกิด 
ความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภายนอก และในเขต
พื้นท่ีสนามบิน 

- รับทราบข้อคิดเห็น 

- เสนอให้พัฒนาศักยภาพของการบรรเทาสาธารณภัย 
ทางน้ำ โดยการให้ความรู้ อุปกรณ์สนับสนุน ให้เพียงพอ 

- รับทราบข้อเสนอแนะ 

- โครงการมีแผนรองรับเหตุฉุกเฉินกรณีอุบัติเหตุหรือไม่ - โครงการ กำหนดมาตรการ แผนรองรับเหตุฉุกเฉินกรณีอุบัติเหตุ  
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสนามบิน 

- ขอให้แจ้งบัญชีรายชื่อคนงานต่อท้องท่ีด้วย - รับทราบข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ โครงการมีมาตรการฯ ให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
คัดเลือกและสอบประวัติแรงงานที ่จะเข้ามาทำงานก่อสร้างโครงการ 
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย จัดทำทะเบียนประวัติคนงานก่อสร้างพร้อมรูป
ถ่ายไว้ท ี ่สำน ักงานของโครงการ เมื ่อเกิดปัญหาหรือข้อร้องเร ียน  
สามารถเรียกตรวจสอบได้ทันที 

• เสนอให้มีการเตรียมความพร้อมเร่ืองการรักษาความ
ปลอดภัยโดยการซ้อมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินตาม
ระยะเวลาท่ีกำหนด 

- รับทราบข้อเสนอแนะ 

12) ป่าไม้และสัตว์ป่า  
• เสนอให้เพิ่มเติมมาตรการเกี่ยวกับการส่งเสริม 

แหล่งอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ป่าด้วย 
- รับทราบข้อเสนอแนะ 

• การข้ึนลงของเคร่ืองบินผ่านบริเวณยอดเขา กระทบต่อ
ระบบนิเวศและวงจรชีวิตบนเขาหรือไม่ 

- โครงการมีการลงพื ้นที่เพื่อศึกษาระบบนิเวศ ได้แก่ ป่าไม้และสัตว์ป่า
บริเวณพื้นท่ีเขาโกรกตะแบก ครอบคลุมพื้นท่ีท่ีคาดว่าจะได้รับผลกระทบ
จากโครงการ และจะนำไปประเมินผลกระทบต่อระบบนิเวศต่อไป 

• เสนอให้มีการปลูกต้นไม้เพื่อดูดซับเสียง - รับทราบข้อเสนอแนะ 
• ผลการสำรวจทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในปัจจุบันเป็น

อย่างไร 
- ผลการสำรวจทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าพบว่า 

ในพื้นท่ีโครงการ (6,500 ไร่) 
- ไม่พบพื้นท่ีทับซ้อนกับพื้นท่ีอนุรักษ์หรือพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ และ

ไม่พบพื้นท่ีท่ีคงสภาพป่า 
- พื ้นที ่ส ่วนใหญ่เป ็นพื ้นที ่ เกษตรกรรมแปลงใหญ่ม ีการปลูก  

มันสำปะหลังเป็นหลัก 
- ในพื้นท่ียังคงหลงเหลือต้นไม้ขนาดใหญ่ท่ีเป็นไม้ดั้งเดิมในพื้นท่ี เช่น 

มะพอก ลำป้าง สะเดา มะม่วงป่า เป็นต้น 
- พบสัตว์ป่าจำนวน 61 ชนิด 54 สกุล 35 วงศ์ และ 15 อันดับ เช่น อึ่ง

น้ำเต้า กบหนอง กิ ้งก่าหัวแดง นกอีแพรดแถบ กดำ  นกกระติ๊ด 
ข้ีหมู นกเด้าดินสวน นกปากห่าง นกกระจอกบ้าน นกเขาชวา เป็นต้น 

ร่าง
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ตารางที่ 4.1-31 สรุปประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะและคำช้ีแจงจากบริษทัทีป่รึกษา 
ประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ คำช้ีแจง 

 
 

พื้นท่ีบริเวณโดยรอบของโครงการ 
- ด้านทิศเหนือของโครงการอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาห้วย

มะหาด ป่าเขานั่งยอง และป่าเขาครอก 
- ปัจจุบันยังคงมีพื้นท่ีท่ีคงสภาพป่าไว้บางส่วน โดยเฉพาะบริเวณท่ีอยู่

ในอาณาเขตของวัดคีรีภาวนาราม ซึ่งยังคงพรรณไม้ดั้งเดิมในพื้นท่ี 
เช่น ประดู่ป่า สัก ตะเคียนทอง มะค่าโมง พะยูง มะหาด ตะแบกนา 
มะม่วงป่าแดง เพกา รัง ตะคร้ำ อุโลก ยมหิน เป็นต้น 

- พบสัตว์ป่าในพื ้นที่โดยรอบโครงการ จำนวน 83 ชนิด 73 สกุล 
49 วงศ์ และ 18 อันดับ เช่น จิ้งจกหางแบน กระจ้อน  นกเอี้ยง
สาริกา นกปากห่าง นกกระจอกตาล นกจาบคาเล็ก เหยี่ยวนกเขา 
ชิครา นกกระจอกใหญ่ นกเขาชวา นกเค้าจุด นกกระจาบทอง  
นกตะขาบทุ่ง นกพิราบ เป็นต้น 

• เสนอให้โครงการปลูกป่าทดแทนพื้นท่ีสีเขียวก่อนมีการ
ปรับพ้ืนท่ีเป็นสนามบิน 

• รับทราบข้อเสนอแนะ 

• การนำเสนอข้อมูลการสำรวจนกในพื้นท่ีสนามบิน 
มีวัตถุประสงค์เพ่ืออะไร  

• เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมปัจจุบันของโครงการ ตามแนวทางการศึกษา
และการจัดทำรายงานฯ (EHIA) ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดทำ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2562 

• เพื่อศึกษาความหลากชนิด และความชุกชุมของนก สัตว์เลื้อยคลาน 
สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม โดยเน้นในกลุ่มของ
สัตว์ป่าและนกที่อาจจะได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการ 

• เพื่อตรวจสอบสถานภาพของสัตว์ป่าท่ีพบ อาศัย หรือเข้ามาใช้พื้นท่ี 
ในโครงการ โดยเฉพาะสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง และสัตว์ป่าท่ีถูก
คุกคามท่ีอาจจะได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการ 

• ประเมินผลกระทบต่อสัตว์ป่าจากการพัฒนาโครงการในด้านแหล่งที่อยู่
อาศัย พื้นท่ีหากิน และเส้นทางอพยพ โครงสร้างและลักษณะตาม
ธรรมชาติของระบบนิเวศสัตว์ป่า รวมท้ังผลกระทบต่อสัตว์ป่าคุ้มครอง
ทุกชนิด โดยเฉพาะชนิดท่ีใกล้สูญพันธุ์และหายาก 

• กำหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ท้ังในส่วนของมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมท้ังมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม เพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมในการอนุรักษ์ระบบนิเวศ 
ทรัพยากรสัตว์ป่า และป้องกันผลกระทบจากอากาศยานชนนก 

ร่าง
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ตารางที่ 4.1-31 สรุปประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะและคำช้ีแจงจากบริษทัทีป่รึกษา 
ประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ คำช้ีแจง 

• การกำจัดนกปากห่าง มีวิธีการจัดการ/มาตรการอย่างไร 
เนื่องจากห่วงกังวลเร่ืองระบบนิเวศ  

มาตรการ/วิธีการจัดการเพื่อลดผลกระทบจากนกที่มีต่อสนามบิน
นานาชาติอู่ตะเภา 
• ตรวจสอบ และบันทึกจำนวนนกในบริเวณสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา

ในทุกฤดูกาล หรือ อย่างน้อยปีละ 4 คร้ัง เพื่อทราบการเปลี่ยนแปลง
ของนกในแต่ละฤดูกาล 

• ขับไล่ไม่ให้นกน้ำ หรือ นกปากห่าง หรือนกอื่นๆ เข้ามาหากิน เกาะพัก
ในบริเวณทางวิ่งข้ึน-ลงในช่วงเวลาทำการของสนามบิน โดยเฉพาะช่วง 
5 นาทีก่อนท่ีจะมีการบินข้ึน หรือ ลง  

• ทำการรบกวนนกปากห่าง ไม่ให้มาใช้พื้นท่ีใกล้ๆ สนามบิน เช่น การตัด
ต้นไม้ท่ีนกปากห่างใช้เกาะนอน การกำจัดหอยเชอร่ี และกำจัดไข่ 
ของหอยเชอร่ี ท่ีเป็นแหล่งอาหารหลักของนกปากห่าง 

• หากพบการสร้างรังของนกที่มีแนวโน้มจะเป็นอันตรายกับการบิน  
ควร รบกวน หรือทำลายแหล่งสร้างรัง หรือเก็บไข่ไปทำลาย หรือสร้าง
สิ่งแวดล้อมไม่ให้เหมาะสมกับการสร้างรังวางไข่ของนกชนิดนั้นๆ 
โดยเฉพาะ นกปากห่าง นกกระแตแต้แว้ด และนกแอ่นทุ่งใหญ่  

• รายงานสถานการณ์ของจำนวนนกน้ำและนกอื่นๆ ท่ีเข้ามาใช้พื้นท่ี 
การบิน เพื่อหามาตรการป้องกันความเสียหายต่อการบิน 

• บันทึกข้อมูลการพบซากนกในบริเวณทางวิ่งข้ึน-ลง โดยละเอียด 
• ลดพ้ืนท่ีท่ีเป็นแหล่งอาหารของนก โดยเฉพาะพื้นท่ีชุ่มน้ำรอบๆ 

สนามบิน ทำลายแหล่งสร้างรัง วางไข่ หรือจัดสิ่งแวดล้อม 
ให้ไม่เหมาะสมกับการหากิน หรือการพักนอนของนก 

• เสนอให้โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าบริเวณ 
เขาโกรกตะแบก 

• รับทราบข้อเสนอแนะ 

• พื้นท่ีป่าตามกรมท่ีดิน มีมติ ครม. 2541 ซึ่งชะลอการ
จับกุมผู้บุกรุกพื้นท่ีป่า ทำให้ยังสามารถอยู่ได้ ซึ่งใน  
มติ ครม. จะมีการประกาศรายชื่อผู้ท่ีได้รับสิทธิดังกล่าว 

• รับทราบข้อมูล 

• สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบริเวณเขาชีโอน เป็นพื้นท่ีฟื้นฟู 
อนุรักษ์ เพาะพันธุ์สัตว์ป่า โดยสัตว์ในคดีต่างๆ ท่ีจับกุม 
จะนำมาเลี้ยงที่นี่ หากมีการรบกวนอาจส่งผลต่อสัตว์
เหล่านี้ โดยเฉพาะสัตว์ใจเสาะ เช่น นกสาลิกา และ 
อาจรบกวนการให้นมลูกของสัตว์ 

• จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุง  
อยู่ในพื้นท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาชีโอน อยู่ห่างจากพื้นท่ีโครงการ
ประมาณ 9 กิโลเมตร จากการประเมินแผนท่ีเส้นเท่าระดับเสียง (NEF 
Contour) กรณีคาดการณ์เท่ียวบิน ปี พ.ศ. 2591 (836 เท่ียวบิน 
ต่อวัน) ผลการศึกษาเบื้องต้น พบว่า สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุง 
ไม่ได้อยู่ในพื้นท่ี NEF>40 และ NEF>30 ทำให้ไม่มผีลกระทบโดยตรง
ต่อสัตว์ป่าในพื้นท่ีดังกล่าว 

13) การมีส่วนร่วมและประชาสัมพันธ์  
• เสนอให้มีการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการประเมินราคา 

ซื้อขายและชดเชยอีกคร้ัง ก่อนเร่ิมทำการซื้อขาย 
• รับทราบข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นข้ันตอนการเจารจาจ่ายค่าชดเชยต่อไป 

• เสนอให้โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  
ผ่านผู้นำ เช่น นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต.  
เพื่อประสานลูกบ้านต่อไป 

• โครงการจะดำเนินการติดต่อประสานงานพร้อมประชาสัมพันธ์และ
แสดงเอกสารต่างๆ ไว้ท่ีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ศาลากลางจังหวัด ท่ีว่าการ
อำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ท่ีทำการองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สถานบริการสุขภาพของรัฐในพื้นท่ี 
ซึ่งเป็นท่ีตั้งของโครงการ และหน่วยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของโครงการ http://www.ehia-utprw2.com  

ร่าง
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ตารางที่ 4.1-31 สรุปประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะและคำช้ีแจงจากบริษทัทีป่รึกษา 
ประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ คำช้ีแจง 

• เสนอให้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางไลน์และเฟสบุ๊ค • รับทราบข้อเสนอแนะ ปัจจุบันโครงการมีช่องทางสำหรับ
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการท่ี http://www.ehia-
utprw2.com 

• เสนอให้จัดประชุมกลุ่มกับกลุม่ธุรกิจและหน่วยงานหลักๆ 
ในพื้นท่ี จ.ระยอง เช่น อบจ. หอการค้า สภาอุตสาหกรรม 

• จะดำเนินการเข้าพบก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นคร้ังที่ 3 
ต่อไป 

• เสนอให้มีช ่องทางร้องเรียนสำหรับผู ้ได้รับผลกระทบ 
จากโครงการท่ีประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย และใครจะ
เป็นผู ้รับผิดชอบดำเน ินการรับเรื ่อง และตอบสนอง  
เร่ืองร้องเรียน 

โครงการมีมาตรการฯ กำหนดให้ 
• จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบที ่เกิดจากการ

ก่อสร้างโครงการ ณ สำนักงานควบคุมการก่อสร้าง หรือบริเวณ  
สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา เพื่อรับทราบปัญหาและผลกระทบต่างๆ 
และเร่งดำเนินการแก้ไข 

• กรณีได้รับเร่ืองร้องเรียนผลกระทบจากการก่อสร้าง ให้นำข้อร้องเรียน
ดังกล่าวมาพิจารณาหาแนวทางแก้ไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีกำหนดไว้โดยเร็ว 

• เสนอให้แจ้งข้อเท็จจริงที่จะเกิดขึ้น จากการดำเนินการ 
ให้ประชาชนได้รับทราบโดยท่ัวถึง 

• รับทราบข้อเสนอแนะ 

• เสนอให้โครงการประชาสัมพันธ์ถึงปัญหาที่คนในพื้นท่ี  
จะได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง 

• เสนอให้โครงการลงพื้นท่ีจัดประชุมกับผู้ท่ีได้รับผลกระทบ
โดยตรง เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลท่ีถูกต้อง 

• รับทราบข้อเสนอแนะประกอบการพิจารณาต่อไป 

• เสนอให้เข้ามาจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 3 ใน
พื้นท่ี NEF>40 ได้หรือไม่ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 4 หมู่บ้าน 
คือ หมู่ 3  4  6  8  ตำบลสำนักท้อน 

• ให้ประชาชนได้เห็นรายงานการศึกษาของโครงการด้วย  • เอกสารต่างๆ ของโครงตั้งแต่เร่ิมต้นศึกษา มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
โครงการ http://www.ehia-utprw2.com. ซึ ่งประชาชนสามารถ
ดาวน์โหลดได้ นอกจากนี้ ในแต่ละกิจกรรมของโครงการจะมีการแสดง
เอกสารและรายงานไว้ท่ีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ศาลากลางจังหวัด ท่ีว่าการอำเภอ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ที ่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สถานบริการสุขภาพของรัฐในพื้นท่ี ซึ่งเป็นท่ีตั้งของ
โครงการและหน่วยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

• เสนอให้ส่งสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น คร้ังที่ 2 
โดยละเอียดให้ประชาชนในพื้นท่ีรับทราบด้วย เพื่อความ
มั่นใจว่าสิ่งที่เสนอไว้ ได้นำเสนอไว้แล้ว 

• ในการจัดประชุมใหญ่ครั ้งถัดไป ขอเสนอให้โครงการ 
จัดให้มีรถกระจายเสียงประชาสัมพันธ์เพื่อประกาศแจ้ง
เชิญชวนผู้เข้าร่วมประชุมให้ท่ัวถึง 

• สำหรับการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 3 โครงการ
จะจัดให้มีรถกระจายเสียงประชาสัมพันธ์เพื ่อประกาศแจ้งเชิญชวน
ผู้เข้าร่วมประชุมให้ท่ัวถึงต่อไป 

• เสนอให้สื่อสารให้ประชาชนทราบทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์/
เหตุฉุกเฉิน ผ่านช่องทางต่างๆ 

• รับทราบข้อเสนอแนะประกอบการพิจารณาต่อไป 

• การประชาสัมพันธ์อาจจะต้องมีหลายภาษา เนื่องจาก  
มีคนต่างชาติในพื้นท่ี 

• เสนอให้แจ้งประชาชนให้รับทราบข้อมูลแผนการก่อสร้าง
ว่าอยู่ในระยะใด และแต่ละระยะใช้เวลานานเท่าใด 

• รับทราบข้อเสนอแนะ 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิง่และทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 4-161 
 

ตารางที่ 4.1-31 สรุปประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะและคำช้ีแจงจากบริษทัทีป่รึกษา 
ประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ คำช้ีแจง 

• การรับฟังความคิดเห ็นในครั ้งท ี ่  2 น ี ้ เป ็นส ่วนหนึ่ง 
ของขั้นตอนตามกฎหมายหรือไม่ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนใด  
และได้แจ้งผู้เกี่ยวข้องล่วงหน้าอย่างไร บริษัทที่ปรึกษา  
ได้แจกเอกสารล่วงหน้าให้ทราบมาก่อนตามเง ื ่อนไข 
เวลาหรือไม่ อย่างไร 

• การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนคร้ังที่ 2 นี้ เป็นข้ันตอนใน
กิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประกอบด้วยหลาย
กิจกรรม  
ท้ังการประชุมกลุ่ม การสัมภาษณ์เชิงลึก การสำรวจความคิดเห็น 
ของประชาชนด้วยแบบสอบถาม โดยโครงการมีการแจ้งล่วงหน้า 
ผ่านแบบสื่อสิ่งพิมพ์ท่ีใช้ประกอบการเปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
โครงการ โดยใช้ป้ายประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ และ
เว็บไซต์ของโครงการ  http://www.ehia-utprw2.com/ 

• ควรมีการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเบื ้องต้นที ่จะให้  
ทุกท่านรับทราบก่อนเร่ิมประชุม 

• มีการประชาสมัพันธ์ผา่นหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
และในเว็บไซต์ของโครงการ http://www.ehia-utprw2.com/ 

• การประชุมครั ้งต่อไปจัดขึ ้นที ่ไหน และจะมีการตอบ
คำถามท่ีได้ถามไว้ในวันนี้หรือไม่ 

• การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 3 เพื่อการทบทวนร่ 
างรายงานฯ จะจัดข้ึนประมาณเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 ซึ่งยังไม่มี
รายละเอียดของสถานท่ีจัดประชุม โดยโครงการจะมีข้ันตอนการแจ้ง
ล่วงหน้า ให้ได้รับทราบก่อนการจัดประชุมต่อไป 

• สามารถทำเว็บไซต์ท่ีมีช่องทางการถาม-ตอบ ได้หรือไม่ • ปัจจุบันสามารถติดต่อแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ผ่านอีเมล
โครงการ ehia-utprw2@gmail.com และโทรศัพท์ 0-2763-2828  
ต่อ 4083, 4086 

• เอกสารสรุปการรับฟังความคิดเห็นคร้ังที่ 1 มีการส่งหรือ
เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบหรือไม่ 

• มีการจัดส่งเอกสารสรุปการรับฟังความคิดเห็นคร้ังท่ี 1 ไปยังกลุ่ม 
ผู้มีส่วนได้เสีย และมีการนำไปปิดประกาศเผยแพร่ในสถานท่ีราชการ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของโครงการ 
http://www.ehia-utprw2.com/ 

• ที่ผ่านมา รพ.สต.บ้านโค้งวันเพ็ญ เป็นหน่วยกลางในการ
ประชาส ัมพ ันธ ์ข ้อม ูลข ่ าวสารเก ี ่ ยวก ับโครงการ 
โรงโม่หินให้กับชุมชน ซึ่งสำหรับโครงการนี้ รพ.สต.ยินดี
เป็นสื ่อกลางในการช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ให้กับชุมชนด้วย 

• รับทราบข้อเสนอแนะ 

• ขอเบอร์ติดต่อกับกองทัพเรือได้หรือไม่ • สามารถติดต่อได้ท่ีเบอร์กลางของกองทัพเรือ 
• โครงการควรแจ้งข่าวสาร ความคืบหน้าให้ประชาชน

ทราบอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ  
• รับทราบข้อเสนอแนะ 

14) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
• ขอดูแผนแม่บทของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาได้หรือไม่ • แผนแม ่บทฉบับดังกล่าวเป ็นผลการศึกษาของ บริษ ัท เออ ีคอม  

คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ฉบับเดือนธันวาคม 2561 ซึ่งยังต้องมี
การศึกษาในรายละเอียดอื ่นๆ ประกอบต่อไป โดยเป็นแผนการ
ออกแบบเบื้องต้นในพื้นท่ีเขตส่งเสริมเมืองการบินภาคตะวันออก 6,500 
ไร่เท่านั้น ในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบต่างๆ ได้  

• แผนแม่บทโครงการทำไว้ตั้งแต่เมื่อไร มีระยะเวลาคุ้มทุน 
กี่ปี 

• โครงการวางแผนแม่บทโครงการศึกษาความเหมาะสม โครงการพัฒนา
สนามบินอู่ตะเภาและพื้นที่โดยรอบ จังหวัดระยอง ศึกษาโดย บริษัท  
เออีคอม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ฉบับเดือนธันวาคม 2561   
มีกรอบนโยบายท่ีนำมาใช้ในการศึกษาและจัดทำ ประกอบด้วย 
1) ความเป็นมาของโครงการเขตพัฒนาพิเศศภาคตะวันออก หรือ 

อีอีซี (Eastern Economic Corridor หรือ EEC) ที่เกี่ยวเนื่องกับ
การพัฒนาแผนแม่บทสนามบิน 

ร่าง
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2) เง ื ่อนไขด้านนโยบายของสนามบินสำหรับการจัดทำแผนแม ่บท
สนามบินเพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาโครงการภายใต้การร่วมลงทุน
ระหว่างภาครัฐและเอกชน (Puplic Private Partnership : PPP) 

3) วิสัยทัศน์ของการวางแผนแม่บทสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 
• จากผลการศึกษาของโครงการวางแผนแม ่บทโครงก ารศ ึกษา 

ความเหมาะสมฯ ได้มีการคาดการณ์ปริมาณการใช้สนามบิน ท้ังในด้าน
จำนวนผู้โดยสาร จำนวนเที่ยวบิน จำนวนเที่ยวบินขนส่งสินค้า และ
ปริมาณส ินค้า สามารถสรุประยะการพัฒนาโครงการ  ออกเป็น  
3 ระยะ โดยมีการคาดการณ์จำนวนผู้โดยสารรายปีและปริมาณสินค้า
ตามระยะการพัฒนา ดังนี้ 

• ขอไฟล์รายงาน EHIA ของโครงการเก็บไว้เป็นฐานขอ้มูล
ของโรงพยาบาลบ้านฉางด้วย 

• หลังจากรายงาน EHIA ผ่านความเห็นชอบจาก คชก. และ กก.วล. แล้ว 
จะจัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ และจะมีการเผยแพร่รายงานต่อไป 

• เนื่องจากปัจจุบันมีหลายโครงการและหลายหน่วยงานที่มา
รับฟังความคิดเห็นในพื ้นที ่ ขอฝากให้มีการบูรณาการ
โครงการต่างๆ ร่วมกัน เพื่อจะได้เป็นภาพรวมของการพัฒนา
ในพื้นท่ี และมองผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากหลายๆ โครงการ 

• รับทราบข้อเสนอแนะ 

• เสนอให้มีการสร้างเขื่อนกันคลื่น และขยายพันธุ์สัตว์น้ำ 
เพื่อเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล เนื่องจากหาดพลา 
เป็นพื้นที่ทะเลเปิด การสร้างปะการังเทียมอาจโดนพายุ 
และเรือลากเสียหายได้ง่าย 

• รับทราบข้อเสนอแนะ 

• กรณีสุวรรณภูมิที่เกิดขึ้นจริงแล้ว มีข้อมูลที่ทำการศึกษา
เทียบไว้หรือไม่ ว่าเสียงที่คาดการณ์กับเสียงท่ีเกิดข้ึนจริง 
ต่างกันเท่าไร 

• เสียงที่คาดการณ์กับเสียงที่เกิดข้ึนจริงใกล้เคียงกัน 

• โรงโม่หินบริเวณเขาชีจรรย์สร้างความเดือดร้อนให้กับคน
ในพื้นที่มาก ไม่มีการปฏิบัตตามมาตรการด้านการขนส่ง 
มีเร่ืองร้องเรียนอยู่บ่อยคร้ัง 

• รับทราบข้อคิดเห็น 

• การประกาศให้จังหวัดระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทราเป็นพื้นท่ี
เศรษฐกิจส่งผลให้ราคาท่ีดินสูงข้ึน 

• รับทราบข้อคิดเห็น 

• การเด ินทางของคนชลบุร ีไปสุวรรณภูมิสะดวกกว่า 
อู่ตะเภา 

 

• การบร ิหารจ ัดการในพ ื ้นท ี ่ทหาร ม ีข ้อจำก ัดด ้าน 
ความมั่นคง 

 

• มีความเห็นว่า จ.ระยอง ไม่ได้ประโยชน์มากนักจากการมี
สนามบิน เนื ่องจากนักท่องเที ่ยวมุ ่งไปที ่พัทยา ไม่มา
ระยอง 
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• เสนอให้มีห้องปฏิบัติการเรื่องเสียง โดยจำลองเสียงจริง
โดยม ีเส ียงเครื ่องบ ินที ่ระดับความดัง NEF>30 และ 
NEF>40  ให้ผู้ได้รับผลกระทบได้ทดสอบด้วยตัวเองแล้ว
ว่าสามารถรับผลกระทบด้านเสียงได้หรือไม่ 

- รับทราบข้อเสนอแนะ 

 

4) การจัดทำรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 

ภายหลังการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาน คร้ังที่ 2 เม่ือช่วงวันที ่26 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 
27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และช่วงวันที ่ 7-30 มกราคม และช่วงวันที่ 6-13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 และการรับฟัง 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม โครงการได้รวบรวมประเด็นข้อซักถาม ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะต่างๆ พร้อมทั้งคำชี้แจง 
และได้จัดทำรายงานสรุปความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี ่ยวข้องและสาธารณชน โดยส่งให้สำนักงานนโยบายและ  
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเพื่อเผยแพร่ 
แก่สาธารณชน รวมถึงเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องกับโครงการ และแสดงรายงานสรุปฯ 
ไว้ที ่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ศาลากลางจังหวัด  
ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สถานบริการ
สุขภาพของรัฐในพื้นที่ซ่ึงเป็นที่ตัง้ของโครงการ และหน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง จำนวน 48 แห่ง และเผยแพร่ในเว็บไซต์
ของโครงการ http://www.ehia-utprw2.com เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ซ่ึงดำเนินการในช่วงวันที่ 18 กรกฎาคม-
2 สิงหาคม พ.ศ. 2563 สำหรับภาพถ่ายแสดงการเผยแพร่รายงานสรุปผลการรับความคิดเห็นของประชาน ครั้งที่ 2 
แสดงดังรูปที่ 4.1-28  
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สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำนักท้อน 

  
โรงพยาบาลบ้านฉาง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง 

  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองระยอง  ท่ีทำการกำนันตำบลสำนักท้อน 

 
เว็บไซต์ www.ehia-utprw2.com 

รูปที่ 4.1-28 ภาพถ่ายการเผยแพรร่ายงานสรปุผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 

(3) การรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 

ร่าง
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การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 เป็นการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อทบทวนร่าง
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติตตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้ตรวจสอบ 
ความถูกต้อง และความครบถ้วนสมบูรณ์ของร่างรายงานฯ รวมถึงนำเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
ต่อร่างรายงานฯ ตังกล่าว เพื ่อให้ประชาชนมีความมั ่นใจในร่างรายงานและมาตรการฯ  ทั้งนี ้ ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นให้นำมาปรับปรุงร่างรายงานฯ และมาตรการฯ และจะต้องผนวกไว้  
เป็นส่วนหน่ึงของรายงานฯ  

1) วัตถุประสงค์ 

• เพื่อทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติตตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

• เพื ่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู ้มีส่วนได้เสียต่อร่างรายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ ่งแวดล้อมและมาตรการ 
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งจะนำไปพิจารณาประกอบการจัดทำรายงานฯ  
ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

2) กลุ่มเป้าหมาย 

การกำหนดกลุ่มเป้าหมายครอบคลมุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 7 กลุ่มหลัก ตามแนวทางการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ ่งแวดล้อม ของสำนักงานนโยบายและ  
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พ.ศ. 2562 

3) ขั้นตอนการดำเนินงาน วธิีการ และเทคนิค 

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั ้งที ่ 3 ใช้เทคนิคการประชุมสัมมนา และวิธีการ  
Nice Welcome Characteristics Smiling Face เพื ่อให้เกิดความเป็นมิตรและความประทับใจในการรับข้อมูล
ข่าวสารจากผู้นำเสนอ มีการเตรียมเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นมาและ
ความจำเป็นของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ/การศกึษา ระยะเวลาของการศึกษาโครงการ พื้นที่โครงการ และ
ขอบเขตการศึกษา ให้มีความละเอียดชัดเจน มีผู้ดำเนินรายการที่มีเทคนิคในการพูดต้อนรับ และนำสาระต่างๆ  
มานำเสนอในรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย การเปิดเวทีอภิปรายเพื่อระดมความคดิเหน็และรับฟังขอ้เสนอแนะ
จากผู้เข้าร่วมการประชุม กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีการซักถามและแสดงความคิดเห็นเป็นบรรยากาศของ  
การมีส่วนร่วมกันในห้องประชุม รวมทั ้งการรับข้อเสนอแนะต่างๆ โดยผ่านช่องทางทั ้งการแสดงความคิดเห็ น 
ในที่ประชุมและการตอบคำถามจากแบบสอบถาม ซึ่งสามารถสรุปขั้นตอนการดำเนินงานได้ดังรูปที่ 4.1-29 และ
ตารางที่ 4.1-32  

• การเตรียมการประชุม 
− กำหนดเน้ือหาที่จะนำเสนอต่อกลุ่มเป้าหมาย 
− จัดทำเอกสารโครงการเพื่อเปิดเผยต่อผู้มีส่วนเก่ียวข้องและสาธารณชน และสื่อเอกสาร

ประกอบการนำเสนอ เอกสารประกอบการประชุม แผ่นพับ เสนอต่อกองทัพเรือ และ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื ่อพิจารณา
เห็นชอบก่อนดำเนินการ อย่างน้อย 1 สัปดาห์ ก่อนการประชุม 

− กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่เหมาะสม สำหรับการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ  

ร่าง
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− จัดเตรียมหนังสือเชิญประชุม และเรียนเชิญผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมประชุมให้ครอบคลุม
ทั้ง 7 กลุ่ม ล่วงหน้า 1 เดือน ผ่านทางช่องทางอย่างน้อย 3 ช่องทาง 

− เปิดเผยเอกสารโครงการให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องและสาธารณชนพิจารณาล่วงหน้า 30 วัน
ก่อนการจัดเวที ผ่านอย่างน้อย 3 ช่องทาง 

− เปิดเผยร่างรายงานฯ ฉบับสมบูรณ์ และมาตรการฯ ล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 15 วัน  
ก่อนวันจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนพิจารณา 
ผ่านทางซ่องทางการสื่อสารไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 

− จัดระบบการลงทะเบียนเพื ่อให้ผู ้ที ่สนใจเข้าร่วมการประชุมสามารถลงทะเบียน
ล่วงหน้าได้ 

− เตรียมความพร้อมของคณะทำงาน ด้านเน้ือหา เทคนิค และวิธีการที่ใช้ในการประชุม 
และซ้อมการนำเสนอกับกรมช่างโยธาทหารเรือ และสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

− จัดเตรียมสถานที ่ประชุมให้ม ีความพร้อมในเรื ่องของเวที อุปกรณ์เครื ่องเส ียง  
การจัดโต๊ะในที่ประชุม สถานที่สำหรับจัดนิทรรศการ โต๊ะลงทะเบียน และสิ่งอำนวย
ความสะดวกอ่ืนๆ 

• การดำเนินการประชุม  
− รับลงทะเบียน และแจกชุดเอกสารประกอบการประชุม โดยมีทีมงานต้อนรับบริเวณ

หน้าห้องประชุม 
− จัดวางบอร์ดนิทรรศการบริเวณด้านหน้าห้องประชุม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ศึกษา

ข้อมูล โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำอธิบาย 
− พ ิธ ีการเป ิดประช ุม :  การกล ่ าวรายงานโดยผ ู ้ แทนของ กองท ัพเ รือและ 

การกล่าวเปิดประชุมโดยผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง หรือผู้แทน 
− การบรรยาย : นำเสนอร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ ่งแวดล้อม มาตรการ

ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ ่งแวดล้อมและมาตรการติตตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

− เปิดเวทีให้มีการซักถามและชี ้แจงข้อมูลเพิ ่มเติม รวมทั ้งรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากผู้ร่วมเข้าประชุมตามระยะเวลาที่เหมาะสม 

− จดบันทึก บันทึกเสียง และบันทึกภาพระหว่างการประชุม และรวบรวมแบบสอบถาม 
• การดำเนินงานภายหลังการจัดประชุม 

− เปิดช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางอย่างน้อย 3 ช่องทาง เช่น โทรศัพท์ 
โทรสาร อีเมล หรือ เว็บไซต์โครงการ เป็นเวลา 15 วัน หลังวันจัดประชุมฯ 

− สรุปประเด ็นปัญหา ข ้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากในที ่ประชุมและ  
แบบประเมิน เพื่อรวบรวมประกอบในการปรับแก้ขอบเขตการศึกษา  

− จัดทำรายงานสรุปความคิดเห็นจากที ่ประชุม เสนอกองทัพเรือ และสำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และเผยแพร่ส่งให้สำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ และสาธารณชนต่อไป 

  

ร่าง
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4) สื่อและเอกสารที่ใช้  
• การแจ้งล่วงหน้าและเปิดเผยเอกสารโครงการ 

− สื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ เช่น หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม ป้ายประชาสัมพนัธ์ 
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ รถแห่ประชาสัมพันธ์ เว ็บไซต์ หนังส ือพิมพ์ และ 
วิทยุท้องถิ่น เป็นต้น 

− เอกสารประกอบการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ 
• การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ  

− เอกสารสำหรับแจกผู้เข้าร่วมประชุม เช่น กำหนดการ เอกสารประกอบการจัดเวทีรับ
ฟังความคิดเห็นฯ แบบประเมินผล และช่องทางการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม เป็นต้น 

− สื่อประกอบการนำเสนอ (Slide Presentation) 
− บอร์ดนิทรรศการ 
− แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ 

• การเปิดเผยรายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นฯ  
− รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นฯ  

 

 
รูปที่ 4.1-29 แผนภาพสรุปขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 

 

 

  

ร่าง
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ตารางที่ 4.1-32 การดำเนินการตามขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 
การดำเนินการ ช่วงเวลาดำเนินการ รายละเอียด 

1. การแจ้งล่วงหน้า (ล่วงหน้าไม่น้อย
ก ว ่ า  30 ว ั น  ผ ่ า น ช ่ อ ง ท า ง 
การสื ่อสารสาธารณะไม่น้อยกว่า  
3 ช่องทาง) 

ตั้งแต่วันท่ี 3 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2563 

 

แจ้งล่วงหน้าให้ สผ. และสาธารณชนได้รับทราบเกี่ยวกับ
โครงการ และการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ไม่น้อยกว่า 
1 เดือน โดยผ่านช่องทางต่างๆ รวม 7 ช่องทาง  ได้แก่  
1) หนังสือเชิญ 2) ป้ายประชาสัมพันธ์ 3) โปสเตอร์
ประชาส ัมพันธ ์ 4) เว ็บไซต์ 5) สถาน ีว ิทย ุท ้องถ่ิน  
6) หน ังส ือพิมพ์ท ้องถิ ่น และ 7) รถกระจายเส ี ยง
ประชาสัมพันธ์ 

2. การเป ิดเผยเอกสารโค รงก าร 
(ล ่ ว งหน ้ า ไม ่ น ้ อยกว ่ า  15 วั น  
ผ่านช่องทางการสื ่อสารสาธารณะ 
ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง) 

ตั้งแต่วันท่ี 21 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2563 

เป ิดเผยเอกสารโครงการให้ผ ู ้ม ีส ่วนเก ี ่ ยวข้องและ
สาธารณชนพิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนการ
จัดเวทีฯ โดยผ่านช่องทางต่างๆ รวม 3 ช่องทาง ได้แก่  
1) จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ 2) จัดวางเอกสาร และ  
3) เว็บไซต์  

3. การรับลงทะเบียนล่วงหน้า ช่วงวันท่ี 4 กรกฎาคม ถึง
วันท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

เปิดรับลงทะเบียนล ่วงหน้าเพื ่อให ้ประชาชน ผู ้ม ีส ่วน 
ได ้ เส ียและหน่วยงานที ่ เก ี ่ ยวข ้องแจ ้งความประสงค์  
ในการเข้าร่วมเวทีฯ ได้ล ่วงหน้า ด้วยการส่งแบบตอบรับ 
ทางไปรษณีย์ โทรสาร และอีเมล หรือโทรศัพท์แจ้ง
โดยตรง 

4. การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน คร้ังที่ 3 

วันท่ี 5-6 สิงหาคม  
พ.ศ. 2563 

 

จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ เพื่อนำเสนอความเป็นมา 
รายละเอ ียดของโครงการ ขอบเขตและแนวทาง 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และ 
การประเม ินทางเล ือกโครงการ รวมถึงเพ ื ่อร ับฟัง 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียและ
ประชาชน  

5. การรับฟังความคิดเห็นภายหลัง
การจัดเวทีรับฟังความคิดเห ็นฯ 
(ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยมี
ช่องทางอย่างน้อย 3 ช่องทาง) 

ตั้งแต่วันท่ี 7-21 สิงหาคม  
พ.ศ. 2563 

เปิดรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมภายหลังการจัดเวทีรับฟัง
ความคิดเห็นฯ อย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 15 วัน รวม  
5 ช ่องทาง ได ้แก ่ 1) ไปรษณีย ์ 2) ไปรษณียบัตร  
3) โทรศัพท์ 4) โทรสาร และ 5) อีเมล 

6. การจ ัดทำและเปิดเผยรายงาน
สร ุ ปผลการร ั บ คว าม ค ิ ด เ ห็ น 
ของประชาน คร้ังที่ 3 

ช่วงวันท่ี 25 สิงหาคม  
พ.ศ. 2563 

จัดทำรายงานสรุปความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ
สาธารณชน พร้อมคำชี้แจง และจัดส่งรายงานดังกล่าว
ไปยัง สผ. เพื่อทราบ รวมถึงนำส่งยังกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ของโครงการ และเผยแพร่แก่สาธารณชนต่อไป 

 

  

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
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โครงการก่อสร้างทางวิง่และทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 4-169 
 

กำหนดการกรณีจัดเวทีวันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา เวลา 17.00-20.00 น.  

ณ อาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักท้อน  

ซอยเทศบาล 43 อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  

17.00 – 17.30 น. ลงทะเบยีน และรับเอกสารประกอบการประชุมรับฟงัความคิดเห็นฯ  

 *** รับประทานอาหารว่าง *** 

17.30 – 17.35 น. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมรับฟงัความคิดเห็นฯ และแจ้งกำหนดการรับฟังความคดิเห็นฯ 

17.35 – 18.15 น. นำเสนอโครงการ โดยลำดับการนำเสนอประกอบด้วย 

• ความเป็นมา หลักการและเหตุผล ข้อมูลรายละเอียดโครงการ และแผนการดำเนินงาน  
• ผลการศึกษาของโครงการ ซ่ึงเน้ือหาประกอบด้วย 

- ผลการศึกษาและผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
- ร่างมาตรการด้านสิง่แวดล้อมและสุขภาพ  

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต ์แอนด ์เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท์ จำกัด 

18.15 – 19.45 น. รับฟังความคดิเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม และตอบข้อซักถาม  

19.45 – 20.00 น. สรุปการรับฟังความคดิเห็นฯ และปดิการประชุมฯ 

โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท์ จำกัด 

 

กำหนดการกรณีจัดเวทีวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น.  

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1-3 โรงแรมภูริมาศ บีช แอนด์ สปา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบยีน และรับเอกสารประกอบการประชุมรับฟงัความคิดเห็นฯ  

 *** รับประทานอาหารว่าง *** 

09.00 – 09.05 น. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมรับฟงัความคิดเห็นฯและแจง้กำหนดการรับฟังความคดิเห็นฯ 

09.05 – 09.20 น.  - กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถปุระสงคข์องการรับฟังความคิดเห็น  

     โดย ผู้แทนกองทัพเรือ/สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพิเศษภาคตะวันออก 

   - กล่าวเปดิการจัดเวทีรับฟงัความคิดเห็นฯ  

  โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง หรือผู้แทน 

09.20 – 10.00 น. นำเสนอโครงการ โดยลำดับการนำเสนอประกอบด้วย 

• ความเป็นมา หลักการและเหตุผล ข้อมูลรายละเอียดโครงการ และแผนการดำเนินงาน  

โดย บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด 

• ผลการศึกษาของโครงการ ซ่ึงเน้ือหาประกอบด้วย 
- ผลการศึกษาและผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
- ร่างมาตรการด้านสิง่แวดล้อมและสุขภาพ  

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต ์แอนด ์เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท์ จำกัด 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
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10.00 – 11.45 น. รับฟังความคดิเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม และตอบข้อซักถาม  

11.45 – 12.00 น. สรุปการรับฟังความคดิเห็นฯ และปดิการประชุมฯ 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต ์แอนด ์เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท์ จำกัด 

12.00 น. เป็นต้นไป รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 
 

 ทบทวนการบริหารจัดการกองทุนดูแลผลกระทบจากสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 

การพัฒนาพื้นที ่ท่าอากาศยานในหลายประเทศ ส่งผลให้เกิดการเปลี ่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจสังคม  
และสิ่งแวดล้อม โดยรอบพื้นที่การพัฒนา การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบด้านบวกและด้านลบอย่างหลีกเลียงไม่ได้  

สำหรับผลกระทบด้านลบที่มีผลต่อประชาชนที ่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที ่พัฒนา ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ  
ที่เกิดขึ้นอาจจะทำให้ประชาชนต้องมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของการประกอบอาชีพเดิมไปสู่อาชีพแบบใหม่  
ด้านสังคมชุมชนเกิดการเปลี ่ยนแปลงวิถีชีวิต การดำรงชีพแบบเดิมอาจมีปัจจัยอื ่น ๆ เข้ามาเกี ่ยวข้อง ได้แก่  
การโยกย้ายบ้านเรือนที่อยู่อาศัย การรบกวนจากเสียงดังของอากาศยาน การเดินทาง ส่วนการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม 
เช่น สภาวะอากาศ น้ำ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอ่ืน ๆ  

ชมุชนโดยรอบพื้นที่การพัฒนาท่าอากาศยานในหลายประเทศต่างประสบปัญหาเหล่าน้ี แต่สามารถแก้ไขและ
พัฒนาได้เป็นอย่างดี โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เป็นเจ้าของโครงการ ภาครัฐและชุมชนโดยรอบพื้นทีท่ี่
ได้รับผลกระทบโดยตรง  

การศึกษานี้ได้ทบทวนแนวทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่างชุมชนและหน่วยงานที่เป็นเจ้าของโครงการ 
ในประเทศต่าง ๆ รวมทั้งของประเทศไทย ที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบต่างร่วมมือกันบริหารจัดการกับปัญหาเหล่าน้ัน  

 กองทุนหรือองค์กรเพ่ือช่วยเหลือเยียวยาหรือพฒันาชุมชนตามกฎหมายต่างประเทศ 

4.2.1.1 กองทุนหรือองค์กรเพ่ือช่วยเหลอืเยียวยาหรอืพัฒนาชุมชนของประเทศอังกฤษ 

กฎหมายต่างประเทศที ่เกี ่ยวข้องกับการจัดตั ้งกองทุนเพื ่อชดเชยความ เสียหายและพัฒนาชุมชนอัน
เนื่องมาจากการพัฒนาพื้นที่ท่าอากาศยานที่ทำการศึกษานี้ เป็นนโยบายของประเทศอังกฤษคือ THE AIRPORTS 
NATIONAL POLICY STATEMENT จัดทำขึ้นตาม CIVIL AVIATION ACT 19821 เน่ืองจากการพัฒนาพื้นที่ท่าอากาศ
ยานเพิ่มในบริเวณตะวันตก ซ่ึงได้มีการระบุในเร่ืองการชดเชยในความเสียหายโดยตรงทั้งจากการใช้พื้นที่ ผลกระทบ
จากเสียง รวมทั้งผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในกรณีตามข้อ 2.4.32 ดังน้ี  

• คุณภาพอากาศ 
• เสียงรบกวน 
• การปล่อยก๊าซคาร์บอน 
• ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ระบบนิเวศ 
• การใช้ที่ดินรวมถึงพื้นที่เปิดโล่ง พื้นที่สีเขียว (Greenspace) และ แนวพ้ืนที่สีเขียว (Greenbelt) 
• การจัดการทรัพยากรและของเสีย 
• ความเสี่ยงจากอุทกภัย 
• แหล่งน้ำและคุณภาพน้ำ 

 
1 The National Archives, CIVIL AVIATION ACT 1982 [Online], 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 แหล่งที่มา http://www.legislation.gov.uk/ 
2 GOV.UK, THE AIRPORTS NATIONAL POLICY STATEMENT [Online], 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 แหล่งที่มา https://www.gov.uk/ 
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• สภาพแวดล้อมทางประวัติศาสตร์ 
• ภูมิประเทศและวิชวลเอฟเฟค (Visual Effects) 
• ฝุ่น กลิ่น แสงประดิษฐ์ ควันและไอน้ำ 
• การชดเชยชุมชน (Community Compensation) 
• พันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน (Community engagemen 

ในประเด็นการชดเชยผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต 
ได้มีการกำหนดไว้ในนโยบายอย่างชัดเจนถึงขอบเขตในการชดเชยดังกล่าว รวมถึงมีการจัดตั้งหน่วยงานที่เข้ามาดูแล  
ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงทั้งตัวบุคคลและชุมชนเรียกว่า “HCEB” (HEATHROW COMMUNITY ENGAGEMENT 
BOARD)3 ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระประกอบด้วยประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาสนามบินฮีทโธรว์ ตามมาตรา 35 
CIVIL AVIATION ACT 1982) และคณะกรรมการพันธกิจสัมพันธ์ก ับชุมชนสนามบิน  ตามที ่กำหนดไว้ใน THE 
AIRPORTS NATIONAL POLICY STATEMENT  

HCEB ได้รับเงินทุนจากสนามบินฮีทโธรว์ เพื่อชดเชยให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยคณะกรรมการสามารถ
ใช้เงินได้ตามสมควร ภายหลังจากได้รับอนุญาตจากที่ประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 

สำหรับผู้ทีไ่ด้รับผลกระทบต่างๆ สามารถร้องเรียนกับหน่วยงานผ่านทาง HCEB Independent Forum  
โดยมีเว็บไซต์คือ https://www.hceb.org.uk/ เพื่อทำการแก้ไข รวมทั้งประสานงานกับชุมชนเพื่อหารือและวางแผน
ให้เกิดผลกระทบและได้รับการเยียวยาอย่างเหมาะสมจากการพัฒนาท่าอากาศยาน นอกเหนือจากการชดเชยในขั้นต้น
ที่จำเป็นต้องได้รับ โดยมีสมาชิกท่ีเข้าร่วมการหารืออย่างเป็นทางการที่ถือเป็นเสียงสะท้อนโดยตรงของผู้มีส่วนได้เสีย
และชุมชน ได้แก่ 

• ชาวท้องถิ่น 
• สายการบินและผู้ประกอบการ 
• หน่วยงานท้องถิ่น 
• พนักงานสนามบิน 
• ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเสียงรบกวนและอ่ืน ๆ ทางสิ่งแวดล้อม 
• ผู้โดยสาร 
• ผู้ประกอบธุรกิจในท้องถิ่น 

องค์กรการกุศล ที่มีชื่อเรียกว่า “HEATHROW COMMUNITY TRUST”4 ได้รับเงินทุนจาก Heathrow 
Airport Limited ซึ่งเป็นค่าปรับจากการเรียกเก็บจากสายการบินเมื่อมีการทำผิดเกี่ยวกับเสียง รวมทั้งระดมทุนจาก
สายการบินและพนักงานของสนามบินฮีทโธรว์ โดยให้การสนับสนุนและช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่ ดังน้ี 

• Ealing 
• Hillingdon 
• Hounslow 
• Richmond 

 
3 HCEB ,ABOUT US[Online], 16 กุมภาพันธ์ พ25 .ศ.62 แหล่งที่มา https://www.hceb.org.uk/ 
4 HEATHROW COMMUNITY TRUST ,ABOUT TRUST[Online], 16 กุมภาพันธ์ พ25 .ศ.62 แหล่งที่มา 
https://www.heathrowcommunitytrust.org/ 
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• Runnymede 
• Slough 
• South Buckinghamshire 
• Spelthorne 
• Windsor & Maidenhead 

จำนวนเงินทุนและการระดมทุน5 
• Large Grants Programmes ได ้แก ่  โครงการด ้านส ิ ่ งแวดล ้อมและการพ ัฒนาอย ่างย ั ่งยืน  

สำหรับวัยรุ่น กำหนดเป็นเงินจำนวน 2,500 ถึง 25,000 ปอนด์ต่อปี ในช่วงระยะเวลา 2 ปี มีการ
ระดมทุนรวมไม่เกิน200,000 ปอนด์  

• Together Large Grants programmes กำหนดเงินเป็นจำนวน 25,000 ปอนด์ต่อปี โดยระดมทุน
หน่ึงรอบต่อปี 

• Small Grant programmes กำหนดเงินเป็นจำนวน 2,500 ปอนด์ต่อปี โดยระดมทุนหน่ึงรอบต่อปี 
• Development Grant programme กำหนดเงินเป็นจำนวน 10,000 ปอนด์ต่อปี โดยระดมทุนหน่ึงรอบ

ต่อปี 

เงินทุนที่ได้รับมาจะแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายตามข้อใดข้อหน่ึงหรือทั้งหมด ดังต่อไปน้ี 
• เงินลงทุนทีเ่ก่ียวข้องกับงานสร้างอาคาร เฟอร์นิเจอร์หรืออุปกรณ์และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงคร้ังเดียว 
• รายจ่าย อันได้แก่ เงินเดือนหรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ช่วยเหลือและสนับสนุนโครงการในการรวมอยู่ใน

ค่าใช้จ่าย 10% 
• ค่าใช้จ่ายโดยตรงสำหรับโครงการ  
• มากกว่า 10% แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับพนักงานประจำ ธุรการ ค่าเช่าและสาธารณูปโภค 

จากรายละเอียดข้างต้น เห็นได้ว่าในด้านของการชดเชยผู้ได้รับผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพ
ส ิ ่ งแวดล ้อม ส ุขภาพ อนาม ัย ค ุณภาพช ีว ิตตาม THE AIRPORTS NATIONAL POLICY STATEMENT ได ้ มี  
การกำหนดรายละเอียดไว้ในนโยบายดังกล่าวอย่างชัดเจน อีกทั้งยังมีช่องทางติดตามและเปิ ดให้ผู้ได้รับผลกระทบ 
ทำการร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์เพื่อหาทางแก้ไขอย่างต่อเนื ่องผ่านทาง HCEB (HEATHROW COMMUNITY 
ENGAGEMENT BOARD) ไม่ใช่เพียงการชดเชยแค่คร้ังเดียวและจบไปเพียงเท่าน้ัน  

แต่ในด้านของการพัฒนาชุมชน อันเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่อาจได้รับ
ผลกระทบจากการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายท่าอากาศยาน ไม่มีการกำหนดในเรื่องนี้ไว้ใน THE AIRPORTS NATIONAL 
POLICY STATEMENT มีเพียงองค์กรอิสระที่ตั้งขึ้นในลักษณะองค์กรการกุศล ซ่ึงจะรับสมัครสมาชิกเพื่อระดมเงินทุน
จากค่าสมัครสมาชิกและเงินบริจาค รวมทั้งเงินค่าปรับจาก Heathrow Airport Limited โดยเรียกเก็บจากสายการบนิ
เมื่อมีการทำผิดเกี่ยวกับเสียงมาใช้ในการดำเนินโครงการทางด้านการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมในชุมชน มีการ
กำหนดเงินค่าสมัครเพื่อใช้ในการดำเนินการตั ้งแต่ 2,500 – 25,000 ปอนด์ ซึ่งจะใช้ดำเนินโครงการและแบ่งเป็น
ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นภายในองค์กร  

 
5 HEATHROW COMMUNITY TRUST ,GRANT AND MAKING POLICY[Online], 16 กุมภาพันธ์ พ25 .ศ.62 แหล่งที่มา 
https://www.heathrowcommunitytrust.org/ 
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4.2.1.2 กองทุนหรือองค์กรเพ่ือช่วยเหลอืเยียวยาหรอืพัฒนาชุมชนของประเทศสิงคโปร ์

ประเทศสิงคโปร์ไม่ได้ม ีกองทุนหรือองค์กรช่วยเหลือเยียวยาในกรณีที ่ได ้รับผลกระทบภายหลัง  
จากการดำเนินการเหมือนประเทศอังกฤษ แต่จะเป็นในลักษณะของการพัฒนาชุมชน ซึ่งสนามบินชางงี ประเทศ
สิงคโปร์ มีโครงการสนับสนุนและช่วยเหลือผ่านทาง CHANGI FOUNDATION เป็นมูลนิธิที ่จัดตั ้งขึ ้นโดย CAG 
(CHANGI AIRPORT GROUP) ภ า ย ใ ต ้  the Charities Act and a Grantmaking Philanthropic Organisation  
ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2555 เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และมีคณะกรรมการบริหารคือ ประธานกรรมการบริหารของ 
CAG  ในแต ่ ละป ี  CAG (CHANGI AIRPORT GROUP)  จะจ ั ดสรรกำไรส ุ ทธ ิ ให ้ ก ับ  CHANGI FOUNDATION  
เพื่อสนับสนุนโครงการและโครงการต่างๆ จากเยาวชนกว่า 5,000 คน6 มีตัวอย่างโครงการที่มูลนิธิดำเนินการ ดังน้ี 

(1) Saturday Night Lights  

จัดแข่งขันฟุตบอลทุกๆ ไตรมาส ระหว่าง พนักงาน CAG และ เด็กนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เช่น 
Northlight Assumption Pathway and Spectra Secondary เพ ื ่อให ้ท ั ้ งสองฝ ่ายทำความร ู ้จ ักก ันมากขึ้ น  
โดยพนักงาน CAG ได้เป็นอาสาสมัครทำการอบรมให้ทุกวันเสาร์ 

(2) Numeracy Coaching Programme  

จัดการสอนพิเศษความรู ้พ ื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ให ้ก ับนักเรียนของโรงเรียน Northlight  
ซ่ึงเป็นนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์เพิ่ม 

(3) Youth Passport Programme  

จัดโปรแกรมส่งเสริมนักเรียนจากโรงเรียน Norhtlight ให้เรียนรู้และมองหาความสนใจของตนเอง  
ผ่านประสบการณ์กับงานต่างๆ ที่มีในสนามบิน 

(4) Social Competence Learning Programme with Metta School  

นักเรียนจากโรงเรียน Metta  ที่เป็นออทิสติก จะได้เข้ามาเยี่ยมชมสนามบินเป็นประจำ เพื่อให้  
นักเรียนได้พัฒนาความสามารถด้านสังคม และการใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยตนเอง ซึ่งพนักงาน CAG จะแนะนำให้นักเรยีน 
ทำสิ่งต่างๆ เช่น ซ้ือของตามร้านขายของชำ และ ซ้ืออาหารจากโรงอาหาร 

(5) Mentorship for 5-Day Job Attachment  

เพื ่อเตรียมเด็กนักเรียนให้พร้อมสำหรับกับการทำงาน ทางมูลนิธิได้ จัดกิจกรรม 5-Day Job 
Attachment สำหรับนักเรียนโรงเรียน Northlight ในสนามบิน นักเรียนจะได้รับประสบการณ์ การทำงาน  
กับหน่วยงานของ CAG และกลุ่มพันมิตรของสนามบิน พนักงาน CAG จะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา เพื่อแนะนำ ส่งเสริม
การเรียนรู้ของนักเรียน 

จากการศึกษาโครงการพัฒนาชุมชนอันเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งของประเทศอังกฤษ
และประเทศสิงคโปร์ จะเห็นได้ชัดว่า ไม่มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชน แต่จะมีการดำเนินการในลักษณะองค์กร
การกุศลอิสระ อย ่าง HEATHROW COMMUNITY TRUST ของประเทศอังกฤษ มีเง ินสนับสนุนที ่หาได ้จาก 
การระดมทุน รับสมัครสมาชิกหรือส่วนแบ่งจากค่าปรับการกระทำความผิดด้านเสียงของสนามบินฮีทโธวรว์ หรือจัดตั้ง
มูลนิธิแบบประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงได้รับเงินสนับสนุนจากกำไรของการดำเนินการภายใต้ CHANGI AIRPORT GROUP 

 
6 CHANGI AIRPORT GROUP ,IN ACTION [Online], 20 กุมภาพันธ์ พ25 .ศ.62 แหล่งที่มา https://www.changiairport.com/ 
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4.2.1.3 กองทุนหรือองค์กรเพ่ือช่วยเหลอืเยียวยาหรอืพัฒนาชุมชนตามกฎหมายไทย 

ประเทศไทยไม่มีกองทุนหรือองค์กรเพื่อช่วยเหลือเยียวยาหรือพัฒนาชุมชนอันเน่ืองมาจากการพัฒนาพื้นที่
สนามบิน จึงจำเป็นต้องศึกษากองทุนหรือองค์กรอิสระเทียบเคียงและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาวิเคราะห์และ  
หาข้อสรุปในการดำเนินการต่อไป โดยจะทำการศึกษาจากสามแนวทาง ได้แก่ การจัดตั้งกองทุน การจัดตั้งมูลนิธิ และ
การจัดตั้งสมาคม 

(1) การจัดตั้งกองทุน 

การจัดต ั ้งกองทุนเพื ่อช ่วยเหลือเย ียวยาหรือพัฒนาชุมชนตามกฎหมายไทย จะทำได ้เ ม่ือ 
มีพระราชบัญญัติออกมารองรับการจัดตั้งกองทุนดังกล่าว โดยพระราชบัญญัติ ถือเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญของ
ประเทศไทยรองจากรัฐธรรมนูญ ต้องออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นตามคำแนะนำและ
ยินยอมของรัฐสภา หากการจัดตั้งกองทุนไม่มีพระราชบัญญัติรองรับ จะไม่สามารถดำเนินการใดๆ ได้ ดังนั้นจึง
จำเป็นต้องมีการร่างพระราชบัญญัติเพื่อรองรับการจัดตั้งกองทุน และกำหนดรายละเอียดของพระราชบัญญัติ ได้แก่ 

1. ที่มาของเงินเข้ากองทุน ทั้งในรูปอัตราค่าธรรมเนียม ค่าปรับ หรือค่าภาระอ่ืน 

2. วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน ในการดำเนินงานด้านการเยียวยา และด้านการพัฒนาชุมชน  

3. คณะกรรมการบริหารกองทุน ระบุที่มา อำนาจหน้าที่  

4. ระเบียบและกติกาในการใช้เงินของกองทุนตามวัตถุประสงค์ 

หลังจากน้ันให้ทำการยกร่างพระราชบัญญัติ โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนดังน้ี7  

1) การเสนอร่างพระราชบัญญตัิ ผู้ที่มีสทิธิเสนอร่างพระราชบญัญตัิ ไดแ้ก่  

1.1 คณะรัฐมนตรี 

1.2 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบคน 

1.3 ศาลหรือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เฉพาะกฎหมายที่เก่ียวกับการจัดองค์กรและกฎหมาย 
ที่ประธานศาลและประธานองค์กรน้ันเป็นผู้รักษาการ 

1.4 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่าหน่ึงหมื่นคนเข้าชื่อเสนอต่อประธานรัฐสภา โดยต้องจัดทำ
ในรูปแบบร่างพระราชบัญญัติที่เก่ียวกับสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย หรือแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเท่าน้ัน 

ในกรณีเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี ่ยวด้วยการเงิน และเสนอโดยบุคคลในข้อ 1. 2 ถึงข้อ 1.4  
จะเสนอได้ก็ต่อเมื่อมีคำรับรองของนายกรัฐมนตรี  

2) สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบญัญัติ กำหนดเปน็ 3 วาระตามลำดับ ดงัน้ี 

วาระที่ 1 รับหลักการ 

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่ 1 สภาจะพิจารณาและขอมติจากที่ประชุมว่าจะรับ
หลักการหรือไม่รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติน้ัน หากที่ประชุมสภามีมติไม่รับหลักการ ร่างพระราชบัญญัติน้ัน 
จะตกไป แต่ถ้าที่ประชุมมีมติรับหลักการ สภาผู้แทนราษฎรจะมอบหมายให้คณะกรรมาธิการสามัญประจำสภา
ผู้แทนราษฎร หรือแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเป็นผู้พิจารณาต่อไป 

 
7รัฐสภาไทยฉบับปรับปรุง) คู่มือการยกร่างกฎหมาย ,) พ๒๕๖๑.ศ. [Online], 20 กุมภาพันธ์ พ25 .ศ.63 แหล่งที่มา 
https://www.parliament.go.th/ 
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ในกรณีผ ู ้ เสนอร่างพระราชบัญญัติเป ็นสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร ศาลหรือองค์กรอิสระ 
ตามรัฐธรรมนูญ และผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคน คณะรัฐมนตรีอาจขอรับร่างไปพิจารณาก่อน 
ที่สภาจะลงมติรับหลักการก็ได้  

วาระที่ 2 ขั้นการพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการ 

การพิจารณาในวาระที่สอง เป็นการพิจารณาในรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติ เป็นราย
มาตรา ซึ่งกระทำได้ 2 ลักษณะ คือ 

1. การพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการเต็มสภา โดยคณะรัฐมนตรีร้องขอ หรือสมาชิกเสนอญัตติ 
โดยมีจำนวนสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่ายี่สิบคนและที่ประชุมอนุมัติ แต่จะใช้ในกรณีพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ  
ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือมีรายละเอียดไม่มาก ไม่ยาวนักและไม่ยากในการพิจารณา  

2. การพิจารณาโดยกรรมาธิการที ่สภาแต่งตั้ง หากเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติ  
ให้เสนอคำขอ “แปรญัตติ” ต่อประธานคณะกรรมาธิการที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติน้ันภายใน 7 วัน นับแต่วันถัด
จากวันที่สภารับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ เว้นแต่สภาจะได้กำหนดเวลาแปรญัตติสำหรับร่างพระราชบัญญัติ  
น้ันไว้เป็นอย่างอ่ืน เม่ือคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว จะทำรายงานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการเสนอต่อ
ประธานสภา  

วาระที่ 3 ขั้นลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ 

ที่ประชุมจะลงมติว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติไม่ให้ความเห็น
ชอบ ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป ถ้าสภาผู้แทนราษฎรมีมติให้ความเห็นชอบ ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ดำเนินการเสนอร่างพระราชบัญญัติน้ันต่อวุฒิสภา 

3) การพิจารณาร่างพระราชบญัญัติของวฒุิสภา 

วุฒิสภาจะพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติที่เสนอมา โดยแบ่งออกเป็น  3 วาระ 
เช่นเดียวกับสภาผู้แทนราษฎร และจะต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน 60 วัน ถ้าเป็นร่างพระราชบัญญัติเก่ียวกับการเงิน 
ต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน 30 วัน ถ้าไม่เสร็จท่ีประชุมอาจลงมติให้ขยายเวลาออกไปได้อีก 30 วัน แต่ถ้ายังไม่เสร็จ
ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าวุฒิสภาให้ความเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติน้ัน 

ถ้าวุฒิสภามีมติไม่เห็นชอบ ให้ยับยั้งร่างพระราชบัญญัตินั ้นไว้ก่อนและส่งคืนสภาผู้แทนราษฎร  
สภาผ ู ้แทนราษฎรจะยกข ึ ้นพ ิจารณาใหม ่ เม ื ่อพ ้นระยะเวลา 180 ว ัน ถ ้าสภาผ ู ้แทนราษฎรลงมต ิย ืนยัน 
ร่างพระราชบัญญัติเดิม ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าก่ึงหน่ึงให้ถือว่าร่างพระราชบัญญัติน้ันได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา 

4) การตราร่างพระราชบัญญตั ิ

ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าเพื่อทรง
ลงพระปรมาภิไธย ภายใน 20 วัน หากพระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบและพระราชทานคืนมา นายกรัฐมนตรี  
จะเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการร่างพระราชบัญญัติที่ หรือเมื่อพ้น  90 วันแล้ว มิได้พระราชทานคืนมา 
รัฐสภาจะต้องปรึกษาร่างพระราชบัญญัตินั ้นใหม่ หากรัฐสภาลงมติยืนยันต ามเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น ้อย
กว่า 2 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา ให้นายรัฐมนตรีนำร่างพระราชบัญญัตินั้นขึ้นทูลเกล้าฯ  
อีกครั้ง หากมิได้ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานคืนมาภายใน  30 วัน ให้นายกรัฐมนตรีนำพระราชบัญญัติน้ัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใช้บังคับเป็นกฎหมายเสมือนว่าได้ลงพระปรมาภิไธยแล้ว 
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5) การประกาศใช้พระราชบญัญตั ิ

พระราชบัญญัติจะใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ หลังพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย และ  
นำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

ในด้านภาษี กองทุนที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติใดๆ มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติน้ัน
จึงไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและไม่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เพราะไม่เข้าลักษณะเป็นบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามประมวลรัษฎากรมาตรา 398  

สำหรับกองทุนเทียบเคียงที่จะใช้ในการศึกษา เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือเยียวยาหรือพัฒนา
ชุมชนอันเนื่องมาจากการขยายพื้นที่สนามบินอู่ตะเภา ทั้งแนวทางการดำเนินการของกองทุน แหล่งที่มาของเงินเข้า
กองทุน ขอบเขตการช่วยเหลือเยียวยา หรือการเบิกข่ายเงินของกองทุน โดยจะทำการศึกษาจาก 2 กองทุน ดังน้ี 

1. กองทุนพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน 
พ.ศ. 2550 โดยจะทำการช่วยเหลือเยียวยาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากการดำกิจการโรงไฟฟ้า 

2. กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที ่รอบโรงไฟฟ้า9 กองทุนพัฒนาชุมชนในพื ้นที่รอบโรงไฟฟ้า  
เป็นกองทุนที่จัดตั้งตามมาตรา 97 (3) พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 255010 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อจัดหาเงินทุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมในชุมชนพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ซึ่งอาจได้รับ
ผลกระทบจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าหรือการผลิตไฟฟ้าโดยเรียกเก็บจาก11 

- ผู ้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า รายใหม่  หมายถึง ผู ้รับใบอนุญาตฯ ที ่ได้รับ
ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือการตั้งโรงงานตั้งแต่วันที่ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเร่ืองหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการนำส่งเงินและการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามีผลบังคับใช้เป็นต้นไป นำส่งเงินเข้ากองทุน 
ดังน้ี 

ช่วงระหว่างการก่อสร้าง (นับตั้งแต่วันที่เริ ่มดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าตามสัญญาว่าจ้าง
ผู้รับเหมาเพื่อดำเนินการก่อสร้าง จนถึงวันที่เร่ิมจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD) 
ให้จ่ายเงินเป็นรายปีตามกำลังการผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้า ในอัตรา 50,000 บาท/เมกะวัตต์/ปี 

 
8 มาตรา 39 ในหมวดนี้ เว้นแต่ข้อความจะแสดงให้เห็นเป็นอย่างอ่ืน 

"บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหมายความว่า บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคลที่ต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย หรือที่ต้ังขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ และให้หมายความรวมถึง " 
(1) กิจการซ่ึงดำเนินการเป็นทางการค้าหรือหากำไรโดยรัฐบาล ต่างประเทศ องค์การของรัฐบาลต่างประเทศหรือนิติบุคคลอ่ืนที่ต้ังขึน้ตาม กฎหมายของต่างประเทศ 
(2) กิจการร่วมค้า ซ่ึงได้แก่กิจการที่ดำเนินการร่วมกันเป็นทาง ค้าหรือหากำไรระหว่างบริษัทกับบริษัท บริษัทกับห้างหุน้ส่วนนิติบุคคล ห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคลกับห้างหุ้นส่วน 

           นิติบุคคล หรือระหว่างบริษัทและหรือห้างหุ้นสว่นนิติ บุคคลกับบคุคลธรรมดา คณะบุคคลที่มิใชน่ิติบุคคล ห้างหุน้ส่วนสามัญหรือนิติ บคุคลอ่ืน 
(3) มูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซ่ึงมรีายได้ แต่ไม่รวมถึง มูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดตาม มาตรา 47 (7) (ข( 
(4) นิติบุคคลที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี และประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา 

9 กกพกองทุนพัฒนาไฟฟ้า , [Online], 20 กุมภาพันธ์ พ25 .ศ.62 แหล่งที่มา http://pdf.erc.or.th/ 
10 มาตรา 97 ได้กำหนดการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการ ดังต่อไปนี ้
(1) เพื่อการชดเชยและอุดหนนุผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าซ่ึงได้ให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส หรือเพื่อให้มีการใหบ้ริการไฟฟ้าอย่างทั่วถึง หรือเพื่อส่งเสรมิ

นโยบายในการกระจายความเจรญิไปสู่ภมูิภาค )มาตรา 97 (1)) 
(2) เพื่อการชดเชยผู้ใช้ไฟฟ้าซ่ึงต้องจ่ายอัตราค่าไฟฟ้าแพงขึน้จากการที่ผูร้ับ ใบอนญุาตที่มีศนูยค์วบคุมระบบไฟฟ้าสั่งให้ผู้รบัใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า ดำเนินการ

ผลิตไฟฟ้าอย่างไม่เปน็ธรรมหรือมีการเลือกปฏบิัติ )มาตรา 97 (2)) 
(3) เพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รบัผลกระทบจากการดำเนนิงานของโรงไฟฟ้า )ตรามา 97 (3)) 
(4) เพื่อการส่งเสรมิการใชพ้ลังงานหมนุเวยีน และเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าทีม่ผีลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย )มาตรา 97(4)) 
(5) เพื่อการส่งเสรมิสังคมและประชาชนให้มคีวามรู้ ความตระหนัก และมีสว่นร่วมทางด้านไฟฟ้า )มาตรา 97 (5)) 
(6) เป็นค่าใช้จ่ายในการบรหิารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า )มาตรา 97 (6)) 
ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินกองทนุตาม )1) (2) (3) (4) และ )5) ให้เปน็ไปตามระเบยีบที่ กกพ  .กำหนดภายใต้กรอบนโยบายของ กพช .และต้องจัดมีการแยกบ ัญชีตามกิจการที่ใช้

จ่ายอย่างชัดเจน 
11 กกพความเปน็มา , [Online], 20 กุมภาพันธ์ พ25 .ศ .62 แหล่งที่มา http://pdf.erc.or.th/ 
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โดยในปีแรกให้จ่ายภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่เร่ิมดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้า สำหรับปี
ถัดปีถัดไปให้จ่ายภายใน 5 วันทำการแรกของปี 

ช่วงระหว่างการผลิตไฟฟ้า (นับตั้งแต่วันที่เริ่ม COD เป็นต้นไป) ให้จ่ายเงินเข้ากองทุนเป็นราย
เดือนตามปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้าตามชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า โดยจำแนกตามชนิดของเชื้อเพลงิ
ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าในอัตราแสดงดังตารางที่ 4.2-1  

ตารางที่ 4.2-1 อัตราการเก็บเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมติ กพช.12 
ประเภทเชื้อเพลิง สตางค์/หน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้ในแต่ละเดอืน 

ก๊าซะรรมชาติ 1.0 
น้ำมันเตา, ดีเซล 1.5 
ถ่านหิน, ลิกไนต ์ 2.0 
พลังหมุนเวียน ประเภทลมและแสงอาทิตย์ 1.0 
พลังหมุนเวียน ประเภทพลังน้ำ 2.0 
พลังหมุนเวียน ประเภทอื่น เช่น ก๊าซชีวภาพ ชีวมวล 
กากและเศษวัสดุเหลือใช้ ขยะชุมชน และอื่นๆ 

1.0 

- ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า รายปัจจุบัน หมายถึง ผู้รับใบอนุญาตฯ ที่ได้รับ
ใบอนุญาตในการปลูกสร้างอาคารหรือการตั้งโรงงานก่อนวันที่ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานดังกลา่ว 
มีผลบังคับใช้ กำหนดให้จ่ายเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าเฉพาะช่วงระหว่างการผลิตไฟฟ้าเท่าน้ัน  

- ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้านำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าเป็นรายเดือน 
โดยหักจากอัตราค่าบริการ ตามอัตราที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประกาศกำหนด  

ทั้งนี้ปริมาณเงินที่นำส่งเข้ากองทุน จะต้องสอดคล้องกับการดำเนินงานของผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการไฟฟ้าที่ให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาสหรือให้มีการให้บริการไฟฟ้าอย่างทั่วถึง หรือเพื่อส่งเสริม
นโยบายในการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค รวมทั้ง ต้องสอดคล้องกับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าและแผนการลงทุน
ในกิจการไฟฟ้าตามที่คณะกรรมการนโยบายแห่งชาติกำหนด โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้าที่จะต้องรับภาระ 
ในการที่ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้านำส่งเงินเข้ากองทุนด้วย 

โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.) จะจัดสรรให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าใน
พื้นที่ประกาศใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบ จากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า ตามมาตรา 
97 (3) โดยแยกเป็นรายบัญชีตามโรงไฟฟ้า และให้ต่อท้ายด้วยชื่อของโรงไฟฟ้า หรือชื่อตำบล หรือชื่ออำเภอ หรือชื่อ
จังหวัดที่โรงไฟฟ้าตั้งอยู่ 

 

ประเภทของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า13 

1. กองทุนประเภท ก สำหรับพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรเงินเพื่อการพัฒนาพื้นที่มากพอต่อการ
บริหาร จัดการได้เต็มรูปแบบ โดยมีปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้ามากกว่าห้าพันล้านกิโลวัตต์ - ชั่วโมงต่อปี หรือ 
มีรายได้มากกว่าห้าสิบล้านบาทต่อปีขึ้นไป 

2. กองทุนประเภท ข สำหรับพื้นที่ที ่ได้รับการจัดสรรเงินเพื ่อการพัฒนาพื้นที ่เพียงพอต่อ 
การบริหารจัดการในระดับปานกลาง โดยมีปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้าไม่เกินห้าพันล้านกิโลวัตต์ - ชั่วโมง และ 
มีรายได้มากกว่าหน่ึงล้านบาทแต่ไม่เกินห้าสิบล้านบาทต่อปี 

 
12 กกพความเป็นมา , [Online], 20 กุมภาพันธ์ พ25 .ศ.62 แหล่งที่มา http://pdf.erc.or.th/ 
13 กกพประเภทกองทุนพัฒนาไฟฟ้า , [Online], 20 กุมภาพันธ์ พ25 .ศ.62 แหล่งที่มา http://pdf.erc.or.th/ 
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3. กองทุนประเภท ค สำหรับพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรเงินน้อย ควรมีการบริหารจัดการอย่างจำกัด 
โดยมีปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้าไม่เกินหน่ึงร้อยล้านกิโลวัตต์ - ชั่วโมงต่อปี และมีรายได้ไม่เกินหน่ึงล้านบาทต่อปี 

รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 4.2-1 

 
รูปที่ 4.2-1 ประเภทของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า14 

 

(2) แนวทางในการจดัสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 

สำหรับเงินกองทุนในส่วนที่จัดสรรให้ใช้ในกิจการของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่ประกาศ  
ที่โรงไฟฟ้าของผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าน้ันๆ ตั้งอยู่น้ันให้จัดสรรเป็น 2 ส่วน 

ส่วนที่ 1 ไม่เกินร้อยละ 15 เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการประจำปีสำหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
ในพื้นที่ประกาศ 

ส่วนที่ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 เป็นเงินอุดหนุนการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจาก 
การดำเนินงานของโรงไฟฟ้า โดยการเสนอโครงการชุมชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ประกาศ 

ตามระเบียบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ได้กำหนดให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้กันเงินไว้ไม่เกิน
ร้อยละ 5 เพื่อดำเนินการในกิจการ ดังน้ี 

1. สำรองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน เพื ่อเยียวยาหรือบรรเทาความเสียหายในเบื ้องต้ นจากผลกระทบ 
ที่มีสาเหตุจากโรงไฟฟ้าตามท่ีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเห็นสมควร 

2. อุดหนุนให้กับการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า  
ที่ได้รับการจัดสรรเงินจำนวนน้อยไม่เพียงพอต่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่น 

ทั้งนี้ จำนวนเงินที่จะสนับสนุนให้กับแต่ละท้องถิ่นให้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมตามที่คณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงานกำหนด 

 
14 กกพประเภทกองทุนพัฒนาไฟฟ้า , [Online], 20 กุมภาพันธ์ พ25 .ศ.62 แหล่งที่มา http://pdf.erc.or.th/ 
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3. เพื่อการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 

รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 4.2-2 ถึง รูปที่ 4.2-4 

 

รูปที่ 4.2-2 การบริหารเงินกองทุน15 

 
รูปที่ 4.2-3 การจัดสรรเงินกองทุน16 

 
15 กกพการบริหารกองทุน , [Online], 20 กุมภาพันธ์ พ25 .ศ.62 แหล่งที่มา http://pdf.erc.or.th/ 
16 กกพ ,การจัดสรรกองทุน [Online], 20 กุมภาพันธ์ พ25 .ศ.62 แหล่งที่มา http://pdf.erc.or.th/ 
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รูปที่ 4.2-4 กรอบการจดัสรรเงินกองทุน17 

จากการศึกษาพบว่า การจัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชนในพื ้นที่รอบโรงไฟฟ้า จำเป็นต้องมีกฎหมาย
รองรับคือ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ซึ่งได้กำหนดกรอบใหญ่ในการจัดตั้งกองทุนไว้ 
ในมาตรา 97 โดยมีการแบ่งวัตถุประสงค์ในการใช้เงินของกองทุนแตกต่างกันไป โดยการจัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชน 
ในพื ้นที่รอบโรงไฟฟ้า เป็นไปตามกรอบวัตถุประสงค์ เพื ่อการพัฒนาหรือฟื ้นฟูท้องถิ ่นที ่ได้รับผลกระทบจาก  
การดำเนินงานของโรงไฟฟ้า โดยกฎหมายให้อำนาจในการเรียกเก็บเงินเข้ากองทุนจากผู ้ประกอบการผลิตไฟฟ้า  
หรือผู้จัดจำหน่ายไฟฟ้า เงินจากกองทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 จะนำมาใช้เป็นเงินอุดหนุนการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่น
ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า ซึ่งจะต้องมีการเสนอโครงการชุมชนเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
ในพื้นที่ประกาศ 

ทั้งน้ี สามารถเปรียบเทียบกองทุนของต่างประเทศและกองทุนไทย รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.2-2 

 

 
17 กกพกรอบการจัดสรรกองทุน , [Online], 20 กุมภาพันธ์ พ25 .ศ.62 แหล่งที่มา http://pdf.erc.or.th/ 
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ตารางที่ 4.2-2 เปรียบเทียบกองทุนของต่างประเทศและประเทศไทย 
หน่วยงาน แหล่งที่มาของเงินทุน คณะกรรมการบริหาร วิธกีารในการเบกิจ่ายเงิน โครงการ สัดส่วนในการใชง้บประมาณ 

“HCEB” (HEATHROW 
COMMUNITY ENGAGEMENT 
BOARD) 

Heathrow Airport ประธานคณะกรรมการที่
ปร ึกษาสนามบินฮ ีทโธร ว์ 
ร่วมกับ คณะกรรมการพันธ
ก ิ จ ส ั ม พ ั น ธ ์ ก ั บ ช ุ ม ช น
สนามบิน  

กรรมการสามารถใช้เงินที่ได้รับ
มาตามที่ประธานคณะกรรมการ
เห็นสมควร โดยการใช้เงินต ้อง
เกี่ยวเนื่องกับข้อตกลงที่ได้ตั้งไว้ 
และได้รับการยอมรับก่อน 

จัดตั้ง HCEB 
Independent Forum  
ที่ใช้ในการรับเรื่อง
ร้องเรียน 

 

HEATHROW COMMUNITY 
TRUST 

- Heathrow Airport Limited  
- ค่าปรับจากการเรียกเก็บจากสาย
การบินเม่ือมีการทำผิดเก่ียวกับเสียง  
- ระดมทุนจากสายการบินและ
พนักงานของสนามบินฮีทโธรว์ 

ค ณ ะ ก ร ร ม า ธ ิ ก า ร 
(Trustees) ที่มาจากผู้ที่เคย
ทำงานร่วมกับสายการบินใน
อังกฤษ นักกฎหมายระหว่าง
ประเทศ รวมทั้งตัวแทนภาค
ประชาชน และธุรกิจต่างๆ 
ร ว ม  11 ค น  ร ่ ว ม กั บ
คณะกรรมาธิการตรวจสอบ 
(Grant Review Panels) 
ท ี ่ ม า จ า ก ห ล า ย ก ลุ่ ม
เช่นเดียวกัน 

คณะกรรมาธ ิการตรวจสอบ 
(Grant Review Panels) จะทำ
การพ ิ จารณาอน ุ ม ั ต ิ ต ามที่
คณะกรรมาธิการ (Trustees) เสนอ 

- Large Grants 
programmes  
- Together Large 
Grants programmes 
- Small Grant 
programmes 
- Development Grant 
programme 

-  Large Grants programmes  
กำหนดเป็นเงินจำนวน 2,500 ถึง 25,000 
ปอนด์ต่อปี  
- Together Large Grants programmes 
กำหนดเงินเป็นจำนวน 25,000 ปอนด์ต่อปี  
- Small Grant programmes กำหนดเงิน
เป็นจำนวน 2,500 ปอนด์ต่อปี  
- Development Grant programme 
กำหนดเงินเป็นจำนวน 10,000 ปอนด์ต่อ
ปี โดยระดมทุนหน่ึงรอบต่อปี 
- รายจ่ายอ่ืนๆ ดังต่อไปน้ี 
1. เงินลงทุนที่เก่ียวข้องกับงานสร้างอาคาร 
เฟอร์นิเจอร์หรืออุปกรณ์และค่าใช้จ่าย 
ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว 
2. เงินเดือนหรือค่าใช้จ่ายแก่ผู ้ช่วยเหลือ
และสนับสนุนโครงการในการรวมอยู่  
ในค่าใช้จ่าย 10% 
3. ค่าใช้จ่ายโดยตรงสำหรับโครงการ  

ร่าง
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ตารางที่ 4.2-2 เปรียบเทียบกองทุนของต่างประเทศและประเทศไทย 
หน่วยงาน แหล่งที่มาของเงินทุน คณะกรรมการบริหาร วิธกีารในการเบกิจ่ายเงิน โครงการ สัดส่วนในการใชง้บประมาณ 

4. มากกว ่า 10% แบ ่งเป ็นค ่าใช้ จ ่าย
สำหรับพนักงานประจำ ธุรการ ค่าเช่าและ
สาธารณูปโภค 

CHANGI FOUNDATION CAG (CHANGI AIRPORT 
GROUP) 

CEO of Changi Airport 
Group 

ตามที ่กำหนดในข้อบังคับของ
มูลนิธิ  

- Saturday Night Lights  
 - Numeracy Coaching 
Programme  
- Youth Passport 
Programme  
- Social Competence 
Learning Programme 
with Metta School  
- Mentorship for 5-Day 
Job Attachment  

 

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื ้นที ่ รอบ
โรงไฟฟ้า 
 
 

- ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
ผลิตไฟฟ้า รายใหม่ 
- ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
ผลิตไฟฟ้า รายปัจจุบัน  
- ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
จำหน่ายไฟฟ้านำส่งเงินเข้ากองทุน
พัฒนาไฟฟ้าเป็นรายเดือน โดยหัก
จากอัตราค ่าบร ิการ  ตามอัตรา 

สำน ักงานคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงาน (สกพ.) 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
ก ิ จ ก า ร พ ล ั ง ง า น  ( ส ก พ . )  
จะจัดสรรให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
ในพื้นที่ประกาศใช้จ่ายเพื่อการ
พัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับ
ผลกระทบ จากการดำเนินงาน
ของโรงไฟฟ้า ตามมาตรา 97 (3) 
โดยแยกเป ็นรายบ ัญช ีต าม
โรงไฟฟ้า และให้ต่อท้ายด้วยชื่อ

 ส่วนที่ 1 ไม่เกินร้อยละ 15 เป็นค่าใช้จ่าย
ในการบร ิหารจัดการประจำปีสำหรับ
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 
ส่วนที ่ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 เป็นเงิน
อ ุดหน ุนการพ ัฒนาหร ือฟ ื ้นฟ ูท ้องถิ่น 
ที ่ได้ร ับผลกระทบจากการดำเนินงานของ
โรงไฟฟ้า โดยการเสนอโครงการชุมชน 
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ประกาศ 

ร่าง
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ตารางที่ 4.2-2 เปรียบเทียบกองทุนของต่างประเทศและประเทศไทย 
หน่วยงาน แหล่งที่มาของเงินทุน คณะกรรมการบริหาร วิธกีารในการเบกิจ่ายเงิน โครงการ สัดส่วนในการใชง้บประมาณ 

ที ่คณะกรรมการกำก ับก ิจการ
พลังงานประกาศกำหนด 

ของโรงไฟฟ้า หรือชื่อตำบล หรือ
ช ื ่ ออำ เภอ หร ื อช ื ่ อจ ั งห วัด 
ที่โรงไฟฟ้าตั้งอยู่ 

ต ามร ะ เ บ ี ย บกองท ุ น พ ัฒ น า ไ ฟ ฟ้ า  
ได้กำหนดให้คณะกรรมการกำกับกิจการ
พลังงานได ้ก ันเง ินไว้ไม ่เก ินร ้อยละ 5  
เพื่อดำเนินการในกิจการ ดังน้ี 
- สำรองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน เพื่อเยียวยา
หร ือบรรเทาความเสียหายในเบื ้องต้น 
จากผลกระทบที่มีสาเหตุจากโรงไฟฟ้า 
- อุดหนุนให้กับการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่น
ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของ
โรงไฟฟ้าที่ได้รับการจัดสรรเงินจำนวนน้อย
ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่น 
- เพื่อการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 

ร่าง
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 วิเคราะหก์ารจัดตั้งกองทุนดแูลผลกระทบจากสนามบินนานาชาติอูต่ะเภา 

การจัดตั้งกองทุนเพื่อดูแลผลกระทบจากสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ไม่มีทั้งกฎหมายต่างประเทศและ
กฎหมายไทย มีเพียงการตั้งมูลนิธิหรือองค์กรอิสระไม่แสวงหาผลกำไรเท่าน้ันในต่างประเทศ สำหรับประเทศไทย ยัง
ไม่มีกองทุนที่ตรงกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว ด้วยเหตุน้ี จึงสรุปผลการวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย และข้อจำกัดได้ ดังน้ี 

1. กรณีการจัดตั้งเป็นกองทุนเช่นเดียวกับกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า โดยเรียกเก็บเงินเข้า
กองทุนจากผู้ประกอบการสายการบินจากค่าธรรมเนียมหรือค่าปรับต่าง ๆ 

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื ้นที ่รอบโรงไฟฟ้า จัดตั ้งขึ ้นโดยพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน  
พ.ศ. 2550 และมีเจ ้าหน้าที ่ของรัฐเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนเช่นกัน แม้จะสามารถเรียกเก็บเงิน 
จากผู้ประกอบการซึ่งเป็นเอกชนได้เหมือนกัน แต่การจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนจากการขยายพื้นที่อากาศยาน 
ก็ไม่มีกฎหมายใดๆ มารองรับเช่นทั้งสองกองทุนในข้างต้น  

หากจะร่างกฎหมายขึ้นใหม่เพื่อรองรับการจัดตั้งกองทุนดังกล่าว เป็นเร่ืองที่เป็นไปได้ยาก เน่ืองจากการร่าง
พระราชบัญญัติขึ้นใหม่ มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก และใช้เวลานาน อีกทั้งเหตุผลในการยกร่างพระราชบัญญัติจำเป็นต้อง
ครอบคลุมในเร่ืองที่ยกร่างทั้งหมด การรอร่างพระราชบัญญัติออกเป็นกฎหมายใหม่อาจใช้เวลานานเกินไป ไม่สามารถ
นำมาใช้ได้ทันเวลาตามท่ีประสงค์ได้ 

2. กรณีการจัดตั้งเป็นองค์กรอิสระไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาชุมชนจากการพัฒนาพื้นที่ 
ท่าอากาศยานเหมือนประเทศอังกฤษและสิงคโปร์แทนการจัดตั ้ง กองทุนเป็นแนวคิดที ่ม ีความเป็นไปได้  
ในทางปฏิบัติ เน่ืองจากการจัดตั้งองค์กรอิสระไม่แสวงหาผลกำไร สามารถทำได้ และใช้เวลาไม่นาน แต่การนำเงินเข้า
องค์กรต้องกำหนดที่มาที่ไปชัดเจน โดยอาจจะมีแหล่งที่มา ดังน้ี 

- เงินที่ได้จากการกระทำความผิดของสายการบิน อาทิ ค่าปรับด้านเสียงหรืออ่ืนๆ 
- ส่วนแบ่งที่ได้จากผลกำไรของการประกอบกิจการ 
- เงินที่ได้จากค่าธรรมเนียมที่เก็บจากการการบิน 
- เงินที่ได้จากการบริจาค 

โดยกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนว่าจะดำเนินการเพื่อพัฒนาชุมชนในด้านใด โดยเสนอเป็นโครงการในแต่ละปี 
กำหนดให้ชัดเจนว่าจะสนับสนุนด้านใด เช่น 

- กิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬาหรือกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆ เช่น การจัดอบรมด้านกีฬาช่วงปิดเทอม
ให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ซ่ึงได้รับผลกระทบจากการขยายสนามบิน 

- กิจกรรมส่งเสริมอาชีพคนในชุมชน เพื่อกระตุ้นการสร้างอาชีพให้คนในชุมชน 
- กิจกรรมการสนับสนุนทางด้านการศึกษาให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจาการขยาย

สนามบิน 
- กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมของคนในชุมชน 

ทั้งน้ี การกำหนดขอบเขตกิจกรรม ควรเป็นลักษณะการพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่รวมถึงการรักษาพยาบาลและ
การได้รับผลกระทบต่อร่างกายจากการพัฒนาสนามบิน ในประเด็นนี้ควรแยกเป็นเรื ่องการเยียวยาระหว่างและ  
หลังการสร้างสนามบิน เพื่อไม่ให้เกิดการทับซ้อนกัน 
  

ร่าง
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4.2.2.1 ข้อเสนอแนะการบรหิารจดัการกองทุนดแูลผลกระทบจากสนามบินนานาชาติอูต่ะเภา 

การทบทวนการบริหารจัดการกองทุนเพื ่อพัฒนาและดูแลชุมชนจากการพัฒนาพื้นที่ท่าอากาศยานใน
ต่างประเทศ และกองทุนของไทยที่มีลักษณะใกล้เคียง ผู้ศึกษาขอนำเสนอแนวคิดการบริหารการบริหารจัดการกองทุน
ดูแลผลกระทบจากสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนรอบสนามบิน หน่วยงานภาครัฐ 
หน่วยงานที่ทำหน้าที่บริหารสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา และผู้ให้บริการในสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ดังน้ี 

การพัฒนาพื้นที่สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชน ซึ่งจำเป็นต้องมีการชดเชยให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการ
ดำเนินการ นอกเหนือจากการชดเชยความเสียหายโดยตรงแล้ว ยังมีแนวคิดในชดเชยในลักษณะการพัฒนาภายหลัง
จากการชดเชยโดยตรงดังกล่าว โดยจะเป็นการชดเชยจะแบ่งเป็นสองกรณีดังน้ี 

1. การชดเชยในกรณีที ่ได้รับผลกระทบภายหลังจากการดำเนินการเสร็จ เช่น ได้รับอุบัติเหตุหรือ  
ความเสียหายในทรัพย์สินที ่มาจากการทำการบินใน  ซึ ่งการเยียวยาอาจจะเป็นลักษณะการให้ความช่วยเหลือ 
ด้านการรักษาพยาบาล หรือการมอบเงินชดเชยให้ตามความเหมาะสม 

2. การชดเชยในลักษณะของการพัฒนาชุมชน อันเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่
บริเวณโดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ในด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา การฝึกฝนและส่งเสริมอาชีพ การกีฬา  

ทั ้งนี ้  การชดเชยจำเป็นต ้องวางรูปแบบการดำเนินการให้เหมาะสมและไม่ข ัดต ่อกฎหมาย ซ่ึง 
ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายในเร่ืองดังกล่าวโดยตรง  

4.2.2.2 โครงสร้างการบริหารกองทุนดูแลผลกระทบจากสนามบินนานาชาติอูต่ะเภา 

การบริหารจัดการกองทุนดูแลผลกระทบจากสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาควรดำเนินการในลักษณะของ
คณะกรรมการร่วมสองฝ่าย ประกอบด้วย คณะกรรมการที่ปรึกษาสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา และคณะกรรมการพันธ
กิจสัมพันธ์ของชุมชนรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา  

คณะกรรมการที่ปรึกษาสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา มีที่มาจากหน่วยงานที่ทำหน้าที่บริหารท่าอากาศยาน 
อู่ตะเภา หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา และตัวแทนผู้ให้บริการสายการบินที่ประกอบการ 
ในสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา  

คณะกรรมการพันธกิจสัมพันธ์ของชุมชนรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา มีที่มาจากตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียที่
ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการพัฒนาพื้นทีส่นามบินนานาชาติอู่ตะเภา 
  

ร่าง
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4.2.2.3 ลักษณะจดัการผลกระทบของกองทุนดูแลผลกระทบจากสนามบินนานาชาตอิู่ตะเภา 
การทบทวนการจัดการกองทุนพัฒนาชุมชนจากการพัฒนาพื้นที่ท่าอากาศยานต่างประเทศ พบประเด็น 

ของการจัดการผลกระทบ ประกอบด้วย 

1. ชุมชน ประชาชนที่อยู่อาศัย ทรัพย์สินของชุมชนและส่วนตัวของประชาชน 

2. คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 

3. เศรษฐกิจของชุมชน และประชาชน 

4. สิ่งแวดล้อมของชุมชน ได้แก่ เสียงรบกวน สภาพดิน สภาภาวะอากาศ สภาพน้ำบริโภคและอุปโภค 

5. สภาพแวดล้อมทางประวัติศาสตร์ 

6. สภาพการการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

คณะกรรมการจัดการกองทุนพัฒนาชุมชนจากการขยายพื้นที่สนามบินนานาชาติอู ่ตะเภาต้องกำหนด
หลักเกณฑ์การลดผลกระทบ ระเบียบการใช้จ่าย และมาตรการส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นอย่าง
ชัดเจนและโปร่งใส พร้อมทั้งกำหนดมาตรการติดตามผลท่ีเกิดขึ้นจากการจัดการตามมาตรการ 

4.2.2.4 แหลง่ที่มาของงบประมาณกองทุนดูแลผลกระทบจากสนามบนินานาชาตอิู่ตะเภา 
งบประมาณของกองทุนดูแลผลกระทบจากสนามบินนานาชาตอู่ิตะเภา มาจากผู้ที่ใช้ประโยชน์จากสนามบิน

นานาชาติอู่ตะเภา ได้แก่ สายการบิน หน่วยงานบริหารจัดการท่าอากาศยาน และงบประมาณของรัฐ 

4.2.2.5 ระยะเวลาของกองทุนดแูลผลกระทบจากสนามบินนานาชาตอิู่ตะเภา 

การบริหารจัดการกองทุนดูแลผลกระทบจากสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาจำเป็นต้องมีระยะเวลาเร่ิมต้นและ
สิ้นสุดที่แน่นอน เพื่อให้การจัดการกองทุนพัฒนาชุมชนจากการขยายพื้นที่ท่าอากาศยานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ร่าง
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บทที่ 5  
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

5.1 ค าน า 

การศึกษาและจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 
สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง อ้างอิงและยึดถือตามแนวทางและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย 

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

2. แนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมประเภทโครงการด้านคมนาคม (แนวทางการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการสนามบินหรือท่าอากาศยาน) ของส านักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส านักนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) (ธันวาคม พ.ศ. 2549) 

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

4. กฎหมาย ข้อก าหนด และระเบียบของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและ
คุณค่าต่างๆ ในพื้นที่ศึกษา ทั้งทางบวกและทางลบ ผลกระทบหลักและผลกระทบรองทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
เพื่อให้ทราบลักษณะและความรุนแรงของผลกระทบ ตลอดจนเปรียบเทียบผลกระทบที่เกิดขึ้นในกรณีที่มีโครงการ
และไม่มีโครงการทั้งในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากโครงการ
ก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ได้ท าการประเมินผล
กระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
ทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต โดยใช้เครื่องมือและเหตุผลทางด้านวิชาการ
ที่เป็นที่ยอมรับในการคาดคะเนและประเมินผลกระทบ ซึ่งในบางประเด็นต้องใช้แบบจ า ลองทางคณิตศาสตร์ 
(Mathematical Model) ในการท านายผล เพื่อพิจารณาก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เหล่านั้นและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ในการประเมินผลกระทบ เร่ิมจากพิจารณาจากลักษณะการด าเนินงานของโครงการ และสภาพทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ โดยก าหนดลักษณะและความรุนแรงของผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ ลักษณะของผลกระทบสิ่งแวดล้อมจ าแนกเป็น 2 ประเภท คือ 
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1. ผลกระทบทางบวก (Positive Impact) หมายถึง กิจกรรมที่จะด าเนินการหรือผลจากการก่อสร้าง
โครงการก่อให้เกิดผลดีหรือเป็นผลประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์ของมนุษยในพื้นที่โครงการและ
บริเวณใกล้เคียง 

2. ผลกระทบทางลบ (Negative Impact) หมายถึง กิจกรรมที่จะด าเนินการ หรือผลจากการก่อสร้าง
โครงการก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสภาพทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์ของมนุษยในพื้นที่โครงการและ
บริเวณใกล้เคียง 

เกณฑ์ในการก าหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบสิ่งแวดล้อม พิจารณาจากขนาดของผลกระทบในแต่ละ
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมว่ามีผลกระทบมากน้อยเพียงใด โดยมีเกณฑ์ที่น ามาใช้พิจารณาก าหนดขนาดของผลกระทบ  
ได้แก่ ค่ามาตรฐานของทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ขอบเขตพื้นที่/ระยะทางที่ได้รับผลกระทบ ระยะเวลาในการเกิดผลกระทบ 
รวมทั้งการส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ซึ่งจ าแนกขนาดของผลกระทบออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

1. ผลกระทบระดับสูง : กิจกรรมหรือผลจากการพัฒนาโครงการก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปมากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง/ถาวร ขอบเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบกระจายเป็นวงกว้างออกนอกพื้นที่โครงการ ผลกระทบ
เกิดขึ้นตลอดทั้งพื้นที่โครงการ ระยะเวลาเกิดผลกระทบต่อเนื่องยาวนานถาวร กิจกรรมส่งผลกระทบต่อทรัพยากร 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในระดับอันตรายถึงชีวิต ผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่สามารถก าหนดมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวให้ลดน้อยลง หรือท าให้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมดังกล่าวกลับคืนสู่สภาพเดิมได้อีก 

2. ผลกระทบระดบัปานกลาง : กิจกรรมหรือผลจากการพัฒนาโครงการก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพอสมควรเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน ขอบเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
ค่อนข้างกว้างแต่ยังอยู่ในวงจ ากัดเฉพาะในพื้นที่โครงการเท่านั้น ผลกระทบเกิดขึ้นในหลายบริเวณของพื้นที่โครงการ 
ระยะเวลาเกิดผลกระทบค่อนข้างนานแต่ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างถาวร กิจกรรมส่งผลกระทบต่อทรัพยากรซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพของประชาชนแต่ไม่รุนแรงถึงกับเป็นอันตรายถึงชีวิต ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถก าหนดมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวให้ลดน้อยลงได้  

3. ผลกระทบระดับต่ า : กิจกรรมหรือผลจากการพัฒนาโครงการก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบางส่วน ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมยังมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ขอบเขตพื้นที่ที่ได้รับ
ผลกระทบไม่กว้างมากนัก ผลกระทบเกิดขึ้นในบางบริเวณของพื้นที่โครงการ ระยะเวลาเกิดผลกระทบค่อนข้างสั้น 
กิจกรรมส่งผลกระทบต่อทรัพยากรซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในด้านจิตใจ เช่น ก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนร าคาญ ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวให้ลดน้อยลง
หรือไม่มีเลยได้  

4. ไม่มีผลกระทบหรือไม่มีนัยส าคัญ : กิจกรรมหรือผลจากการพัฒนาโครงการไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
หรือส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม 

การพิจารณาขนาดและความส าคัญของผลกระทบได้ใช้ข้อมูลรายละเอียดโครงการประกอบกับผลการศึกษา
สภาพแวดล้อมปัจจุบันเป็นพื้นฐานส าคัญในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในแต่ละประเด็นรวมทั้งจากความเห็น
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ของผู้เชี่ยวชาญสิ่งแวดล้อมในแต่ละด้านเป็นหลัก โดยในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการก่อสร้างทางวิ่ง
และทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ท าการประเมินผลกระทบให้ครอบคลุมถึงปี พ.ศ. 2591 ซึ่งมีจ านวน
ผู้โดยสารสูงสุดที่ 70 ล้านคนต่อปี รายละเอียดดังนี้ 

5.2  ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

5.2.1 สภาพภูมิประเทศ 

5.2.1.1 ระยะก่อสร้าง 

(1) แนวทางการศึกษา 

ในการศึกษาผลกระทบจากการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 ต่อสภาพภูมิประเทศ เริ่มจากพิจารณา
กิจกรรมการก่อสร้างต่างๆ ของโครงการ และระบุกิจกรรมการก่อสร้างที่อาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะ  
ภูมิประเทศ จากนั้นวิเคราะห์และประเมินว่ากิจกรรมนั้นๆ จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิประเทศหรือไม่ 
อย่างไร 

(2) ผลการศึกษา 

การก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 จะด าเนินการอยู่ภายในพื้นที่สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา โดย
กิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อลักษณะภูมิประเทศ ได้แก่ การเตรียมพื้นที่ การถมดินและการปรับระดับพื้นที่บริเวณที่จะ
ก่อสร้างเป็นทางวิ่งและทางขับที่ 2 โดยพื้นที่ที่จะก่อสร้างปัจจุบันมีสภาพพื้นที่เป็นที่ว่างเปล่า ซึ่งจะท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในด้านความสูงของพื้นที่ แต่จะไม่ท าให้ลักษณะภูมิประเทศโดยรวมของพื้นที่สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา
แตกต่างไปจากเดิมมากนัก และขอบเขตผลกระทบจ ากัดอยู่เฉพาะภายในบริเวณที่จะก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 
เท่านั้น การก่อสร้างโครงการ จึงมีผลกระทบต่อลักษณะภูมิประเทศในระดับต่ า 

5.2.1.2 ระยะด าเนินการ 

(1) แนวทางการศึกษา 

ในการศึกษาผลกระทบจากด าเนินโครงการทางวิ่งและทางขับที่ 2 ต่อสภาพภูมิประเทศ ได้พิจารณา
กิจกรรมในระยะด าเนินการของโครงการ และระบุกิจกรรมที่อาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิประเทศ 
จากนั้นจึงวิเคราะห์และประเมินว่ากิจกรรมนั้นๆ จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิประเทศหรือไม่ อย่างไร 
 

(2) ผลการศึกษา 

กิจกรรมที่เกิดขึ้นมาในช่วงการด าเนินการจะเก่ียวข้องกับการขึ้น-ลงของอากาศยาน และการบริหาร
จัดการสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาเป็นหลัก ซึ่งสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงมีลักษณะเดิม ดังนั้น  จึงไม่มีผลกระทบต่อ
สภาพภูมิประเทศ 
 

 

 

 

 

ร่าง



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

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE  5-4 
 

5.2.2 คุณภาพอากาศ 

5.2.2.1 ระยะก่อสร้าง 

(1) แนวทางการศึกษา 

แหล่งก าเนิดของฝุ่นละอองในระยะก่อสร้าง เกิดจากการฟุ้งกระจายของฝุ่น จากกิจกรรมการเปิดหน้า
ดิน และการขนส่งวัสดุก่อสร้าง กิจกรรมเหล่านี้อาจท าให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ซึ่งอาจส่งผลกระทบในช่วง
ระยะเวลาสั้นๆ ขณะที่มีกิจกรรมการก่อสร้าง แล้วเจือจางไปในบรรยากาศ อย่างไรก็ตาม ได้คาดการณ์ผลกระทบ  
ที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้างโดยใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ AERMOD version 9.9.0 มีรายละเอียดดังนี้ 

1) แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 

ในการประเมินผลกระทบด้านมลสารทางอากาศอันเนื่องมาจากการด าเนินโครงการ ที่ปรึกษา
เลือกใช้แบบจ าลองคุณภาพอากาศ AERMOD (The American Meteorological Society/Environmental 
Protection Agency Regulatory Model Improvement Committee’s Dispersion Model) โดยแบบจ าลอง 
AERMOD เป็นแบบจ าลองที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยคาดหมายว่าจะน ามาใช้แทนแบบจ าลอง ISC โดยในปี ค.ศ.1991  
(พ.ศ. 2534) สมาคมอุตุนิยมวิทยาแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (American Meteorological Society, AMS) ร่วมกับ
สถาบันป้องกันสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา (United State Environmental Protection Agency : US.EPA.)  
ได้เสนอแนวทางการท านายความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศ โดยใช้ทฤษฎีของ “ชั้นบรรยากาศที่อยู่ติดกับ 
ผิวโลก” (Planetary Boundary Layer) โดยจัดตั้งคณะท างานที่เรียกว่า AERMIC (AMS/EPA Regulatory Model 
Improvement Committee) เพื่อปรับปรุงแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ที่ มีอยู่เดิม โดยในปัจจุบันแบบจ าลอง
ค ณิ ต ศ า ส ต ร์  AERMOD ไ ด้ ถู ก จั ด ใ ห้ อ ยู่ ใ น ก ลุ่ ม ข อ ง  Preferred /  Recommended Models (ที่ ม า : 
http://www.epa.gov/ ttn/scram/ dispersionindex.htm) ซึ่งสามารถน ามาใช้ได้ทั่วไปโดยไม่จ าเป็นต้องด าเนินการ
ปรับเทียบอีก เนื่องจากแบบจ าลองฯ ได้ผ่านการทดสอบและปรับเทียบโดย US.EPA. แล้ว (Appendix W : 40 CFR Part 
51 Revision to the Guideline on Air Quality Models: Adoption of a Preferred General Purpose (Flat and 
Complex Terrain) Dispersion Model and Other Revisions; Final Rule, US.EPA. 2005) 

แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ AERMOD เป็น Steady-State Plume Model ซึ่งใช้ Gaussian 
Plume Equation เป็นสมการพื้นฐานในการประเมินการแพร่กระจายเช่นเดียวกับ ISCST แต่ได้รับการปรับปรุง
รายละเอียดเพิ่มเติมจาก ISCST โดยใช้ทฤษฎีของชั้นบรรยากาศที่อยู่ติดกับผิวโลก (Planetary Boundary Layer 
หรือ PBL) ในการประเมินสภาวะอากาศเพื่อใช้ค านวณการแพร่กระจายมลพิษในบรรยากาศ โดยแบบจ าลอง  
ทางคณิตศาสตร์ AERMOD แบ่งชั้นบรรยากาศออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

 ชั้น Stable Boundary Layer (SBL) คือ บรรยากาศที่อยู่ติดกับผิวโลกและได้รับอิทธิพล
จากแรงเสียดทานจากผิวโลกเป็นหลัก 

 ชั้น Convective Boundary Layer (CBL) คือ บรรยากาศที่อยู่ติดกับผิวโลก ซึ่งได้รับอิทธิพล 
จากการพาความร้อนเป็นหลัก 
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2) ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา 

ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเป็นข้อมูลส าคัญที่ใช้ในการศึกษาและประเมินความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศ
โดยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ ซึ่งมีโปรแกรมแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ AERMET เป็นโปรแกรมประมวลผลโดยมีข้อมูล
น าเข้าเป็นข้อมูลอุตุนิยมวิทยาผิวพื้น (Surface Meteorological Data) ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาระดับสูง (Upper Air 
Meteorological Data) และข้อมูลอุตุนิยมวิทยาของพื้นที่ตามลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินในการศึกษาครั้งนี้ ใช้โปรแกรม 
AERMET ของ U.S. EPA ในการจัดเตรียมข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อน าเข้าแบบจ าลอง AERMOD 

 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาผิวพื้น (Surface Meteorological Data) ได้แก่ อุณหภูมิ ความเร็ว
ลม ทิศทางลม ความสูงฐานเมฆ และปริมาณเมฆปกคลุม จะถูกน ามาจัดเตรียมและ
ประมวลผลร่วมกับข้อมูลอุตุนิยมวิทยาระดับสูงโดยโปรแกรม AERMET ก่อนน าไปใช้กับ
แบบจ าลองคณิตศาสตร์ AERMOD ส าหรับการเลือกใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาผิวพื้นพิจารณา
จากที่ตั้ งที่อยู่ ใกล้พื้นที่ศึกษามากที่สุดหรือที่ตั้งที่มีลักษณะใกล้เคียงกับพื้นที่ศึกษา  
ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาผิวพื้นจากสถานีตรวจวัดบริเวณสนามบินนานาชาติ
อู่ตะเภา ของกองการบินทหารเรือ (กบร.) ปี พ.ศ. 2559-2561 แสดงผังลม (Wind Rose) 
ดังรูปที่ 5.2-1 

 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาระดับสูง (Upper Air Meteorological Data) ได้แก่ อุณหภูมิ 
ความดันบรรยากาศ ข้อมูลทิศทางและความเร็วลม ใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาจากสถานี  
ตรวจอากาศกรุงเทพฯ บางนา ของกรมอุตุนิยมวิทยา ปี พ.ศ. 2559-2561 

   
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

รูปที่ 5.2-1 ผังลม (Wind Rose) บริเวณสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2561  

3) ข้อมูลน าเข้าโปรแกรม AERMAP 

แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ AERMOD มีการน าเข้าข้อมูลความสูงต่ าของพื้นที่ ศึกษา 
มาประกอบการประมวลผลโดยใช้โปรแกรม AERMAP ซึ่งได้พิจารณาเลือกใช้ฐานข้อมูล SRTM1 (Shuttle Radar 
Topography Mission) ฐานข้อมูลมีความละเอียด 1-arc second (30 เมตร x 30 เมตร) 
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(2) ผลการศึกษา 

แหล่งก าเนิดมลพิษ 

จากการประเมินลักษณะของกิจกรรมของโครงการ พบว่า แหล่งก าเนิดมลพิษด้านคุณภาพอากาศ  
จากกิจกรรมการก่อสร้าง มีรายละเอียดดังนี้ 

1) การประเมินฝุ่นละอองจากกิจกรรมเตรียมพื้นที่ และปรับระดับพื้นดิน 

มลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นในช่วงก่อสร้าง ได้แก่ ฝุ่นละออง ซึ่งเกิดจากการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
เช่น การเตรียมพื้นที่ปรับระดับพื้นดิน และการบดอัดในช่วงการก่อสร้างทางวิ่ง เป็นต้น โดยปริมาณฝุ่น  
จะมีความผันแปรในแต่ละวัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ลักษณะงาน ลักษณะภูมิอากาศในแต่ละวัน องค์ประกอบ
ของดิน ความชื้นของดิน ความเร็วลมและทิศทางลม และระยะเวลาก่อสร้าง เป็นต้น ในการประเมินผลกระทบ 
การฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง อ้างอิงข้อมูลอัตราการระบายจาก U.S. EPA (The Environmental Protection 
Agency) “Compilations of Emission Factor, AP-42” (1995) ระบุ ว่ า  กิ จกรรมการก่อสร้ างขนาด ใหญ่ 
จะก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง (TSP) เข้าสู่บรรยากาศประมาณ  2.69 เมกะกรัม/เฮกเตอร์/เดือน  
ทั้งนี้ ก าหนดให้ 1 เดือน มี 30 วัน และท างานวันละ 8 ชั่วโมง ดังนั้นกิจกรรมก่อสร้างทางวิ่งจึงสามารถประเมิน 
อัตราการระบายฝุ่นละออง (TSP) ได้เท่ากับ 3.81 x 10-5 กรัมต่อตารางเมตรต่อวินาที และก าหนดให้มีขนาด 
การเตรียมพื้นที่ในแต่ละวันไม่เกิน 30,000 ตารางเมตร 

ในส่วนของอัตราการระบายของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) อ้างอิงข้อมูล 
จาก California Air Resources Board (2013) ป ระมาณ ค่ าฝุ่ น ละอองขนาด ไม่ เกิ น  10 ไมครอน  (PM10)  
จากกิจกรรมก่อสร้าง 1.56 กรัมต่อตารางเมตรต่อเดือน ดังนั้น อัตราการระบายของ  PM10 จึงมีค่า 6.02 x 10-6  
กรัมต่อตารางเมตรต่อวินาที 

ทั้งนี้ กิจกรรมการก่อสร้างโครงการมีการเปิดหน้าดินเพื่อการก่อสร้างแต่ละพื้นที่จะค่อยๆ ทยอย
ด าเนินการ โดยสมมติให้ในแต่ละวันโครงการท าการเปิดหน้าดินพร้อมกันทุกพื้นที่ แต่มีการเปิดหน้าดินเพื่อเตรียม
พื้นที่การก่อสร้างไม่เกิน 60,000 ตารางเมตร/วัน 

2) การประเมินมลสารจากเคร่ืองยนต์ของเคร่ืองจักรก่อสร้าง 

มลพิษทางอากาศที่ส าคัญที่ระบายออกจากเครื่องยนต์ของเครื่องจักรที่ใช้ในการเตรียมพื้นที่และ
ปรับระดับพื้นดิน ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) โดยพิจารณา 
ในรูปของ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ซึ่งอาจมีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของมนุษย์ ดังนั้น ในการประเมิน
ความเข้มข้นของก๊าซ CO และ NO2 ที่ เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ จึงพิจารณาใช้แบบจ าลอง 
AERMOD ในการคาดการณ์ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมดังกล่าวของโครงการ โดยในช่วงก่อสร้างจะมีการระบาย  
ไอเสียจากเครื่องจักรที่ใช้ในระหว่างการเตรียมพื้นที่ การปรับระดับพื้นดิน และการก่อสร้างทางวิ่ง ซึ่งก าหนดให้มี 
การก่อสร้างในแต่ละวันไม่เกิน 60,000 ตารางเมตร ทั้งนี้การคาดการณ์อัตราการะบายมลพิษจากเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่ ใช้ในการก่อสร้างฯ อ้างอิงข้อมูลเอกสาร “Exhaust and Crankcase Emission Factors for 
Nonroad Compression-Ignition Engines”, US.EPA (2018) และก าหนดให้มีการระบายสารมลพิษอากาศ 
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จากเครื่องจักร เฉพาะในช่วงเวลาท างาน 8 ชั่วโมงต่อวัน เมื่อพิจารณาแหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศจากกิจกรรม
ก่อสร้างของโครงการ แบ่งได้เป็น 3 กรณี คือ 1) งานก่อสร้างทางวิ่งที่  2 2) งานก่อสร้างทางขับคู่ขนาน และ  
3) งานก่อสร้างอุโมงค์ลอดใต้ทางวิ่ง แสดงอัตราการระบายมลพิษอากาศจากเครื่องจักรที่ใช้ในกิจกรรมก่อสร้าง

ดังกล่าวในตารางที่ 5.2-1  

ตารางที่ 5.2-1 อัตราการระบายมลพิษอากาศจากเครื่องจักรที่ใช้ในกิจกรรมก่อสร้าง 

เครื่องจักร 
จ านวน 

(คัน) 

อัตราการระบายมลสาร 1/ 
(กรัม/แรงมา้-ชั่วโมง) 

อัตราการระบายจากเครื่องจักร 
ของโครงการฯ (กรัม/วินาที) 

PM10 CO NOX PM10 CO NOX 
1. งานก่อสร้างทางวิ่งที่ 2        
รถแบคโฮ (Backhoe) 135 แรงม้า 1 0.002 0.230 1.992 0.000003 0.001 0.004 
รถเกรด (Grader) 135 แรงม้า 1 0.001 0.230 1.992 0.000003 0.001 0.004 
รถเกลี่ยดิน (Bulldozer) 100 แรงม้า 1 0.001 0.230 1.992 0.000003 0.001 0.004 
รถบรรทุก (Truck) 160 แรงม้า 2 0.003 0.460 3.984 0.000006 0.001 0.009 
รถบด (Roller) 100 แรงม้า 1 0.001 0.230 1.992 0.000003 0.001 0.004 
RIC Machine 270 แรงม้า 1 0.004 1.890 2.487 0.000009 0.004 0.006 
รถ Paver 250 แรงม้า  1 0.004 1.890 2.487 0.000010 0.004 0.006 
Power Boom 100 แรงม้า 1 0.001 0.230 1.992 0.000003 0.001 0.004 
Distributor 120 แรงม้า 1 0.001 0.230 1.992 0.000003 0.001 0.004 

รวม 10 0.018 5.62 20.91 0.000043 0.015 0.045 
2. งานก่อสร้างทางขับคู่ขนาน        
รถแบคโฮ (Backhoe) 135 แรงม้า 1 0.002 0.230 1.992 0.000003 0.001 0.004 
รถเกรด (Grader) 135 แรงม้า 1 0.001 0.230 1.992 0.000003 0.001 0.004 
รถเกลี่ยดิน (Bulldozer) 100 แรงม้า 1 0.001 0.230 1.992 0.000003 0.001 0.004 
รถบรรทุก (Truck) 160 แรงม้า 2 0.003 0.460 3.984 0.000006 0.001 0.009 
รถบด (Roller) 100 แรงม้า 1 0.001 0.230 1.992 0.000003 0.001 0.004 
RIC Machine 270 แรงม้า 1 0.004 1.890 2.487 0.000009 0.004 0.006 
รถ Paver 250 แรงม้า  1 0.004 1.890 2.487 0.000010 0.004 0.006 
Power Boom 100 แรงม้า 1 0.001 0.230 1.992 0.000003 0.001 0.004 
Distributor 120 แรงม้า 1 0.001 0.230 1.992 0.000003 0.001 0.004 

รวม 10 0.018 5.62 20.91 0.000043 0.015 0.045 
3. งานก่อสร้างอุโมงค์ลอดใต้ทางวิ่ง        
Bore Piling Machine 525 hp 1 0.004 1.890 2.487 0.000010 0.004 0.006 
Clamshell Excavator 48 hp 1 0.001 0.470 2.784 0.000003 0.001 0.006 
รถแบคโฮ (Backhoe) 135 แรงม้า 1 0.002 0.230 1.992 0.000003 0.001 0.004 
รถเกรด (Grader) 135 แรงม้า 1 0.001 0.230 1.992 0.000003 0.001 0.004 
รถเกลี่ยดิน (Bulldozer) 100 แรงม้า 1 0.001 0.230 1.992 0.000003 0.001 0.004 
รถบรรทุก (Truck) 160 แรงม้า 2 0.003 0.460 3.984 0.000006 0.001 0.009 
Mobile Crane 280 hp 1 0.004 1.890 2.487 0.000009 0.004 0.006 
Service Crawler Crane 365 แรงม้า 1 0.004 1.890 2.487 0.000010 0.004 0.006 

ร่าง
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ตารางที่ 5.2-1 อัตราการระบายมลพิษอากาศจากเครื่องจักรที่ใช้ในกิจกรรมก่อสร้าง 

เครื่องจักร 
จ านวน 

(คัน) 

อัตราการระบายมลสาร 1/ 
(กรัม/แรงมา้-ชั่วโมง) 

อัตราการระบายจากเครื่องจักร 
ของโครงการฯ (กรัม/วินาที) 

PM10 CO NOX PM10 CO NOX 
Jet Grouting Machine 310 แรงม้า 1 0.005 1.890 2.487 0.000010 0.004 0.006 
Concrete Truck 280 แรงม้า 2 0.008 3.780 4.973 0.000019 0.008 0.011 

รวม 12 0.033 12.96 27.665 0.000076 0.029 0.062 
หมายเหตุ: 1/ ดัดแปลงจาก “Exhaust and Crankcase Emission Factors for Nonroad Compression-Ignition Engines, U.S. EPA, July 2018 

3) ผลการประเมินคุณภาพอากาศ 

ผลประเมินคุณภาพอากาศในระยะก่อสร้าง ประกอบด้วย ฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาด
ไม่ เกิ น  10  ไมครอน  (PM10 ) ก๊ าซค าร์บ อนมอน อกไซด์  (CO) และก๊ าซ ไน โตรเจน ไดออกไซด์  (NO2 )  

แสดงดังตารางที่ 5.2-2 และรูปที่ 5.2-2 ถึง รูปที่ 5.2-5 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1) งานก่อสร้างทางวิ่งที่ 2 

1. ฝุ่นละอองรวม (TSP) 

ค่าพื้นฐานจากการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่
ในช่วง 71.000-142.000 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในขณะที่ผลคาดการณ์ปริมาณฝุ่นละอองรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
จากกิจกรรมก่อสร้างทางวิ่งที่  2 ณ บริเวณพื้นที่ อ่อนไหวและชุมชนที่อยู่ โดยรอบโครงการ มีค่าอยู่ ในช่วง  
0.338-23.920 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยมีค่าความเข้มข้นสูงสุดบริเวณหมู่ 3 บ้านสระแก้ว ซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่
ก่อสร้าง 1,870 เมตร เมื่อรวมค่าจากแบบจ าลองฯ กับค่าพื้นฐานแล้วจะมีค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมอยู่ในช่วง 
74.273-165.920 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และพบว่าทุกจุดมีค่าอยู่ ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศ 
ในบรรยากาศโดยทั่ วไป  (ตามประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ  ฉบับที่  24 พ .ศ. 2547 เรื่อง  
ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ก าหนดค่าฝุ่นละอองรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ต้องมีค่าไม่เกิน 
330 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

2. ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 

ค่าพื้นฐานจากการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)  
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 42.000-64.000 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และผลคาดการณ์ปริมาณฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน จากกิจกรรมก่อสร้างทางวิ่งที่ 2 มีค่าอยู่ในช่วง 0.059-4.148 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
โดยมีค่าความเข้มข้นสูงสุดบริเวณหมู่ 3 บ้านสระแก้ว อยู่ห่างจากพื้นที่ก่อสร้าง 1,870 เมตร เมื่อรวมค่าจาก
แบบจ าลองฯ กับค่าพื้นฐานแล้ว ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน จะมีค่าอยู่ในช่วง 42.568-68.148 ไมโครกรัม 
ต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ก าหนด  
ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ต้องมีค่าไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 
พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ ทุกจุด 

ร่าง



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

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE  5-9 
 

3. ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 

ค่าพื้นฐานจากการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่า 
อยู่ในช่วง 1,465.849-2,244.581 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และผลคาดการณ์ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 
จากกิจกรรมก่อสร้างทางวิ่งที่ 2 มีค่าอยู่ในช่วง 0.517-26.638 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยมีค่าความเข้มข้น
สูงสุดบริเวณชุมชนสระแก้ว 1 ซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่ก่อสร้าง 3,590 เมตร เมื่อรวมค่าจากแบบจ าลองฯ กับค่าพื้นฐาน
แล้วก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์จะมีค่าอยู่ในช่วง 1,469.018-2,271.219 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเปรียบเทียบ 
กับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 
พ.ศ. 2538 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่ วไป ก าหนดค่าความเข้มข้นของ  
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต้องมีค่าไม่เกิน 34,200 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) พบว่า มีค่า 
อยู่ในมาตรฐาน ก าหนดทุกพื้นที่อ่อนไหวและชุมชน 

4. ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 

ค่าพื้นฐานจากการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่า 
อยู่ในช่วง 17.685-79.771 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และผลคาดการณ์ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
จากกิจกรรมก่อสร้างทางวิ่งที่ 2 มีค่าอยู่ในช่วง 0.962-49.539 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยมีค่าความเข้มข้น
สูงสุดบริเวณชุมชนสระแก้ว 1 อยู่ห่างจากพื้นที่ก่อสร้าง 3,590 เมตร เมื่อรวมค่าจากแบบจ าลองฯ กับค่าพื้นฐานแล้ว
พบว่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์มีค่าอยู่ในช่วง 28.529-129.310 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ 
กับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 
(พ.ศ. 2552) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ก าหนดค่าความเข้มข้น  
ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต้องมีค่าไม่เกิน 320 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) พบว่ามีค่า  
อยู่ในมาตรฐานก าหนดทุกจุด 

3.2) งานก่อสร้างทางขับคู่ขนาน 

ผลการประเมินคุณภาพอากาศจากกิจกรรมก่อสร้างทางขับคู่ ขนาน  แสดงดั ง 

ตารางที่ 5.2-2 และรูปที่ 5.2-6 ถึง รูปที่ 5.2-9 รายละเอียดดังนี้ 

1. ฝุ่นละอองรวม (TSP) 

ค่าพื้นฐานจากการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่า 
อยู่ในช่วง 71.000-142.000 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในขณะที่ผลคาดการณ์ปริมาณฝุ่นละอองรวม เฉลี่ย 24 
ชั่วโมง จากกิจกรรมก่อสร้างทางขับคู่ขนาน ณ บริเวณพื้นที่อ่อนไหวและชุมชนที่อยู่โดยรอบโครงการ มีค่าอยู่ในช่วง 
0.208-25.441 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยมีค่าความเข้มข้นสูงสุดบริเวณหมู่ที่ 2 บ้านกิโล 16 ซึ่งอยู่ห่างจาก
พื้นที่ก่อสร้าง 1,500 เมตร เมื่อรวมค่าจากแบบจ าลองฯ กับค่าพื้นฐานแล้วจะมีค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม  
อยู่ในช่วง 72.573-167.441 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และพบว่าทุกจุดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศโดยทั่ วไป  (ตามประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ  ฉบับที่  24 พ .ศ. 2547 เรื่อง  

ร่าง
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ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ก าหนดค่าฝุ่นละอองรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ต้องมีค่าไม่เกิน 
330 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

2. ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 

ค่าพื้นฐานจากการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 
24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 42.000-64.000 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และผลคาดการณ์ปริมาณฝุ่นละอองขนาด 
ไม่เกิน 10 ไมครอน จากกิจกรรมก่อสร้างทางขับคู่ขนาน มีค่าอยู่ในช่วง 0.036-4.426 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
โดยมีค่าความเข้มข้นสูงสุดบริเวณหมู่ที่ 2 บ้านกิโล 16 ซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่ก่อสร้าง 1,500 เมตร เมื่อรวมค่าจาก
แบบจ าลองฯ กับค่าพื้นฐานแล้ว ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน จะมีค่าอยู่ในช่วง 42.274-68.426 ไมโครกรัม 
ต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ก าหนด  
ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ต้องมีค่าไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร) พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ ทุกจุด 

3. ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 

ค่าพื้นฐานจากการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่า 
อยู่ในช่วง 1,465.849-2,244.581 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และผลคาดการณ์ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 
จากกิจกรรมก่อสร้างทางขับคู่ขนาน มีค่าอยู่ในช่วง 0.484-34.572 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยมีค่าความเข้มข้น
สูงสุดบริเวณโรงเรียนพัฒนเวชศึกษา ซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่ก่อสร้าง 1,740 เมตร เมื่อรวมค่าจากแบบจ าลองฯ กับค่า
พื้นฐานแล้วก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์จะมีค่าอยู่ในช่วง 1,472.986-2,279.153 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  
ซึ่งเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2538 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ก าหนดค่าความ
เข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต้องมีค่าไม่เกิน 34,200 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) พบว่า  
มีค่าอยู่ในมาตรฐาน ก าหนดทุกพื้นที่อ่อนไหวและชุมชน 

4. ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 

ค่าพื้นฐานจากการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่า 
อยู่ในช่วง 17.685-79.771 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และผลคาดการณ์ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
จากกิจกรรมก่อสร้างทางขับคู่ขนาน มีค่าอยู่ในช่วง 0.900-64.293 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยมีค่าความเข้มข้น
สูงสุดบริเวณโรงเรียนพัฒนเวชศึกษา ซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่ก่อสร้าง 1,740 เมตร เมื่อรวมค่าจากแบบจ าลองฯ กับค่า
พื้นฐานแล้วพบว่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์มีค่าอยู่ ในช่วง 25.863-139.906 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊ าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
ก าหนดค่าความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต้องมีค่าไม่เกิน 320 ไมโครกรัม 
ต่อลูกบาศก์เมตร) พบว่ามีค่าอยู่ในมาตรฐานก าหนดทุกจุด 
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3.3) งานก่อสร้างอุโมงค์ลอดใต้ทางวิ่ง 

ผลการประเมินคุณภาพอากาศจากกิจกรรมก่อสร้างอุโมงค์ลอดใต้ทางวิ่ง  แสดงดัง 

ตารางที่ 5.2-2 และ รูปที่ 5.2-9 ถึง รูปที่ 5.2-13 รายละเอียดดังนี้ 

1. ฝุ่นละอองรวม (TSP) 

ค่าพื้นฐานจากการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่า 
อยู่ในช่วง 71.000-142.000 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในขณะที่ผลคาดการณ์ปริมาณฝุ่นละอองรวม เฉลี่ย  
24 ชั่วโมง จากกิจกรรมก่อสร้างอุโมงค์ลอดใต้ทางวิ่ง ณ บริเวณพื้นที่อ่อนไหวและชุมชนที่อยู่โดยรอบโครงการ มีค่า 
อยู่ในช่วง 0.298-30.674 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยมีค่าความเข้มข้นสูงสุดบริเวณหมู่ที่ 4 บ้านทุ่งโปรง  
ซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่ก่อสร้าง 1,290 เมตร เมื่อรวมค่าจากแบบจ าลองฯ กับค่าพื้นฐานแล้วจะมีค่าความเข้มข้นของ 
ฝุ่นละอองรวมอยู่ในช่วง 73.360-172.674 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และพบว่าทุกจุดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่อง 
ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ก าหนดค่าฝุ่นละอองรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ต้องมีค่าไม่เกิน 
330 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

2. ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 

ค่าพื้นฐานจากการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 
24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 42.000-64.000 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และผลคาดการณ์ปริมาณฝุ่นละอองขนาด 
ไม่เกิน 10 ไมครอน จากกิจกรรมก่อสร้างอุโมงค์ลอดใต้ทางวิ่ง มีค่าอยู่ในช่วง 0.052-5.319 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร โดยมีค่าความเข้มข้นสูงสุดบริเวณหมู่ที่ 4 บ้านทุ่งโปรง ซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่ก่อสร้าง 1,290 เมตร เมื่อรวมค่าจาก
แบบจ าลองฯ กับค่าพื้นฐานแล้ว ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน จะมีค่าอยู่ในช่วง 42.409-69.319 ไมโครกรัม 
ต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ก าหนด  
ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ต้องมีค่าไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร) พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ ทุกจุด 

3. ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 

ค่าพื้นฐานจากการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่า 
อยู่ในช่วง 1,465.849-2,244.581 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และผลคาดการณ์ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 
จากกิจกรรมก่อสร้างอุโมงค์ลอดใต้ทางวิ่ง มีค่าอยู่ในช่วง 0.347-25.490 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยมีค่า 
ความเข้มข้นสูงสุดบริเวณหมู่ที่ 5 ต าบลพลา ซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่ก่อสร้าง 1,570 เมตร เมื่อรวมค่าจากแบบจ าลองฯ 
กับค่าพื้นฐานแล้วก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์จะมีค่าอยู่ในช่วง 1,472.229-2,270.071 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  
ซึ่งเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่  10 พ.ศ. 2538 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ก าหนดค่า 

ร่าง
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ความเข้มข้นของก๊าคาร์บอนมอนอกไซด์ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต้องมีค่าไม่เกิน 34,200 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) พบว่า 
มีค่าอยู่ในมาตรฐาน ก าหนดทุกพื้นที่อ่อนไหวและชุมชน 

4. ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 

ค่าพื้นฐานจากการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่า 
อยู่ในช่วง 17.685-79.771 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และผลคาดการณ์ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์จาก
กิจกรรมก่อสร้างอุโมงค์ลอดใต้ทางวิ่ง มีค่าอยู่ในช่วง 0.370-27.206 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยมีค่าความเข้มข้น
สูงสุดบริเวณหมู่ที่ 5 ต าบลพลา ซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่ก่อสร้าง 1,570 เมตร เมื่อรวมค่าจากแบบจ าลองฯ กับค่าพื้นฐาน
แล้วพบว่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์มีค่าอยู่ในช่วง 24.870-106.976 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ
กับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 
(พ.ศ. 2552) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ก าหนดค่าความเข้มข้น  
ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต้องมีค่าไม่เกิน 320 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) พบว่ามีค่า 
อยู่ในมาตรฐานก าหนดทุกจุด 

 

ร่าง
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ตารางที่ 5.2-2 ผลการประเมินคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระยะก่อสร้าง 
หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

พื้นที่อ่อนไหว/ชุมชน 

ระยะหา่ง
จากพ้ืนที่
โครงการ 
(เมตร) 

ผลประเมินจากแบบจ าลอง ผลตรวจวัดในสภาพปัจจบุันรวมกับผลประเมินจากแบบจ าลอง4/ 
งานก่อสร้างทางวิง่ที่ 2 งานก่อสร้างทางขับคูข่นาน งานก่อสร้างอุโมงค์ลอดใต้ทางวิ่ง งานก่อสร้างทางวิง่ที่ 2 งานก่อสร้างทางขับคูข่นาน งานก่อสร้างอุโมงค์ลอดใต้ทางวิ่ง 

TSP PM10 CO NO2 TSP PM10 CO NO2 TSP PM10 CO NO2 TSP PM10 CO NO2 TSP PM10 CO NO2 TSP PM10 CO NO2 
24 hrs 24 hrs 1 hr 1 hr 24 hrs 24 hrs 1 hr 1 hr 24 hrs 24 hrs 1 hr 1 hr 24 hrs 24 hrs 1 hr 1 hr 24 hrs 24 hrs 1 hr 1 hr 24 hrs 24 hrs 1 hr 1 hr 

1. สถานรับเล้ียงเด็กปฐมวัย ทร.6 กองการบิน
ทหารเรือ 

1,420 6.641 1.152 3.010 5.598 20.041 3.487 8.718 16.213 23.833 4.133 15.404 16.441 148.641 65.152 2,247.591 85.369 162.041 67.487 2,253.299 95.984 165.833 68.133 2,259.985 96.212 

2. โรงเรียนวัดพลา 5/ 2,620 6.162 1.069 5.831 10.844 10.136 1.763 4.398 8.178 11.312 1.962 8.434 9.002 95.162 54.069 1,769.430 28.529 99.136 54.763 1,767.997 25.863 100.312 54.962 1,772.033 26.687 

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลพลา 2,880 5.713 0.991 4.299 7.996 8.616 1.499 3.820 7.104 10.208 1.770 7.990 8.528 147.713 64.991 2,248.880 87.766 150.616 65.499 2,248.401 86.875 152.208 65.770 2,252.571 88.299 

4. โรงเรียนบ้านคลองทราย 3,030 5.186 0.899 4.279 7.959 10.917 1.899 4.013 7.462 15.456 2.680 11.907 12.708 147.186 64.899 2,248.860 87.729 152.917 65.899 2,248.593 87.233 157.456 66.680 2,256.487 92.479 

5. โรงเรียนสองภาษาระยอง 2,800 5.878 1.019 6.811 12.667 8.237 1.433 9.549 17.759 17.032 2.954 15.265 16.292 147.878 65.019 2,251.392 92.438 150.237 65.433 2,254.130 97.530 159.032 66.954 2,259.846 96.063 

6. โรงเรียนนานาชาติสวนระยอง 2,900 6.014 1.043 6.984 12.988 5.388 0.937 8.830 16.421 14.246 2.470 12.506 13.348 148.014 65.043 2,251.565 92.759 147.388 64.937 2,253.411 96.192 156.246 66.470 2,257.087 93.119 

7. โรงเรียนเทศบาลเมืองบ้านฉาง 1  

(วัดคีรีภาวนาราม) 

2,510 3.544 0.615 2.735 5.086 1.631 0.284 1.575 2.928 2.487 0.431 1.215 1.297 145.544 64.615 2,247.315 84.857 143.631 64.284 2,246.155 82.699 144.487 64.431 2,245.796 81.067 

8. โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม 5/ 2,570 3.273 0.568 2.506 4.660 1.573 0.274 1.477 2.747 2.360 0.409 1.169 1.247 74.273 42.568 1,743.201 29.682 72.573 42.274 1,742.172 27.769 73.360 42.409 1,741.864 26.270 

9. โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ 5/ 1,550 6.807 1.180 3.169 5.894 10.751 1.871 7.137 13.273 19.842 3.441 15.593 16.642 80.807 54.180 1,469.018 85.665 84.751 54.871 1,472.986 93.043 93.842 56.441 1,481.441 96.413 

10. โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา 5/ 1,740 6.244 1.083 5.353 9.955 13.797 2.400 34.572 64.293 14.773 2.562 6.625 7.070 148.244 65.083 2,249.934 34.225 155.797 66.400 2,279.153 88.563 156.773 66.562 2,251.205 31.340 

11. วิทยาลยัเทคโนโลยีพัฒนเวช 1,860 6.098 1.057 5.037 9.368 9.165 1.594 28.816 53.589 12.135 2.104 6.362 6.790 148.098 65.057 2,249.618 89.139 151.165 65.594 2,273.397 133.360 154.135 66.104 2,250.943 86.561 

12. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงส่องหล้า 3 2,610 15.705 2.723 22.960 42.699 9.900 1.722 18.441 34.294 6.220 1.079 6.992 7.463 157.705 66.723 2,267.541 122.470 151.900 65.722 2,263.021 114.065 148.220 65.079 2,251.573 87.234 

13. โรงเรียนวัดสระแก้ว 5/ 2,720 16.313 2.829 23.844 44.343 8.372 1.457 16.753 31.156 5.567 0.965 6.380 6.809 105.313 55.829 1,489.693 62.404 97.372 54.457 1,482.602 49.217 94.567 53.965 1,472.229 24.870 

14. โรงเรียนวัดสมบูรณาราม  

(เต็มราษฎร์อนุสรณ์) 

6,240 7.229 1.254 9.819 18.260 3.343 0.582 6.667 12.398 4.420 0.767 2.405 2.567 149.229 65.254 2,254.399 98.031 145.343 64.582 2,251.248 92.169 146.420 64.767 2,246.986 82.338 

15. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลส านกัท้อน

ในโรงเรียนวัดสมบูรณาราม 

6,240 7.229 1.254 9.819 18.260 3.343 0.582 6.667 12.398 4.420 0.767 2.405 2.567 149.229 65.254 2,254.399 98.031 145.343 64.582 2,251.248 92.169 146.420 64.767 2,246.986 82.338 

16. โรงเรียนสัจจศึกษา 5,620 3.145 0.545 3.270 6.082 1.046 0.182 2.127 3.955 1.556 0.270 1.375 1.468 145.145 64.545 2,247.851 85.853 143.046 64.182 2,246.707 83.726 143.556 64.270 2,245.956 81.239 

17. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยอ าเภอบา้นฉาง 

6,820 3.492 0.605 4.515 8.397 2.636 0.459 3.516 6.538 1.815 0.315 1.688 1.802 145.492 64.605 2,249.096 88.168 144.636 64.459 2,248.097 86.309 143.815 64.315 2,246.269 81.572 

18. โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ 6,750 3.604 0.625 4.142 7.702 2.311 0.402 2.824 5.251 2.127 0.369 1.278 1.364 145.604 64.625 2,248.722 87.473 144.311 64.402 2,247.405 85.022 144.127 64.369 2,245.859 81.135 

19. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยายร้า 6,790 3.525 0.611 3.855 7.169 2.028 0.353 2.565 4.770 1.940 0.336 1.125 1.201 145.525 64.611 2,248.436 86.940 144.028 64.353 2,247.146 84.541 143.940 64.336 2,245.706 80.972 

20. โรงเรียนวัดส านักกะทอ้น 8,520 4.304 0.746 4.895 9.104 1.821 0.317 3.874 7.204 1.927 0.334 1.503 1.604 146.304 64.746 2,249.476 88.875 143.821 64.317 2,248.454 86.974 143.927 64.334 2,246.084 81.375 

21. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านส านักท้อน 8,570 3.431 0.595 4.972 9.247 1.830 0.318 3.891 7.237 1.871 0.325 1.465 1.563 145.431 64.595 2,249.553 89.018 143.830 64.318 2,248.472 87.008 143.871 64.325 2,246.045 81.334 

22. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบุรพทิศ อบต. ส านักท้อน 11,160 3.344 0.580 3.382 6.290 1.291 0.225 2.979 5.540 1.434 0.249 1.159 1.237 145.344 64.580 2,247.963 86.061 143.291 64.225 2,247.560 85.311 143.434 64.249 2,245.740 81.008 

23. โรงเรียนวัดชากหมาก 11,130 1.998 0.346 3.243 6.030 1.235 0.215 2.890 5.374 1.255 0.218 1.101 1.176 143.998 64.346 2,247.823 85.801 143.235 64.215 2,247.470 85.145 143.255 64.218 2,245.682 80.947 
24. โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ส กรีน

วัลเล่ย์ ระยอง 
12,360 0.673 0.117 0.871 1.620 0.304 0.053 0.605 1.126 0.319 0.055 0.375 0.400 142.673 64.117 2,245.452 81.391 142.304 64.053 2,245.186 80.897 142.319 64.055 2,244.956 80.171 

25. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบา้นฉาง 
(ศูนย์พยูน) 

5,140 3.965 0.688 1.866 3.471 7.008 1.219 3.288 6.115 8.795 1.525 9.266 9.890 145.965 64.688 2,246.447 83.242 149.008 65.219 2,247.869 85.886 150.795 65.525 2,253.847 89.661 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 5.2-2 ผลการประเมินคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระยะก่อสร้าง 
หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

พื้นที่อ่อนไหว/ชุมชน 

ระยะหา่ง
จากพ้ืนที่
โครงการ 
(เมตร) 

ผลประเมินจากแบบจ าลอง ผลตรวจวัดในสภาพปัจจบุันรวมกับผลประเมินจากแบบจ าลอง4/ 
งานก่อสร้างทางวิง่ที่ 2 งานก่อสร้างทางขับคูข่นาน งานก่อสร้างอุโมงค์ลอดใต้ทางวิ่ง งานก่อสร้างทางวิง่ที่ 2 งานก่อสร้างทางขับคูข่นาน งานก่อสร้างอุโมงค์ลอดใต้ทางวิ่ง 

TSP PM10 CO NO2 TSP PM10 CO NO2 TSP PM10 CO NO2 TSP PM10 CO NO2 TSP PM10 CO NO2 TSP PM10 CO NO2 
24 hrs 24 hrs 1 hr 1 hr 24 hrs 24 hrs 1 hr 1 hr 24 hrs 24 hrs 1 hr 1 hr 24 hrs 24 hrs 1 hr 1 hr 24 hrs 24 hrs 1 hr 1 hr 24 hrs 24 hrs 1 hr 1 hr 

26. โรงเรียนบ้านพยูน 5,140 3.912 0.678 1.848 3.436 6.898 1.200 3.243 6.031 8.344 1.447 8.288 8.846 145.912 64.678 2,246.428 83.207 148.898 65.200 2,247.824 85.802 150.344 65.447 2,252.869 88.617 
27. โรงเรียนอนุบาลรักภาษา 4,590 4.182 0.725 6.050 11.252 3.408 0.593 6.710 12.479 8.439 1.463 7.759 8.281 146.182 64.725 2,250.631 91.023 145.408 64.593 2,251.291 92.250 150.439 65.463 2,252.340 88.052 
28. โรงเรียนวัดบ้านฉาง (บุญรอดประชานกุลู) 4,830 4.596 0.797 6.758 12.569 2.340 0.407 2.830 5.262 3.077 0.534 3.108 3.317 146.596 64.797 2,251.339 92.340 144.340 64.407 2,247.411 85.033 145.077 64.534 2,247.689 83.088 
29. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบา้นฉาง 3 

(บ้านประชุมมิตร-ล้อเกวียน) 
6,940 4.115 0.714 5.375 9.996 1.242 0.216 4.319 8.033 4.248 0.737 3.406 3.635 146.115 64.714 2,249.956 89.767 143.242 64.216 2,248.900 87.804 146.248 64.737 2,247.986 83.406 

30. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลบาลบ้านฉาง (บ้าน
ประชุมมิตร-ล้อเกวยีน) 

6,940 4.115 0.714 5.375 9.996 1.242 0.216 4.319 8.033 4.248 0.737 3.406 3.635 146.115 64.714 2,249.956 89.767 143.242 64.216 2,248.900 87.804 146.248 64.737 2,247.986 83.406 

31. โรงเรียนวัดประชุมมิตรบ ารุง 7,550 3.695 0.641 4.329 8.051 0.877 0.153 2.046 3.805 1.476 0.256 2.024 2.160 145.695 64.641 2,248.910 87.822 142.877 64.153 2,246.627 83.576 143.476 64.256 2,246.605 81.931 
32. โรงเรียนอุดมวิทยานกุูล 8,660 1.037 0.180 1.532 2.849 0.757 0.132 1.459 2.713 0.863 0.150 1.334 1.424 143.037 64.180 2,246.113 82.620 142.757 64.132 2,246.039 82.483 142.863 64.150 2,245.915 81.195 
33. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านฉาง (วัด

เนินกระปรอก) 
8,590 1.052 0.182 1.315 2.445 0.589 0.102 1.075 1.999 0.706 0.122 0.949 1.012 143.052 64.182 2,245.896 82.216 142.589 64.102 2,245.656 81.770 142.706 64.122 2,245.529 80.783 

34. โรงเรียนวัดเนินกระปรอก 8,590 1.076 0.187 1.309 2.434 0.577 0.100 1.066 1.982 0.689 0.119 0.950 1.014 143.076 64.187 2,245.889 82.205 142.577 64.100 2,245.647 81.753 142.689 64.119 2,245.531 80.785 
35. โรงเรียนอนุบาลชนบทพัฒนา 8,170 1.923 0.333 1.587 2.952 0.732 0.127 1.421 2.642 0.939 0.163 1.136 1.213 143.923 64.333 2,246.168 82.723 142.732 64.127 2,246.001 82.413 142.939 64.163 2,245.717 80.984 
36. วิทยาลยัเทคโนโลยีอกัษรบริหารธุรกิจ 5,790 4.229 0.733 5.511 10.248 1.968 0.342 2.594 4.824 2.305 0.400 2.654 2.833 146.229 64.733 2,250.091 90.019 143.968 64.342 2,247.175 84.595 144.305 64.400 2,247.235 82.604 
37. โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 5,570 2.516 0.436 2.862 5.322 1.095 0.190 2.234 4.155 1.208 0.210 1.391 1.484 144.516 64.436 2,247.443 85.093 143.095 64.190 2,246.815 83.926 143.208 64.210 2,245.972 81.255 
38. โรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด 10,040 0.540 0.094 0.705 1.311 0.444 0.077 0.599 1.114 0.551 0.096 0.405 0.432 142.540 64.094 2,245.286 81.082 142.444 64.077 2,245.180 80.885 142.551 64.096 2,244.986 80.203 
39. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูดร-หว้ยมะหาด 10,040 0.540 0.094 0.705 1.311 0.444 0.077 0.599 1.114 0.551 0.096 0.405 0.432 142.540 64.094 2,245.286 81.082 142.444 64.077 2,245.180 80.885 142.551 64.096 2,244.986 80.203 
40. โรงเรียนบ้านมาบฟกัทอง 13,740 1.803 0.313 1.636 3.043 1.483 0.258 2.536 4.716 2.168 0.376 1.982 2.115 143.803 64.313 2,246.217 82.814 143.483 64.258 2,247.117 84.487 144.168 64.376 2,246.563 81.886 
41. โรงเรียนผู้รู้ ญสส.80 12,460 1.589 0.276 1.569 2.918 2.151 0.374 2.454 4.564 2.651 0.460 2.023 2.159 143.589 64.276 2,246.150 82.689 144.151 64.374 2,247.035 84.335 144.651 64.460 2,246.603 81.930 
42. โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย ์ 9,460 1.142 0.198 1.448 2.693 0.692 0.120 1.982 3.687 1.294 0.224 1.342 1.433 143.142 64.198 2,246.029 82.464 142.692 64.120 2,246.563 83.458 143.294 64.224 2,245.923 81.204 
43. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขลอด 3,120 4.882 0.847 2.213 4.115 8.882 1.545 5.435 10.107 10.337 1.792 11.895 12.695 146.882 64.847 2,246.793 83.886 150.882 65.545 2,250.016 89.878 152.337 65.792 2,256.476 92.466 
44. โรงเรียนบ้านขลอด 3,150 5.028 0.872 2.223 4.133 6.033 1.050 5.160 9.595 13.890 2.409 10.279 10.971 147.028 64.872 2,246.803 83.904 148.033 65.050 2,249.740 89.366 155.890 66.409 2,254.860 90.742 
45. โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา 4,460 2.007 0.348 2.078 3.864 1.308 0.228 2.829 5.260 1.912 0.332 3.434 3.665 144.007 64.348 2,246.658 83.635 143.308 64.228 2,247.409 85.031 143.912 64.332 2,248.015 83.436 
46. โรงเรียนอนุบาลอธฏิฐาน 4,490 4.125 0.715 2.532 4.709 3.604 0.627 4.072 7.572 3.979 0.690 3.779 4.034 146.125 64.715 2,247.113 84.480 145.604 64.627 2,248.652 87.343 145.979 64.690 2,248.360 83.805 
47. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. พลูตาหลวง 2 บ้าน

เขาบายศร ี
5,410 3.589 0.622 2.717 5.053 1.728 0.301 3.962 7.369 2.207 0.383 2.792 2.980 145.589 64.622 2,247.298 84.824 143.728 64.301 2,248.543 87.140 144.207 64.383 2,247.373 82.751 

48. โรงเรียนบ้านเขาบายศรี 5,460 3.331 0.578 2.601 4.837 1.473 0.256 3.633 6.756 2.308 0.400 2.554 2.726 145.331 64.578 2,247.182 84.608 143.473 64.256 2,248.214 86.527 144.308 64.400 2,247.135 82.497 
49. โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์  

(ศึกษาพิเศษชลบุรี) 
6,330 1.241 0.215 1.987 3.696 0.502 0.087 1.982 3.685 1.284 0.223 1.342 1.432 143.241 64.215 2,246.568 83.467 142.502 64.087 2,246.562 83.456 143.284 64.223 2,245.923 81.203 

50. โรงเรียนบ้าน กม. ห้า 6,620 2.472 0.429 1.545 2.873 3.320 0.578 3.036 5.645 4.768 0.827 4.565 4.873 144.472 64.429 2,246.126 82.644 145.320 64.578 2,247.616 85.416 146.768 64.827 2,249.146 84.644 
51. โรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ 8,260 2.095 0.363 1.325 2.464 2.728 0.475 2.210 4.109 3.198 0.555 3.898 4.160 144.095 64.363 2,245.906 82.235 144.728 64.475 2,246.790 83.880 145.198 64.555 2,248.479 83.931 
52. สถานรับเล้ียงเด็กปฐมวัย ทร.8 7,740 1.895 0.329 1.593 2.962 2.498 0.435 2.626 4.883 5.219 0.905 4.011 4.281 143.895 64.329 2,246.174 82.733 144.498 64.435 2,247.207 84.654 147.219 64.905 2,248.591 84.052 
53. โรงเรียนจุกเสม็ด 7,820 1.888 0.327 1.583 2.943 2.481 0.432 2.610 4.854 5.208 0.903 3.988 4.257 143.888 64.327 2,246.164 82.714 144.481 64.432 2,247.191 84.625 147.208 64.903 2,248.569 84.028 
54. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจุกเสม็ด 7,990 1.868 0.324 1.569 2.919 2.453 0.427 2.574 4.787 5.212 0.904 3.950 4.216 143.868 64.324 2,246.150 82.690 144.453 64.427 2,247.155 84.558 147.212 64.904 2,248.531 83.987 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 5.2-2 ผลการประเมินคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระยะก่อสร้าง 
หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

พื้นที่อ่อนไหว/ชุมชน 

ระยะหา่ง
จากพ้ืนที่
โครงการ 
(เมตร) 

ผลประเมินจากแบบจ าลอง ผลตรวจวัดในสภาพปัจจบุันรวมกับผลประเมินจากแบบจ าลอง4/ 
งานก่อสร้างทางวิง่ที่ 2 งานก่อสร้างทางขับคูข่นาน งานก่อสร้างอุโมงค์ลอดใต้ทางวิ่ง งานก่อสร้างทางวิง่ที่ 2 งานก่อสร้างทางขับคูข่นาน งานก่อสร้างอุโมงค์ลอดใต้ทางวิ่ง 

TSP PM10 CO NO2 TSP PM10 CO NO2 TSP PM10 CO NO2 TSP PM10 CO NO2 TSP PM10 CO NO2 TSP PM10 CO NO2 
24 hrs 24 hrs 1 hr 1 hr 24 hrs 24 hrs 1 hr 1 hr 24 hrs 24 hrs 1 hr 1 hr 24 hrs 24 hrs 1 hr 1 hr 24 hrs 24 hrs 1 hr 1 hr 24 hrs 24 hrs 1 hr 1 hr 

55. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชอ่งแสมสาร 8,520 2.088 0.362 1.914 3.559 2.973 0.517 3.079 5.726 2.990 0.518 2.703 2.885 144.088 64.362 2,246.495 83.330 144.973 64.517 2,247.660 85.497 144.990 64.518 2,247.284 82.656 
56. ศูนย์ กศน. ต าบลแสมสาร 8,610 1.809 0.314 2.033 3.781 2.895 0.504 3.322 6.177 3.093 0.536 2.228 2.378 143.809 64.314 2,246.614 83.552 144.895 64.504 2,247.903 85.948 145.093 64.536 2,246.809 82.149 
57. โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร 8,230 1.818 0.315 2.088 3.883 3.222 0.561 3.467 6.447 3.427 0.594 2.173 2.319 143.818 64.315 2,246.669 83.654 145.222 64.561 2,248.047 86.218 145.427 64.594 2,246.754 82.090 
58. ส านักวิปัสนาวัดพลา 2,540 6.317 1.095 6.535 12.154 7.751 1.349 4.540 8.444 8.061 1.398 14.604 15.587 148.317 65.095 2,251.116 91.925 149.751 65.349 2,249.121 88.215 150.061 65.398 2,259.185 95.358 
59. วัดพลา 2,770 5.784 1.003 4.014 7.466 9.369 1.630 4.052 7.536 10.605 1.839 8.538 9.113 147.784 65.003 2,248.595 87.237 151.369 65.630 2,248.633 87.307 152.605 65.839 2,253.119 88.884 
60. วัดคลองทราย 2,450 5.762 0.999 6.764 12.579 5.290 0.920 5.314 9.882 21.602 3.746 21.376 22.815 147.762 64.999 2,251.344 92.349 147.290 64.920 2,249.894 89.653 163.602 67.746 2,265.957 102.586 
61. วัดคีรีภาวนาราม 2,660 1.781 0.309 1.709 3.179 1.270 0.221 1.016 1.889 1.803 0.313 0.906 0.967 143.781 64.309 2,246.290 82.950 143.270 64.221 2,245.596 81.660 143.803 64.313 2,245.487 80.738 
62. คริสตจักรไคร้สตเชิชบ้านฉาง 3,150 1.726 0.299 2.009 3.736 1.132 0.197 1.286 2.392 1.717 0.298 1.033 1.103 143.726 64.299 2,246.590 83.507 143.132 64.197 2,245.867 82.163 143.717 64.298 2,245.614 80.874 
63. คริสตจักรบ้านฉาง 3,160 2.780 0.482 2.422 4.504 1.288 0.224 1.588 2.954 1.321 0.229 1.269 1.355 144.780 64.482 2,247.003 84.275 143.288 64.224 2,246.169 82.725 143.321 64.229 2,245.850 81.126 
64. วัดบ้านคลองบางไผ่ 1,460 5.873 1.018 3.195 5.942 11.945 2.078 7.258 13.497 17.150 2.974 14.457 15.430 147.873 65.018 2,247.776 85.713 153.945 66.078 2,251.839 93.268 159.150 66.974 2,259.037 95.200 
65. วัดสระแกว้ 2,540 19.907 3.452 26.564 49.401 9.542 1.660 17.614 32.756 6.334 1.098 7.062 7.537 161.907 67.452 2,271.145 129.172 151.542 65.660 2,262.194 112.527 148.334 65.098 2,251.642 87.308 
66. วัดสมบูรณาราม 6,300 8.665 1.503 8.464 15.740 3.892 0.677 6.943 12.911 3.922 0.680 2.462 2.628 150.665 65.503 2,253.044 95.511 145.892 64.677 2,251.523 92.682 145.922 64.680 2,247.043 82.399 
67. คริสตจักรพระคุณเต็มล้นบ้านฉาง 7,620 5.246 0.910 8.023 14.921 2.375 0.413 5.358 9.963 2.628 0.456 2.037 2.174 147.246 64.910 2,252.604 94.692 144.375 64.413 2,249.938 89.734 144.628 64.456 2,246.618 81.945 
68. วัดส านักกะท้อน 8,390 4.875 0.845 5.367 9.982 1.817 0.316 3.984 7.409 1.974 0.342 1.518 1.620 146.875 64.845 2,249.948 89.753 143.817 64.316 2,248.565 87.180 143.974 64.342 2,246.099 81.391 
69. วัดสุวรรณรังสรรค์ 6,790 3.525 0.611 3.855 7.169 2.028 0.353 2.565 4.770 1.940 0.336 1.125 1.201 145.525 64.611 2,248.436 86.940 144.028 64.353 2,247.146 84.541 143.940 64.336 2,245.706 80.972 
70. วัดหนองโบสถ ์ 9,120 1.448 0.251 2.811 5.227 1.086 0.189 1.963 3.651 0.631 0.109 0.907 0.968 143.448 64.251 2,247.391 84.998 143.086 64.189 2,246.544 83.422 142.631 64.109 2,245.487 80.739 
71. ศาลหลวงเต่ียชากหมาก 10,890 2.071 0.359 3.215 5.979 1.314 0.229 2.903 5.399 1.356 0.235 1.123 1.199 144.071 64.359 2,247.796 85.750 143.314 64.229 2,247.484 85.170 143.356 64.235 2,245.704 80.970 
72. วัดชากหมาก 10,950 2.204 0.382 3.458 6.431 1.375 0.239 2.949 5.484 1.391 0.241 1.164 1.243 144.204 64.382 2,248.039 86.202 143.375 64.239 2,247.530 85.255 143.391 64.241 2,245.745 81.014 
73. ศาลหลวงเต้ียบ้านพยูน 5,690 3.564 0.618 1.706 3.172 4.107 0.715 2.756 5.125 7.861 1.363 7.547 8.055 145.564 64.618 2,246.287 82.943 146.107 64.715 2,247.337 84.896 149.861 65.363 2,252.128 87.826 
74. วัดชลธาราม (พยูน) 5,100 3.885 0.674 1.864 3.467 7.677 1.336 3.185 5.923 7.471 1.296 10.131 10.813 145.885 64.674 2,246.445 83.238 149.677 65.336 2,247.766 85.694 149.471 65.296 2,254.712 90.584 
75. มัสยิด ดะหว์ะติ้ลอิสลาม 4,310 4.667 0.809 5.427 10.092 2.443 0.425 2.693 5.007 2.821 0.489 2.617 2.793 146.667 64.809 2,250.007 89.863 144.443 64.425 2,247.273 84.778 144.821 64.489 2,247.198 82.564 
76. ศาลหลวงเต่ียบ้านฉาง 4,700 3.627 0.629 5.800 10.787 2.019 0.351 2.613 4.860 3.820 0.662 3.116 3.326 145.627 64.629 2,250.381 90.558 144.019 64.351 2,247.194 84.631 145.820 64.662 2,247.697 83.097 
77. ศาลเจ้าเล่าเอี๊ยกวนอู บ้านฉาง 4,790 3.996 0.693 6.724 12.506 2.294 0.399 2.789 5.186 3.743 0.649 3.274 3.495 145.996 64.693 2,251.305 92.276 144.294 64.399 2,247.370 84.957 145.743 64.649 2,247.855 83.265 
78. วัดบ้านฉาง 4,800 5.497 0.953 7.517 13.980 2.584 0.450 2.966 5.515 3.419 0.593 3.239 3.457 147.497 64.953 2,252.098 93.750 144.584 64.450 2,247.546 85.286 145.419 64.593 2,247.819 83.228 
79. วัดประชุมมิตรบ ารุง 7,610 3.715 0.644 4.363 8.115 0.942 0.164 2.062 3.835 1.839 0.319 1.730 1.846 145.715 64.644 2,248.944 87.885 142.942 64.164 2,246.643 83.606 143.839 64.319 2,246.311 81.617 
80. ศาลเจ้าหลวงเต่ีย 8,400 1.231 0.214 1.670 3.105 0.907 0.158 1.644 3.057 1.041 0.181 1.526 1.628 143.231 64.214 2,246.251 82.876 142.907 64.158 2,246.225 82.828 143.041 64.181 2,246.107 81.399 
81. วัดเนินกระปรอก 8,490 1.122 0.195 1.412 2.626 0.668 0.116 1.207 2.245 0.768 0.133 0.995 1.062 143.122 64.195 2,245.993 82.397 142.668 64.116 2,245.788 82.016 142.768 64.133 2,245.576 80.833 
82. วัดภูดรน่ิมเสนาะ 9,750 0.550 0.095 0.726 1.350 0.403 0.070 0.574 1.068 0.490 0.085 0.350 0.373 142.550 64.095 2,245.307 81.121 142.403 64.070 2,245.155 80.839 142.490 64.085 2,244.931 80.144 
83. คริสตจักรของพระคริสต์บ้านฉาง 9,670 0.540 0.094 0.758 1.410 0.500 0.087 0.636 1.183 0.621 0.108 0.347 0.370 142.540 64.094 2,245.339 81.181 142.500 64.087 2,245.217 80.953 142.621 64.108 2,244.928 80.141 
84. อเนกกุศลศาลา (วิหารเซียน) 11,510 2.218 0.385 1.871 3.480 1.495 0.260 2.500 4.649 2.087 0.362 1.900 2.028 144.218 64.385 2,246.452 83.251 143.495 64.260 2,247.080 84.420 144.087 64.362 2,246.481 81.799 
85. วัดญาณสังวรารามวรมหาวหิาร 11,460 1.934 0.335 1.991 3.703 1.125 0.196 2.523 4.693 1.725 0.299 1.691 1.805 143.934 64.335 2,246.572 83.474 143.125 64.196 2,247.104 84.464 143.725 64.299 2,246.272 81.576 
86. ส านักสงฆ์ศิริศิริรักษ์ 12,100 1.746 0.303 1.830 3.403 0.905 0.157 2.415 4.492 1.003 0.174 1.290 1.377 143.746 64.303 2,246.411 83.174 142.905 64.157 2,246.996 84.263 143.003 64.174 2,245.871 81.148 
87. ส านักปฏบิัติธรรมอนันต์บูรพาราม 12,470 1.287 0.223 2.099 3.904 1.797 0.313 2.828 5.259 1.845 0.320 1.916 2.045 143.287 64.223 2,246.680 83.675 143.797 64.313 2,247.409 85.030 143.845 64.320 2,246.497 81.816 
88. วัดมาบฟกัทอง 13,680 1.531 0.266 1.754 3.262 1.113 0.194 2.587 4.811 2.113 0.366 1.971 2.104 143.531 64.266 2,246.335 83.033 143.113 64.194 2,247.168 84.582 144.113 64.366 2,246.552 81.875 

ร่าง



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

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 5-16 
 

ตารางที่ 5.2-2 ผลการประเมินคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระยะก่อสร้าง 
หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

พื้นที่อ่อนไหว/ชุมชน 

ระยะหา่ง
จากพ้ืนที่
โครงการ 
(เมตร) 

ผลประเมินจากแบบจ าลอง ผลตรวจวัดในสภาพปัจจบุันรวมกับผลประเมินจากแบบจ าลอง4/ 
งานก่อสร้างทางวิง่ที่ 2 งานก่อสร้างทางขับคูข่นาน งานก่อสร้างอุโมงค์ลอดใต้ทางวิ่ง งานก่อสร้างทางวิง่ที่ 2 งานก่อสร้างทางขับคูข่นาน งานก่อสร้างอุโมงค์ลอดใต้ทางวิ่ง 

TSP PM10 CO NO2 TSP PM10 CO NO2 TSP PM10 CO NO2 TSP PM10 CO NO2 TSP PM10 CO NO2 TSP PM10 CO NO2 
24 hrs 24 hrs 1 hr 1 hr 24 hrs 24 hrs 1 hr 1 hr 24 hrs 24 hrs 1 hr 1 hr 24 hrs 24 hrs 1 hr 1 hr 24 hrs 24 hrs 1 hr 1 hr 24 hrs 24 hrs 1 hr 1 hr 

89. พระพุทธรูปเขาชจีรรย ์ 9,520 0.759 0.132 1.290 2.399 0.251 0.044 0.946 1.759 0.590 0.102 0.790 0.843 142.759 64.132 2,245.871 82.170 142.251 64.044 2,245.526 81.530 142.590 64.102 2,245.370 80.614 
90. วัดเขาชีจรรย ์ 7,840 0.910 0.158 1.421 2.644 0.697 0.121 1.366 2.541 0.610 0.106 1.123 1.198 142.910 64.158 2,246.002 82.414 142.697 64.121 2,245.947 82.311 142.610 64.106 2,245.704 80.969 
91. วัดราษฎร์สามัคคี 3,020 5.050 0.876 2.249 4.182 7.600 1.322 5.290 9.838 12.001 2.081 12.851 13.716 147.050 64.876 2,246.830 83.953 149.600 65.322 2,249.871 89.609 154.001 66.081 2,257.432 93.487 
92. ศาลเจ้าแม่กวนอิม 3,210 5.050 0.876 2.209 4.109 5.433 0.945 4.603 8.561 17.209 2.984 11.068 11.813 147.050 64.876 2,246.790 83.879 147.433 64.945 2,249.184 88.332 159.209 66.984 2,255.649 91.584 
93. ส านักปฏบิัติธรรม กม.8 4,690 3.408 0.591 1.846 3.432 7.286 1.268 3.847 7.155 6.536 1.133 7.888 8.418 145.408 64.591 2,246.426 83.203 149.286 65.268 2,248.428 86.926 148.536 65.133 2,252.468 88.189 
94. วัดรังสีสุนทร (กม.5) 6,650 2.425 0.421 1.553 2.888 3.297 0.574 2.780 5.171 4.849 0.841 4.410 4.707 144.425 64.421 2,246.134 82.659 145.297 64.574 2,247.361 84.942 146.849 64.841 2,248.991 84.478 
95. ส านักสงฆ์โพธปิิยะ (ธรรมยุต)  

สาขาโพธิสัมพันธ ์
7,320 0.649 0.112 0.683 1.271 0.454 0.079 0.625 1.163 0.298 0.052 0.512 0.547 142.649 64.112 2,245.264 81.042 142.454 64.079 2,245.206 80.933 142.298 64.052 2,245.093 80.317 

96. ศูนย์ปฏิบัติธรรมสัตหีบ (บันไดแกว้) 7,390 0.986 0.171 0.896 1.667 0.537 0.093 0.721 1.341 0.565 0.098 0.895 0.955 142.986 64.171 2,245.477 81.437 142.537 64.093 2,245.302 81.112 142.565 64.098 2,245.476 80.726 
97. วัดทุ่งโปรง 8,240 0.869 0.151 0.850 1.581 0.397 0.069 0.698 1.298 0.825 0.143 0.945 1.009 142.869 64.151 2,245.431 81.352 142.397 64.069 2,245.279 81.069 142.825 64.143 2,245.526 80.780 
98. ส านักปฏบิัติธรรมเขาพลูตาหลวง 4,470 0.338 0.059 0.517 0.962 0.208 0.036 0.484 0.900 0.562 0.097 0.679 0.725 142.338 64.059 2,245.098 80.733 142.208 64.036 2,245.065 80.671 142.562 64.097 2,245.260 80.496 
99. วัดเขาบายศรี สันติธรรม 5,110 3.892 0.675 3.079 5.726 2.012 0.350 4.360 8.108 2.210 0.383 1.577 1.683 145.892 64.675 2,247.660 85.497 144.012 64.350 2,248.941 87.879 144.210 64.383 2,246.157 81.454 
100. ส านักวิปัสสนาเวฬุอัมพวัน 5,470 3.590 0.622 3.031 5.637 1.730 0.301 4.063 7.556 1.713 0.297 1.358 1.449 145.590 64.622 2,247.612 85.408 143.730 64.301 2,248.644 87.327 143.713 64.297 2,245.939 81.220 
101. คริสตจักรพัฒนาการแสมสาร 6,160 2.131 0.370 1.882 3.501 4.381 0.762 3.444 6.405 3.364 0.583 3.892 4.154 144.131 64.370 2,246.463 83.272 146.381 64.762 2,248.025 86.176 145.364 64.583 2,248.473 83.925 
102. วัดช่องแสมสาร 8,410 1.840 0.319 2.054 3.820 2.857 0.497 3.340 6.211 3.049 0.529 2.342 2.500 143.840 64.319 2,246.635 83.591 144.857 64.497 2,247.920 85.982 145.049 64.529 2,246.923 82.271 
103. วิหารหลวงพ่อด า 8,710 1.977 0.343 2.264 4.211 2.486 0.432 3.786 7.040 2.372 0.411 2.784 2.971 143.977 64.343 2,246.845 83.982 144.486 64.432 2,248.367 86.811 144.372 64.411 2,247.365 82.742 
104. ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนอีสเทอร์น-

หนองม่วง 
1,460 12.494 2.167 12.669 23.561 4.832 0.841 4.513 8.393 7.004 1.215 3.808 4.064 154.494 66.167 2,257.250 103.332 146.832 64.841 2,249.094 88.164 149.004 65.215 2,248.389 83.835 

105. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพลา 2,860 5.584 0.968 2.490 4.630 10.632 1.850 4.198 7.806 13.012 2.256 9.539 10.181 147.584 64.968 2,247.070 84.401 152.632 65.850 2,248.779 87.577 155.012 66.256 2,254.120 89.952 
106. โรงพยาบาลบ้านฉาง 4,200 1.125 0.195 1.240 2.305 0.940 0.163 0.855 1.589 1.341 0.233 0.730 0.779 143.125 64.195 2,245.820 82.076 142.940 64.163 2,245.435 81.360 143.341 64.233 2,245.311 80.550 
107. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

บ้านคลองบางไผ่ 
1,480 5.758 0.999 3.957 7.359 11.663 2.029 8.576 15.949 15.695 2.722 9.762 10.419 147.758 64.999 2,248.538 87.130 153.663 66.029 2,253.157 95.720 157.695 66.722 2,254.343 90.190 

108. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
บ้านสระแกว้ 

2,620 12.656 2.195 19.511 36.284 10.818 1.882 17.955 33.391 8.257 1.432 5.505 5.875 154.656 66.195 2,264.091 116.055 152.818 65.882 2,262.536 113.162 150.257 65.432 2,250.085 85.646 

109. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
บ้านเขาครอก 

5,200 10.864 1.884 11.258 20.937 4.625 0.805 9.022 16.778 5.191 0.900 2.972 3.172 152.864 65.884 2,255.839 100.708 146.625 64.805 2,253.603 96.549 147.191 64.900 2,247.553 82.943 

110. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
บ้านยายร้า 

6,760 4.348 0.754 4.068 7.565 2.180 0.379 2.796 5.199 2.607 0.452 1.262 1.347 146.348 64.754 2,248.649 87.336 144.180 64.379 2,247.376 84.970 144.607 64.452 2,245.843 81.118 

111. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลส านกัท้อน 8,190 5.851 1.015 6.856 12.751 1.993 0.347 4.732 8.800 2.372 0.411 1.790 1.910 147.851 65.015 2,251.437 92.522 143.993 64.347 2,249.313 88.571 144.372 64.411 2,246.370 81.681 
112. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

บ้านชากหมาก 
11,200 2.879 0.499 3.393 6.310 1.192 0.207 2.867 5.331 1.355 0.235 1.162 1.240 144.879 64.499 2,247.974 86.081 143.192 64.207 2,247.447 85.102 143.355 64.235 2,245.743 81.011 

113. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นพยูน 5,250 3.911 0.678 1.834 3.411 5.598 0.974 2.950 5.487 8.981 1.557 9.972 10.643 145.911 64.678 2,246.415 83.182 147.598 64.974 2,247.531 85.258 150.981 65.557 2,254.553 90.414 
114. ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 เทศบาลเมือง 

บ้านฉาง (ศูนย์ทัศนยี์) 
9,310 1.190 0.206 1.505 2.799 0.875 0.152 1.491 2.774 0.551 0.096 0.926 0.988 143.190 64.206 2,246.086 82.570 142.875 64.152 2,246.072 82.545 142.551 64.096 2,245.507 80.759 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 5.2-2 ผลการประเมินคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระยะก่อสร้าง 
หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

พื้นที่อ่อนไหว/ชุมชน 

ระยะหา่ง
จากพ้ืนที่
โครงการ 
(เมตร) 

ผลประเมินจากแบบจ าลอง ผลตรวจวัดในสภาพปัจจบุันรวมกับผลประเมินจากแบบจ าลอง4/ 
งานก่อสร้างทางวิง่ที่ 2 งานก่อสร้างทางขับคูข่นาน งานก่อสร้างอุโมงค์ลอดใต้ทางวิ่ง งานก่อสร้างทางวิง่ที่ 2 งานก่อสร้างทางขับคูข่นาน งานก่อสร้างอุโมงค์ลอดใต้ทางวิ่ง 

TSP PM10 CO NO2 TSP PM10 CO NO2 TSP PM10 CO NO2 TSP PM10 CO NO2 TSP PM10 CO NO2 TSP PM10 CO NO2 
24 hrs 24 hrs 1 hr 1 hr 24 hrs 24 hrs 1 hr 1 hr 24 hrs 24 hrs 1 hr 1 hr 24 hrs 24 hrs 1 hr 1 hr 24 hrs 24 hrs 1 hr 1 hr 24 hrs 24 hrs 1 hr 1 hr 

115. หน่วยบรกิารสุขภาพชุมชนภูดร-หว้ยมะหาด 9,740 0.567 0.098 0.770 1.432 0.477 0.083 0.652 1.212 0.597 0.104 0.422 0.450 142.567 64.098 2,245.351 81.203 142.477 64.083 2,245.232 80.983 142.597 64.104 2,245.003 80.221 
116. โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม 11,880 2.129 0.369 1.909 3.550 1.396 0.243 2.564 4.769 1.966 0.341 1.876 2.002 144.129 64.369 2,246.490 83.321 143.396 64.243 2,247.145 84.540 143.966 64.341 2,246.457 81.773 
117. โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร

เพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุร ี
12,080 2.083 0.361 1.894 3.523 1.342 0.233 2.551 4.743 1.881 0.326 1.774 1.893 144.083 64.361 2,246.475 83.294 143.342 64.233 2,247.131 84.514 143.881 64.326 2,246.355 81.664 

118. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
บ้านโค้งวันเพ็ญ 

9,390 0.894 0.155 1.435 2.669 0.582 0.101 1.740 3.237 0.767 0.133 0.845 0.902 142.894 64.155 2,246.016 82.440 142.582 64.101 2,246.321 83.008 142.767 64.133 2,245.426 80.673 

119. โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
กรมแพทย์ทหารเรือ 

1,910 5.739 0.995 2.414 4.490 6.432 1.119 5.570 10.358 21.105 3.660 13.235 14.125 147.739 64.995 2,246.995 84.261 148.432 65.119 2,250.150 90.129 163.105 67.660 2,257.815 93.896 

120. โรงพยาบาลสัตหบี กม.10 3,460 4.690 0.813 2.207 4.104 4.159 0.724 4.144 7.706 7.111 1.233 7.761 8.283 146.690 64.813 2,246.788 83.875 146.159 64.724 2,248.725 87.477 149.111 65.233 2,252.341 88.054 
121. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

บ้านช่องแสมสาร 
8,590 1.800 0.312 2.042 3.797 2.957 0.515 3.341 6.214 3.159 0.548 2.159 2.304 143.800 64.312 2,246.623 83.568 144.957 64.515 2,247.922 85.985 145.159 64.548 2,246.739 82.075 

122. หมู่ที่ 1 บ้านสกุลทอง 4,710 1.742 0.302 2.261 4.206 1.110 0.193 1.466 2.725 1.644 0.285 1.064 1.135 143.742 64.302 2,246.842 83.977 143.110 64.193 2,246.046 82.496 143.644 64.285 2,245.645 80.906 
123. หมู่ที่ 2 บ้านกิโล 16 1,500 9.269 1.607 9.314 17.321 25.441 4.426 11.240 20.902 21.023 3.646 20.023 21.370 151.269 65.607 2,253.894 97.092 167.441 68.426 2,255.820 100.673 163.023 67.646 2,264.603 101.141 
124. หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งโปรง 1,290 10.287 1.784 11.855 22.046 18.988 3.303 17.104 31.809 30.674 5.319 21.547 22.997 152.287 65.784 2,256.435 101.817 160.988 67.303 2,261.685 111.580 172.674 69.319 2,266.128 102.768 
125. หมู่ที่ 5 ต าบลพลา 1,570 7.972 1.383 9.255 17.212 9.569 1.665 11.721 21.797 27.180 4.713 25.490 27.206 149.972 65.383 2,253.836 96.983 151.569 65.665 2,256.302 101.568 169.180 68.713 2,270.071 106.976 
126. หมู่ที่ 6 บ้านตะกาด 3,110 5.131 0.890 2.303 4.284 10.537 1.833 3.872 7.200 8.303 1.440 9.808 10.468 147.131 64.890 2,246.884 84.055 152.537 65.833 2,248.452 86.971 150.303 65.440 2,254.389 90.239 
127. หมู่ที่ 7 บ้านคลองทราย 1,940 7.204 1.249 8.356 15.540 7.824 1.361 10.386 19.315 27.745 4.811 24.500 26.148 149.204 65.249 2,252.937 95.311 149.824 65.361 2,254.967 99.086 169.745 68.811 2,269.080 105.919 
128. หมู่ 1 บ้านส านักท้อน 6,450 9.295 1.612 11.884 22.100 3.091 0.538 6.041 11.234 3.750 0.650 2.409 2.571 151.295 65.612 2,256.464 101.871 145.091 64.538 2,250.622 91.005 145.750 64.650 2,246.990 82.342 
129. หมู่ 2 บ้านชากหมาก 9,810 4.480 0.777 4.153 7.724 1.485 0.258 3.431 6.380 1.726 0.299 1.346 1.436 146.480 64.777 2,248.734 87.495 143.485 64.258 2,248.011 86.151 143.726 64.299 2,245.926 81.207 
130. หมู่ 3 บ้านสระแกว้ 1,870 23.920 4.148 24.622 45.791 7.627 1.327 9.227 17.160 6.633 1.150 3.222 3.439 165.920 68.148 2,269.203 125.562 149.627 65.327 2,253.808 96.930 148.633 65.150 2,247.803 83.210 
131. ชุมชนสระแก้ว 1 3,590 14.895 2.583 26.638 49.539 7.512 1.307 13.347 24.822 5.064 0.878 4.643 4.956 156.895 66.583 2,271.219 129.310 149.512 65.307 2,257.928 104.593 147.064 64.878 2,249.224 84.727 
132. ชุมชนสระแก้ว 2 2,610 9.011 1.563 14.502 26.969 8.832 1.537 18.766 34.898 8.937 1.550 5.393 5.756 151.011 65.563 2,259.082 106.740 150.832 65.537 2,263.347 114.669 150.937 65.550 2,249.974 85.527 
133. หมู่ 4 บ้านคลองบางไผ่ 1,320 6.382 1.107 4.766 8.864 11.469 1.995 32.336 60.135 19.133 3.318 9.504 10.143 148.382 65.107 2,249.347 88.635 153.469 65.995 2,276.917 139.906 161.133 67.318 2,254.085 89.914 
134. หมู่ 5 บ้านยายร้า 5,130 2.007 0.348 1.722 3.203 0.743 0.129 1.211 2.253 0.833 0.145 0.731 0.780 144.007 64.348 2,246.303 82.973 142.743 64.129 2,245.792 82.024 142.833 64.145 2,245.312 80.551 
135. หมู่ 6 บ้านเขาครอก 4,400 16.451 2.853 17.916 33.319 5.037 0.876 7.572 14.082 4.534 0.786 3.138 3.349 158.451 66.853 2,262.497 113.090 147.037 64.876 2,252.153 93.853 146.534 64.786 2,247.718 83.120 
136. หมู่ 7 บ้านหนองตะเคียน 9,280 2.495 0.433 3.791 7.051 1.400 0.243 3.252 6.047 1.503 0.261 1.208 1.290 144.495 64.433 2,248.372 86.822 143.400 64.243 2,247.833 85.818 143.503 64.261 2,245.789 81.061 
137. หมู่ 8 บ้านเชิงเขา 1,880 7.397 1.283 5.284 9.827 1.886 0.328 2.391 4.446 2.477 0.429 1.709 1.824 149.397 65.283 2,249.865 89.598 143.886 64.328 2,246.971 84.217 144.477 64.429 2,246.289 81.594 
138. ชุมชนอีสเทอร์น-หนองม่วง 1,120 11.697 2.028 13.689 25.458 11.035 1.920 12.779 23.765 20.147 3.494 13.603 14.519 153.697 66.028 2,258.270 105.229 153.035 65.920 2,257.360 103.536 162.147 67.494 2,258.184 94.290 
139. ชุมชนวัดคีรีภาวนาราม 2,380 5.893 1.022 4.449 8.274 1.854 0.323 2.165 4.026 2.890 0.501 1.510 1.611 147.893 65.022 2,249.030 88.045 143.854 64.323 2,246.745 83.797 144.890 64.501 2,246.090 81.382 
140. ชุมชนบ้านฉาง-พลา 2,410 4.927 0.854 4.124 7.670 1.806 0.314 2.133 3.966 3.044 0.528 1.605 1.713 146.927 64.854 2,248.705 87.441 143.806 64.314 2,246.713 83.737 145.044 64.528 2,246.186 81.484 
141. ชุมชนรวมสมพงษ์ 3,320 7.049 1.222 8.176 15.205 4.976 0.866 7.468 13.888 7.992 1.386 7.620 8.133 149.049 65.222 2,252.757 94.976 146.976 64.866 2,252.048 93.659 149.992 65.386 2,252.201 87.903 
142. ชุมชนมิ่งมงคล 4,080 4.679 0.811 3.171 5.897 2.139 0.372 2.320 4.314 2.203 0.382 2.087 2.228 146.679 64.811 2,247.752 85.668 144.139 64.372 2,246.901 84.085 144.203 64.382 2,246.668 81.999 
143. ชุมชน จ.คู ่ 4,160 4.550 0.789 2.845 5.291 2.343 0.408 2.239 4.163 2.284 0.396 2.011 2.146 146.550 64.789 2,247.426 85.062 144.343 64.408 2,246.819 83.934 144.284 64.396 2,246.592 81.917 
144. ชุมชนศูนย์การค้าวิรัตน์พัฒนา 4,340 4.027 0.698 2.716 5.050 2.387 0.415 2.130 3.961 2.246 0.390 1.844 1.968 146.027 64.698 2,247.296 84.821 144.387 64.415 2,246.711 83.732 144.246 64.390 2,246.424 81.739 

ร่าง
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ตารางที่ 5.2-2 ผลการประเมินคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระยะก่อสร้าง 
หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

พื้นที่อ่อนไหว/ชุมชน 

ระยะหา่ง
จากพ้ืนที่
โครงการ 
(เมตร) 

ผลประเมินจากแบบจ าลอง ผลตรวจวัดในสภาพปัจจบุันรวมกับผลประเมินจากแบบจ าลอง4/ 
งานก่อสร้างทางวิง่ที่ 2 งานก่อสร้างทางขับคูข่นาน งานก่อสร้างอุโมงค์ลอดใต้ทางวิ่ง งานก่อสร้างทางวิง่ที่ 2 งานก่อสร้างทางขับคูข่นาน งานก่อสร้างอุโมงค์ลอดใต้ทางวิ่ง 

TSP PM10 CO NO2 TSP PM10 CO NO2 TSP PM10 CO NO2 TSP PM10 CO NO2 TSP PM10 CO NO2 TSP PM10 CO NO2 
24 hrs 24 hrs 1 hr 1 hr 24 hrs 24 hrs 1 hr 1 hr 24 hrs 24 hrs 1 hr 1 hr 24 hrs 24 hrs 1 hr 1 hr 24 hrs 24 hrs 1 hr 1 hr 24 hrs 24 hrs 1 hr 1 hr 

145. ชุมชนเทพจินดา 4,570 4.274 0.741 3.315 6.165 2.613 0.455 2.379 4.424 2.456 0.426 1.883 2.010 146.274 64.741 2,247.896 85.936 144.613 64.455 2,246.960 84.195 144.456 64.426 2,246.464 81.781 
146. ชุมชนสวนสุขภาพ 4,680 5.164 0.895 6.465 12.023 2.952 0.514 2.736 5.087 2.475 0.429 3.629 3.873 147.164 64.895 2,251.046 91.794 144.952 64.514 2,247.316 84.858 144.475 64.429 2,248.210 83.644 
147. ชุมชนวัดบ้านฉาง 4,970 5.474 0.949 7.196 13.382 2.502 0.435 2.879 5.354 3.297 0.572 3.122 3.332 147.474 64.949 2,251.776 93.153 144.502 64.435 2,247.460 85.125 145.297 64.572 2,247.702 83.103 
148. ชุมชนโด่งดัง 5,060 4.056 0.703 4.040 7.514 2.618 0.456 2.414 4.489 2.436 0.422 1.799 1.921 146.056 64.703 2,248.621 87.285 144.618 64.456 2,246.995 84.260 144.436 64.422 2,246.380 81.691 
149. ชุมชนตลาดโต้รุ่ง 5,190 3.945 0.684 7.176 13.345 2.239 0.390 2.796 5.199 3.823 0.663 3.378 3.606 145.945 64.684 2,251.756 93.116 144.239 64.390 2,247.377 84.970 145.823 64.663 2,247.959 83.377 
150. ชุมชนรวมมิตร 5,370 6.361 1.103 7.399 13.761 2.929 0.510 2.712 5.044 2.827 0.490 2.922 3.119 148.361 65.103 2,251.980 93.532 144.929 64.510 2,247.293 84.815 144.827 64.490 2,247.503 82.890 
151. ชุมชนบ้านฉาง-เนินกระปรอก 5,800 4.129 0.716 5.514 10.254 1.966 0.342 2.327 4.328 2.405 0.417 3.152 3.364 146.129 64.716 2,250.095 90.025 143.966 64.342 2,246.908 84.099 144.405 64.417 2,247.733 83.135 
152. ชุมชนดาวพิทักษ ์ 5,950 2.698 0.468 4.294 7.986 1.571 0.273 2.444 4.545 3.183 0.552 2.769 2.956 144.698 64.468 2,248.875 87.757 143.571 64.273 2,247.025 84.316 145.183 64.552 2,247.350 82.727 
153. ชุมชนไทวา 7,700 1.688 0.293 1.775 3.300 0.962 0.167 1.620 3.012 1.130 0.196 1.505 1.606 143.688 64.293 2,246.355 83.071 142.962 64.167 2,246.200 82.783 143.130 64.196 2,246.086 81.377 
154. ชุมชนบ้านเนินกระปรอกตะวันออก 

ประชุมมิตร 
7,810 3.825 0.663 4.464 8.302 1.077 0.187 2.188 4.069 1.804 0.313 2.310 2.465 145.825 64.663 2,249.045 88.073 143.077 64.187 2,246.769 83.840 143.804 64.313 2,246.891 82.236 

155. ชุมชนบ้านเนินกระปรอก 8,490 1.165 0.202 1.579 2.936 0.818 0.142 1.487 2.765 0.887 0.154 1.306 1.394 143.165 64.202 2,246.160 82.707 142.818 64.142 2,246.067 82.536 142.887 64.154 2,245.887 81.165 
156. ชุมชนหนองใหญ่ 8,830 1.352 0.234 1.861 3.460 0.894 0.156 1.560 2.901 0.719 0.125 1.056 1.128 143.352 64.234 2,246.441 83.231 142.894 64.156 2,246.141 82.672 142.719 64.125 2,245.637 80.898 
157. หมู่ 1 บ้านแผ่นดินไท 7,970 3.776 0.655 4.399 8.180 1.144 0.199 2.157 4.011 2.111 0.366 2.473 2.640 145.776 64.655 2,248.979 87.951 143.144 64.199 2,246.738 83.782 144.111 64.366 2,247.054 82.411 
158. หมู่ 2 บ้านประชุมมิตร 5,140 5.825 1.010 6.737 12.529 2.415 0.420 4.972 9.247 4.571 0.793 4.494 4.796 147.825 65.010 2,251.318 92.300 144.415 64.420 2,249.553 89.017 146.571 64.793 2,249.075 84.567 
159. หมู่ 3 บ้านเนินส าเหร ่ 4,990 1.558 0.270 2.371 4.409 0.972 0.169 1.565 2.911 1.412 0.245 1.196 1.277 143.558 64.270 2,246.951 84.180 142.972 64.169 2,246.146 82.682 143.412 64.245 2,245.777 81.048 
160. หมู่ 4 บ้านพยูน 3,320 6.904 1.197 8.013 14.902 4.994 0.869 7.912 14.714 9.283 1.610 9.204 9.823 148.904 65.197 2,252.594 94.673 146.994 64.869 2,252.493 94.485 151.283 65.610 2,253.784 89.594 
161. หมู่ 6 บ้านเนินกระปรอก 8,960 1.419 0.246 1.158 2.153 0.573 0.100 0.995 1.850 0.708 0.123 0.800 0.854 143.419 64.246 2,245.738 81.924 142.573 64.100 2,245.576 81.621 142.708 64.123 2,245.381 80.625 
162. หมู่ 7 บ้านเขาภูดรหว้ยมะหาด 9,650 0.571 0.099 0.800 1.488 0.500 0.087 0.676 1.258 0.630 0.109 0.412 0.440 142.571 64.099 2,245.381 81.258 142.500 64.087 2,245.257 81.029 142.630 64.109 2,244.993 80.211 
163. หมู่ 11 บ้านมาบฟกัทอง 8,000 5.953 1.032 8.906 16.562 2.678 0.466 5.669 10.542 2.169 0.376 2.197 2.344 147.953 65.032 2,253.486 96.333 144.678 64.466 2,250.250 90.313 144.169 64.376 2,246.777 82.115 
164. หมู่ที่ 13 บ้านหนองผักกูด 10,640 3.482 0.604 3.835 7.133 1.249 0.217 3.538 6.580 1.461 0.253 1.328 1.417 145.482 64.604 2,248.416 86.903 143.249 64.217 2,248.119 86.351 143.461 64.253 2,245.909 81.188 
165. หมู่ที่ 6 เทศบาลต าบลเขาชจีรรย ์ 10,680 1.860 0.323 1.758 3.269 1.331 0.232 1.938 3.605 1.619 0.281 1.631 1.741 143.860 64.323 2,246.339 83.040 143.331 64.232 2,246.519 83.376 143.619 64.281 2,246.212 81.512 
166. หมู่ที่ 7 เทศบาลต าบลเขาชจีรรย ์ 8,800 1.458 0.253 1.811 3.368 0.476 0.083 1.866 3.469 0.943 0.164 1.497 1.598 143.458 64.253 2,246.392 83.139 142.476 64.083 2,246.446 83.240 142.943 64.164 2,246.078 81.369 
167. หมู่ที่ 6 (ชุมชนบ้านเขากระทิง) 8,540 0.839 0.146 1.344 2.500 0.611 0.106 1.431 2.662 0.857 0.149 1.581 1.687 142.839 64.146 2,245.925 82.271 142.611 64.106 2,246.012 82.433 142.857 64.149 2,246.162 81.458 
168. หมู่ที่ 7 (ชุมชนบ้านหนองหิน) 7,230 1.172 0.203 1.437 2.672 0.694 0.121 1.670 3.106 1.095 0.190 2.020 2.156 143.172 64.203 2,246.018 82.443 142.694 64.121 2,246.251 82.877 143.095 64.190 2,246.601 81.927 
169. หมู่ที่ 11 (ชุมชนบ้านโค้งวัญเพ็ญ) 6,020 1.879 0.326 1.903 3.539 1.196 0.208 2.535 4.715 1.578 0.274 2.823 3.013 143.879 64.326 2,246.484 83.310 143.196 64.208 2,247.116 84.486 143.578 64.274 2,247.403 82.783 
170. หมู่ที่ 1 บ้านพลูตาหลวง 2,940 4.977 0.863 2.248 4.181 9.238 1.607 5.528 10.280 12.530 2.173 11.325 12.087 146.977 64.863 2,246.829 83.952 151.238 65.607 2,250.109 90.051 154.530 66.173 2,255.906 91.858 
171. หมู่ที่ 2 บ้านขลอด 2,290 4.108 0.712 2.683 4.989 7.578 1.318 5.547 10.316 13.917 2.413 13.582 14.496 146.108 64.712 2,247.264 84.760 149.578 65.318 2,250.128 90.087 155.917 66.413 2,258.163 94.267 
172. หมู่ที่ 3 บ้านคลองไผ่ 2,340 4.715 0.818 3.074 5.716 8.946 1.556 6.125 11.390 11.233 1.948 8.845 9.440 146.715 64.818 2,247.654 85.487 150.946 65.556 2,250.706 91.161 153.233 65.948 2,253.426 89.211 
173. หมู่ที่ 4 บ้านคลองพลูตาหลวง 4,110 2.452 0.425 2.254 4.192 3.835 0.667 3.681 6.846 5.598 0.971 4.725 5.043 144.452 64.425 2,246.835 83.963 145.835 64.667 2,248.262 86.617 147.598 64.971 2,249.305 84.813 
174. หมู่ที่ 5 บ้านเขาบายศรี 3,010 4.892 0.848 3.493 6.496 5.532 0.962 6.884 12.802 9.857 1.709 6.052 6.459 146.892 64.848 2,248.074 86.267 147.532 64.962 2,251.465 92.573 151.857 65.709 2,250.633 86.230 
175. หมู่ที่ 6 บ้านเขาตะแบก 4,730 3.446 0.598 1.821 3.386 7.847 1.365 4.042 7.516 7.701 1.335 7.287 7.777 145.446 64.598 2,246.401 83.157 149.847 65.365 2,248.622 87.287 149.701 65.335 2,251.868 87.548 
176. หมู่ที่ 7 บ้านหนองหญ้านอ้ย 5,930 2.392 0.415 1.646 3.062 3.507 0.610 3.150 5.859 4.503 0.781 6.095 6.505 144.392 64.415 2,246.227 82.833 145.507 64.610 2,247.731 85.630 146.503 64.781 2,250.676 86.276 
177. หมู่ที่ 8 บ้านหนองหญ้า 7,120 1.606 0.279 1.206 2.242 0.724 0.126 1.120 2.082 1.141 0.198 1.555 1.660 143.606 64.279 2,245.787 82.013 142.724 64.126 2,245.701 81.853 143.141 64.198 2,246.136 81.431 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 5.2-2 ผลการประเมินคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระยะก่อสร้าง 
หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

พื้นที่อ่อนไหว/ชุมชน 

ระยะหา่ง
จากพ้ืนที่
โครงการ 
(เมตร) 

ผลประเมินจากแบบจ าลอง ผลตรวจวัดในสภาพปัจจบุันรวมกับผลประเมินจากแบบจ าลอง4/ 
งานก่อสร้างทางวิง่ที่ 2 งานก่อสร้างทางขับคูข่นาน งานก่อสร้างอุโมงค์ลอดใต้ทางวิ่ง งานก่อสร้างทางวิง่ที่ 2 งานก่อสร้างทางขับคูข่นาน งานก่อสร้างอุโมงค์ลอดใต้ทางวิ่ง 

TSP PM10 CO NO2 TSP PM10 CO NO2 TSP PM10 CO NO2 TSP PM10 CO NO2 TSP PM10 CO NO2 TSP PM10 CO NO2 
24 hrs 24 hrs 1 hr 1 hr 24 hrs 24 hrs 1 hr 1 hr 24 hrs 24 hrs 1 hr 1 hr 24 hrs 24 hrs 1 hr 1 hr 24 hrs 24 hrs 1 hr 1 hr 24 hrs 24 hrs 1 hr 1 hr 

178. ชุมชนบ้านหนองกระจง 5,840 1.979 0.343 1.940 3.608 3.444 0.599 3.348 6.226 4.819 0.836 3.908 4.171 143.979 64.343 2,246.521 83.379 145.444 64.599 2,247.929 85.997 146.819 64.836 2,248.489 83.942 
มาตรฐาน 3301/ 1201/ 34,2002/ 3203/ 3301/ 1201/ 34,2002/ 3203/ 3301/ 1201/ 34,2002/ 3203/ 3301/ 1201/ 34,2002/ 3203/ 3301/ 1201/ 34,2002/ 3203/ 3301/ 1201/ 34,2002/ 3203/ 

หมายเหตุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 2/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 3/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคา่ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
 4/ ผลการตดิตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปสูงสุด ระหว่างวนัที่ 18-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 และระหว่างวนัที่ 3-10 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 

ฝุ่นละอองรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงสดุ บริเวณโรงเรียนพฒันเวชศึกษา 0.142 มิลลิกรมัต่อลกูบาศก์เมตร โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม 0.071 มิลลิกรัมตอ่ลูกบาศก์เมตร โรงเรียนวัดพลา 0.089 มิลลกิรมัต่อลูกบาศก์เมตร โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ 0.074 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  
และโรงเรียนวัดสระแก้ว 0.089 มิลลกิรัมตอ่ลูกบาศก์เมตร  

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงสุด บริเวณโรงเรียนพัฒนเวชศึกษา 0.064 มิลลิกรัมตอ่ลกูบาศก์เมตร โรงเรียนวัดครีีภาวนาราม 0.042 มิลลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร โรงเรียนวัดพลา 0.053 มิลลกิรัมต่อลกูบาศกเ์มตร โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ 0.053 มิลลิกรัมต่อลกูบาศกเ์มตร  
และโรงเรียนวัดสระแก้ว 0.053 มิลลกิรัมตอ่ลูกบาศก์เมตร 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง สงูสุด บริเวณโรงเรียนพฒันเวชศกึษา มิลลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร โรงเรียนวัดครีีภาวนาราม มิลลกิรัมต่อลกูบาศกเ์มตร โรงเรียนวัดพลา มิลลิกรัมตอ่ลกูบาศก์เมตร โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ มิลลิกรัมตอ่ลกูบาศก์เมตร โรงเรียนวัดสระแกว้ มิลลกิรัมต่อลกูบาศกเ์มตร 
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง สงูสุด บริเวณโรงเรียนพฒันเวชศกึษา มิลลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร โรงเรียนวัดครีีภาวนาราม มิลลกิรัมต่อลกูบาศกเ์มตร โรงเรียนวัดพลา มิลลิกรัมตอ่ลกูบาศก์เมตร โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ มิลลิกรัมตอ่ลกูบาศก์เมตร โรงเรียนวัดสระแกว้ มิลลกิรมัต่อลกูบาศกเ์มตร 

 5/ ตัวแทนพื้นทีอ่่อนไหวตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

 

 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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รูปที่ 5.2-2 เส้นแสดงความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม จากกิจกรรมก่อสร้างทางวิ่งที่ 2 ในระยะก่อสร้าง 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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รูปที่ 5.2-3 เส้นแสดงความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน จากกิจกรรมก่อสร้างทางวิ่งที่ 2 ในระยะก่อสร้าง 

 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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รูปที่ 5.2-4 เส้นแสดงความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ จากกิจกรรมก่อสร้างทางวิ่งที่ 2  ในระยะก่อสร้าง 

 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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รูปที่ 5.2-5 เส้นแสดงความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ จากกิจกรรมก่อสร้างทางวิ่งที่ 2 ในระยะก่อสร้าง 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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รูปที่ 5.2-6 เส้นแสดงความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม จากกิจกรรมก่อสร้างทางขับคู่ขนาน  ในระยะก่อสร้าง  

 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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รูปที่ 5.2-7 เส้นแสดงความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน จากกิจกรรมก่อสร้างทางขับคู่ขนาน  ในระยะก่อสร้าง 

 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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รูปที่ 5.2-8 เส้นแสดงความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ จากกิจกรรมก่อสร้างทางขับคู่ขนาน  ในระยะก่อสร้าง 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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รูปที่ 5.2-9 เส้นแสดงความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ จากกิจกรรมก่อสร้างทางขับคู่ขนาน  ในระยะก่อสร้าง 

 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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รูปที่ 5.2-10 เส้นแสดงความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม จากกิจกรรมก่อสร้างอุโมงค์ลอดใต้ทางวิ่ง  ในระยะก่อสร้าง 

 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
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รูปที่ 5.2-11 เส้นแสดงความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน จากกิจกรรมก่อสร้างอุโมงค์ลอดใต้ทางวิ่ง  ในระยะก่อสร้าง 

 

ร่าง
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รูปที่ 5.2-12 เส้นแสดงความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ จากกิจกรรมก่อสร้างอุโมงค์ลอดใต้ทางวิ่ง  ในระยะก่อสร้าง 

 

ร่าง
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รูปที่ 5.2-13 เส้นแสดงความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ จากกิจกรรมก่อสร้างอุโมงค์ลอดใต้ทางวิ่ง ในระยะก่อสร้าง 

 

ร่าง
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5.2.2.2 ระยะด าเนินการ 

(1) แนวทางการศึกษา 

การก าหนดกรณีศึกษาการประเมินคุณภาพอากาศของโครงการได้ด าเนินการทั้ง 7 กรณี เช่นเดียวกับ
การศึกษาเรื่องเสียง (ข้อมูลคาดการณ์จ านวนเที่ยวบิน อ้างอิงจากรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวางแผนแม่บท
โครงการศึกษาความเหมาะสม โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและพื้นทีโ่ดยรอบ จังหวัดระยอง (เดือนธันวาคม พ.ศ. 
2561) ซึ่งประกอบด้วยสมมติฐานกรณีปกติ กรณีเลวร้าย (Peak Hour) และกรณีปิดทางวิ่งทางใดทางหนึ่ง แสดงดัง

ตารางที่ 5.2-3 โดยใช้ข้อมูลเที่ยวบินต่อปีจ าแนกตามรายชนิดอากาศยานในแต่ละทางวิ่งเป็นข้อมูลส าหรับน าเข้า
แบบจ าลอง Aviation Environmental Design Tool (AEDT) เพื่อประเมินอัตราการปล่อยสารมลพิษทางอากาศจาก
แหล่งก าเนิดภายในสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และใช้ค านวณความเข้มข้นสารมลพิษ 
ที่แพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อมใกล้เคียง และน าข้อมูลเข้าสู่แบบจ าลองคุณภาพอากาศ AERMOD เพื่อประเมิน 
การแพร่กระจายของสารมลพิษทางอากาศ 

ตารางที่ 5.2-3 สมมุติฐานการศึกษาส าหรับการประเมินผลกระทบด้านอากาศของโครงการ 

สมมุติฐานการศึกษา 
จ านวนเที่ยวบิน

ต่อป ี
จ านวนเที่ยวบิน

ต่อชั่วโมง 
จ านวนเที่ยวบินต่อวัน 

ฤดูร้อน ฤดูหนาว 
กรณีปกติ     
กรณีที่ 1 สถานการณ์การบินในปี พ.ศ. 2561 (1 ทางวิ่ง) 18,376 35 50 50 
กรณีที่ 2 คาดการณ์เท่ียวบินสูงสุดในปี พ.ศ. 2571 (2 ทางวิ่ง) 80,600 70 222 222 
กรณีที่ 3 คาดการณ์เท่ียวบินสูงสุดในปี พ.ศ. 2581 (2 ทางวิ่ง) 200,000 70 550 550 
กรณีที่ 4 คาดการณ์เท่ียวบินสูงสุดในปี พ.ศ. 2591 (2 ทางวิ่ง) 324,200 70 889 889 
กรณีเลวร้าย (Peak Hour)     
กรณีที่ 5 กรณีเลวร้าย (ชั่วโมงที่มีเที่ยวบินสูงสุด 70 เท่ียวบิน) 324,200 70 1,367 1,367 
กรณีปิดทางวิ่งทางใดทางหน่ึง     
กรณีที่ 6 ปิดทางวิ่งเส้นที่ 1 (ปี พ.ศ. 2591) 241,100 35 778 778 
กรณีที่ 7 ปิดทางวิ่งเส้นที่ 2 (ปี พ.ศ. 2591) 241,100 35 778 778 
ที่มา : ข้อมูลเที่ยวบินคาดการณ์อ้างอิงจากรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวางแผนแม่บทโครงการศึกษาความเหมาะสม โครงการพัฒนาสนามบินอู่

ตะเภาและพื้นที่โดยรอบ จังหวัดระยอง (เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561) 

แนวทางการน าแบบจ าลองคุณภาพอากาศ AERMOD มาประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศจาก
สนามบินนานาชาติ อู่ตะเภานั้น เริ่มจากการใช้แบบจ าลอง AEDT ค านวณอัตราการปล่อยมลพิษต่างๆ เช่น  
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ฝุ่นละออง และสารอินทรีย์ระเหยบางชนิด 
และน าผลการประเมินอัตราการปล่อยมลพิษจาก AEDT ใช้เป็นข้อมูลน าเข้าสู่แบบจ าลองคุณภาพอากาศ AERMOD  
เพื่อประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ แนวทางดังกล่าวนี้อ้างอิงจาก Emissions and Dispersion Modeling System 

(EDMS) User’s Manual, FAA-AEE-07-01, (Rev. 8 – 11/15/10), November 2010  แสดงดังตารางที่ 5.4-14 

ร่าง
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รูปที่ 5.2-14  ขั้นตอนการประเมินมลพิษทางอากาศจากสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา โดยใช้แบบจ าลอง 

AEDT และแบบจ าลองคุณภาพอากาศ AERMOD 

จากรูปที่ 5.2-14 การประเมินผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศจากสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา
โดยใช้แบบจ าลอง AEDT และแบบจ าลองคุณภาพอากาศ AERMOD มีขั้นตอนโดยสังเขป ดังนี้ 

 รวบรวมกิจกรรมในสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาชนิดของอากาศยาน ช่วงเวลาและความถี่
ของกิจกรรมในสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา เช่น จ านวนเที่ยวบิน ช่วงเวลาที่ใช้ เช่น การวิ่ง 
Taxi ในสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 

 น าข้อมูลที่รวบรวมได้ น าเข้าแบบจ าลอง AEDT เพื่อค านวณอัตราการปล่อยมลพิษจาก 
สนามบินนานาชาติอู่ตะเภาในแถบสีฟ้า 

 น าผลอัตราการปล่อยสารมลพิษจากสนามบินเป็นข้อมูลน าเข้าส าหรับแบบจ าลองคุณภาพ
อากาศ AERMOD 

 ใช้แบบจ าลองคุณภาพอากาศ AERMOD ประเมินผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศจาก 
สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา โดยมีข้อมูลน าเข้าเพิ่มเติมคือ ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา และข้อมูล
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ความสูงต่ าของภูมิประเทศบริเวณที่ศึกษา ได้ผลเป็นความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศ
ดังแสดงในแถบสีแดง 

 หลังจากที่ประเมินโดยใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ที่ปรึกษาจะ
ประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบด้านอากาศโดยใช้แนวทางเช่นเดียวกับการประเมินเสียง 
เปรียบเทียบจากข้อมูลเดิมและข้อมูลการประเมินในระยะด าเนินการ เพื่อก าหนดมาตรการ
ในการลดผลกระทบด้านอากาศให้ชัดเจน มีความเหมาะสมและสามารถปฏิบัติได้จริงภายใต้
กฏหมายของประเทศไทยในปัจจุบัน 

แนวทางการประเมินผลกระทบ 

ผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการขึ้น-ลงของอากาศยานเป็นหลัก ด าเนินการประเมินผล
กระทบด้านมลพิษทางอากาศที่คาดว่ามีผลต่อผู้ปฏิบัติงาน และบริเวณชุมชนที่อาศัยโดยรอบสนามบินนานาชาติ  
อู่ตะเภา ครอบคลุมทั้งระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ โดยจะน าข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทั่วไปในพื้นที่โครงการและบริเวณพื้นที่ที่ไวต่อการได้รับผลกระทบที่อยู่ในพื้นที่ศึกษา มาประกอบการ
คาดการณ์ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ และผลกระทบในภาพรวมของสนามบิน โดยมีขั้นตอน
การศึกษาดังนี้ 

(2) ผลการศึกษา 

ผลการคาดการณ์การแพร่กระจายสารมลพิษทางอากาศระยะด าเนินการของโครงการ กรณีที่ 4  : 
สมมุติฐานคาดการณ์เที่ยวบินสูงสุดในปี พ.ศ. 2591 (2 ทางวิ่ง) กรณีที่ 5 สมมุติฐานกรณีเลวร้าย (ชั่วโมงที่มีเที่ยวบิน
สูงสุด 70 เที่ยวบิน) กรณีที่ 6 : สมมุติฐานปิดทางวิ่งทางใดทางหนึ่ง ปิดทางวิ่งเส้นที่ 1 และกรณีที่ 7 : สมมุติฐาน 

ปิดทางวิ่งทางใดทางหนึ่ง ปิดทางวิ่งเส้นที่ 2 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 5.2-4 และรูปที่ 5.2-15 ถึง รูปที่ 5.2-25
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1) คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

จากการคาดการณ์การแพร่กระจายของสารมลพิษทางอากาศประเภทดัชนีคุณภาพอากาศ 
ในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกอบด้วย ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) โดยใช้แบบจ าลอง  AERMOD พบว่า  
ค่าความเข้มข้นสูงสุดของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ทุกกรณีไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศ 
ในบรรยากาศโดยทั่วไป ในขณะที่ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ทุกกรณีเกินค่ามาตรฐาน 

ค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 5.2-4 และรูปที่ 5.2-15 ถึง  
รูปที่ 5.2-18 

เมื่อพิจารณาค่าความเข้มข้นของสารมลพิษ ณ ต าแหน่งพื้นที่ อ่อนไหวและชุมชน พบว่า 
ค่าความเข้มข้นสูงสุดของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ทุกกรณีไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศ 
ในบรรยากาศโดยทั่วไป ในขณะที่ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าเกินมาตรฐาน จ านวน 5 แห่ง 

2) สารอินทรีย์ระเหย 

จากการคาดการณ์การแพร่กระจายของสารมลพิษทางอากาศประเภทสารอินทรีย์ระเหย 
ป ระกอบด้ วย  อะครอลี น  (Acrolein) เบน ซีน  (Benzene) และ  1 ,3 บิ วท าได อีน  (1 ,3 -Butadiene) ดั ง 
รูปที่ 5.2-19 และรูปที่ 5.2-21 โดยใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ (AERMOD) พบว่าเมื่อเปรียบเทียบความเข้มข้น
สูงสุด เฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงสุด ของอะครอลีน (Acrolein) เบนซีน (Benzene) และ 1,3 บิวทาไดอีน (1,3-Butadiene) 
กับมาตรฐานค่าเฝ้าระวังส าหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง ของประเทศไทย 
พบว่าเบนซีน (Benzene) และ 1,3 บิวทาไดอีน (1,3-Butadiene) มีค่าไม่เกินค่าเฝ้าระวัง (ตามประกาศกรมควบคุม
มลพิษ ก าหนดค่าเฝ้าระวังส าหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง ของเบนซีน ไม่เกิน 
7.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ 1,3 บิวทาไดอีน ไม่เกิน 5.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ในขณะที่ค่าความ
เข้มข้นของอะครอลีน (Acrolein) สูงกว่าค่าเฝ้าระวัง (ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ ก าหนดค่าเฝ้าระวังส าหรับ
สารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง ของอะครอลีน ไม่เกิน 0.55 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

เมื่อพิจารณาค่าความเข้มข้นของสารมลพิษ ณ ต าแหน่งพื้นที่ อ่อนไหวและชุมชน พบว่า  
ค่าความเข้มข้นสูงสุดของเบนซีน (Benzene) และ 1,3 บิวทาไดอีน (1,3-Butadiene) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ทุกกรณี 
ไม่เกินค่าเฝ้าระวัง ในขณะที่อะครอลีน มีค่าสูงกว่าค่าเฝ้าระวัง จ านวน 16 แห่ง 

 ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 5.2-4 ผลการคาดการณ์การแพร่กระจายของสารมลพิษทางอากาศในบรรยากาศ ระยะด าเนินการ 

บริเวณ 

PM10 SO2 NO2 CO  Acrolein Benzene  1,3-Butadiene 

เฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงสดุ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงสดุ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด เฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด เฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงสดุ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงสดุ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงสดุ 

กรณีที่ 5 กรณีที่ 6 กรณีที่ 7 กรณีที่ 5 กรณีที่ 6 กรณีที่ 7 กรณีที่ 5 กรณีที่ 6 กรณีที่ 7 กรณีที่ 5 กรณีที่ 6 กรณีที่ 7 กรณีที่ 5 กรณีที่ 6 กรณีที่ 7 กรณีที่ 5 กรณีที่ 6 กรณีที่ 7 กรณีที่ 5 กรณีที่ 6 กรณีที่ 7 

ค่าความเข้มข้นสูงสุด (Cmax) 9.582 9.833 5.915 67.362 70.406 59.014 880.410 1,058.643 989.989 4,337 5,019 4,701 3.241 3.358 2.818 1.463 2.320 1.949 2.233 2.313 1.941 

ต าแหน่งค่าความเข้มข้นสูงสุด 719192.23 719192.23 718692.23 719192.23 719192.23 718692.23 718692.23 718692.23 718692.23 718692.23 718692.23 718692.23 719192.23 719192.23 718692.23 719192.23 719192.23 718692.23 719192.23 719192.23 718692.23 

1404801.29 1404801.29 1406801.29 1404801.29 1404801.29 1406801.29 1404301.29 1404301.29 1406801.29 1404301.29 1404301.29 1406801.29 1404801.29 1404801.29 1406801.29 1404801.29 1404801.29 1406801.29 1404801.29 1404801.29 1406801.29 

อยู่ในพื้นที่
โครงการ 

อยู่ในพื้นที่

โครงการ 

อยู่นอกพื้นที่

โครงการ 

อยู่ในพื้นที่

โครงการ 

อยู่ในพื้นที่

โครงการ 

อยู่นอกพื้นที่

โครงการ 

อยู่ในพื้นที่

โครงการ 

อยู่ในพื้นที่

โครงการ 

อยู่นอกพื้นที่

โครงการ 

อยู่ในพื้นที่

โครงการ 

อยู่ในพื้นที่

โครงการ 

อยู่นอกพื้นที่

โครงการ 

อยู่ในพื้นที่

โครงการ 

อยู่ในพื้นที่

โครงการ 

อยู่นอกพื้นที่

โครงการ 

อยู่ในพื้นที่

โครงการ 

อยู่ในพื้นที่

โครงการ 

อยู่นอกพื้นที่

โครงการ 

อยู่ในพื้นที่

โครงการ 

อยู่ในพื้นที่

โครงการ 

อยู่นอกพื้นที่

โครงการ 

1 โรงเรียนบ้านมาบฟกัทอง 0.471 0.345 0.376 3.308 2.467 2.110 150.270 70.884 106.918 732.49 336.04 507.74 0.160 0.118 0.101 0.067 0.081 0.070 0.110 0.081 0.069 

2 โรงเรียนผู้รู้ ญสส.80 0.491 0.278 0.305 3.449 1.989 2.370 112.534 86.531 66.493 550.93 410.22 315.77 0.167 0.095 0.113 0.066 0.066 0.078 0.115 0.065 0.078 

3 โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย ์ 0.338 0.220 0.178 2.373 1.578 1.820 111.731 68.123 67.677 545.69 322.95 321.39 0.115 0.075 0.087 0.047 0.052 0.060 0.079 0.052 0.060 

4 โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์  

(ศึกษาพิเศษชลบุรี) 

0.186 0.116 0.091 1.306 0.831 0.930 61.894 39.784 46.161 301.72 188.61 219.21 0.063 0.040 0.044 0.026 0.027 0.031 0.043 0.027 0.031 

5 โรงเรียนบ้านเขาบายศรี 0.607 0.382 0.283 4.265 2.735 3.175 154.708 86.410 122.785 755.03 409.65 583.10 0.206 0.130 0.152 0.080 0.090 0.105 0.142 0.090 0.104 

6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. พลูตาหลวง 2  

บ้านเขาบายศรี 

0.802 0.530 0.495 5.633 3.791 4.436 253.417 145.444 200.227 1,237.12 689.51 950.86 0.272 0.181 0.212 0.106 0.125 0.146 0.188 0.125 0.146 

7 โรงเรียนอนุบาลอธฏิฐาน 1.241 0.718 0.745 8.719 5.141 5.054 221.640 126.585 148.395 1,081.31 600.10 704.71 0.421 0.245 0.241 0.170 0.169 0.167 0.290 0.169 0.166 

8 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา 0.896 0.520 1.341 6.297 3.723 5.275 232.615 137.174 149.689 1,135.72 650.30 710.86 0.304 0.178 0.252 0.123 0.123 0.174 0.210 0.122 0.174 

9 โรงเรียนบ้านขลอด 1.014 0.527 0.772 7.127 3.773 4.558 131.324 74.297 89.352 641.02 352.22 424.32 0.344 0.180 0.218 0.137 0.124 0.151 0.237 0.124 0.150 

10 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขลอด 1.045 0.537 0.826 7.339 3.845 4.734 137.204 77.163 91.756 669.68 365.81 435.74 0.355 0.183 0.226 0.141 0.127 0.156 0.244 0.126 0.156 

11 โรงเรียนบ้าน กม. ห้า 0.391 0.236 0.405 2.744 1.690 1.692 148.525 89.117 87.121 725.34 422.48 413.73 0.133 0.081 0.081 0.054 0.056 0.056 0.091 0.056 0.056 

12 โรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ 0.357 0.214 0.311 2.509 1.532 1.443 135.511 80.022 80.903 661.68 379.36 384.20 0.121 0.073 0.069 0.049 0.050 0.048 0.083 0.050 0.047 

13 สถานรับเล้ียงเด็กปฐมวัย ทร.8 0.425 0.241 0.340 2.986 1.723 1.863 115.050 67.563 73.642 561.41 320.29 349.72 0.144 0.082 0.089 0.058 0.057 0.062 0.099 0.057 0.061 

14 โรงเรียนจุกเสม็ด 0.425 0.237 0.339 2.985 1.700 1.863 116.121 68.048 74.393 566.63 322.60 353.29 0.144 0.081 0.089 0.058 0.056 0.062 0.099 0.056 0.061 

15 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจุกเสม็ด 0.424 0.232 0.337 2.978 1.660 1.880 118.033 68.665 75.655 575.96 325.52 359.28 0.144 0.079 0.090 0.058 0.055 0.062 0.099 0.055 0.062 

16 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชอ่งแสมสาร 0.347 0.254 0.247 2.440 1.815 1.477 95.023 60.506 62.941 463.90 286.84 298.90 0.118 0.087 0.071 0.049 0.060 0.049 0.081 0.060 0.049 

17 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร 0.300 0.213 0.208 2.106 1.525 1.646 97.599 61.358 67.411 475.89 290.88 320.13 0.102 0.073 0.079 0.041 0.050 0.054 0.070 0.050 0.054 

18 ศูนย์ กศน. ต าบลแสมสาร 0.300 0.223 0.229 2.109 1.600 1.612 91.902 59.508 65.384 447.97 282.11 310.50 0.102 0.076 0.077 0.041 0.053 0.053 0.070 0.053 0.053 

19 สถานรับเล้ียงเด็กปฐมวัย ทร.6 กองการบิน

ทหารเรือ 

1.565 0.777 0.892 10.992 5.564 7.285 160.789 90.702 106.091 784.54 429.99 503.81 0.531 0.265 0.348 0.210 0.183 0.241 0.366 0.183 0.240 

20 โรงเรียนวัดพลา 0.717 0.430 0.270 5.037 3.081 2.809 132.621 84.348 74.647 648.01 399.87 354.49 0.243 0.147 0.134 0.099 0.102 0.093 0.168 0.101 0.092 

21 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลพลา 0.638 0.380 0.250 4.480 2.724 2.516 120.642 77.336 68.857 589.52 366.63 327.00 0.216 0.130 0.120 0.088 0.090 0.083 0.149 0.090 0.083 

22 โรงเรียนบ้านคลองทราย 0.872 0.556 0.275 6.128 3.984 3.184 122.170 75.324 69.694 596.78 357.09 330.97 0.296 0.190 0.152 0.121 0.131 0.105 0.204 0.131 0.105 

23 โรงเรียนสองภาษาระยอง 0.912 0.542 0.348 6.408 3.882 3.612 142.725 89.432 80.024 697.29 423.97 380.03 0.309 0.185 0.172 0.126 0.128 0.119 0.213 0.128 0.119 

24 โรงเรียนนานาชาติสวนระยอง 0.811 0.477 0.341 5.699 3.418 3.246 129.630 81.648 73.533 633.25 387.07 349.20 0.275 0.163 0.155 0.112 0.113 0.107 0.190 0.112 0.107 

25 โรงเรียนเทศบาลเมืองบ้านฉาง 1  

(วัดคีรีภาวนาราม) 

0.575 0.408 0.319 4.041 2.924 1.805 57.599 48.904 32.949 282.00 231.84 156.47 0.195 0.139 0.086 0.082 0.096 0.060 0.134 0.096 0.059 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 5.2-4 ผลการคาดการณ์การแพร่กระจายของสารมลพิษทางอากาศในบรรยากาศ ระยะด าเนินการ 

บริเวณ 

PM10 SO2 NO2 CO  Acrolein Benzene  1,3-Butadiene 

เฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงสดุ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงสดุ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด เฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด เฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงสดุ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงสดุ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงสดุ 

กรณีที่ 5 กรณีที่ 6 กรณีที่ 7 กรณีที่ 5 กรณีที่ 6 กรณีที่ 7 กรณีที่ 5 กรณีที่ 6 กรณีที่ 7 กรณีที่ 5 กรณีที่ 6 กรณีที่ 7 กรณีที่ 5 กรณีที่ 6 กรณีที่ 7 กรณีที่ 5 กรณีที่ 6 กรณีที่ 7 กรณีที่ 5 กรณีที่ 6 กรณีที่ 7 

26 โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม 0.559 0.392 0.298 3.925 2.805 1.788 55.867 46.791 32.378 273.47 221.82 153.76 0.189 0.134 0.085 0.079 0.092 0.059 0.130 0.092 0.059 

27 โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ 1.274 0.710 1.013 8.954 5.080 5.389 180.596 98.128 136.153 880.50 465.20 646.58 0.433 0.242 0.257 0.174 0.167 0.178 0.298 0.167 0.177 

28 โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา 2.266 0.417 0.831 15.915 2.984 15.643 230.611 149.351 255.689 1,117.67 708.03 1,214.24 0.771 0.142 0.747 0.280 0.098 0.517 0.531 0.098 0.514 

29 วิทยาลยัเทคโนโลยีพัฒนเวช 1.860 0.425 0.757 13.064 3.041 13.100 217.845 137.455 232.473 1,057.35 651.64 1,103.99 0.633 0.145 0.625 0.228 0.100 0.433 0.436 0.100 0.431 

30 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงส่องหล้า 3 1.776 1.191 0.910 12.478 8.527 11.095 201.676 218.008 231.294 976.61 1,033.51 1,098.39 0.602 0.407 0.530 0.249 0.281 0.366 0.415 0.280 0.365 

31 โรงเรียนวัดสระแก้ว 1.842 1.424 0.952 12.933 10.198 14.906 239.173 277.759 278.157 1,157.91 1,316.77 1,320.94 0.628 0.486 0.712 0.247 0.336 0.492 0.432 0.335 0.490 

32 โรงเรียนวัดสมบูรณาราม (เต็มราษฎร์อนุสรณ์) 1.347 1.134 0.867 9.461 8.116 7.117 192.375 203.933 204.895 933.18 966.79 973.02 0.458 0.387 0.340 0.178 0.267 0.235 0.315 0.267 0.234 

33 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลส านกัท้อนใน

โรงเรียนวัดสมบูรณาราม 

1.347 1.134 0.867 9.461 8.116 7.117 192.375 203.933 204.895 933.18 966.79 973.02 0.458 0.387 0.340 0.178 0.267 0.235 0.315 0.267 0.234 

34 โรงเรียนสัจจศึกษา 0.410 0.242 0.314 2.882 1.732 1.638 70.985 55.778 47.704 346.78 264.43 226.54 0.139 0.083 0.078 0.056 0.057 0.054 0.096 0.057 0.054 

35 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ 0.552 0.366 0.459 3.878 2.624 1.913 75.743 65.923 59.017 370.84 312.52 280.26 0.187 0.125 0.091 0.077 0.086 0.063 0.129 0.086 0.063 

36 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยายร้า 0.503 0.343 0.400 3.533 2.456 1.677 67.936 57.748 52.802 332.14 273.77 250.75 0.170 0.117 0.080 0.071 0.081 0.055 0.117 0.081 0.055 

37 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยอ าเภอบา้นฉาง 

0.669 0.389 0.591 4.699 2.785 2.710 88.564 81.887 72.839 432.02 388.20 345.90 0.227 0.133 0.129 0.092 0.092 0.089 0.156 0.092 0.089 

38 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านส านักท้อน 0.449 0.355 0.284 3.156 2.538 2.151 80.645 71.009 69.545 394.50 336.63 330.26 0.153 0.121 0.103 0.060 0.084 0.071 0.105 0.083 0.071 

39 โรงเรียนวัดส านักกะทอ้น 0.471 0.373 0.282 3.307 2.674 2.214 81.478 72.630 69.763 398.30 344.32 331.30 0.160 0.128 0.106 0.063 0.088 0.073 0.110 0.088 0.073 

40 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบุรพทิศ อบต. ส านักท้อน 0.332 0.271 0.176 2.332 1.937 1.671 66.288 53.664 52.768 323.63 254.41 250.59 0.113 0.092 0.080 0.046 0.064 0.055 0.078 0.064 0.055 

41 โรงเรียนวัดชากหมาก 0.300 0.212 0.186 2.108 1.517 1.519 63.268 49.621 50.240 309.35 235.24 238.59 0.102 0.072 0.073 0.040 0.050 0.050 0.070 0.050 0.050 

42 โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ส กรีนวัลเล่ย์ 

ระยอง 

0.083 0.052 0.077 0.583 0.373 0.388 22.005 15.993 13.300 107.66 75.82 63.16 0.028 0.018 0.019 0.011 0.012 0.013 0.019 0.012 0.013 

43 โรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด 0.162 0.111 0.074 1.141 0.797 0.538 22.661 15.472 14.359 110.80 73.35 68.19 0.055 0.038 0.026 0.023 0.026 0.018 0.038 0.026 0.018 

44 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูดร-หว้ยมะหาด 0.162 0.111 0.074 1.141 0.797 0.538 22.661 15.472 14.359 110.80 73.35 68.19 0.055 0.038 0.026 0.023 0.026 0.018 0.038 0.026 0.018 

45 โรงเรียนอนุบาลชนบทพัฒนา 0.251 0.160 0.145 1.762 1.142 0.918 49.946 32.245 29.401 243.97 152.86 139.62 0.085 0.054 0.044 0.035 0.038 0.030 0.059 0.038 0.030 

46 โรงเรียนวัดเนินกระปรอก 0.157 0.108 0.081 1.105 0.772 0.674 39.023 23.045 23.785 190.51 109.25 112.95 0.053 0.037 0.032 0.022 0.025 0.022 0.037 0.025 0.022 

47 โรงเรียนอุดมวิทยานกุูล 0.224 0.139 0.109 1.573 0.998 0.912 51.707 31.950 30.346 252.58 151.46 144.11 0.076 0.048 0.044 0.031 0.033 0.030 0.052 0.033 0.030 

48 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านฉาง  

(วัดเนินกระปรอก) 

0.160 0.109 0.079 1.128 0.778 0.686 39.319 23.410 23.758 191.97 110.98 112.83 0.054 0.037 0.033 0.022 0.026 0.023 0.038 0.026 0.023 

49 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 0.401 0.280 0.441 2.817 2.003 1.452 82.203 61.551 53.942 402.25 291.79 256.17 0.136 0.096 0.069 0.057 0.066 0.048 0.094 0.066 0.048 

50 วิทยาลยัเทคโนโลยีอกัษรบริหารธุรกิจ 0.933 0.665 0.566 6.556 4.764 2.906 122.425 93.335 58.499 599.30 442.48 277.80 0.316 0.227 0.139 0.132 0.157 0.096 0.218 0.157 0.096 

51 โรงเรียนวัดบ้านฉาง (บุญรอดประชานกุลู) 1.356 1.022 0.517 9.530 7.315 3.836 165.123 142.923 109.769 809.53 677.56 521.28 0.460 0.349 0.183 0.194 0.241 0.127 0.317 0.240 0.126 

52 โรงเรียนวัดประชุมมิตรบ ารุง 0.910 0.532 0.249 6.391 3.809 3.664 156.571 96.169 91.624 764.65 455.91 435.11 0.309 0.182 0.175 0.125 0.126 0.121 0.213 0.125 0.121 

53 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบา้นฉาง 3 

(บ้านประชุมมิตร-ล้อเกวียน) 

0.818 0.592 0.599 5.750 4.237 2.491 191.060 116.855 109.912 933.22 553.97 521.96 0.277 0.202 0.119 0.116 0.140 0.082 0.191 0.139 0.082 

54 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลบาลบ้านฉาง (บ้าน 0.818 0.592 0.599 5.750 4.237 2.491 191.060 116.855 109.912 933.22 553.97 521.96 0.277 0.202 0.119 0.116 0.140 0.082 0.191 0.139 0.082 

ร่าง



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

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 5-38 
 

ตารางที่ 5.2-4 ผลการคาดการณ์การแพร่กระจายของสารมลพิษทางอากาศในบรรยากาศ ระยะด าเนินการ 

บริเวณ 

PM10 SO2 NO2 CO  Acrolein Benzene  1,3-Butadiene 

เฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงสดุ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงสดุ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด เฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด เฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงสดุ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงสดุ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงสดุ 

กรณีที่ 5 กรณีที่ 6 กรณีที่ 7 กรณีที่ 5 กรณีที่ 6 กรณีที่ 7 กรณีที่ 5 กรณีที่ 6 กรณีที่ 7 กรณีที่ 5 กรณีที่ 6 กรณีที่ 7 กรณีที่ 5 กรณีที่ 6 กรณีที่ 7 กรณีที่ 5 กรณีที่ 6 กรณีที่ 7 กรณีที่ 5 กรณีที่ 6 กรณีที่ 7 

ประชุมมิตร-ล้อเกวยีน) 

55 โรงเรียนอนุบาลรักภาษา 0.676 0.413 0.371 4.749 2.956 2.598 110.108 68.055 62.650 537.87 322.63 297.52 0.229 0.141 0.124 0.093 0.097 0.086 0.158 0.097 0.085 

56 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบา้นฉาง 

(ศูนย์พยูน) 

0.602 0.387 0.304 4.232 2.769 2.180 111.383 69.150 65.723 544.12 327.82 312.11 0.204 0.132 0.104 0.084 0.091 0.072 0.141 0.091 0.072 

57 โรงเรียนบ้านพยูน 0.589 0.377 0.303 4.138 2.703 2.137 110.401 68.519 66.985 539.32 324.83 318.11 0.200 0.129 0.102 0.082 0.089 0.071 0.138 0.089 0.070 

58 วัดมาบฟกัทอง 0.447 0.271 0.270 3.144 1.938 1.972 135.541 85.549 96.368 662.23 405.56 457.64 0.152 0.092 0.094 0.061 0.064 0.065 0.105 0.064 0.065 

59 ส านักสงฆ์ศิริศิริรักษ์ 0.306 0.245 0.099 2.149 1.752 1.670 55.375 46.620 50.686 269.09 221.01 240.70 0.104 0.084 0.080 0.044 0.058 0.055 0.071 0.058 0.055 

60 ส านักปฏบิัติธรรมอนันต์บูรพาราม 0.495 0.286 0.297 3.479 2.049 3.172 175.417 114.278 110.663 857.32 541.76 525.53 0.168 0.098 0.151 0.067 0.068 0.105 0.116 0.067 0.104 

61 วัดญาณสังวรารามวรมหาวหิาร 0.493 0.359 0.475 3.465 2.570 2.380 194.914 121.363 144.271 952.20 575.35 685.13 0.167 0.123 0.114 0.067 0.085 0.079 0.115 0.084 0.078 

62 อเนกกุศลศาลา (วิหารเซียน) 0.613 0.434 0.512 4.306 3.109 2.297 180.483 81.761 138.533 879.01 387.60 657.88 0.208 0.148 0.110 0.087 0.102 0.076 0.143 0.102 0.076 

63 พระพุทธรูปเขาชจีรรย ์ 0.106 0.064 0.042 0.746 0.461 0.411 34.832 25.487 27.456 170.43 120.83 130.38 0.036 0.022 0.020 0.015 0.015 0.014 0.025 0.015 0.014 

64 วัดเขาชีจรรย ์ 0.094 0.056 0.054 0.663 0.404 0.440 46.560 27.814 30.494 227.24 131.86 144.81 0.032 0.019 0.021 0.013 0.013 0.015 0.022 0.013 0.014 

65 ส านักวิปัสสนาเวฬุอัมพวัน 0.740 0.434 0.381 5.200 3.111 3.622 205.448 143.130 170.961 1,003.47 678.54 811.88 0.251 0.148 0.173 0.099 0.102 0.120 0.173 0.102 0.119 

66 วัดเขาบายศรี สันติธรรม 1.094 0.611 0.698 7.687 4.378 5.412 328.364 225.558 279.532 1,603.13 1,069.30 1,327.47 0.372 0.209 0.258 0.145 0.144 0.179 0.256 0.144 0.178 

67 วัดทุ่งโปรง 0.132 0.077 0.096 0.929 0.548 0.546 30.595 18.072 18.223 149.39 85.68 86.54 0.045 0.026 0.026 0.018 0.018 0.018 0.031 0.018 0.018 

68 ศูนย์ปฏิบัติธรรมสัตหีบ (บันไดแกว้) 0.166 0.095 0.126 1.167 0.683 0.682 31.800 18.693 19.031 155.27 88.62 90.37 0.056 0.033 0.033 0.023 0.023 0.023 0.039 0.022 0.022 

69 ส านักสงฆ์โพธปิิยะ (ธรรมยุต) สาขาโพธสิัมพันธ ์ 0.142 0.082 0.113 0.996 0.589 0.576 26.293 15.653 15.561 128.40 74.21 73.90 0.048 0.028 0.027 0.019 0.019 0.019 0.033 0.019 0.019 

70 ส านักปฏบิัติธรรมเขาพลูตาหลวง 0.077 0.048 0.100 0.540 0.345 0.303 23.072 13.143 14.215 112.62 62.31 67.50 0.026 0.016 0.014 0.011 0.011 0.010 0.018 0.011 0.010 

71 ส านักปฏบิัติธรรม กม.8 0.676 0.327 0.524 4.751 2.343 3.210 109.624 62.446 67.544 535.12 296.04 320.76 0.230 0.112 0.153 0.091 0.077 0.106 0.158 0.077 0.106 

72 ศาลเจ้าแม่กวนอิม 1.041 0.542 0.738 7.315 3.881 4.670 135.273 74.818 91.127 659.76 354.69 432.75 0.354 0.185 0.223 0.141 0.128 0.154 0.244 0.128 0.154 

73 วัดราษฎร์สามัคคี 1.063 0.550 0.838 7.472 3.941 4.793 136.943 77.167 93.370 668.42 365.83 443.40 0.361 0.188 0.229 0.144 0.130 0.158 0.249 0.130 0.158 

74 วัดรังสีสุนทร (กม.5) 0.417 0.251 0.398 2.931 1.794 1.676 128.118 77.187 74.844 625.70 365.92 355.43 0.142 0.086 0.080 0.058 0.059 0.055 0.097 0.059 0.055 

75 คริสตจักรพัฒนาการแสมสาร 0.460 0.320 0.394 3.234 2.288 2.032 191.743 102.080 125.099 935.47 483.93 594.08 0.156 0.109 0.097 0.065 0.075 0.067 0.108 0.075 0.067 

76 วัดช่องแสมสาร 0.304 0.227 0.232 2.138 1.628 1.620 92.262 60.150 66.234 449.68 285.15 314.54 0.103 0.078 0.077 0.042 0.054 0.054 0.071 0.054 0.053 

77 วิหารหลวงพ่อด า 0.333 0.225 0.197 2.340 1.608 1.247 96.685 69.592 76.890 473.00 329.92 365.14 0.113 0.077 0.060 0.047 0.053 0.041 0.078 0.053 0.041 

78 ส านักวิปัสนาวัดพลา 0.697 0.418 0.274 4.897 2.990 2.737 138.835 87.392 77.456 678.31 414.30 367.83 0.237 0.143 0.131 0.096 0.099 0.090 0.163 0.098 0.090 

79 วัดพลา 0.677 0.406 0.257 4.760 2.906 2.661 124.505 80.027 71.025 608.18 379.38 337.29 0.230 0.139 0.127 0.093 0.096 0.088 0.158 0.095 0.088 

80 วัดคลองทราย 0.982 0.611 0.303 6.900 4.372 3.698 134.213 87.069 75.842 655.91 412.77 360.17 0.333 0.209 0.177 0.136 0.144 0.122 0.230 0.144 0.122 

81 วัดคีรีภาวนาราม 0.470 0.315 0.180 3.305 2.252 1.614 43.954 33.213 27.533 214.94 157.45 130.75 0.160 0.107 0.077 0.066 0.074 0.053 0.110 0.074 0.053 

82 คริสตจักรไคร้สตเชิชบ้านฉาง 0.427 0.337 0.175 3.004 2.413 1.254 49.291 38.524 26.828 240.95 182.63 127.41 0.145 0.115 0.060 0.062 0.079 0.041 0.100 0.079 0.041 

83 คริสตจักรบ้านฉาง 0.358 0.313 0.160 2.515 2.240 1.211 47.745 37.888 32.792 233.13 179.62 155.73 0.121 0.107 0.058 0.053 0.074 0.040 0.083 0.074 0.040 

84 วัดบ้านคลองบางไผ่ 1.198 0.686 0.910 8.421 4.914 4.933 186.186 99.128 140.983 907.95 469.94 669.51 0.407 0.234 0.236 0.164 0.162 0.163 0.280 0.161 0.162 

85 วัดสระแกว้ 2.541 2.509 1.126 17.849 17.965 18.921 420.045 505.080 488.192 2,069.42 2,394.44 2,318.37 0.865 0.857 0.903 0.342 0.592 0.625 0.596 0.590 0.622 

86 วัดสมบูรณาราม 1.342 1.149 0.858 9.428 8.225 8.242 206.068 199.527 219.353 1,000.41 945.90 1,041.68 0.456 0.392 0.394 0.183 0.271 0.272 0.314 0.270 0.271 

ร่าง



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

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 5-39 
 

ตารางที่ 5.2-4 ผลการคาดการณ์การแพร่กระจายของสารมลพิษทางอากาศในบรรยากาศ ระยะด าเนินการ 

บริเวณ 

PM10 SO2 NO2 CO  Acrolein Benzene  1,3-Butadiene 

เฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงสดุ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงสดุ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด เฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด เฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงสดุ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงสดุ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงสดุ 

กรณีที่ 5 กรณีที่ 6 กรณีที่ 7 กรณีที่ 5 กรณีที่ 6 กรณีที่ 7 กรณีที่ 5 กรณีที่ 6 กรณีที่ 7 กรณีที่ 5 กรณีที่ 6 กรณีที่ 7 กรณีที่ 5 กรณีที่ 6 กรณีที่ 7 กรณีที่ 5 กรณีที่ 6 กรณีที่ 7 กรณีที่ 5 กรณีที่ 6 กรณีที่ 7 

87 วัดสุวรรณรังสรรค์ 0.503 0.343 0.400 3.533 2.456 1.677 67.936 57.748 52.802 332.14 273.77 250.75 0.170 0.117 0.080 0.071 0.081 0.055 0.117 0.081 0.055 

88 คริสตจักรพระคุณเต็มล้นบ้านฉาง 0.691 0.561 0.645 4.855 4.017 4.282 117.405 108.959 127.885 569.03 516.54 607.31 0.235 0.192 0.204 0.094 0.132 0.141 0.162 0.132 0.141 

89 วัดส านักกะท้อน 0.487 0.387 0.283 3.419 2.772 2.276 82.042 73.804 71.038 400.88 349.88 337.35 0.165 0.132 0.109 0.065 0.091 0.075 0.114 0.091 0.075 

90 วัดหนองโบสถ ์ 0.360 0.195 0.281 2.530 1.398 1.559 47.853 40.766 36.977 234.25 193.26 175.60 0.122 0.067 0.074 0.049 0.046 0.051 0.084 0.046 0.051 

91 ศาลหลวงเต่ียชากหมาก 0.292 0.237 0.215 2.048 1.698 1.402 64.568 52.959 51.469 314.64 251.06 244.42 0.099 0.081 0.067 0.039 0.056 0.046 0.068 0.056 0.046 

92 วัดชากหมาก 0.298 0.236 0.219 2.090 1.692 1.481 65.645 53.786 52.531 321.07 254.98 249.46 0.101 0.081 0.071 0.040 0.056 0.049 0.070 0.056 0.049 

93 คริสตจักรของพระคริสต์บ้านฉาง 0.175 0.112 0.079 1.230 0.799 0.639 23.281 16.660 14.350 113.66 78.98 68.15 0.059 0.038 0.031 0.024 0.026 0.021 0.041 0.026 0.021 

94 วัดภูดรน่ิมเสนาะ 0.159 0.114 0.079 1.117 0.819 0.488 22.205 16.503 14.492 108.62 78.24 68.82 0.054 0.039 0.023 0.023 0.027 0.016 0.037 0.027 0.016 

95 วัดเนินกระปรอก 0.183 0.124 0.086 1.284 0.885 0.773 41.943 26.705 25.511 204.77 126.60 121.15 0.062 0.042 0.037 0.025 0.029 0.026 0.043 0.029 0.025 

96 ศาลเจ้าหลวงเต่ีย 0.258 0.171 0.130 1.814 1.222 1.053 60.328 37.034 34.839 294.68 175.57 165.45 0.088 0.058 0.050 0.035 0.040 0.035 0.060 0.040 0.035 

97 มัสยิด ดะหว์ะติ้ลอิสลาม 0.705 0.463 0.521 4.951 3.312 2.479 102.327 74.490 58.951 499.98 353.14 279.95 0.239 0.158 0.118 0.099 0.109 0.082 0.165 0.109 0.082 

98 วัดบ้านฉาง 1.784 1.348 0.563 12.535 9.649 5.020 209.712 177.886 133.703 1,027.87 843.31 634.94 0.605 0.460 0.240 0.256 0.318 0.166 0.416 0.317 0.165 

99 ศาลเจ้าเล่าเอี๊ยกวนอู บ้านฉาง 1.246 0.957 0.512 8.754 6.852 3.743 163.972 136.674 110.345 799.74 647.93 524.02 0.422 0.327 0.179 0.179 0.226 0.124 0.291 0.225 0.123 

100 ศาลหลวงเต่ียบ้านฉาง 0.812 0.630 0.460 5.704 4.511 2.807 119.758 92.354 78.924 584.22 437.83 374.80 0.275 0.215 0.134 0.117 0.149 0.093 0.189 0.148 0.092 

101 วัดประชุมมิตรบ ารุง 0.940 0.545 0.247 6.606 3.900 3.825 162.335 99.412 95.309 792.77 471.29 452.61 0.319 0.186 0.183 0.129 0.129 0.126 0.220 0.128 0.126 

102 วัดชลธาราม (พยูน) 0.601 0.385 0.305 4.227 2.754 2.189 110.837 68.807 66.398 541.45 326.19 315.32 0.204 0.131 0.105 0.084 0.091 0.072 0.141 0.091 0.072 

103 ศาลหลวงเต้ียบ้านพยูน 0.505 0.320 0.273 3.552 2.291 1.863 101.805 62.991 57.896 497.31 298.62 274.94 0.171 0.109 0.089 0.070 0.075 0.062 0.118 0.075 0.061 

104 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อ

ผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี 

0.500 0.411 0.480 3.516 2.945 2.147 190.330 99.837 127.585 928.47 473.30 605.89 0.169 0.140 0.103 0.073 0.097 0.071 0.117 0.097 0.071 

105 โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม 0.514 0.417 0.480 3.611 2.988 2.187 188.256 96.879 126.080 918.22 459.28 598.74 0.174 0.143 0.104 0.075 0.098 0.072 0.120 0.098 0.072 

106 รพ.สต. บ้านโค้งวันเพ็ญ 0.149 0.094 0.094 1.049 0.676 0.657 62.670 38.651 40.512 305.84 183.23 192.39 0.051 0.032 0.031 0.021 0.022 0.022 0.035 0.022 0.022 

107 โรงพยาบาลสัตหบี กม.10 0.821 0.444 0.447 5.766 3.183 3.559 128.181 73.367 78.638 625.74 347.81 373.44 0.279 0.152 0.170 0.112 0.105 0.118 0.192 0.105 0.117 

108 โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  

กรมแพทย์ทหารเรือ 

1.095 0.579 0.881 7.692 4.145 4.848 144.769 79.693 91.899 706.48 377.80 436.42 0.372 0.198 0.231 0.148 0.137 0.160 0.256 0.136 0.159 

109 รพ.สต. บ้านช่องแสมสาร 0.299 0.221 0.225 2.102 1.581 1.622 92.863 59.558 65.640 452.69 282.34 311.72 0.102 0.075 0.077 0.041 0.052 0.054 0.070 0.052 0.053 

110 รพ.สต. บ้านคลองบางไผ่ 0.778 0.416 1.085 5.463 2.976 6.164 217.349 116.319 180.522 1,059.55 551.44 857.28 0.265 0.142 0.294 0.092 0.098 0.204 0.183 0.098 0.203 

111 รพ.สต. บ้านสระแกว้ 1.994 1.081 0.794 14.010 7.740 9.025 192.112 186.503 222.390 930.15 884.16 1,056.11 0.677 0.369 0.431 0.271 0.255 0.298 0.466 0.254 0.297 

112 รพ.สต. บ้านเขาครอก 2.269 1.570 1.166 15.940 11.244 13.562 304.927 321.048 342.936 1,477.10 1,521.99 1,628.57 0.771 0.536 0.648 0.297 0.370 0.448 0.531 0.369 0.446 

113 รพ.สต. บ้านยายร้า 0.534 0.382 0.415 3.752 2.738 1.651 78.330 66.653 55.428 382.91 315.98 263.22 0.181 0.131 0.079 0.076 0.090 0.055 0.125 0.090 0.054 

114 รพ.สต. ส านักท้อน 0.525 0.369 0.500 3.688 2.639 3.574 96.862 73.754 94.893 472.48 349.65 450.64 0.179 0.126 0.171 0.073 0.087 0.118 0.123 0.087 0.118 

115 รพ.สต. บ้านชากหมาก 0.334 0.259 0.178 2.348 1.855 1.596 66.485 53.442 50.633 324.47 253.35 240.45 0.114 0.089 0.076 0.045 0.061 0.053 0.078 0.061 0.052 

116 โรงพยาบาลบ้านฉาง 0.328 0.237 0.183 2.304 1.700 0.996 36.829 28.196 22.246 180.11 133.67 105.64 0.111 0.081 0.048 0.047 0.056 0.033 0.077 0.056 0.033 

117 ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนอีสเทอร์น- 

หนองม่วง 

3.607 2.393 1.084 25.343 17.135 12.511 377.312 243.029 219.414 1,842.91 1,152.13 1,041.98 1.223 0.817 0.597 0.505 0.565 0.413 0.843 0.563 0.411 

ร่าง



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

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 5-40 
 

ตารางที่ 5.2-4 ผลการคาดการณ์การแพร่กระจายของสารมลพิษทางอากาศในบรรยากาศ ระยะด าเนินการ 

บริเวณ 

PM10 SO2 NO2 CO  Acrolein Benzene  1,3-Butadiene 

เฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงสดุ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงสดุ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด เฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด เฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงสดุ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงสดุ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงสดุ 

กรณีที่ 5 กรณีที่ 6 กรณีที่ 7 กรณีที่ 5 กรณีที่ 6 กรณีที่ 7 กรณีที่ 5 กรณีที่ 6 กรณีที่ 7 กรณีที่ 5 กรณีที่ 6 กรณีที่ 7 กรณีที่ 5 กรณีที่ 6 กรณีที่ 7 กรณีที่ 5 กรณีที่ 6 กรณีที่ 7 กรณีที่ 5 กรณีที่ 6 กรณีที่ 7 

118 รพ.สต. พลา 0.761 0.463 0.260 5.344 3.314 2.937 124.253 79.177 70.198 607.00 375.36 333.36 0.258 0.158 0.140 0.105 0.109 0.097 0.178 0.109 0.097 

119 รพ.สต. บ้านพยูน 0.581 0.373 0.297 4.081 2.669 2.105 109.710 68.055 63.262 535.94 322.63 300.42 0.197 0.127 0.100 0.081 0.088 0.070 0.136 0.088 0.069 

120 ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 เทศบาลเมือง 

บ้านฉาง (ศูนย์ทัศนยี์) 

0.233 0.150 0.125 1.637 1.071 0.844 58.643 35.314 34.274 286.40 167.41 162.77 0.079 0.051 0.040 0.032 0.035 0.028 0.054 0.035 0.028 

121 หน่วยบรกิารสุขภาพชุมชนภูดร-หว้ยมะหาด 0.173 0.118 0.080 1.216 0.846 0.576 23.678 16.412 15.036 115.76 77.81 71.40 0.059 0.040 0.027 0.024 0.028 0.019 0.040 0.028 0.019 

122 หมู่ที่ 1 บ้านสกุลทอง 0.394 0.283 0.243 2.766 2.025 1.211 45.324 36.535 26.852 222.01 173.20 127.52 0.133 0.097 0.058 0.056 0.067 0.040 0.092 0.067 0.040 

123 หมู่ที่ 2 บ้านกิโล 16 1.135 0.634 0.337 7.975 4.541 4.784 155.179 100.830 87.343 758.11 478.01 414.78 0.385 0.217 0.228 0.155 0.150 0.158 0.265 0.149 0.157 

124 หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งโปรง 1.028 0.754 0.570 7.221 5.396 3.674 172.851 128.417 96.643 844.49 608.79 458.95 0.348 0.257 0.175 0.146 0.178 0.121 0.240 0.177 0.121 

125 หมู่ที่ 5 ต าบลพลา 0.937 0.554 0.371 6.586 3.968 3.734 142.106 100.173 82.140 694.55 474.89 390.07 0.318 0.189 0.178 0.129 0.131 0.123 0.219 0.130 0.123 

126 หมู่ที่ 6 บ้านตะกาด 0.756 0.466 0.238 5.314 3.339 2.875 117.666 74.086 66.725 574.81 351.22 316.87 0.257 0.159 0.137 0.105 0.110 0.095 0.177 0.110 0.095 

127 หมู่ที่ 7 บ้านคลองทราย 0.926 0.564 0.369 6.508 4.035 3.593 143.770 96.271 82.217 702.27 456.39 390.44 0.314 0.192 0.172 0.128 0.133 0.119 0.216 0.133 0.118 

128 หมู่ที่ 6 เทศบาลต าบลเขาชจีรรย ์ 0.621 0.405 0.406 4.361 2.902 3.065 152.827 120.638 109.059 748.42 571.91 517.91 0.211 0.138 0.146 0.083 0.096 0.101 0.145 0.095 0.101 

129 หมู่ที่ 7 เทศบาลต าบลเขาชจีรรย ์ 0.171 0.090 0.094 1.199 0.644 0.758 64.811 41.906 43.217 316.63 198.66 205.23 0.058 0.031 0.036 0.023 0.021 0.025 0.040 0.021 0.025 

130 หมู่ที่ 6 (ชุมชนบ้านเขากระทิง) 0.194 0.114 0.110 1.363 0.815 0.779 54.998 32.853 33.233 268.58 155.75 157.82 0.066 0.039 0.037 0.027 0.027 0.026 0.045 0.027 0.026 

131 หมู่ที่ 7(ชุมชนบ้านหนองหิน) 0.225 0.123 0.177 1.579 0.883 0.964 62.051 34.979 38.670 302.87 165.83 183.64 0.076 0.042 0.046 0.031 0.029 0.032 0.053 0.029 0.032 

132 หมู่ที่ 11 (ชุมชนบ้านโค้งวัญเพ็ญ) 0.694 0.407 0.669 4.874 2.917 4.059 184.320 110.998 117.501 900.18 526.21 558.00 0.236 0.139 0.194 0.089 0.096 0.134 0.163 0.096 0.133 

133 หมู่ 1 บ้านแผ่นดินไท 0.975 0.596 0.240 6.852 4.266 3.747 167.693 104.775 98.602 819.25 496.71 468.25 0.331 0.204 0.179 0.135 0.141 0.124 0.228 0.140 0.123 

134 หมู่ 2 บ้านประชุมมิตร 1.145 0.691 0.757 8.045 4.945 4.464 192.543 120.936 109.742 940.54 573.32 521.15 0.389 0.236 0.213 0.158 0.163 0.147 0.268 0.162 0.147 

135 หมู่ 3 บ้านเนินส าเหร ่ 0.370 0.281 0.254 2.604 2.014 1.033 50.155 41.853 32.502 245.25 198.41 154.35 0.126 0.096 0.049 0.053 0.066 0.034 0.087 0.066 0.034 

136 หมู่ 4 บ้านพยูน 0.573 0.426 0.503 4.025 3.051 2.531 125.080 82.710 67.668 611.37 392.10 321.35 0.195 0.146 0.121 0.078 0.101 0.084 0.134 0.100 0.083 

137 หมู่ 6 บ้านเนินกระปรอก 0.144 0.082 0.074 1.014 0.587 0.599 28.672 18.182 19.432 140.07 86.20 92.28 0.049 0.028 0.029 0.020 0.019 0.020 0.034 0.019 0.020 

138 หมู่ 7 บ้านเขาภูดรหว้ยมะหาด 0.178 0.119 0.082 1.253 0.855 0.611 24.118 17.007 15.174 117.86 80.63 72.06 0.060 0.041 0.029 0.025 0.028 0.020 0.042 0.028 0.020 

139 ชุมชนสวนสุขภาพ 1.391 0.883 0.579 9.770 6.324 5.856 249.520 151.450 144.673 1,218.68 717.98 687.03 0.472 0.302 0.280 0.190 0.208 0.193 0.325 0.208 0.193 

140 ชุมชนบ้านเนินกระปรอก 0.229 0.152 0.109 1.612 1.086 0.948 53.426 32.794 31.141 260.93 155.47 147.89 0.078 0.052 0.045 0.031 0.036 0.031 0.054 0.036 0.031 

141 ชุมชนบ้านเนินกระปรอกตะวันออกประชุมมิตร 1.003 0.601 0.247 7.049 4.301 3.942 172.439 106.833 99.096 842.29 506.47 470.60 0.340 0.205 0.188 0.138 0.142 0.130 0.235 0.141 0.130 

142 ชุมชนหนองใหญ่ 0.250 0.162 0.152 1.754 1.162 0.889 63.549 38.914 36.512 310.40 184.48 173.39 0.085 0.055 0.042 0.035 0.038 0.029 0.058 0.038 0.029 

143 ชุมชนเทพจินดา 0.483 0.278 0.271 3.397 1.989 2.104 94.630 65.193 55.246 462.36 309.06 262.36 0.164 0.095 0.100 0.066 0.066 0.069 0.113 0.065 0.069 

144 ชุมชนวัดคีรีภาวนาราม 0.682 0.485 0.425 4.791 3.472 2.171 82.042 68.000 48.034 401.27 322.37 228.11 0.231 0.166 0.104 0.096 0.114 0.072 0.159 0.114 0.071 

145 ชุมชนโด่งดัง 0.490 0.269 0.272 3.446 1.925 2.148 95.630 65.438 56.036 467.29 310.22 266.11 0.167 0.092 0.103 0.067 0.063 0.071 0.115 0.063 0.071 

146 ชุมชนรวมมิตร 1.771 1.170 1.320 12.443 8.377 6.178 237.739 162.265 123.583 1,162.19 769.25 586.88 0.601 0.400 0.295 0.248 0.276 0.204 0.414 0.275 0.203 

147 ชุมชนศูนย์การค้าวิรัตน์พัฒนา 0.397 0.257 0.188 2.791 1.837 1.810 80.011 55.342 47.323 390.92 262.36 224.73 0.135 0.088 0.086 0.054 0.061 0.060 0.093 0.060 0.060 

148 ชุมชนบ้านฉาง-พลา 0.634 0.480 0.398 4.455 3.437 1.799 77.288 62.476 47.761 378.56 296.18 226.81 0.215 0.164 0.086 0.091 0.113 0.059 0.148 0.113 0.059 

149 ชุมชนอีสเทอร์น-หนองม่วง 1.107 0.816 0.659 7.780 5.846 3.973 176.444 136.170 97.758 862.43 645.54 464.24 0.375 0.279 0.190 0.156 0.193 0.131 0.259 0.192 0.131 

150 ชุมชน จ.คู ่ 0.481 0.274 0.352 3.382 1.959 1.996 91.792 62.995 53.077 448.33 298.64 252.05 0.163 0.093 0.095 0.066 0.065 0.066 0.113 0.064 0.066 

ร่าง



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

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 5-41 
 

ตารางที่ 5.2-4 ผลการคาดการณ์การแพร่กระจายของสารมลพิษทางอากาศในบรรยากาศ ระยะด าเนินการ 

บริเวณ 

PM10 SO2 NO2 CO  Acrolein Benzene  1,3-Butadiene 

เฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงสดุ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงสดุ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด เฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด เฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงสดุ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงสดุ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงสดุ 

กรณีที่ 5 กรณีที่ 6 กรณีที่ 7 กรณีที่ 5 กรณีที่ 6 กรณีที่ 7 กรณีที่ 5 กรณีที่ 6 กรณีที่ 7 กรณีที่ 5 กรณีที่ 6 กรณีที่ 7 กรณีที่ 5 กรณีที่ 6 กรณีที่ 7 กรณีที่ 5 กรณีที่ 6 กรณีที่ 7 กรณีที่ 5 กรณีที่ 6 กรณีที่ 7 

151 ชุมชนมิ่งมงคล 0.498 0.314 0.421 3.499 2.249 1.899 92.754 63.389 52.977 453.24 300.51 251.58 0.169 0.107 0.091 0.069 0.074 0.063 0.116 0.074 0.062 

152 ชุมชนรวมสมพงษ์ 0.693 0.517 0.510 4.871 3.704 2.994 126.333 83.205 74.492 617.40 394.45 353.76 0.235 0.177 0.143 0.094 0.122 0.099 0.162 0.122 0.098 

153 ชุมชนไทวา 0.274 0.192 0.127 1.928 1.371 1.087 60.317 38.872 36.323 294.50 184.28 172.49 0.093 0.065 0.052 0.039 0.045 0.036 0.064 0.045 0.036 

154 ชุมชนดาวพิทักษ ์ 0.649 0.496 0.373 4.560 3.553 2.667 122.053 71.277 81.394 595.34 337.90 386.53 0.220 0.169 0.127 0.093 0.117 0.088 0.151 0.117 0.088 

155 ชุมชนวัดบ้านฉาง 1.659 1.235 0.611 11.657 8.840 4.801 201.735 165.573 121.701 988.38 784.93 577.94 0.562 0.422 0.229 0.237 0.291 0.159 0.387 0.290 0.158 

156 ชุมชนตลาดโต้รุ่ง 1.585 1.228 0.506 11.138 8.791 4.584 211.512 167.300 139.791 1,032.99 793.12 663.85 0.537 0.419 0.219 0.228 0.290 0.151 0.370 0.289 0.151 

157 ชุมชนบ้านฉาง-เนินกระปรอก 1.165 0.630 0.365 8.189 4.510 5.065 216.121 129.054 127.376 1,055.41 611.81 604.89 0.396 0.215 0.242 0.158 0.149 0.167 0.273 0.148 0.167 

158 หมู่ที่ 1 บ้านพลูตาหลวง 1.055 0.546 0.846 7.415 3.906 4.910 137.876 77.792 92.689 672.98 368.79 440.17 0.358 0.186 0.234 0.143 0.129 0.162 0.247 0.128 0.161 

159 หมู่ที่ 5 บ้านเขาบายศรี 0.600 0.330 0.672 4.215 2.361 4.648 183.910 109.498 150.487 895.02 519.10 714.65 0.205 0.113 0.222 0.081 0.078 0.153 0.141 0.078 0.153 

160 หมู่ที่ 7 บ้านหนองหญ้านอ้ย 0.449 0.252 0.456 3.155 1.805 2.020 128.548 78.022 74.536 627.85 369.88 353.96 0.153 0.086 0.096 0.061 0.059 0.067 0.105 0.059 0.066 

161 หมู่ที่ 8 บ้านหนองหญ้า 0.255 0.133 0.160 1.794 0.954 1.144 41.504 24.954 24.394 202.68 118.30 115.84 0.087 0.045 0.055 0.035 0.031 0.038 0.060 0.031 0.038 

162 หมู่ที่ 3 บ้านคลองไผ่ 0.591 0.380 0.724 4.154 2.720 2.955 185.589 100.258 137.401 905.35 475.29 652.50 0.201 0.130 0.141 0.082 0.090 0.098 0.138 0.089 0.097 

163 หมู่ที่ 4 บ้านคลองพลูตาหลวง 1.024 0.542 1.290 7.196 3.884 6.206 245.662 141.857 158.722 1,199.32 672.50 753.75 0.348 0.185 0.296 0.131 0.128 0.205 0.240 0.128 0.204 

164 หมู่ที่ 2 บ้านขลอด 1.071 0.564 0.722 7.524 4.035 4.762 166.046 100.495 119.554 810.16 476.42 567.75 0.364 0.192 0.227 0.145 0.133 0.157 0.250 0.133 0.157 

165 หมู่ที่ 6 บ้านเขาตะแบก 0.678 0.348 0.493 4.761 2.493 3.170 114.554 64.923 70.989 559.17 307.78 337.12 0.230 0.119 0.151 0.091 0.082 0.105 0.159 0.082 0.104 

166 หมู่ 1 บ้านส านักท้อน 1.377 1.125 0.788 9.675 8.057 8.395 173.064 176.833 168.063 840.95 838.31 798.12 0.469 0.384 0.401 0.175 0.265 0.277 0.323 0.265 0.276 

167 หมู่ 2 บ้านชากหมาก 0.427 0.342 0.240 3.003 2.448 1.974 75.720 64.038 60.495 369.24 303.59 287.28 0.145 0.117 0.094 0.058 0.081 0.065 0.100 0.080 0.065 

168 หมู่ 3 บ้านสระแกว้ 6.020 5.505 4.306 42.282 39.417 38.831 697.741 838.162 574.168 3,437.49 3,973.48 2,726.66 2.048 1.880 1.854 0.757 1.299 1.282 1.411 1.295 1.277 

169 หมู่ 4 บ้านคลองบางไผ่ 1.874 0.432 1.179 13.161 3.097 13.937 244.176 141.900 255.314 1,185.75 672.71 1,212.46 0.638 0.148 0.665 0.227 0.102 0.460 0.440 0.102 0.458 

170 หมู่ 5 บ้านยายร้า 0.349 0.193 0.275 2.455 1.381 1.490 40.606 32.799 26.326 198.25 155.49 125.02 0.119 0.066 0.071 0.048 0.046 0.049 0.082 0.045 0.049 

171 หมู่ 6 บ้านเขาครอก 4.416 3.267 2.743 31.021 23.390 23.432 470.692 550.049 458.922 2,317.81 2,607.62 2,179.37 1.501 1.116 1.119 0.579 0.771 0.774 1.034 0.769 0.771 

172 หมู่ 7 บ้านหนองตะเคียน 0.316 0.260 0.235 2.220 1.865 1.541 68.677 59.884 55.150 334.80 283.89 261.90 0.107 0.089 0.074 0.042 0.061 0.051 0.074 0.061 0.051 

173 หมู่ 8 บ้านเชิงเขา 0.763 0.627 0.438 5.361 4.488 2.696 81.854 79.940 50.752 399.61 378.97 241.02 0.259 0.214 0.129 0.108 0.148 0.089 0.178 0.147 0.089 

174 ชุมชนสระแก้ว 2 2.423 0.930 0.629 17.020 6.658 13.228 204.541 168.330 226.236 991.10 798.00 1,074.37 0.824 0.318 0.632 0.316 0.219 0.437 0.567 0.219 0.435 

175 ชุมชนสระแก้ว 1 3.449 2.900 1.670 24.222 20.762 25.445 649.096 779.290 699.743 3,197.80 3,694.39 3,323.01 1.174 0.990 1.215 0.422 0.684 0.840 0.809 0.682 0.837 

176 ชุมชนบ้านหนองกระจง 0.459 0.250 0.443 3.226 1.788 2.307 176.281 103.355 105.754 860.72 489.98 502.22 0.156 0.085 0.110 0.061 0.059 0.076 0.107 0.059 0.076 

177 หมู่ที่ 13 บ้านหนองผักกูด 0.537 0.477 0.389 3.774 3.415 1.591 75.132 60.979 51.992 367.26 289.08 246.91 0.182 0.163 0.076 0.079 0.113 0.053 0.125 0.112 0.052 

178 หมู่ 11 บ้านมาบฟกัทอง 1.346 0.735 0.742 9.454 5.264 8.646 194.225 205.332 188.340 945.22 973.42 894.41 0.458 0.251 0.413 0.169 0.173 0.286 0.316 0.173 0.284 

มาตรฐาน* 120 300 320 34,200 0.55 7.6 5.3 

หมายเหตุ: กรณทีี่ 5  : สมมตุิฐานกรณีเลวร้าย (ชั่วโมงที่มีเที่ยวบินสูงสุด 70 เที่ยวบนิ) 
กรณทีี่ 6  : สมมตุิฐานปิดทางวิ่งทางใดทางหนึ่ง ปิดทางวิง่เส้นที่ 1 
กรณทีี่ 7  : สมมตุิฐานปิดทางวิ่งทางใดทางหนึ่ง ปิดทางวิง่เส้นที่ 2 

 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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กรณีที่ 4  : สมมุติฐานคาดการณ์เท่ียวบินสูงสุดในปี พ.ศ. 2591 (2 ทางว่ิง) กรณีที่ 5  : สมมุติฐานกรณีเลวร้าย (ชั่วโมงที่มีเที่ยวบินสูงสุด 70 เท่ียวบิน) 

  
กรณีที่ 6  : สมมุติฐานปิดทางวิ่งทางใดทางหนึ่ง ปิดทางว่ิงเส้นที่ 1 กรณีที่ 7  : สมมุติฐานปิดทางว่ิงทางใดทางหนึ่ง ปิดทางว่ิงเส้นที่ 2 

รูปที่ 5.2-15 เส้นแสดงความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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กรณีที่ 4  : สมมุติฐานคาดการณ์เท่ียวบินสูงสุดในปี พ.ศ. 2591 (2 ทางว่ิง) กรณีที่ 5  : สมมุติฐานกรณีเลวร้าย (ชั่วโมงที่มีเที่ยวบินสูงสุด 70 เท่ียวบิน) 

  
กรณีที่ 6  : สมมุติฐานปิดทางวิ่งทางใดทางหนึ่ง ปิดทางว่ิงเส้นที่ 1 กรณีที่ 7  : สมมุติฐานปิดทางวิ่งทางใดทางหนึ่ง ปิดทางว่ิงเส้นที่ 2 

รูปที่ 5.2-16 เส้นแสดงความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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กรณีที่ 4  : สมมุติฐานคาดการณ์เท่ียวบินสูงสุดในปี พ.ศ. 2591 (2 ทางว่ิง) กรณีที่ 5  : สมมุติฐานกรณีเลวร้าย (ชั่วโมงที่มีเที่ยวบินสูงสุด 70 เท่ียวบนิ) 

  
กรณีที่ 6  : สมมุติฐานปิดทางวิ่งทางใดทางหนึ่ง ปิดทางว่ิงเส้นที่ 1 กรณีที่ 7  : สมมุติฐานปิดทางวิ่งทางใดทางหนึ่ง ปิดทางว่ิงเส้นที่ 2 

รูปที่ 5.2-17 เส้นแสดงความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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กรณีที่ 4  : สมมุติฐานคาดการณ์เท่ียวบินสูงสุดในปี พ.ศ. 2591 (2 ทางว่ิง) กรณีที่ 5  : สมมุติฐานกรณีเลวร้าย (ชั่วโมงที่มีเที่ยวบินสูงสุด 70 เท่ียวบิน) 

  
กรณีที่ 6  : สมมุติฐานปิดทางวิ่งทางใดทางหนึ่ง ปิดทางว่ิงเส้นที่ 1 กรณีที่ 7  : สมมุติฐานปิดทางวิ่งทางใดทางหนึ่ง ปิดทางว่ิงเส้นที่ 2 

รูปที่ 5.2-18 เส้นแสดงความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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กรณีที่ 4  : สมมุติฐานคาดการณ์เท่ียวบินสูงสุดในปี พ.ศ. 2591 (2 ทางว่ิง) กรณีที่ 5  : สมมุติฐานกรณีเลวร้าย (ชั่วโมงที่มีเที่ยวบินสูงสุด 70 เท่ียวบิน) 

  
กรณีที่ 6  : สมมุติฐานปิดทางวิ่งทางใดทางหนึ่ง ปิดทางว่ิงเส้นที่ 1 กรณีที่ 7  : สมมุติฐานปิดทางวิ่งทางใดทางหนึ่ง ปิดทางว่ิงเส้นที่ 2 

รูปที่ 5.2-19  เส้นแสดงความเข้มข้นของอะครอลีน (Acrolein) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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กรณีที่ 4  : สมมุติฐานคาดการณ์เท่ียวบินสูงสุดในปี พ.ศ. 2591 (2 ทางว่ิง) กรณีที่ 5  : สมมุติฐานกรณีเลวร้าย (ชั่วโมงที่มีเที่ยวบินสูงสุด 70 เท่ียวบิน) 

  
กรณีที ่6  : สมมุติฐานปิดทางวิ่งทางใดทางหนึ่ง ปิดทางว่ิงเส้นที่ 1 กรณีที่ 7  : สมมุติฐานปิดทางวิ่งทางใดทางหนึ่ง ปิดทางว่ิงเส้นที่ 2 

รูปที่ 5.2-20 เส้นแสดงความเข้มข้นของเบนซีน (Benzene) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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กรณีที่ 4  : สมมุติฐานคาดการณ์เท่ียวบินสูงสุดในปี พ.ศ. 2591 (2 ทางว่ิง) กรณีที่ 5  : สมมุติฐานกรณีเลวร้าย (ชั่วโมงที่มีเที่ยวบินสูงสุด 70 เท่ียวบิน) 

  
กรณีที่ 6  : สมมุติฐานปิดทางวิ่งทางใดทางหนึ่ง ปิดทางว่ิงเส้นที่ 1 กรณีที่ 7  : สมมุติฐานปิดทางวิ่งทางใดทางหนึ่ง ปิดทางว่ิงเส้นที่ 2 

รูปที่ 5.2-21  เส้นแสดงความเข้มข้นของ 1,3 บิวทาไดอีน (1,3-Butadiene) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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กรณีที่ 4  : สมมุติฐานคาดการณ์เที่ยวบินสูงสุดในปี พ.ศ. 2591 (2 ทางว่ิง)  

รูปที่ 5.2-22 เส้นแสดงความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 1 ปี  

 

 

 

ร่าง



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

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 5-50 
 

 
กรณีที่ 4  : สมมุติฐานคาดการณ์เที่ยวบินสูงสุดในปี พ.ศ. 2591 (2 ทางว่ิง) 

รูปที่ 5.2-23 เส้นแสดงความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ปี  

 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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กรณีที่ 4  : สมมุติฐานคาดการณ์เที่ยวบินสูงสุดในปี พ.ศ. 2591 (2 ทางว่ิง) 

รูปที่ 5.2-24 เส้นแสดงความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ปี  

 

ร่าง



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

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 5-52 
 

 
กรณีที่ 4  : สมมุติฐานคาดการณ์เที่ยวบินสูงสุดในปี พ.ศ. 2591 (2 ทางว่ิง) 

รูปที่ 5.2-25 เส้นแสดงความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ปี  
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5.2.3 เสียง 

5.2.3.1 ระยะก่อสร้าง 

(1) แนวทางการศึกษา 

การประเมินผลกระทบด้านเสียงต่อชุมชนจากกิจกรรมของโครงการในระยะก่อสร้าง ซึ่งแหล่งก าเนิด
เสียงที่ส าคัญในระยะก่อสร้าง แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมการก่อสร้างทางวิ่งที่ 2  2) กิจกรรมการ
ก่อสร้างทางขับคู่ขนาน และ 3) กิจกรรมการก่อสร้างอุโมงค์ลอดใต้ทางวิ่ง ซึ่งในแต่ละกิจกรรมมีการใช้เครื่องจักรซึ่งมี
ระดับเสียงสูงสุดอยู่ในช่วง 76-96 เดซิเบลเอ ที่ระยะ 15 เมตร และก่อให้เกิดเสียงดังต่อเนื่อง หากมีเครื่องจักรหลาย
เครื่องท างานพร้อมกันจะท าให้ระดับเสียงสูงขึ้น โดยการประเมินผลกระทบด้านเสียงต่อชุมชนจากกิจกรรมการ
ก่อสร้างของโครงการในที่นี้เป็นการประเมินผลกระทบในภาพรวมของแต่ละกิจกรรมที่อาจเกิดขึ้นจากแหล่งก าเนิด
เสียงของโครงการโดยค านึงถึงระดับเสียงโดยทั่วไปก่อนด าเนินโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 2 โดยพิจารณาผลกระทบ
ต่อพื้นที่อ่อนไหวและชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่ของโครงการ จ านวน 178 แห่ง ซึ่งอยู่ห่างจากแหล่งก าเนิดเสียงของ
โครงการประมาณ 1,120 – 13,740 เมตร 

พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (LAeq 24 Hours) ที่ชุมชนโดยรอบโครงการ จากเดิมก่อนมีโครงการ  
มีค่าอยู่ในช่วง 56.2- 65.0 เดซิเบลเอ เมื่อมีกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ พบว่ามีระดับเสียงรวมจากกิจกรรม
ก่อสร้างทั้ง 3 กิจกรรมที่ถูกลดทอนด้วยระยะทางและเมื่อรวมกับระดับเสียงในสภาพปัจจุบัน ท าให้ระดับเสียงที่
บริเวณพื้นที่อ่อนไหวและชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่ของโครงการเพิ่มขึ้นอยู่ในช่วง 59.7-65.2 เดซิเบลเอ ซึ่งมีค่าไม่เกิน
มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 
2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ที่ก าหนดให้มีค่าไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ ส่วนผลกระทบต่อคนงาน
ก่อสร้าง พบว่า ระดับเสียงรวมที่คนงานจะได้รับจากการท างาน 8 ชั่วโมง มีค่า 94.6 เดซิเบลเอ ซึ่งพบว่าระดับเสียง
รวมจากการท างาน 8 ชั่วโมง มีค่าเกินมาตรฐานระดับเสียงตามประกาศของกฎกระทรวง เรื่อง ก าหนดมาตรฐานใน
การบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความ
ร้อน แสงสว่างและเสียง พ.ศ. 2559 และประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่
ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาท างานในแต่ละวัน พ.ศ. 2561 ซึ่งก าหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีค่า
ได้ไม่เกิน 85 เดซิเบลเอ ดังนั้น โครงการจึงต้องด าเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ด้านเสียง โดยก าหนดให้คนงานที่ปฏิบัติงานในระยะ 15 เมตร จากเครื่องจักรที่ใช้ในกิจกรรมก่อสร้างต้องสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น Ear Muffs เพื่อลดระดับเสียงที่อาจได้รับจากกิจกรรมการก่อสร้างหรือ
เครื่องจักรให้อยู่ในระดับที่มาตรฐานก าหนดดังกล่าว 

ส าหรับรายละเอียดการศึกษาและการประเมินผลกระทบด้านเสียงจากกิจกรรมก่อสร้างของโครงการ 
ที่อาจกระทบต่อชุมชนโดยรอบโครงการ มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ขอบเขตการศึกษา 

ประเมินผลกระทบต่อพื้นที่อ่อนไหวและชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการจ านวน 178 แห่ง โดย
มีระยะห่างจากแนวขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างของโครงการประมาณ 1,120 – 13,740 เมตร 
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ประเมินผลกระทบต่อคนงานที่ท างานภายในพื้นที่ก่อสร้าง 

ประเมินผลกระทบด้านเสียงต่อชุมชนในภาพรวมที่อาจจะเกิดจากกิจกรรมก่อสร้างของโครงการ
ร่วมกับระดับเสียงของชุมชนที่มีอยู่เดิม (อ้างอิงข้อมูลระดับเสียงครั้งที่ 1 ฤดูฝน ตรวจวัดเมื่อวันที่ 18-25 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2562 และ ครั้งที่ 2 ฤดูแล้ง ตรวจวัดเมื่อวันที่ 3-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562) ซึ่งได้พิจารณาเลือกใช้ค่าระดับ
เสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่มีค่าสูงสุด เป็นตัวแทนระดับเสียงของพื้นที่อ่อนไหวและชุมชนในสภาพปัจจุบัน มีค่าอยู่ในช่วง 
56.2-65.0 เดซิเบลเอ 

ประเมินผลกระทบจากกิจกรรมก่อสร้างต่อชุมชนตลอดช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมง และ
ประเมินผลกระทบต่อคนงานในพื้นที่ก่อสร้าง เฉพาะช่วงเวลากลางวัน (09.00-16.00 น.) 

ดัชนีระดับเสียงที่มีการประเมินผลกระทบต่อชุมชน ได้แก่ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (LAeq 24 Hours) 
และระดับเสียงรบกวน อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ  ฉบับที่  15 (พ.ศ. 2540)  
เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ก าหนดให้ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ 

ดัชนีระดับเสียงที่มีการประเมินผลกระทบต่อคนงานและพนักงาน ได้แก่ ระดับเสียงรวมจาก 
การท างาน 8 ชั่วโมง ซึ่งก าหนดไว้ในมาตรฐานตามประกาศกฎกระทรวง เรื่อง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร  
จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความร้อน แสง
สว่างและเสียง พ.ศ. 2559 และประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้
ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาท างานในแต่ละวนั พ.ศ. 2561 ซึ่งก าหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีค่าได้ไม่เกิน 
85 เดซิเบลเอ 

การประเมินผลกระทบหรือการคาดการณ์ระดับเสียงของชุมชน คนงานและพนักงานที่
เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากแหล่งก าเนิดเสียงของโครงการใช้สมการคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องมือ ซึ่งมี
รายละเอียดของสมการคณิตศาสตร์ต่างๆ 

2) สมการคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

สมการคณิตศาสตร์ที่ ใช้ค านวณหาระดับเสียงโดยใช้สัดส่วนการใช้งานของเครื่องจักร  
ในกิจกรรมการก่อสร้าง (Acoustical Usage Factor, %U.F.) แสดงดังสมการ (1) 

  Leq (Equip) = E.L.+10 log(%U.F.)-20log(D/50)-10G log(D/50) สมการ (1) 
 เมื่อ Leq (Equip) = ระดับเสียงค านวณตามสัดส่วนการใช้งานของเคร่ืองจักรในกิจกรรมการ

ก่อสร้าง (เดซิเบลเอ) 

  E.L. = ระดับเสียงจากการใช้เครื่องจักรในกิจกรรมการก่อสร้างที่ระยะทาง 50 ฟุต  
( 15 เมตร) 

  U.F. = สัดส่วนการใช้งานของเคร่ืองจักรในกิจกรรมการก่อสร้าง  
(Acoustical Usage Factor, %U.F.) 
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  D = ระยะทางระหว่างแหล่งก าเนิดเสียงกับบริเวณที่ต้องการทราบระดับเสียง 
(เมตร) 

  G = ค่าคงที่  Ground Factor (G) = 0 (กรณี ดินแข็ง ไม่มี การดูดซับ เสี ยง 
โดยพื้นดิน) 

(ที่มา : Federal Transit Administration, Transit Noise and Vibration Impact Assessment, MAY 2018) 

สมการคณิตศาสตร์ที่ใช้การรวมเสียงที่จุดพิจารณาเนื่องจากการได้รับผลกระทบจากหลาย  
แหล่งก าเนิดพร้อมๆ กัน แสดงดังสมการ (2) 

     n  
  Lpรวม = 10 log  10Lpi/10  สมการ (2) 

          i=1  
 เมื่อ Lpรวม = ระดับเสียงรวมทีไ่ด้รับจากแหล่งก าเนิดทั้งหมด (เดซิเบลเอ) 
  Lpi = ระดับเสียงจากแต่ละแหล่งก าเนดิ (เดซิเบลเอ) 

สมการคณิตศาสตร์ที่ใช้ค านวณหาระดับเสียงจากแหล่งก าเนิดที่ระยะทางต่างๆ จากแหล่งก าเนิด  
หรือที่จุดพิจารณา โดยใช้สมการ Noise Decay Formula ซึ่งเป็นสมการการกระจายพลังงานที่ใช้หลักการทางฟิสิกส์  
แสดงดังสมการ (3) 

  Lp2 = Lp1 – 20 log (R2 /R1)  สมการ (3) 
 เมื่อ Lp2 = ระดับเสียงที่ระยะห่าง R2 เมตร จากแหล่งก าเนิดเสียง (เดซิเบลเอ) 
  Lp1 = ระดับเสียงที่ระยะ 15 เมตร จากแหล่งก าเนิดเสียง (เดซิเบลเอ) 
  R2 = ระยะทางระหว่างแหล่งก าเนิดเสียงกับแหล่งรับเสียง (เมตร) 
  R1 = ระยะทางระหว่างแหล่งก าเนิดเสียงกับจุดตรวจวดัเสียงที่ระยะ 15 เมตร 

ค่าระดับเสียงจากกิจกรรมก่อสร้างซึ่งมีการท างานวันละ t ชั่วโมง ปรับเป็นระดับเสียงเฉลี่ย  
T ชั่วโมง  ใช้การค านวณตามแสดงดังสมการ (4) 

  LeqT = Lp + 10 log (t/T) สมการ (4) 

 เมื่อ LeqT = ระดับเสียงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง (เดซิเบลเอ) 

  Lp = ระดับเสียงที่เกิดจากแหล่งก าเนดิเสียง (เดซิเบลเอ) 

  t = ระยะเวลาที่เกิดเสียงดงัจากแหล่งก าเนิด (ชั่วโมง) ในกรณีนี้เทา่กับ 12 ชั่วโมง 

  T = ระยะเวลาทีต่้องการทราบคา่เฉลี่ย (ชั่วโมง) ในกรณนีี้เท่ากับ 24 ชั่วโมง 
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(2) ผลการศึกษา 

1) ระดับเสียงโดยทั่วไป 

ประเมินระดับเสียงตามสัดส่วนการใช้งานของเครื่องจักร (Usage Factor, %U.F.) น าค่าที่ใด้ 
มาประเมินระดับเสียงรวมจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นพร้อมกันในช่วงระยะก่อสร้าง และประเมินการลดทอนของเสีย ง 
จากกิจกรรม โดยค านวณจากพื้นที่อ่อนไหวและชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการจ านวน 178 แห่ง แต่ละพื้นที่มี
ระยะห่างจากแนวขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างของโครงการประมาณ 1,120 – 13,740 เมตร เมื่อค านวณโดยใช้สูตรการหา
ระดับเสียงตามสัดส่วนการใช้งานของเคร่ืองจักร และค านวณระดับเสียงรวมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง มีค่า 89.8 
เดซิเบลเอ น าค่าระดับเสียงที่ได้ไปค านวณหาระดับเสียงที่จุดพิจารณา โดยค านวณรวมระดับเสียงไปที่ พื้นที่อ่อนไหว
และชุมชนด้วยสมการรวมระดับเสยีงจากกิจกรรมก่อสร้างกับระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงเดิมที่พื้นที่อ่อนไหวและชุมชน 
ที่ถูกลดทอนด้วยระยะทางและเมื่อรวมกับระดับเสียงในสภาพปัจจุบัน (มีค่า 56.2-65.0 เดซิเบลเอ) ท าให้ระดับเสียง 
ที่บริเวณพื้นที่อ่อนไหวและชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่ของโครงการมเพิ่มขึ้นอยู่ในช่วง 59.7-65.2 เดซิเบลเอ ซึ่งมีค่าไม่
เกินมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15  
(พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ที่ก าหนดให้มีค่าไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ 

จากผลการประเมินระดับเสียงจากกิจกรรมการก่อสร้างต่อพื้นที่อ่อนไหวและชุมชนที่อยู่ใกล้พื้นที่
ก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 2 พบว่ามีค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงไม่เกินค่ามาตรฐาน ผลกระทบจึงอยู่ในระดับต่ า 

รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 5.2-5 และตารางที่ 5.2-6 

2) ระดับเสียงภายในโครงการ 

ในระยะก่อสร้าง จะมีคนงานปฏิบัติงานในช่วงระยะเวลา 8 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งการประเมินระดับ

เสียงได้จ าแนกตามรายละเอียดการท างานที่ใช้เครื่องจักรต่างๆ พร้อมกัน แสดงดังตารางที่ 5.2-7 โดยใช้สูตรค านวณ
ระดับเสียงที่คนงานได้รับตลอดระยะเวลา 8 ชั่วโมง 

จากการค านวณระดับเสียงดังสามารถสรุประดับเสียงของแต่ละเครื่องจักรที่คนงานจะได้รับจาก 
การท างาน 8 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 78.8-85.0 เดซิเบลเอ และระดับเสียงรวมมีค่า 94.6 เดซิเบลเอ ซึ่งพบว่า 
ระดับเสียงรวมจากการท างาน 8 ชั่วโมง มีค่าเกินมาตรฐานที่ก าหนดไว้ตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐาน  
ในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับ
ความร้อน แสงสว่างและเสียง พ.ศ. 2559 และประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดับเสียง
ที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาท างานในแต่ละวัน พ.ศ. 2561  ซึ่งก าหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง  
มีค่าไม่เกิน 85 เดซิเบลเอ ตลอดระยะเวลา ดังนั้น จากการประเมินผลกระทบต่อคนงานจึงคาดว่าก่อให้เกิดผลกระทบ
ในระดับสูง แต่อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติทางโครงการมีระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน เพื่อลดความดังของเสียงที่เกิดจากกิจกรรมดังกล่าว โดยคนงานที่ท างานใกล้เคร่ืองจักร  
ในระยะไม่เกิน 15 เมตร ตลอดระยะเวลาการท างาน 8 ชั่วโมง หากต้องท างานในที่มีระดับเสียงเกินมาตรฐาน 
ที่ก าหนด ให้สวมใส่อุปกรณ์ที่ครอบหู (Ear Muffs) เพื่อลดระดับเสียง ให้อยู่ในระดับที่ไม่เกินมาตรฐานที่ก าหนด 
แสดงดังสมการที่ (6) 

ร่าง
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 ระดับเสียงภายในหูขณะที่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียง (Effective A –Weighted Noise Level; ENL) 

ENL = dB(A) – (Derated NRR-7) สมการที่ (6) 

 dB(A)   = ระดับเสียงในพืน้ทีป่ฏิบัติงาน หน่วยเดซิเบลเอ 

Derated NRR = Ear Muffs ปรบัค่าลง 25% จากค่า Label NRR 

 = Formable Ear Plugs ปรับค่าลง 50% จากค่า Label NRR 

  All other Ear Plugs ปรับคา่ลง 70% จากค่า Label NRR 

โดยที่ระดบัเสียงในพืน้ทีป่ฏิบัติงาน คือ ค่าระดบัเสียงรวมของกิจกรรมในพื้นที่ปฏิบัตงิาน 

(ที่มา : U.S.DHHS, Criteria for A Recommended Standard, Occupational Noise Exposure, Revised Criteria 1998) 

พบว่าระดับเสียงรวมเมื่อใส่ Ear Plugs มีค่า 87.1 เดซิเบลเอ ซึ่งมีค่าเกินมาตรรฐาน ดังนั้น  
หากด าเนินกิจกรรมการก่อสร้างพร้อมกัน โครงการจะต้องให้คนงานทุกคนต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงส่วนบุคคล
เพื่อลดระดับเสียง เช่น สวมใส่ที่ครอบหูลดเสียง (Ear Muffs) มีค่าการลดเสียง NRR เท่ากับ 30 เดซิเบลเอ กรณีใส่ 
Ear Muffs ปรับค่าลง 25% จากค่า Label NRR (ค่าการลดเสียง = 30 เดซิเบลเอ) คนงานจะได้รับเสียง 79.1  
เดซิเบลเอ 

ดังนั้น โครงการจึงต้องก าหนดให้คนงานที่ท างานอยู่ในระยะ 15 เมตร จากเครื่องจักรที่ใช้ใน
กิจกรรมก่อสร้างสวมใส่ Ear Muffs เพื่อลดระดับเสียงที่ได้รับจากกิจกรรมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ 
ของกฎกระทรวง เรื่อง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่างและเสียง พ.ศ. 2559 และประกาศกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาท างานในแต่ละวัน พ.ศ. 2561 

ทั้งนี้โครงการต้องก ากับผู้รับเหมาให้ควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งเเวดล้อมและสุขภาพ ส าหรับคนงานอย่างเคร่งครัดเพื่อลดผลกระทบด้านเสียงต่อสุขภาพของคนงาน ให้อยู่ 
ในระดับต่ า และสอดคล้องกับมาตรฐานที่ก าหนดกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเก่ียวกับความร้อน แสงสว่างและเสียง พ.ศ. 2559 
และประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลา
ท างานในแต่ละวัน พ.ศ. 2561 

ร่าง
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ตารางที่ 5.2-5 ค่าความดังของเสียงจากเคร่ืองจักรในการก่อสร้าง 

ล าดับ 
เครื่องจักรและ

อุปกรณ์ 
(Equipment) 

ระดับเสยีงที่ระยะ 15 
เมตรจากแหล่งก าเนิด 

(เดซิเบลเอ) 

สัดส่วนการใชง้าน
ของอุปกรณ์  

(Usage 
Factor,%U.F.) 

ค านวณระดับเสียง
ตามสดัส่วนการใช้งาน

ของอุปกรณ์ 1/ 
(เดซิเบลเอ) 

ค านวณระดับเสียงรวมตาม
สัดส่วนการใชง้านของอุปกรณ์ 

(เวลาท างาน 8 ชั่วโมง) 2/ 
(เดซิเบลเอ) 

ค านวณระดับเสียงรวม
ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา 

24 ชั่วโมง 3/ 
(เดซิเบลเอ) 

ค านวณระดับ
เสียงรวมของแต่

ละกิจกรรม  
(เดซิเบลเอ) 

ค านวณระดับเสียงรวม
เมื่อด าเนินกิจกกรม
ก่อสร้างพร้อมกัน 

(เดซิเบลเอ) 
1 กิจกรรมก่อสร้างทางวิ่งที่ 2 
1.1 ขุดและปรับพื้นที่ 
 Bulldozer 85 14 76 81.8 77.0 85.8 89.8 
 Backhoe 78 14 69 - - - - 
 Dump truck 76 43 72 - - - - 
 Grader 85 14 76 - - - - 
 Water Truck 84 14 75 - - - - 
1.2 งานปรับปรุงคุณภาพดิน (ด้วยวิธี Rapid Impact Compaction, RIC) 
 Bulldozer 85 13 76 82.2 77.4 - - 
 Backhoe 78 13 69 - - - - 
 Dump Truck 76 38 72 - - - - 
 Grader 85 13 76 - - - - 
 Water Truck 84 13 75 - - - - 
 RIC Machine 83 13 74 - - - - 
1.3 งานถมคันทางและพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่ง 
 Bulldozer 85 11 75 81.4 76.7 - - 
 Backhoe 78 11 68 - - - - 
 Dump Truck 76 33 71 - - - - 
 Grader 85 11 75 - - - - 
 Water Truck 84 11 74 - - - - 

ร่าง
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ตารางที่ 5.2-5 ค่าความดังของเสียงจากเคร่ืองจักรในการก่อสร้าง 

ล าดับ 
เครื่องจักรและ

อุปกรณ์ 
(Equipment) 

ระดับเสยีงที่ระยะ 15 
เมตรจากแหล่งก าเนิด 

(เดซิเบลเอ) 

สัดส่วนการใชง้าน
ของอุปกรณ์  

(Usage 
Factor,%U.F.) 

ค านวณระดับเสียง
ตามสดัส่วนการใช้งาน

ของอุปกรณ์ 1/ 
(เดซิเบลเอ) 

ค านวณระดับเสียงรวมตาม
สัดส่วนการใชง้านของอุปกรณ์ 

(เวลาท างาน 8 ชั่วโมง) 2/ 
(เดซิเบลเอ) 

ค านวณระดับเสียงรวม
ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา 

24 ชั่วโมง 3/ 
(เดซิเบลเอ) 

ค านวณระดับ
เสียงรวมของแต่

ละกิจกรรม  
(เดซิเบลเอ) 

ค านวณระดับเสียงรวม
เมื่อด าเนินกิจกกรม
ก่อสร้างพร้อมกัน 

(เดซิเบลเอ) 
 Vibratory Roller 80 11 70 - - - - 
 Static steel Roller 80 11 70 - - - - 
1.4 งานก่อสร้างโครงสร้างชั้นผิวทาง 
 Bulldozer 85 10 75 81.4 76.6 - - 
 Backhoe 78 10 68 - - - - 
 Dump Truck 76 30 71 - - - - 
 Grader 85 10 75 - - - - 
 Water Truck 84 10 74 - - - - 
 Vibratory Roller 80 10 70 - - - - 
 Static steel Roller 80 10 70 - - - - 
 Pneumatic Tubber 

Tyre Roller 
80 10 70 - - - - 

1.5 งานปูผิวทาง 
 Power Broom 85 10 75 83.5 78.8 - - 
 Distributor 85 10 75 - - - - 
 Paver 85 10 75 - - - - 
 Haul Trucks with 

Semi Trailer 
84 40 80 - - - - 

 Two-Axle Tandam 
Roller 

80 10 70 - - - - 
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โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 5.2-5 ค่าความดังของเสียงจากเคร่ืองจักรในการก่อสร้าง 

ล าดับ 
เครื่องจักรและ

อุปกรณ์ 
(Equipment) 

ระดับเสยีงที่ระยะ 15 
เมตรจากแหล่งก าเนิด 

(เดซิเบลเอ) 

สัดส่วนการใชง้าน
ของอุปกรณ์  

(Usage 
Factor,%U.F.) 

ค านวณระดับเสียง
ตามสดัส่วนการใช้งาน

ของอุปกรณ์ 1/ 
(เดซิเบลเอ) 

ค านวณระดับเสียงรวมตาม
สัดส่วนการใชง้านของอุปกรณ์ 

(เวลาท างาน 8 ชั่วโมง) 2/ 
(เดซิเบลเอ) 

ค านวณระดับเสียงรวม
ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา 

24 ชั่วโมง 3/ 
(เดซิเบลเอ) 

ค านวณระดับ
เสียงรวมของแต่

ละกิจกรรม  
(เดซิเบลเอ) 

ค านวณระดับเสียงรวม
เมื่อด าเนินกิจกกรม
ก่อสร้างพร้อมกัน 

(เดซิเบลเอ) 
 Three-Wheel 

Roller 
80 10 70 - - - - 

 pneumatic Rubber 
Tyre Roller 

80 10 70 - - - - 

1.6 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (งานทาสีตีเส้นจราจร) 
 Power Broom 85 50 82 85.0 80.2 - - 
 Pavement Marking 

Machine 
85 50 82 - - - - 

2 กิจกรรมก่อสร้าง : ทางขับคู่ขนาน 
2.1 ขุดและปรับพื้นที่        
 Bulldozer 85 14 76 81.8 77.0 85.8 - 
 Backhoe 78 14 69 - - - - 
 Dump truck 76 43 72 - - - - 
 Grader 85 14 76 - - - - 
 Water Truck 84 14 75 - - - - 
2.2 งานปรับปรุงคุณภาพดิน (ด้วยวิธี Rapid Impact Compaction, RIC) 
 Bulldozer 85 13 76 82.2 77.4 - - 
 Backhoe 78 13 69 - - - - 
 Dump truck 76 38 72 - - - - 
 Grader 85 13 76 - - - - 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 5.2-5 ค่าความดังของเสียงจากเคร่ืองจักรในการก่อสร้าง 

ล าดับ 
เครื่องจักรและ

อุปกรณ์ 
(Equipment) 

ระดับเสยีงที่ระยะ 15 
เมตรจากแหล่งก าเนิด 

(เดซิเบลเอ) 

สัดส่วนการใชง้าน
ของอุปกรณ์  

(Usage 
Factor,%U.F.) 

ค านวณระดับเสียง
ตามสดัส่วนการใช้งาน

ของอุปกรณ์ 1/ 
(เดซิเบลเอ) 

ค านวณระดับเสียงรวมตาม
สัดส่วนการใชง้านของอุปกรณ์ 

(เวลาท างาน 8 ชั่วโมง) 2/ 
(เดซิเบลเอ) 

ค านวณระดับเสียงรวม
ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา 

24 ชั่วโมง 3/ 
(เดซิเบลเอ) 

ค านวณระดับ
เสียงรวมของแต่

ละกิจกรรม  
(เดซิเบลเอ) 

ค านวณระดับเสียงรวม
เมื่อด าเนินกิจกกรม
ก่อสร้างพร้อมกัน 

(เดซิเบลเอ) 
 Water Truck 84 13 75 - - - - 
 RIC Machine 83 13 74 - - - - 
2.3 งานถมคันทางและพื้นที่ปลอดภัยรอบทางขับ 
 Bulldozer 85 11 75 81.4 76.7 - - 
 Backhoe 78 11 68 - - - - 
 Dump Truck 76 33 71 - - - - 
 Grader 85 11 75 - - - - 
 Water Truck 84 11 74 - - - - 
 Vibratory Roller 80 11 70 - - - - 
 Static steel Roller 80 11 70 - - - - 
2.4 งานก่อสร้างโครงสร้างชั้นผิวทาง 
 Bulldozer 85 13 76 81.8 77.0 - - 
 Backhoe 78 13 69 - - - - 
 Dump Truck 76 38 72 - - - - 
 Grader 85 13 76 - - - - 
 Water Truck 84 13 75 - - - - 
 Vibratory Roller 80 13 71 - - - - 
2.5 งานปูผิวทาง 
 Power Broom 85 10 75 83.5 78.8 - - 
 Distributor 85 10 75 - - - - 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 5.2-5 ค่าความดังของเสียงจากเคร่ืองจักรในการก่อสร้าง 

ล าดับ 
เครื่องจักรและ

อุปกรณ์ 
(Equipment) 

ระดับเสยีงที่ระยะ 15 
เมตรจากแหล่งก าเนิด 

(เดซิเบลเอ) 

สัดส่วนการใชง้าน
ของอุปกรณ์  

(Usage 
Factor,%U.F.) 

ค านวณระดับเสียง
ตามสดัส่วนการใช้งาน

ของอุปกรณ์ 1/ 
(เดซิเบลเอ) 

ค านวณระดับเสียงรวมตาม
สัดส่วนการใชง้านของอุปกรณ์ 

(เวลาท างาน 8 ชั่วโมง) 2/ 
(เดซิเบลเอ) 

ค านวณระดับเสียงรวม
ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา 

24 ชั่วโมง 3/ 
(เดซิเบลเอ) 

ค านวณระดับ
เสียงรวมของแต่

ละกิจกรรม  
(เดซิเบลเอ) 

ค านวณระดับเสียงรวม
เมื่อด าเนินกิจกกรม
ก่อสร้างพร้อมกัน 

(เดซิเบลเอ) 
 Paver 85 10 75 - - - - 
 Haul Trucks with 

Semi Trailer 
84 40 80 - - - - 

 Two-Axle Tandam 
Roller 

80 10 70 - - - - 

 Three-Wheel 
Roller 

80 10 70 - - - - 

 Pneumatic Rubber 
Tyre Roller 

80 10 70 - - - - 

2.6 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (งานทาสีตีเส้นจราจร) 
 Power Broom 85 50 82 85.0 80.2 - - 
 Pavement marking 

machine 
85 50 82 - - - - 

3 กิจกรรมก่อสร้างอุโมงค์ลอดใต้ทางวิ่ง 
3.1 งานก่อสร้างก าแพงอุโมงค์ 
 Bore Piling 

Machine 
96 2.4 80 84.8 80.0 83.0 - 

 Clamshell 
Excavator 

85 2.4 69 - - - - 

 Bulldozer 85 2.4 69 - - - - 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 5.2-5 ค่าความดังของเสียงจากเคร่ืองจักรในการก่อสร้าง 

ล าดับ 
เครื่องจักรและ

อุปกรณ์ 
(Equipment) 

ระดับเสยีงที่ระยะ 15 
เมตรจากแหล่งก าเนิด 

(เดซิเบลเอ) 

สัดส่วนการใชง้าน
ของอุปกรณ์  

(Usage 
Factor,%U.F.) 

ค านวณระดับเสียง
ตามสดัส่วนการใช้งาน

ของอุปกรณ์ 1/ 
(เดซิเบลเอ) 

ค านวณระดับเสียงรวมตาม
สัดส่วนการใชง้านของอุปกรณ์ 

(เวลาท างาน 8 ชั่วโมง) 2/ 
(เดซิเบลเอ) 

ค านวณระดับเสียงรวม
ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา 

24 ชั่วโมง 3/ 
(เดซิเบลเอ) 

ค านวณระดับ
เสียงรวมของแต่

ละกิจกรรม  
(เดซิเบลเอ) 

ค านวณระดับเสียงรวม
เมื่อด าเนินกิจกกรม
ก่อสร้างพร้อมกัน 

(เดซิเบลเอ) 
 Dump Truck 76 19 69 - - - - 
 Grader 85 2.4 69 - - - - 
 Water Truck 84 2.4 68 - - - - 
 Mobile Crane 81 2.4 65 - - - - 
 Service Crawler 

Craine 
81 2.4 65 - - - - 

 Jet Grouting 
Machine 

85 2.3 69 - - - - 

 Concrete Truck 84 61.9 82 - - - - 
3.2 งานขุดและติดตั้งระบบค้ ายัน (ประมาณ 8-10 เมตร) ใช้เครื่องจักรขุด 
 Bulldozer 85 11 75 81.3 76.5 - - 
 Backhoe 78 11 68 - - - - 
 Dump Truck 76 44 72 - - - - 
 Grader 85 11 75 - - - - 
 Water Truck 84 11 74 - - - - 
 Mobile Crane 81 11 71 - - - - 
3.3 งานสกัดหัวเสาเข็ม 
 Backhoe 78 33 73 78.8 74.0 - - 
 Dump Truck 76 33 71 - - - - 
 Mobile Crane 81 33 76 - - - - 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 5.2-5 ค่าความดังของเสียงจากเคร่ืองจักรในการก่อสร้าง 

ล าดับ 
เครื่องจักรและ

อุปกรณ์ 
(Equipment) 

ระดับเสยีงที่ระยะ 15 
เมตรจากแหล่งก าเนิด 

(เดซิเบลเอ) 

สัดส่วนการใชง้าน
ของอุปกรณ์  

(Usage 
Factor,%U.F.) 

ค านวณระดับเสียง
ตามสดัส่วนการใช้งาน

ของอุปกรณ์ 1/ 
(เดซิเบลเอ) 

ค านวณระดับเสียงรวมตาม
สัดส่วนการใชง้านของอุปกรณ์ 

(เวลาท างาน 8 ชั่วโมง) 2/ 
(เดซิเบลเอ) 

ค านวณระดับเสียงรวม
ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา 

24 ชั่วโมง 3/ 
(เดซิเบลเอ) 

ค านวณระดับ
เสียงรวมของแต่

ละกิจกรรม  
(เดซิเบลเอ) 

ค านวณระดับเสียงรวม
เมื่อด าเนินกิจกกรม
ก่อสร้างพร้อมกัน 

(เดซิเบลเอ) 
3.4 งานก่อสร้างหลังคาอุโมงค์ 
 Bulldozer 85 0.5 62 79.2 74.4 - - 
 Backhoe 78 0.5 55 - - - - 
 Grader 85 0.5 62 - - - - 
 Water Truck 84 0.5 61 - - - - 
 Concrete truck 79 98 79 - - - - 
 Concrete Pump 81 0.5 58 - - - - 
หมายเหตุ : 1/ FHWA, Construction Noise Handbook, Noise Emission Reference Levels and Usage Factors  

(ที่มา : https://www.fhwa.dot.gov/environMent/noise/construction_noise/handbook/handbook09.cfm) 
 2/ ระดับเสียงค านวณตามสัดส่วนการใช้งานของเครื่องจักร Leq(Equip) = E.L.+10 log(%U.F.)-20log(D/50)-10G log(D/50) 
 3/ ระดับเสียงรวม  Lpรวม=10 log (∑10Lpi/10) 

 

 

 

 

 

 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 5.2-6 ระดับเสียงจากกิจกรรมของโครงการบริเวณพื้นที่อ่อนไหวและชุมชน 

ล าดับ พ้ืนที่อ่อนไหว/ชุมชน ประเภท 

ระยะห่างจาก
ขอบพ้ืนที่

ก่อสร้าง (เมตร) 
ขอบเขต/ร้ัว 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 
ชั่วโมงสูงสุด  

(ช่วงก่อนมีโครงการ) 
1/ 

ระดับเสียงรวม
ในช่วงเวลา 
24 ชั่วโมง  

ระดับเสียง
ลดทอนตาม
ระยะห่าง 

ระดับเสียงที่เกิดจาก
กิจกรรมก่อสร้างรวม
กับระดับเสียงที่พ้ืนที่
อ่อนไหวและชุมชน 

1.  สถานรับเล้ียงเด็กปฐมวัย ทร.6 กองการบินทหารเรือ สถานศึกษา 1,420 65 89.8 50.3 65.1 

2.  โรงเรียนวัดพลา สถานศึกษา 2,620 65 89.8 45.0 65.0 

3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลพลา สถานศึกษา 2,880 65 89.8 44.1 65.0 

4.  โรงเรียนบ้านคลองทราย สถานศึกษา 3,030 65 89.8 43.7 65.0 

5.  โรงเรียนสองภาษาระยอง สถานศึกษา 2,800 65 89.8 44.4 65.0 

6.  โรงเรียนนานาชาติสวนระยอง สถานศึกษา 2,900 65 89.8 44.1 65.0 

7.  โรงเรียนเทศบาลเมืองบ้านฉาง 1 (วัดคีรภีาวนาราม) สถานศึกษา 2,510 65 89.8 45.3 65.0 

8.  โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม สถานศึกษา 2,570 63 89.8 45.1 63.1 

9.  โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ สถานศึกษา 1,550 59.4 89.8 49.5 59.8 

10.  โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา สถานศึกษา 1,740 60.2 89.8 48.5 60.5 

11.  วิทยาลยัเทคโนโลยีพัฒนเวช สถานศึกษา 1,860 65 89.8 47.9 65.1 

12.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงส่องหล้า 3 สถานศึกษา 2,610 65 89.8 45.0 65.0 

13.  โรงเรียนวัดสระแก้ว สถานศึกษา 2,720 59.6 89.8 44.6 59.7 

14.  โรงเรียนวัดสมบูรณาราม (เต็มราษฎร์อนุสรณ์) สถานศึกษา 6,240 65 89.8 37.4 65.0 

15.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลส านกัท้อนในโรงเรียน 
วดัสมบูรณาราม 

สถานศึกษา 6,240 65 89.8 37.4 65.0 

16.  โรงเรียนสัจจศึกษา สถานศึกษา 5,620 65 89.8 38.3 65.0 

17.  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ
บ้านฉาง 

สถานศึกษา 6,820 65 89.8 36.7 65.0 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 5.2-6 ระดับเสียงจากกิจกรรมของโครงการบริเวณพื้นที่อ่อนไหวและชุมชน 

ล าดับ พ้ืนที่อ่อนไหว/ชุมชน ประเภท 

ระยะห่างจาก
ขอบพ้ืนที่

ก่อสร้าง (เมตร) 
ขอบเขต/ร้ัว 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 
ชั่วโมงสูงสุด  

(ช่วงก่อนมีโครงการ) 
1/ 

ระดับเสียงรวม
ในช่วงเวลา 
24 ชั่วโมง  

ระดับเสียง
ลดทอนตาม
ระยะห่าง 

ระดับเสียงที่เกิดจาก
กิจกรรมก่อสร้างรวม
กับระดับเสียงที่พ้ืนที่
อ่อนไหวและชุมชน 

18.  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ สถานศึกษา 6,750 65 89.8 36.7 65.0 

19.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยายร้า สถานศึกษา 6,790 65 89.8 36.7 65.0 

20.  โรงเรียนวัดส านักกะทอ้น สถานศึกษา 8,520 65 89.8 34.7 65.0 

21.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านส านักท้อน สถานศึกษา 8,570 65 89.8 34.7 65.0 

22.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบุรพทิศ อบต. ส านักท้อน สถานศึกษา 11,160 65 89.8 32.4 65.0 

23.  โรงเรียนวัดชากหมาก สถานศึกษา 11,130 65 89.8 32.4 65.0 

24.  โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ส กรีนวัลเล่ย์ ระยอง สถานศึกษา 12,360 65 89.8 31.5 65.0 

25.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบา้นฉาง (ศูนย์พยูน) สถานศึกษา 5,140 65 89.8 39.1 65.0 

26.  โรงเรียนบ้านพยูน สถานศึกษา 5,140 65 89.8 39.1 65.0 

27.  โรงเรียนอนุบาลรักภาษา สถานศึกษา 4,590 65 89.8 40.1 65.0 

28.  โรงเรียนวัดบ้านฉาง (บุญรอดประชานกุลู) สถานศึกษา 4,830 65 89.8 39.7 65.0 

29.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบา้นฉาง 3  
(บ้านประชุมมิตร-ล้อเกวียน) 

สถานศึกษา 6,940 65 89.8 36.5 65.0 

30.  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลบ้านฉาง 
 (บ้านประชุมมิตร-ลอ้เกวยีน) 

สถานศึกษา 6,940 65 89.8 36.5 65.0 

31.  โรงเรียนวัดประชุมมิตรบ ารุง สถานศึกษา 7,550 65 89.8 35.8 65.0 

32.  โรงเรียนอุดมวิทยานกุูล สถานศึกษา 8,660 65 89.8 34.6 65.0 

33.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านฉาง  
(วัดเนินกระปรอก) 

สถานศึกษา 8,590 65 89.8 34.7 65.0 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 5.2-6 ระดับเสียงจากกิจกรรมของโครงการบริเวณพื้นที่อ่อนไหวและชุมชน 

ล าดับ พ้ืนที่อ่อนไหว/ชุมชน ประเภท 

ระยะห่างจาก
ขอบพ้ืนที่

ก่อสร้าง (เมตร) 
ขอบเขต/ร้ัว 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 
ชั่วโมงสูงสุด  

(ช่วงก่อนมีโครงการ) 
1/ 

ระดับเสียงรวม
ในช่วงเวลา 
24 ชั่วโมง  

ระดับเสียง
ลดทอนตาม
ระยะห่าง 

ระดับเสียงที่เกิดจาก
กิจกรรมก่อสร้างรวม
กับระดับเสียงที่พ้ืนที่
อ่อนไหวและชุมชน 

34.  โรงเรียนวัดเนินกระปรอก สถานศึกษา 8,590 65 89.8 34.7 65.0 

35.  โรงเรียนอนุบาลชนบทพัฒนา สถานศึกษา 8,170 65 89.8 35.1 65.0 

36.  วิทยาลยัเทคโนโลยีอกัษรบริหารธุรกิจ สถานศึกษา 5,790 65 89.8 38.1 65.0 

37.  โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา สถานศึกษา 5,570 65 89.8 38.4 65.0 

38.  โรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด สถานศึกษา 10,040 65 89.8 33.3 65.0 

39.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูดร-หว้ยมะหาด สถานศึกษา 10,040 65 89.8 33.3 65.0 

40.  โรงเรียนบ้านมาบฟกัทอง สถานศึกษา 13,740 65 89.8 30.6 65.0 

41.  โรงเรียนผู้รู้ ญสส.80 สถานศึกษา 12,460 65 89.8 31.4 65.0 

42.  โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย ์ สถานศึกษา 9,460 65 89.8 33.8 65.0 

43.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขลอด สถานศึกษา 3,120 65 89.8 43.4 65.0 

44.  โรงเรียนบ้านขลอด สถานศึกษา 3,150 65 89.8 43.4 65.0 

45.  โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา สถานศึกษา 4,460 65 89.8 40.3 65.0 

46.  โรงเรียนอนุบาลอธฏิฐาน สถานศึกษา 4,490 65 89.8 40.3 65.0 

47.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. พลูตาหลวง 2 บ้านเขาบายศร ี สถานศึกษา 5,410 65 89.8 38.7 65.0 

48.  โรงเรียนบ้านเขาบายศรี สถานศึกษา 5,460 65 89.8 38.6 65.0 

49.  โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) สถานศึกษา 6,330 65 89.8 37.3 65.0 

50.  โรงเรียนบ้าน กม. ห้า สถานศึกษา 6,620 65 89.8 36.9 65.0 

51.  โรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ สถานศึกษา 8,260 65 89.8 35.0 65.0 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 5.2-6 ระดับเสียงจากกิจกรรมของโครงการบริเวณพื้นที่อ่อนไหวและชุมชน 

ล าดับ พ้ืนที่อ่อนไหว/ชุมชน ประเภท 

ระยะห่างจาก
ขอบพ้ืนที่

ก่อสร้าง (เมตร) 
ขอบเขต/ร้ัว 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 
ชั่วโมงสูงสุด  

(ช่วงก่อนมีโครงการ) 
1/ 

ระดับเสียงรวม
ในช่วงเวลา 
24 ชั่วโมง  

ระดับเสียง
ลดทอนตาม
ระยะห่าง 

ระดับเสียงที่เกิดจาก
กิจกรรมก่อสร้างรวม
กับระดับเสียงที่พ้ืนที่
อ่อนไหวและชุมชน 

52.  สถานรับเล้ียงเด็กปฐมวัย ทร.8 สถานศึกษา 7,740 65 89.8 35.6 65.0 

53.  โรงเรียนจุกเสม็ด สถานศึกษา 7,820 65 89.8 35.5 65.0 

54.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจุกเสม็ด สถานศึกษา 7,990 65 89.8 35.3 65.0 

55.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชอ่งแสมสาร สถานศึกษา 8,520 65 89.8 34.7 65.0 

56.  ศูนย์ กศน. ต าบลแสมสาร สถานศึกษา 8,610 65 89.8 34.6 65.0 

57.  โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร สถานศึกษา 8,230 65 89.8 35.0 65.0 

58.  ส านักวิปัสนาวัดพลา ศาสนสถาน 2,540 65 89.8 45.2 65.0 

59.  วัดพลา ศาสนสถาน 2,770 65 89.8 44.5 65.0 

60.  วัดคลองทราย ศาสนสถาน 2,450 65 89.8 45.5 65.0 

61.  วัดคีรีภาวนาราม ศาสนสถาน 2,660 65 89.8 44.8 65.0 

62.  คริสตจักรไคร้สตเชิชบ้านฉาง ศาสนสถาน 3,150 65 89.8 43.4 65.0 

63.  คริสตจักรบ้านฉาง ศาสนสถาน 3,160 65 89.8 43.3 65.0 

64.  วัดบ้านคลองบางไผ่ ศาสนสถาน 1,460 65 89.8 50.0 65.1 

65.  วัดสระแกว้ ศาสนสถาน 2,540 65 89.8 45.2 65.0 

66.  วัดสมบูรณาราม ศาสนสถาน 6,300 65 89.8 37.3 65.0 

67.  คริสตจักรพระคุณเต็มล้นบ้านฉาง ศาสนสถาน 7,620 65 89.8 35.7 65.0 

68.  วัดส านักกะท้อน ศาสนสถาน 8,390 65 89.8 34.9 65.0 

69.  วัดสุวรรณรังสรรค์ ศาสนสถาน 6,790 65 89.8 36.7 65.0 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 5.2-6 ระดับเสียงจากกิจกรรมของโครงการบริเวณพื้นที่อ่อนไหวและชุมชน 

ล าดับ พ้ืนที่อ่อนไหว/ชุมชน ประเภท 

ระยะห่างจาก
ขอบพ้ืนที่

ก่อสร้าง (เมตร) 
ขอบเขต/ร้ัว 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 
ชั่วโมงสูงสุด  

(ช่วงก่อนมีโครงการ) 
1/ 

ระดับเสียงรวม
ในช่วงเวลา 
24 ชั่วโมง  

ระดับเสียง
ลดทอนตาม
ระยะห่าง 

ระดับเสียงที่เกิดจาก
กิจกรรมก่อสร้างรวม
กับระดับเสียงที่พ้ืนที่
อ่อนไหวและชุมชน 

70.  วัดหนองโบสถ ์ ศาสนสถาน 9,120 65 89.8 34.1 65.0 

71.  ศาลหลวงเต่ียชากหมาก ศาสนสถาน 10,890 65 89.8 32.6 65.0 

72.  วัดชากหมาก ศาสนสถาน 10,950 65 89.8 32.5 65.0 

73.  ศาลหลวงเต้ียบ้านพยูน ศาสนสถาน 5,690 65 89.8 38.2 65.0 

74.  วัดชลธาราม (พยูน) ศาสนสถาน 5,100 65 89.8 39.2 65.0 

75.  มัสยิด ดะหว์ะติ้ลอิสลาม ศาสนสถาน 4,310 65 89.8 40.6 65.0 

76.  ศาลหลวงเต่ียบ้านฉาง ศาสนสถาน 4,700 65 89.8 39.9 65.0 

77.  ศาลเจ้าเล่าเอี๊ยกวนอู บ้านฉาง ศาสนสถาน 4,790 65 89.8 39.7 65.0 

78.  วัดบ้านฉาง ศาสนสถาน 4,800 65 89.8 39.7 65.0 

79.  วัดประชุมมิตรบ ารุง ศาสนสถาน 7,610 65 89.8 35.7 65.0 

80.  ศาลเจ้าหลวงเต่ีย ศาสนสถาน 8,400 65 89.8 34.8 65.0 

81.  วัดเนินกระปรอก ศาสนสถาน 8,490 65 89.8 34.8 65.0 

82.  วัดภูดรน่ิมเสนาะ ศาสนสถาน 9,750 65 89.8 33.6 65.0 

83.  คริสตจักรของพระคริสต์บ้านฉาง ศาสนสถาน 9,670 65 89.8 33.6 65.0 

84.  อเนกกุศลศาลา (วิหารเซียน) ศาสนสถาน 11,510 65 89.8 32.1 65.0 

85.  วัดญาณสังวรารามวรมหาวหิาร ศาสนสถาน 11,460 65 89.8 32.1 65.0 

86.  ส านักสงฆ์ศิริศิริรักษ์ ศาสนสถาน 12,100 65 89.8 31.7 65.0 

87.  ส านักปฏบิัติธรรมอนันต์บูรพาราม ศาสนสถาน 12,470 65 89.8 31.4 65.0 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 5.2-6 ระดับเสียงจากกิจกรรมของโครงการบริเวณพื้นที่อ่อนไหวและชุมชน 

ล าดับ พ้ืนที่อ่อนไหว/ชุมชน ประเภท 

ระยะห่างจาก
ขอบพ้ืนที่

ก่อสร้าง (เมตร) 
ขอบเขต/ร้ัว 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 
ชั่วโมงสูงสุด  

(ช่วงก่อนมีโครงการ) 
1/ 

ระดับเสียงรวม
ในช่วงเวลา 
24 ชั่วโมง  

ระดับเสียง
ลดทอนตาม
ระยะห่าง 

ระดับเสียงที่เกิดจาก
กิจกรรมก่อสร้างรวม
กับระดับเสียงที่พ้ืนที่
อ่อนไหวและชุมชน 

88.  วัดมาบฟกัทอง ศาสนสถาน 13,680 65 89.8 30.6 65.0 

89.  พระพุทธรูปเขาชจีรรย ์ ศาสนสถาน 9,520 65 89.8 33.8 65.0 

90.  วัดเขาชีจรรย ์ ศาสนสถาน 7,840 65 89.8 35.4 65.0 

91.  วัดราษฎร์สามัคคี ศาสนสถาน 3,020 65 89.8 43.7 65.0 

92.  ศาลเจ้าแม่กวนอิม ศาสนสถาน 3,210 65 89.8 43.2 65.0 

93.  ส านักปฏบิัติธรรม กม.8 ศาสนสถาน 4,690 65 89.8 39.9 65.0 

94.  วัดรังสีสุนทร (กม.5) ศาสนสถาน 6,650 65 89.8 36.9 65.0 

95.  ส านักสงฆ์โพธปิิยะ (ธรรมยุต) สาขาโพธสิัมพันธ ์ ศาสนสถาน 7,320 65 89.8 36.0 65.0 

96.  ศูนย์ปฏิบัติธรรมสัตหีบ (บันไดแกว้) ศาสนสถาน 7,390 65 89.8 36.0 65.0 

97.  วัดทุ่งโปรง ศาสนสถาน 8,240 65 89.8 35.0 65.0 

98.  ส านักปฏบิัติธรรมเขาพลูตาหลวง ศาสนสถาน 4,470 65 89.8 40.3 65.0 

99.  วัดเขาบายศรี สันติธรรม ศาสนสถาน 5,110 65 89.8 39.2 65.0 

100.  ส านักวิปัสสนาเวฬุอัมพวัน ศาสนสถาน 5,470 65 89.8 38.6 65.0 

101.  คริสตจักรพัฒนาการแสมสาร ศาสนสถาน 6,160 65 89.8 37.5 65.0 

102.  วัดช่องแสมสาร ศาสนสถาน 8,410 65 89.8 34.8 65.0 

103.  วิหารหลวงพ่อด า ศาสนสถาน 8,710 65 89.8 34.5 65.0 

104.  ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนอีสเทอร์น-หนองม่วง สถานพยาบาล 1,460 65 89.8 50.0 65.1 

105.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพลา สถานพยาบาล 2,860 65 89.8 44.2 65.0 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 5.2-6 ระดับเสียงจากกิจกรรมของโครงการบริเวณพื้นที่อ่อนไหวและชุมชน 

ล าดับ พ้ืนที่อ่อนไหว/ชุมชน ประเภท 

ระยะห่างจาก
ขอบพ้ืนที่

ก่อสร้าง (เมตร) 
ขอบเขต/ร้ัว 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 
ชั่วโมงสูงสุด  

(ช่วงก่อนมีโครงการ) 
1/ 

ระดับเสียงรวม
ในช่วงเวลา 
24 ชั่วโมง  

ระดับเสียง
ลดทอนตาม
ระยะห่าง 

ระดับเสียงที่เกิดจาก
กิจกรรมก่อสร้างรวม
กับระดับเสียงที่พ้ืนที่
อ่อนไหวและชุมชน 

106.  โรงพยาบาลบ้านฉาง สถานพยาบาล 4,200 65 89.8 40.9 65.0 

107.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นคลองบางไผ่ สถานพยาบาล 1,480 65 89.8 49.9 65.1 

108.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นสระแก้ว สถานพยาบาล 2,620 65 89.8 45.0 65.0 

109.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นเขาครอก สถานพยาบาล 5,200 65 89.8 39.0 65.0 

110.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นยายร้า สถานพยาบาล 6,760 65 89.8 36.7 65.0 

111.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลส านกัท้อน สถานพยาบาล 8,190 65 89.8 35.1 65.0 

112.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นชากหมาก สถานพยาบาล 11,200 65 89.8 32.3 65.0 

113.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นพยูน สถานพยาบาล 5,250 65 89.8 38.9 65.0 

114.  ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 เทศบาลเมืองบ้านฉาง  
(ศูนย์ทัศนีย์) 

สถานพยาบาล 9,310 65 89.8 34.0 65.0 

115.  หน่วยบรกิารสุขภาพชุมชนภูดร-หว้ยมะหาด สถานพยาบาล 9,740 65 89.8 33.6 65.0 

116.  โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม สถานพยาบาล 11,880 65 89.8 31.8 65.0 

117.  โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอาย ุ 
จังหวัดชลบุร ี

สถานพยาบาล 12,080 65 89.8 31.7 65.0 

118.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นโค้งวันเพ็ญ สถานพยาบาล 9,390 65 89.8 33.9 65.0 

119.  โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ สถานพยาบาล 1,910 65 89.8 47.7 65.1 

120.  โรงพยาบาลสัตหบี กม.10 สถานพยาบาล 3,460 65 89.8 42.6 65.0 

121.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นชอ่งแสมสาร สถานพยาบาล 8,590 65 89.8 34.7 65.0 

122.  เทศบาลต าบลพลา (ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง หมู่ที่ 1 บ้านสกุลทอง 4710 65 89.8 39.9 65.0 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 5.2-6 ระดับเสียงจากกิจกรรมของโครงการบริเวณพื้นที่อ่อนไหวและชุมชน 

ล าดับ พ้ืนที่อ่อนไหว/ชุมชน ประเภท 

ระยะห่างจาก
ขอบพ้ืนที่

ก่อสร้าง (เมตร) 
ขอบเขต/ร้ัว 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 
ชั่วโมงสูงสุด  

(ช่วงก่อนมีโครงการ) 
1/ 

ระดับเสียงรวม
ในช่วงเวลา 
24 ชั่วโมง  

ระดับเสียง
ลดทอนตาม
ระยะห่าง 

ระดับเสียงที่เกิดจาก
กิจกรรมก่อสร้างรวม
กับระดับเสียงที่พ้ืนที่
อ่อนไหวและชุมชน 

123.   จังหวัดระยอง) หมู่ที่ 2 บ้านกิโล 16 1500 65 89.8 49.8 65.1 

124.   หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งโปรง 1290 65 89.8 51.1 65.2 

125.   หมู่ที่ 5 ต าบลพลา 1570 65 89.8 49.4 65.1 

126.   หมู่ที่ 6 บ้านตะกาด 3110 65 89.8 43.5 65.0 

127.   หมู่ที่ 7 บ้านคลองทราย 1940 65 89.8 47.6 65.1 

128.  เทศบาลต าบลส านักท้อน (ต าบลส านกัท้อน อ าเภอบ้านฉาง 
จังหวัดระยอง) 

หมู่ที่ 1 บ้านส านักท้อน 6450 65 89.8 37.1 65.0 

129.  หมู่ที่ 2 บ้านชากหมาก 9810 65 89.8 33.5 65.0 

130.   หมู่ที่ 3 บ้านสระแกว้ 1870 65 89.8 47.9 65.1 

131.   ชุมชนสระแก้ว 1 3590 65 89.8 42.2 65.0 

132.   ชุมชนสระแก้ว 2 2610 65 89.8 45.0 65.0 

133.   หมู่ที่ 4 บ้านคลองบางไผ่ 1320 65 89.8 50.9 65.2 

134.   หมู่ที่ 5 บ้านยายร้า 5130 65 89.8 39.1 65.0 

135.   หมู่ที่ 6 บ้านเขาครอก 4400 65 89.8 40.5 65.0 

136.   หมู่ที่ 7 บ้านหนองตะเคียน 9280 65 89.8 34.0 65.0 

137.   หมู่ที่ 8 บ้านเชิงเขา 1880 65 89.8 47.8 65.1 

138.  เทศบาลเมืองบ้านฉาง (ต าบลบา้นฉาง อ าเภอบา้นฉาง 
จังหวัดระยอง) 

ชุมชนอีสเทอร์น-หนองม่วง 1120 65 89.8 52.3 65.2 

139.  ชุมชนวัดคีรีภาวนาราม 2380 65 89.8 45.8 65.1 

140.   ชุมชนบ้านฉาง-พลา 2410 65 89.8 45.7 65.1 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 5.2-6 ระดับเสียงจากกิจกรรมของโครงการบริเวณพื้นที่อ่อนไหวและชุมชน 

ล าดับ พ้ืนที่อ่อนไหว/ชุมชน ประเภท 

ระยะห่างจาก
ขอบพ้ืนที่

ก่อสร้าง (เมตร) 
ขอบเขต/ร้ัว 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 
ชั่วโมงสูงสุด  

(ช่วงก่อนมีโครงการ) 
1/ 

ระดับเสียงรวม
ในช่วงเวลา 
24 ชั่วโมง  

ระดับเสียง
ลดทอนตาม
ระยะห่าง 

ระดับเสียงที่เกิดจาก
กิจกรรมก่อสร้างรวม
กับระดับเสียงที่พ้ืนที่
อ่อนไหวและชุมชน 

141.   ชุมชนรวมสมพงษ์ 3320 65 89.8 42.9 65.0 

142.   ชุมชนมิ่งมงคล 4080 65 89.8 41.1 65.0 

143.   ชุมชน จ.คู ่ 4160 65 89.8 41.0 65.0 

144.   ชุมชนศูนย์การค้าวิรัตน์พัฒนา 4340 65 89.8 40.6 65.0 

145.   ชุมชนเทพจินดา 4570 65 89.8 40.1 65.0 

146.   ชุมชนสวนสุขภาพ 4680 65 89.8 39.9 65.0 

147.   ชุมชนวัดบ้านฉาง 4970 65 89.8 39.4 65.0 

148.  เทศบาลเมืองบ้านฉาง (ต าบลบา้นฉาง อ าเภอบา้นฉาง 
จังหวัดระยอง) 

ชุมชนโด่งดัง 5060 65 89.8 39.2 65.0 

149.  ชุมชนตลาดโต้รุ่ง 5190 65 89.8 39.0 65.0 

150.   ชุมชนรวมมิตร 5370 65 89.8 38.7 65.0 

151.   ชุมชนบ้านฉาง-เนินกระปรอก 5800 65 89.8 38.1 65.0 

152.   ชุมชนดาวพิทักษ ์ 5950 65 89.8 37.8 65.0 

153.   ชุมชนไทวา 7700 65 89.8 35.6 65.0 

154.   ชุมชนบ้านเนินกระปรอก
ตะวันออกประชุมมิตร 

7810 65 89.8 35.5 65.0 

155.   ชุมชนบ้านเนินกระปรอก 8490 65 89.8 34.8 65.0 

156.   ชุมชนหนองใหญ่ 8830 65 89.8 34.4 65.0 

157.  เทศบาลต าบลบ้านฉาง (ต าบลบา้นฉาง อ าเภอบา้นฉาง หมู่ที่ 1 บ้านแผ่นดินไท 7970 65 89.8 35.3 65.0 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 5.2-6 ระดับเสียงจากกิจกรรมของโครงการบริเวณพื้นที่อ่อนไหวและชุมชน 

ล าดับ พ้ืนที่อ่อนไหว/ชุมชน ประเภท 

ระยะห่างจาก
ขอบพ้ืนที่

ก่อสร้าง (เมตร) 
ขอบเขต/ร้ัว 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 
ชั่วโมงสูงสุด  

(ช่วงก่อนมีโครงการ) 
1/ 

ระดับเสียงรวม
ในช่วงเวลา 
24 ชั่วโมง  

ระดับเสียง
ลดทอนตาม
ระยะห่าง 

ระดับเสียงที่เกิดจาก
กิจกรรมก่อสร้างรวม
กับระดับเสียงที่พ้ืนที่
อ่อนไหวและชุมชน 

158.  จังหวัดระยอง) หมู่ที่ 2 บ้านประชุมมิตร 5140 65 89.8 39.1 65.0 

159.   หมู่ที่ 3 บ้านเนินส าเหร ่ 4990 65 89.8 39.4 65.0 

160.   หมู่ที่ 4 บ้านพยูน 3320 65 89.8 42.9 65.0 

161.   หมู่ที่ 6 บ้านเนินกระปรอก 8960 65 89.8 34.3 65.0 

162.   หมู่ที่ 7 บ้านเขาภูดรหว้ยมะหาด 9650 65 89.8 33.6 65.0 

163.  เทศบาลต าบลห้วยใหญ่ (ต าบลห้วยใหญ่ อ าเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี) 

หมู่ที่ 11 บ้านมาบฟกัทอง 8000 65 89.8 35.3 65.0 

164.  หมู่ที่ 13 บ้านหนองผักกูด 10640 65 89.8 32.8 65.0 

165.  เทศบาลต าบลเขาชีจรรย์ (ต าบลนาจอมเทียน  อ าเภอสัต
หีบ จังหวัดชลบุรี) 

หมู่ที่ 6 เทศบาลต าบลเขาชจีรรย ์ 10680 65 89.8 32.8 65.0 

166.  หมู่ที่ 7 เทศบาลต าบลเขาชจีรรย ์ 8800 65 89.8 34.4 65.0 

167.  เทศบาลต าบลเกล็ดแก้ว (ต าบลบางเสร่ อ าเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี) 

หมู่ที่ 6 (ชุมชนบ้านเขากระทิง) 8540 65 89.8 34.7 65.0 

168.  หมู่ที่ 7 (ชุมชนบ้านหนองหิน) 7230 65 89.8 36.1 65.0 

169.   หมู่ที่ 11 (ชุมชนบ้านโค้งวัญเพ็ญ) 6020 65 89.8 37.7 65.0 

170.  ต าบลพลูตาหลวง อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หมู่ที่ 1 บ้านพลูตาหลวง 2940 65 89.8 44.0 65.0 

171.   หมู่ที่ 2 บ้านขลอด 2290 65 89.8 46.1 65.1 

172.   หมู่ที่ 3 บ้านคลองไผ่ 2340 65 89.8 45.9 65.1 

173.   หมู่ที่ 4 บ้านคลองพลูตาหลวง 4110 65 89.8 41.1 65.0 

174.   หมู่ที่ 5 บ้านเขาบายศรี 3010 65 89.8 43.8 65.0 

175.   หมู่ที่ 6 บ้านเขาตะแบก 4730 65 89.8 39.8 65.0 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 5.2-6 ระดับเสียงจากกิจกรรมของโครงการบริเวณพื้นที่อ่อนไหวและชุมชน 

ล าดับ พ้ืนที่อ่อนไหว/ชุมชน ประเภท 

ระยะห่างจาก
ขอบพ้ืนที่

ก่อสร้าง (เมตร) 
ขอบเขต/ร้ัว 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 
ชั่วโมงสูงสุด  

(ช่วงก่อนมีโครงการ) 
1/ 

ระดับเสียงรวม
ในช่วงเวลา 
24 ชั่วโมง  

ระดับเสียง
ลดทอนตาม
ระยะห่าง 

ระดับเสียงที่เกิดจาก
กิจกรรมก่อสร้างรวม
กับระดับเสียงที่พ้ืนที่
อ่อนไหวและชุมชน 

176.  ต าบลแสมสาร  อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หมู่ที่ 7 บ้านหนองหญ้านอ้ย 5930 65 89.8 37.9 65.0 

177.   หมู่ที่ 8 บ้านหนองหญ้า 7120 65 89.8 36.3 65.0 

178.   ชุมชนบ้านหนองกระจง 5840 65 89.8 38.0 65.0 
มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ฉบับที่ 15 ก าหนดคา่ระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ชัว่โมง 4/ < 70 

หมายเหตุ : 1/ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสุด ในบริเวณพื้นที่ชุมชนโดยรอบโครงการ ระหว่างวันที่ 3-26 ธันวาคม พ.ศ. 2556  
              2/ ระดับเสียงที่ระยะต่างๆ Lp2= Lp1-20log R2/R1 
              3/ ระดับเสียงรวม Lpรวม =10 log (∑10Lpi/10) 
              4/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 

 ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 5.2-7 ระดับเสียงรวมเมื่อใช้เครื่องจักรพร้อมกันในระยะก่อสร้าง (กรณีปฏิบัติงาน 8 ชั่วโมง) 

ล าดับ เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 

ระดับเสียงที่ระยะ 
15 เมตรจาก
แหล่งก าเนิด 
(เดซิเบลเอ) 

สัดส่วนการใช้
งานของอุปกรณ์ 

(Usage 
Factor,%U.F.) 

ค านวณระดับ
เสียงตาม

สัดส่วนการใช้
งานของ

อุปกรณ์ 1/ 
(เดซิเบลเอ) 

ค านวณระดับเสียง
รวมตามสัดส่วนการ
ใช้งานของอุปกรณ์ 

(เวลาท างาน 8 
ชั่วโมง) 2/ 

(เดซิเบลเอ) 
1 กิจกรรมก่อสร้างทางวิ่งที่ 2 

1.1 ขุดและปรับพื้นที่         

  Bulldozer 85 14 76 81.8 

  Backhoe 78 14 69 - 

  Dump Truck 76 43 72 - 

  Grader 85 14 76 - 

  Water Truck 84 14 75 - 

1.2 งานปรับปรุงคุณภาพดิน (ด้วยวิธี Rapid Impact Compaction, RIC)  

  Bulldozer 85 13 76 82.2 

  Backhoe 78 13 69 - 

  Dump Truck 76 38 72 - 

  Grader 85 13 76 - 

  Water Truck 84 13 75 - 

  RIC Machine 83 13 74 - 

1.3 งานถมคันทางและพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่ง 

  Bulldozer 85 11 75 81.4 

  Backhoe 78 11 68 - 

  Dump Truck 76 33 71 - 

  Grader 85 11 75 - 

  Water Truck 84 11 74 - 

  Vibratory Roller 80 11 70 - 

  Static steel Roller 80 11 70 - 

1.4 งานก่อสร้างโครงสร้างชั้นผิวทาง 

  Bulldozer 85 10 75 81.4 

  Backhoe 78 10 68 - 

  Dump Truck 76 30 71 - 

  Grader 85 10 75 - 

  Water Truck 84 10 74   

ร่าง



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

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 5-77 
 

ตารางที่ 5.2-7 ระดับเสียงรวมเมื่อใช้เครื่องจักรพร้อมกันในระยะก่อสร้าง (กรณีปฏิบัติงาน 8 ชั่วโมง) 

ล าดับ เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 

ระดับเสียงที่ระยะ 
15 เมตรจาก
แหล่งก าเนิด 
(เดซิเบลเอ) 

สัดส่วนการใช้
งานของอุปกรณ์ 

(Usage 
Factor,%U.F.) 

ค านวณระดับ
เสียงตาม

สัดส่วนการใช้
งานของ

อุปกรณ์ 1/ 
(เดซิเบลเอ) 

ค านวณระดับเสียง
รวมตามสัดส่วนการ
ใช้งานของอุปกรณ์ 

(เวลาท างาน 8 
ชั่วโมง) 2/ 

(เดซิเบลเอ) 
  vibratory roller 80 10 70 - 

  static steel roller 80 10 70 - 

  pneumatic rubber tyre roller 80 10 70 - 

1.5 งานปูผิวทาง 

  Power Broom 85 10 75 83.5 

  Distributor 85 10 75 - 

  Paver 85 10 75 - 

  Haul Trucks with Semi Trailer 84 40 80 - 

  Two-Axle Tandam Roller 80 10 70 - 

  Three-Wheel Roller 80 10 70 - 

  Pneumatic Rubber Tyre Roller 80 10 70 - 

1.6 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (งานทาสีตีเส้นจราจร) 

  Power Broom 85 50 82 85.0 

  Pavement Marking Machine 85 50 82 - 

  กิจกรรมก่อสร้างทางวิง่ที่ 2 มีค่าระดับเสียงรวม  90.5 เดซิเบลเอ 

2 กิจกรรมก่อสร้าง : ทางขับคู่ขนาน       

2.1 ขุดและปรับพื้นที่         

  Bulldozer 85 14 76 81.8 

  Backhoe 78 14 69 - 

  Dump truck 76 43 72 - 

  Grader 85 14 76 - 

  Water Truck 84 14 75 - 

2.2 งานปรับปรุงคุณภาพดิน (ด้วยวิธี Rapid Impact Compaction, RIC) 

  Bulldozer 85 13 76 82.2 

  Backhoe 78 13 69 - 

  Dump truck 76 38 72 - 

  Grader 85 13 76 - 

  Water Truck 84 13 75 - 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 5.2-7 ระดับเสียงรวมเมื่อใช้เครื่องจักรพร้อมกันในระยะก่อสร้าง (กรณีปฏิบัติงาน 8 ชั่วโมง) 

ล าดับ เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 

ระดับเสียงที่ระยะ 
15 เมตรจาก
แหล่งก าเนิด 
(เดซิเบลเอ) 

สัดส่วนการใช้
งานของอุปกรณ์ 

(Usage 
Factor,%U.F.) 

ค านวณระดับ
เสียงตาม

สัดส่วนการใช้
งานของ

อุปกรณ์ 1/ 
(เดซิเบลเอ) 

ค านวณระดับเสียง
รวมตามสัดส่วนการ
ใช้งานของอุปกรณ์ 

(เวลาท างาน 8 
ชั่วโมง) 2/ 

(เดซิเบลเอ) 
  RIC Machine 83 13 74 - 

2.3 งานถมคันทางและพื้นที่ปลอดภัยรอบทางขับ 

  Bulldozer 85 11 75 81.4 

  Backhoe 78 11 68 - 

  Dump truck 76 33 71 - 

  Grader 85 11 75 - 

  Water Truck 84 11 74 - 

  Vibratory Roller 80 11 70 - 

  Static Steel Roller 80 11 70 - 

2.4 งานก่อสร้างโครงสร้างชั้นผิวทาง 

  Bulldozer 85 13 76 81.8 

  Backhoe 78 13 69 - 

  Dump Truck 76 38 72 - 

  Grader 85 13 76 - 

  Water Truck 84 13 75 - 

  Vibratory Roller 80 13 71 - 

2.5 งานปูผิวทาง         

  Power Broom 85 10 75 83.5 

  Distributor 85 10 75 - 

  Paver 85 10 75 - 

  Haul Trucks with Semi Trailer 84 40 80 - 

  Two-Axle Tandam Roller 80 10 70 - 

  Three-Wheel Roller 80 10 70 - 

  Pneumatic Rubber Tyre Roller 80 10 70 - 

2.6 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (งานทาสีตีเส้นจราจร) 

  Power Broom 85 50 82 85.0 

  Pavement Marking Machine 85 50 82   

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 5.2-7 ระดับเสียงรวมเมื่อใช้เครื่องจักรพร้อมกันในระยะก่อสร้าง (กรณีปฏิบัติงาน 8 ชั่วโมง) 

ล าดับ เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 

ระดับเสียงที่ระยะ 
15 เมตรจาก
แหล่งก าเนิด 
(เดซิเบลเอ) 

สัดส่วนการใช้
งานของอุปกรณ์ 

(Usage 
Factor,%U.F.) 

ค านวณระดับ
เสียงตาม

สัดส่วนการใช้
งานของ

อุปกรณ์ 1/ 
(เดซิเบลเอ) 

ค านวณระดับเสียง
รวมตามสัดส่วนการ
ใช้งานของอุปกรณ์ 

(เวลาท างาน 8 
ชั่วโมง) 2/ 

(เดซิเบลเอ) 

 
กิจกรรมก่อสร้างทางวิง่ที่ 2 มีค่าระดับเสียงรวม  90.6 เดซิเบลเอ 

3 กิจกรรมก่อสร้างอุโมงค์ลอดใต้ทางวิ่ง       

3.1 งานก่อสร้างก าแพงอุโมงค์ 

  Bore Piling Machine 96 2.4 80 84.8 

  Clamshell Excavator 85 2.4 69 - 

  Bulldozer 85 2.4 69 - 

  Dump Truck 76 19 69 - 

  Grader 85 2.4 69 - 

  Water Truck 84 2.4 68 - 

  Mobile Crane 81 2.4 65 - 

  Service Crawler Craine 81 2.4 65 - 

  Jet Grouting Machine 85 2.3 69 - 

  Concrete Truck 84 61.9 82 - 

3.2 งานขุดและติดตั้งระบบค้ ายัน (ประมาณ 8-10 เมตร) ใช้เครื่องจักรขุด 

  Bulldozer 85 11 75 81.3 

  Backhoe 78 11 68 - 

  Dump Truck 76 44 72 - 

  Grader 85 11 75 - 

  Water Truck 84 11 74 - 

  Mobile Crane 81 11 71 - 

3.3 งานสกัดหัวเสาเข็ม         

  Backhoe 78 33 73 78.8 

  Dump Truck 76 33 71 - 

  Mobile Crane 81 33 76 - 

3.4 งานก่อสร้างหลังคาอุโมงค์         

  Bulldozer 85 0.5 62 79.2 

  Backhoe 78 0.5 55 - 

  Grader 85 0.5 62 - 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 5.2-7 ระดับเสียงรวมเมื่อใช้เครื่องจักรพร้อมกันในระยะก่อสร้าง (กรณีปฏิบัติงาน 8 ชั่วโมง) 

ล าดับ เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 

ระดับเสียงที่ระยะ 
15 เมตรจาก
แหล่งก าเนิด 
(เดซิเบลเอ) 

สัดส่วนการใช้
งานของอุปกรณ์ 

(Usage 
Factor,%U.F.) 

ค านวณระดับ
เสียงตาม

สัดส่วนการใช้
งานของ

อุปกรณ์ 1/ 
(เดซิเบลเอ) 

ค านวณระดับเสียง
รวมตามสัดส่วนการ
ใช้งานของอุปกรณ์ 

(เวลาท างาน 8 
ชั่วโมง) 2/ 

(เดซิเบลเอ) 
  Water Truck 84 0.5 61 - 

  Concrete Truck 79 98 79 - 

  Concrete Pump 81 0.5 58 - 

กิจกรรมก่อสร้างทางวิ่งที่ 2 มีค่าระดับเสียงรวม  87.7 เดซิเบลเอ 

ระดับเสียงรวมของกิจกรรมทั้งหมดเมื่อใช้เครื่องจักรพร้อมกันจากการท างาน 8 ชั่วโมง 3/ 94.6 

ระดับเสียงรวมเมื่อใส่ Ear Plugs 4/ (ค่าการลดเสียง = 29  เดซิเบลเอ) 87.1 

ระดับเสียงรวมเมื่อใส่ Ear Muffs 4/ (ค่าการลดเสียง = 30 เดซิเบลเอ) 79.1 

มาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการท างาน 8 ชั่วโมง (TWA) 5/ < 85 

หมายเหตุ :  1/ FHWA, Construction Noise Handbook, Noise Emission Reference Levels and Usage Factors  
(ที่มา : https://www.fhwa.dot.gov/environMent/noise/construction_noise/handbook/handbook09.cfm) 

 2/  ระดับเสียงค านวณตามสัดส่วนการใช้งานของอุปกรณ์ ค านวณจากสูตร 
  Leq(equip) = E.L.+10 log(%U.F.)-20log(D/50)-10G log(D/50) 
 3/ ระดับเสียงรวมค านวณจากสูตร Lรวม =10 log (∑10Lpi/10) 
 4/ ระดับเสียงภายในหูขณะทีส่วมใส่อุปกรณป้์องกันเสียง ENL =  dB(A) – (Derated NRR-7) 
 5/ กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบรหิาร จัดการ และด าเนนิการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างานเกี่ยวกับความรอ้น 

แสงสว่างและเสียง พ.ศ. 2559 และประกาศกรมสวัสดกิาร และคุ้มครองแรงงาน เรือ่ง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลกูจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลา
ท างานในแต่ละวัน พ.ศ. 2561 

5.2.3.2 ระยะด าเนินการ 

(1) แนวทางการศึกษา 

การประเมินผลกระทบด้านเสียงจากอากาศยาน เมื่อมีการพัฒนาโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 2 
สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ตามที่ได้ประชุมหารือร่วมกับบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด (บวท.) ในเรื่อง
ข้อมูลและวิธีการด าเนินงานในทางปฏิบัติ (วิธีปฏิบัติการบิน แนวทางการใช้ทางวิ่ง และตัวเลขความสามารถของการ
รองรับทางวิ่ง) เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาใช้ประโยชน์ต่อการออกแบบสมมุติฐานการศึกษา ส าหรับใช้ในการประเมินผล
กระทบด้านเสียงจากอากาศยาน โดยมีขั้นตอนการประเมินผลกระทบ ดังนี้ 

 การระบุที่มาของข้อมูล 

 การคาดการณ์จ านวนเที่ยวบินและแบบอากาศยาน (Fleet Mix) 

 การก าหนดสมมุติฐานการศึกษา (Scenarios) 

 การเตรียมข้อมูลร่างเส้นทางบิน 

ร่าง
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 การเตรียมข้อมูลน าเข้าและสัดส่วนการใช้ทางวิ่ง 

 การกระจายของเส้นทางบิน (Disperse Track) 

 ผลการประเมินจากแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์  
แผนที่เส้นเท่าระดับเสียง Noise Exposure Forecast (NEF) 

ภาพรวมข้ันตอนการประเมินผลกระทบด้านเสียงจากอากาศยาน รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 5.2-26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5.2-26 ขั้นตอนการประเมินผลกระทบด้านเสียงจากอากาศยาน 

1) รายการข้อมูลน าเข้าแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 

ข้อมูลน าเข้าแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ AEDT-2d เพื่อประกอบการประเมินผลกระทบ 
ของเสียงโดยแสดงระดับเสียงคาดการณ์ในรูปของเส้นเท่าระดับเสียงคาดการณ์ (Noise Exposure Forecast - NEF) 
ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ดังนี้ 

1.1) ข้อมูลสถานการณ์การบินของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 

ข้อมูลสถานการณ์การบินของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ซึ่งเป็นข้อมูลจากสถิติการบินจริง 
ช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย รายละเอียดวันและเวลาขึ้น -ลงของเที่ยวบิน  
แบ่งตามช่วงเวลากลางวัน (07:00-22:00 น.) และช่วงเวลากลางคืน (22:00-07:00 น.) ชนิดอากาศยานที่บินขึ้น-ลง 

1.ที่มาของข้อมูล 

 

3. การก าหนดสมมุติฐานการศึกษา (Scenarios) 

4. การเตรียมข้อมูลชนิดอากาศยานและ 

จ านวนเที่ยวบิน 

 5. การเตรียมข้อมูลร่างเส้นทางการบนิ 

6. ข้อมูลน าเข้าและสัดส่วนการใช้ทางวิ่ง 

 
7. ผลการประเมินจากแบบจ าลองทาง

คณิตศาสตร ์(NEF Contour) 

 8. แผนที่เส้นเท่าระดับเสียง NEF 

9. สรุปผลการประเมินผลกระทบด้านเสียงจาก

อากาศยาน 

 

2. การคาดการณ์จ านวนเที่ยวบินและแบบอากาศยาน (Fleet Mix) 

- ข้อมูลสถานการณ์การบิน 

- เส้นทางการบินขึ้น-ลง (SIDs/STARs) 

- จ านวนเที่ยวบินและแบบอากาศยานคาดการณ์ (Forecast Fleet Mix) 

- ความสามารถในการรองรับเที่ยวบินของ 2 ทางวิง่ (Runway 

Capacity) 

- ข้อมูลการจัดการทางวิ่งในอนาคต (ร่างเส้นทางการบินฯ) 

- ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 

- สภาพภูมิอากาศของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 

(ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวางแผนแม่บทโครงการศึกษาความ

เหมาะสม โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและพ้ืนที่โดยรอบ จังหวัดระยอง 

(เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561))  

 

 

 

- คาดการณ์จ านวนเที่ยวบิน ปี พ.ศ. 2591 

- คาดการณ์แบบอากาศยาน ปี พ.ศ. 2591 

  

 

 

 

 

 กรณีเปิดใช้ทางวิ่งทุกเส้น 

  กรณีที่ 1 การประเมินผลกระทบจากสถานการณ์การบินจริงในปี พ.ศ. 2561 

  กรณีที่ 2 เมื่อมีการพัฒนาโครงการ รองรับเที่ยวบนิสูงสุดในปี พ.ศ. 2591 

 กรณมีการปิดทางวิ่ง  

         กรณีที่ 3 กรณีปิดทางวิ่งเส้นที่ 1 (ปี พ.ศ. 2591)  

         กรณีที่ 4 กรณีปิดทางวิ่งเส้นที่ 2 (ปี พ.ศ. 2591) 

ชนิดอากาศยาน-แบบอากาศยานและสัดส่วนเที่ยวบิน 

- จากสถานการณ์การบิน ปี พ.ศ. 2561 

- จากการคาดการณ์ ปี พ.ศ. 2591 

 

 

สมมุติฐานเปิดใช้ทางว่ิงทุกเส้น 

 

 

 

 

กรณีปกต ิ

กรณีที่ 1 การประเมินผลกระทบจากสถานการณ์การบินจริงในปี พ.ศ. 2561

กรณีที่ 2 เมื่อมีการพัฒนาโครงการ รองรับเที่ยวบินสูงสุดในปี พ.ศ. 2591 

 

 

 

สมมุติฐานมีการปิดทางว่ิง 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีที่ 3 กรณีปิดทางว่ิงเส้นที่ 1 (ปี พ.ศ. 2591)  
กรณีที่ 4 กรณีปิดทางว่ิงเส้นที่ 2 (ปี พ.ศ. 2591) 

ร่าง
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ในแต่ละทางวิ่ง การใช้ทางวิ่งที่บินขึ้น -ลง สนามบินต้นทาง/ปลายทาง ทิศทางและเส้นทางการบินขึ้น -ลง 
(SIDs/STARs) (ที่มา : ข้อมูลสถานการณ์การบิน ปี พ.ศ. 2561 ของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา)  

1.2) เส้นทางการบินขึ้น-ลง (SIDs/STARs) 

เส้นทางการบินขึ้น-ลงซึ่งเป็นรูปแบบเส้นทางการขึ้น-ลง (SIDs/STARs) ของอากาศยาน 
แต่ละประเภทอ้างอิงรูปแบบตามข้อก าหนดเส้นทางการบินส าหรับสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ตามประกาศ 
ของ AIP Thailand (VTBU AD 2-17, 19 July 2018) (ที่มา : ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย)  

1.3) ข้อมูลจ านวนเที่ยวบินและชนิดของแบบอากาศยานที่คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นในปีเปดิ
ด าเนินการ (Forecast Fleet Mix) 

ข้อมูลจ านวนเที่ยวบินและชนิดของแบบอากาศยานที่คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นในปีเปิด
ด าเนินการ (Forecast Fleet Mix) ซึ่งเป็นข้อมูลการคาดการณ์แบบอากาศยานที่จะน ามาให้บริการ ณ สนามบิน
นานาชาติอู่ตะเภาในอนาคต อ้างอิงข้อมูลการวิเคราะห์ผลการคาดการณ์จากโครงการวางแผนแม่บทโครงการศึกษา
ความเหมาะสม โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและพื้นที่โดยรอบ จังหวัดระยอง (ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการวางแผนแม่บทโครงการศึกษาความเหมาะสม โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและพื้นที่ โดยรอบ  
จังหวัดระยอง  (เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561)) 

1.4) ข้อมูลความสามารถในการรองรับปริมาณเทีย่วบินสงูสดุของทางว่ิง (Runway Capacity) 

ข้อมูลความสามารถในการรองรับปริมาณเที่ยวบินสูงสุดของทางวิ่ง กรณีเปิดใช้ 2 ทางวิ่ง 
สามารถรองรับการจราจรได้เที่ยวบินต่อชั่วโมง เช่น ทางวิ่งเส้นที่ 1 ทางวิ่งเส้นที่ 2 รองรับการจราจรได้ทางวิ่งละ 34 
เที่ยวบินต่อชั่วโมง ทั้งนี้ข้อมูลส่วนนี้อยู่ระหว่างด าเนินการ ซึ่งจะต้องหารือร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่อไป   

1.5) ข้อมูลการจัดการทางว่ิงในอนาคตเมื่อมีการพัฒนาโครงการ 

ข้อมูลการจัดการทางวิ่งในอนาคตเมื่อมีการพัฒนาโครงการ ข้อมูลส่วนนี้อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ และได้ขอความอนุ เคราะห์ข้อมูลร่างเส้นทางบิน การใช้ทางวิ่งจากกรณี เปิดใช้ทางวิ่งเส้นที่  2  
สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา จาก บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด  

1.6) ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 

ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ได้แก่ พิกัดภูมิศาสตร์ของสนามบิน
นานาชาติอู่ตะเภา ขนาดความกว้างและความยาวของทางวิ่ง (ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวางแผนแม่บทโครงการ
ศึกษาความเหมาะสม โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและพื้นที่โดยรอบ จังหวัดระยอง (เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561)) 

1.7) สภาพภูมิอากาศของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาที่อาจส่งผลกระทบต่อการแพร่กระจายของเสียง 

สภาพภูมิอากาศของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาที่อาจส่งผลกระทบต่อการแพร่กระจาย
ของเสียงประกอบด้วย อุณหภูมิ ความกดดันอากาศ และความเร็วลมเฉลี่ย ค่าสถิติย้อนหลัง 3 ปี (ปี พ.ศ. 2559-
2561) (ที่มา : สถานีตรวจอากาศ สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา) 

ร่าง
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ทั้งนี้ ในส่วนของการคาดการณ์จ านวนเที่ยวบินและแบบอากาศยานของ (Fleet Mix)  
ของนานาชาติ อู่ ตะ เภา ปี  2561 พบว่า  ในปี  พ .ศ . 2591 จะมี เที่ ยวบินจ านวน  256,100 เที่ ย วบิ นต่ อปี  
(ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวางแผนแม่บทโครงการศึกษาความเหมาะสม โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา
และพื้นที่โดยรอบ จังหวัดระยอง (เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561)) มีรายละเอียดการคาดการณ์จ านวนเที่ยวบินและแบบ
อากาศยานดังนี้ 

การคาดการณ์จ านวนเที่ยวบิน 

จากข้อมูลการคาดการณ์จ านวนเที่ยวบินตามรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวางแผนแม่บท
โครงการศึกษาความเหมาะสม โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและพื้นที่โดยรอบ จังหวัดระยอง (เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561) 
สรุปว่า ในปี พ.ศ. 2591 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา จะมีเที่ยวบินจ านวน 256,100 เที่ยวบิน  

การคาดการณ์แบบอากาศยาน 

แบบอากาศยานที่สายการบินจะน ามาบินในอนาคตเป็นแบบอากาศยาน Code C D E 

และ F รายละเอียดดังตารางที่  5.2-8 และค านวณเที่ยวบินที่รองรับได้ต่อปีจากข้อมูลปริมาณการจราจรฯ 

รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 5.2-9  

ตารางที่ 5.2-8 ข้อก าหนดของแบบอากาศยาน (Aircraft Code) แบ่งตามขนาด Aircraft Wingspan และ 
Outer Main Gear Wheel Span 

แบบอากาศยาน 
(Aircraft Code)  

Wingspan 
Outer Main Gear  

Wheel Span 
Typical Aeroplane 

C 24 m but < 36 m 6 m but < 9 m 
BOEING 737-700/AIRBUS A-320/EMBRAER ERJ 190-
100 

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

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

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

ท่ีมา : ICAO Annex 14 Aerodrome Reference Code 

สมมุติฐานส าหรับการประเมินผลกระทบด้านเสียง 

ในเบื้องต้นกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาขอเสนอ สมมุติฐานการศึกษาส าหรับการประเมินผลกระทบ 
ด้านเสียงจากอากาศยานของโครงการฯ โดยอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวางแผนแม่บทโครงการ
ศึกษาความเหมาะสม โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและพื้นที่โดยรอบ จังหวัดระยอง (เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561) 
ออกแบบสมมุติฐานให้ครอบคลุมทั้งกรณีมีการเปิดใช้ทางวิ่งทุกเส้น และกรณีมีการปิดทางวิ่งทางใดทางหนึ่ง  

รวมจ านวน 4 กรณี มีรายละเอียดดังตารางที่ 5.2-9  

 
 

ร่าง
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ตารางที่ 5.2-9 สมมุติฐานการศึกษาส าหรับการประเมินผลกระทบด้านเสียงจากอากาศยาน 

สมมุติฐานการศึกษา 
จ านวน 

เที่ยวบินต่อปี 

ความสามารถ 
ในการรองรับ

เที่ยวบินของทางวิ่ง 
จ านวนเที่ยวบินต่อวัน 

เที่ยวบินต่อชั่วโมง ฤดูร้อน ฤดูหนาว 

กรณีปกต ิ     

กรณีที่ 1 สถานการณ์การบินในปี พ.ศ. 2562 (1 ทางวิ่ง) 18,376 35 50 50 

กรณีที่ 2 คาดการณ์เที่ยวบินสูงสดุในปี พ.ศ. 2571 (2 ทางวิ่ง) 80,600 70 222 222 

กรณีที่ 3 คาดการณ์เที่ยวบินสูงสดุในปี พ.ศ. 2581 (2 ทางวิ่ง) 200,000 70 550 550 

กรณีที่ 4 คาดการณ์เที่ยวบินสูงสดุในปี พ.ศ. 2591 (2 ทางวิ่ง) 324,200 70 889 889 

กรณีเลวร้าย (Peak Hour)     

กรณีที่ 5 กรณเีลวรา้ย (ช่ัวโมงท่ีมีเที่ยวบินสูงสุด 70 เที่ยวบิน)  - 70 1,367 1,367 

กรณีปิดทางว่ิงทางใดทางหนึ่ง     

กรณีที่ 6 ปิดทางวิ่งเส้นท่ี 1 (ปี พ.ศ. 2591) 241,100 35 778 778 

กรณีที่ 7 ปิดทางวิ่งเส้นท่ี 2 (ปี พ.ศ. 2591) 241,100 35 778 778 
หมายเหตุ : 1.  ข้อมูลเที่ยวบินคาดการณ์อ้างอิงจากรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวางแผนแม่บทโครงการศึกษาความเหมาะสม โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา

และพื้นที่โดยรอบ จังหวัดระยอง (เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561) กรณีที่ 2-5 (Aggressive Forecast) และกรณีที่ 6-7 (Baseline Forecast) 
 2. กรณ ี2-7 อ้างอิงรูปแบบสถติิเที่ยวบนิรายชัว่โมงจากขอ้มูลสถานการณ์การบินปี พ.ศ. 2561 ของท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ  

 จาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 
 3. เพิ่มผลการศกึษาแบบแบ่งเฟส โดยให้มีกรณีปิดทางวิ่งในป ีพ.ศ. 2571 และ พ.ศ. 2581 เพื่อใช้พิจารณาส าหรับมาตรการการชดเชย 

 แบบรวม 
 

(2) ผลการศึกษา 

ผลการประเมินจากแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 

จากผลการประเมินจากแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ เส้นเท่าระดับเสียง NEF Contour น ามาจัดท า
เป็นแผนที่เส้นเท่าระดับเสียง NEF Contour โดยน าผลเส้นเท่าระดับเสียง NEF ในแต่ละฤดูกาลการบิน (ฤดูร้อนและ
ฤดูหนาว) แสดงดังรูปที่ 5.2-28 ถึง รูปที่ 5.2-31 

ผลกระทบจากเสียงของอากาศยาน จากการคาดการณ์ในปี พ.ศ. 2591 พบว่า พื้นที่อ่อนไหวและ
ชุมชนที่มีพื้นที่ที่อยู่ในเส้นเสียง NEF> 40 และ NEF 30-40 ดังนี้ 

พื้นที่เส้นเสียง NEF> 40 ได้แก่ พื้นที่อ่อนไหว จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ 1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงส่อง
หล้า 3 2) โรงเรียนวัดสระแก้ว 3) วัดสระแก้ว และ 4) รพ.สต.บ้านสระแก้ว ชุมชน จ านวน 80 หลังคาเรือน 

พื้นที่เส้นเสียง NEF 30-40 ได้แก ่พื้นที่อ่อนไหว จ านวน 10 แห่ง ชุมชน จ านวน 2,133 หลังคาเรือน 

ผลกระทบอยู่ในระดับสูง 

ร่าง
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รูปที่ 5.2-27 แผนที่เส้นเท่าระดับเสียง NEF กรณีที่ 4 คาดการณ์เที่ยวบิน ปี พ.ศ. 2591 เที่ยวบินเฉลี่ย 889 

เที่ยวบินต่อวัน 

ร่าง
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รูปที่ 5.2-28 แผนที่เส้นเท่าระดับเสียง NEF กรณีที่ 5 กรณีเลวร้าย (ชั่วโมงที่มีเที่ยวบินสูงสุด 70 เที่ยวบิน) 

และเที่ยวบินเฉลี่ย 1,367 เที่ยวบินต่อวัน 
 

ร่าง
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รูปที่ 5.2-29 แผนที่เส้นเท่าระดับเสียง NEF กรณีที่ 6 ปิดทางวิ่งเส้นที่ 1 (เที่ยวบินเฉลี่ย 778 เที่ยวบินต่อวัน) 

ร่าง
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รูปที่ 5.2-30 แผนที่เส้นเท่าระดับเสียง NEF กรณีที่ 7 ปิดทางวิ่งเส้นที่ 2 (เที่ยวบินเฉลี่ย 778 เที่ยวบินต่อวัน) 
 

ร่าง
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รูปที่ 5.2-31 เส้นเท่าระดับเสียง กรณีที่ 5 6 และ 7 กรณีปิดทางว่ิงเส้นที่ 2 (ปี พ.ศ. 2591) 

ร่าง



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

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 5-90 
 

5.2.4 ความสั่นสะเทือน 

5.2.4.1 ระยะก่อสร้าง 

(1) แนวทางการศึกษา 

ศึกษากิจกรรมการก่อสร้างต่างๆ ของโครงการ และระบุกิจกรรมการก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อความสั่นสะเทือน และประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 

(2) ผลการศึกษา 

กิจกรรมส าคัญที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนในการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 
คือ การก่อสร้างทางวิ่ง ประกอบด้วย กิจกรรมก่อสร้างอุโมงค์ลอดใต้ทางวิ่ง งานขุดดินและขนย้ายดิน ถมดินและบดดิน
ด้วยเครื่องจักร งานขนย้ายวัสดุและปูวัสดุผิวทางด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต ทั้งนี้ ระดับของความสั่นสะเทือนจะขึ้นอยู่กับ
ชนิดเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ วิธีการก่อสร้าง รวมทั้งระยะห่างของแหล่งรับความสั่นสะเทือนจากแหล่งก าเนิด 

การประเมินค่าความสั่นสะเทือนจากเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง สามารถค านวณระดับ
การสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นที่ระยะทางต่างๆ ในรูปความเร็วอนุภาคสูงสุดได้จากสมการ (1) 
 

  PPVequip = PPVref x (25/D) 1.5 ------ สมการ (1) 

 เมื่อ PPVequip = ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity) ที่เกิดจากการท างานของ
เครื่องจักรในระยะต่างๆ (นิ้วต่อวินาที) 

  PPVref = ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่ระยะ 25 ฟุต หรือ 7.62 เมตร (นิ้วต่อวินาที) 

  D = ระยะห่างจากเคร่ืองจักรถึงชุมชนใกล้เคียง (ฟุต) 

การประเมินผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน ท าการประเมินโดยน าค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดที่
ค านวณได้จากสมการ (1) เปรียบเทียบกับค่าผลกระทบอันเนื่องจากความสั่นสะเทือนที่มีต่อมนุ ษย์และ 
ความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร พบว่าพื้นที่ อ่อนไหวและชุมชน 178 แห่ง ที่ ระยะห่าง  
1,120-13,740 เมตร มีค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดที่เกิดจากการใช้อุปกรณ์ Bore Piling Machine มีค่าอยู่ในช่วง 
0.00001 -0.00041 นิ้วต่อวินาที และระดับผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ อยู่ในระดับที่ไม่สามารถรับความรู้สึกได้ 
และเมื่อพิจารณาผลกระทบต่อโครงสร้างอาคาร พบว่าไม่ส่งผลกระทบ/ความเสียหายต่อโครงสร้างทุกประเภท ดังนั้น

ผลกระทบจึงอยู่ในระดับต่ า รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 5.2-10 และตารางที่ 5.2-11 ตามล าดับ 

 

 

 

 

ร่าง
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ตารางที่ 5.2-10 ระดับความสั่นสะเทือนจากกิจกรรมก่อสร้าง 
ความเร็วอนุภาคสูงสุด 

มิลลิเมตรต่อวินาที (นิ้วต่อวินาท)ี 
ผลกระทบต่อมนุษย ์

ผลกระทบต่อโครงสร้างอาคาร 

ระดับ 1 0 ถึง 0.15 (0 ถึง 
0.006) 

ไม่สามารถรับความรู้สึกได้ A ไม่ส่งผลกระทบ/ความเสียหายต่อ
โครงสร้างทุกประเภท 

ระดับ 2 0.15 ถึง 0.3 
(0.006 ถึง 
0.012) 

รู้สึกได้เพียงเล็กน้อย หรือเป็นไปได้ที่
จะรับรู้ 

B ไม่ส่งผลกระทบ/ความเสียหายต่อ
โครงสร้างทุกประเภท 

ระดับ 3 2.0 (0.079) รู้สึกได้ถึงความสั่นสะเทือน C ระดับท่ีสูงขึ้นของความสั่นสะเทือน
จะส่งผลต่อการท าลายหรือสร้าง
ความเสียหายต่อโบราณสถาน 

ระดับ 4 2.5 (0.098) ถ้ าความสั่ นสะ เทื อน เป็ น ไปอย่ าง
ต่อเนื่องจะสร้างความรู้สึกร าคาญ 

D ไม่เสี่ยงต่อความเสียหายที่จะเกิด
ขึ้นกับอาคารทั่วไป หรือโครงสร้าง
ทางสถาปัตยกรรม 

ระดับ 5 5 (0.197) ความสั่นสะเทือนรบกวนต่อคนที่อาศัย
อยู่ในอาคาร  

E ระดับที่จะส่งผลท าให้ เกิดความ
เสี ย ห า ย ต่ อ โค ร ง ส ร้ า ง ท า ง
สถาปัตยกรรมบ้านเรือนทั่วไปที่มี
ผนังและเพดานเป็นแบบ Plaster 
(ส่วนผสมที่มีปูน ทราย น้ า และใย
ต่ างๆ ) ในกรณี ที่ เป็ น ผนั ง/ฝ้ า
เพดาน แบบยืดหยุ่นจะได้รับความ
เสียหายเล็กน้อย 

ระดับ 6 10 ถึง 15 
(0.394 ถึง 
0.591) 

ค น จ ะ รู้ สึ ก ไ ม่ พ อ ใ จ  ถ้ า เ กิ ด
แรงสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่อง  

F ระดับความสั่นสะเทือนที่สูงกว่า
การจราจรปกติ  ซึ่งจะก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อโครงสร้างทาง
สถาปั ตยกรรมและสร้างความ
เสียหายต่อโครงสร้างบ้างเล็กน้อย 

ที่มา : Whiffin, A.C., and Leonard, D.R., A Survey of Traffic Induced Vibration, Eng., ค.ศ. 1971. 
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ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 5.2-11 ประเมินระดบัความสั่นสะเทือนจากกิจกรรมก่อสร้างบริเวณพื้นที่อ่อนไหวและชุมชนโดยรอบโครงการ 

ล าดับ พื้นที่อ่อนไหว/ชุมชน ประเภท 

ระยะห่างจาก
ขอบพื้นที่

ก่อสร้าง (เมตร) 

ความเร็วอนุภาค
สูงสุดที่เกดิจากการ

ใช้อุปกรณ์ Pile 
Driver (Sonic) 

ความเร็วอนุภาค
สูงสุดที่เกดิจาก
การใช้อุปกรณ์ 
Pile Driver 

ผลกระทบ
ต่อมนุษย์ 

ผลกระทบต่อ
โครงสร้าง
อาคาร 

ขอบเขต/รั้ว (น้ิว/วินาที) (มม/วินาที)     
1 สถานรับเล้ียงเด็กปฐมวัย ทร.6 กองการบินทหารเรือ สถานศึกษา 1,420 0.0003 0.0073 1 A 
2 โรงเรียนวัดพลา สถานศึกษา 2,620 0.0001 0.0029 1 A 
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลพลา สถานศึกษา 2,880 0.0001 0.0025 1 A 

4 โรงเรียนบ้านคลองทราย สถานศึกษา 3,030 0.0001 0.0024 1 A 
5 โรงเรียนสองภาษาระยอง สถานศึกษา 2,800 0.0001 0.0026 1 A 
6 โรงเรียนนานาชาติสวนระยอง สถานศึกษา 2,900 0.0001 0.0025 1 A 
7 โรงเรียนเทศบาลเมืองบ้านฉาง 1 (วัดคีรีภาวนาราม) สถานศึกษา 2,510 0.0001 0.0031 1 A 
8 โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม สถานศึกษา 2,570 0.0001 0.0030 1 A 
9 โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ สถานศึกษา 1,550 0.0003 0.0064 1 A 
10 โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา สถานศึกษา 1,740 0.0002 0.0054 1 A 
11 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช สถานศึกษา 1,860 0.0002 0.0049 1 A 
12 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงส่องหล้า 3 สถานศึกษา 2,610 0.0001 0.0029 1 A 
13 โรงเรียนวัดสระแก้ว สถานศึกษา 2,720 0.0001 0.0028 1 A 
14 โรงเรียนวัดสมบูรณาราม (เต็มราษฎร์อนุสรณ์) สถานศึกษา 6,240 0.0000 0.0008 1 A 
15 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลส านกัท้อนในโรงเรียนวัดสมบูรณาราม สถานศึกษา 6,240 0.0000 0.0008 1 A 
16 โรงเรียนสัจจศึกษา สถานศึกษา 5,620 0.0000 0.0009 1 A 
17 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอบ้านฉาง สถานศึกษา 6,820 0.0000 0.0007 1 A 
18 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ สถานศึกษา 6,750 0.0000 0.0007 1 A 
19 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยายร้า สถานศึกษา 6,790 0.0000 0.0007 1 A 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
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ตารางที่ 5.2-11 ประเมินระดบัความสั่นสะเทือนจากกิจกรรมก่อสร้างบริเวณพื้นที่อ่อนไหวและชุมชนโดยรอบโครงการ 

ล าดับ พื้นที่อ่อนไหว/ชุมชน ประเภท 

ระยะห่างจาก
ขอบพื้นที่

ก่อสร้าง (เมตร) 

ความเร็วอนุภาค
สูงสุดที่เกดิจากการ

ใช้อุปกรณ์ Pile 
Driver (Sonic) 

ความเร็วอนุภาค
สูงสุดที่เกดิจาก
การใช้อุปกรณ์ 
Pile Driver 

ผลกระทบ
ต่อมนุษย์ 

ผลกระทบต่อ
โครงสร้าง
อาคาร 

ขอบเขต/รั้ว (น้ิว/วินาที) (มม/วินาที)     
20 โรงเรียนวัดส านักกะท้อน สถานศึกษา 8520 0.0000 0.0005 1 A 
21 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านส านักท้อน สถานศึกษา 8,570 0.0000 0.0005 1 A 
22 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบุรพทิศ อบต. ส านักท้อน สถานศึกษา 11,160 0.0000 0.0003 1 A 
23 โรงเรียนวัดชากหมาก สถานศึกษา 11,130 0.0000 0.0003 1 A 
24 โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ส กรีนวัลเล่ย์ ระยอง สถานศึกษา 12,360 0.0000 0.0003 1 A 
25 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบา้นฉาง (ศูนย์พยูน) สถานศึกษา 5,140 0.0000 0.0011 1 A 
26 โรงเรียนบ้านพยูน สถานศึกษา 5,140 0.0000 0.0011 1 A 
27 โรงเรียนอนุบาลรักภาษา สถานศึกษา 4,590 0.0000 0.0013 1 A 
28 โรงเรียนวัดบ้านฉาง (บุญรอดประชานกุลู) สถานศึกษา 4,830 0.0000 0.0012 1 A 
29 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบา้นฉาง 3 (บ้านประชุมมิตร-ล้อเกวยีน) สถานศึกษา 6,940 0.0000 0.0007 1 A 
30 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลบ้านฉาง (บ้านประชุมมิตร-ล้อเกวยีน) สถานศึกษา 6,940 0.0000 0.0007 1 A 
31 โรงเรียนวัดประชุมมิตรบ ารุง สถานศึกษา 7,550 0.0000 0.0006 1 A 
32 โรงเรียนอุดมวิทยานกุูล สถานศึกษา 8,660 0.0000 0.0005 1 A 
33 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านฉาง (วัดเนินกระปรอก) สถานศึกษา 8,590 0.0000 0.0005 1 A 
34 โรงเรียนวัดเนินกระปรอก สถานศึกษา 8,590 0.0000 0.0005 1 A 
35 โรงเรียนอนุบาลชนบทพัฒนา สถานศึกษา 8,170 0.0000 0.0005 1 A 
36 วิทยาลยัเทคโนโลยีอกัษรบริหารธุรกิจ สถานศึกษา 5,790 0.0000 0.0009 1 A 
37 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา สถานศึกษา 5,570 0.0000 0.0009 1 A 
38 โรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด สถานศึกษา 10,040 0.0000 0.0004 1 A 

ร่าง
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ตารางที่ 5.2-11 ประเมินระดบัความสั่นสะเทือนจากกิจกรรมก่อสร้างบริเวณพื้นที่อ่อนไหวและชุมชนโดยรอบโครงการ 

ล าดับ พื้นที่อ่อนไหว/ชุมชน ประเภท 

ระยะห่างจาก
ขอบพื้นที่

ก่อสร้าง (เมตร) 

ความเร็วอนุภาค
สูงสุดที่เกดิจากการ

ใช้อุปกรณ์ Pile 
Driver (Sonic) 

ความเร็วอนุภาค
สูงสุดที่เกดิจาก
การใช้อุปกรณ์ 
Pile Driver 

ผลกระทบ
ต่อมนุษย์ 

ผลกระทบต่อ
โครงสร้าง
อาคาร 

ขอบเขต/รั้ว (น้ิว/วินาที) (มม/วินาที)     
39 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูดร-หว้ยมะหาด สถานศึกษา 10,040 0.0000 0.0004 1 A 
40 โรงเรียนบ้านมาบฟกัทอง สถานศึกษา 13,740 0.0000 0.0002 1 A 
41 โรงเรียนผู้รู้ ญสส.80 สถานศึกษา 12,460 0.0000 0.0003 1 A 
42 โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย ์ สถานศึกษา 9,460 0.0000 0.0004 1 A 
43 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขลอด สถานศึกษา 3,120 0.0001 0.0023 1 A 
44 โรงเรียนบ้านขลอด สถานศึกษา 3,150 0.0001 0.0022 1 A 
45 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา สถานศึกษา 4,460 0.0001 0.0013 1 A 
46 โรงเรียนอนุบาลอธฏิฐาน สถานศึกษา 4,490 0.0001 0.0013 1 A 
47 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. พลูตาหลวง 2 บ้านเขาบายศร ี สถานศึกษา 5,410 0.0000 0.0010 1 A 
48 โรงเรียนบ้านเขาบายศรี สถานศึกษา 5,460 0.0000 0.0010 1 A 
49 โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) สถานศึกษา 6,330 0.0000 0.0008 1 A 

50 โรงเรียนบ้าน กม. ห้า สถานศึกษา 6,620 0.0000 0.0007 1 A 
51 โรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ สถานศึกษา 8,260 0.0000 0.0005 1 A 

52 สถานรับเล้ียงเด็กปฐมวัย ทร.8 สถานศึกษา 7,740 0.0000 0.0006 1 A 
53 โรงเรียนจุกเสม็ด สถานศึกษา 7,820 0.0000 0.0006 1 A 
54 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจุกเสม็ด สถานศึกษา 7,990 0.0000 0.0005 1 A 
55 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชอ่งแสมสาร สถานศึกษา 8,520 0.0000 0.0005 1 A 

56 ศูนย์ กศน. ต าบลแสมสาร สถานศึกษา 8,610 0.0000 0.0005 1 A 
57 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร สถานศึกษา 8,230 0.0000 0.0005 1 A 

ร่าง
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ตารางที่ 5.2-11 ประเมินระดบัความสั่นสะเทือนจากกิจกรรมก่อสร้างบริเวณพื้นที่อ่อนไหวและชุมชนโดยรอบโครงการ 

ล าดับ พื้นที่อ่อนไหว/ชุมชน ประเภท 

ระยะห่างจาก
ขอบพื้นที่

ก่อสร้าง (เมตร) 

ความเร็วอนุภาค
สูงสุดที่เกดิจากการ

ใช้อุปกรณ์ Pile 
Driver (Sonic) 

ความเร็วอนุภาค
สูงสุดที่เกดิจาก
การใช้อุปกรณ์ 
Pile Driver 

ผลกระทบ
ต่อมนุษย์ 

ผลกระทบต่อ
โครงสร้าง
อาคาร 

ขอบเขต/รั้ว (น้ิว/วินาที) (มม/วินาที)     
58 ส านักวิปัสนาวัดพลา ศาสนสถาน 2,540 0.0001 0.0031 1 A 
59 วัดพลา ศาสนสถาน 2,770 0.0001 0.0027 1 A 
60 วัดคลองทราย ศาสนสถาน 2,450 0.0001 0.0032 1 A 
61 วัดคีรีภาวนาราม ศาสนสถาน 2,660 0.0001 0.0029 1 A 
62 คริสตจักรไคร้สตเชิชบ้านฉาง ศาสนสถาน 3,150 0.0001 0.0022 1 A 
63 คริสตจักรบ้านฉาง ศาสนสถาน 3,160 0.0001 0.0022 1 A 
64 วัดบ้านคลองบางไผ่ ศาสนสถาน 1,460 0.0003 0.0070 1 A 
65 วัดสระแก้ว ศาสนสถาน 2,540 0.0001 0.0031 1 A 
66 วัดสมบูรณาราม ศาสนสถาน 6,300 0.0000 0.0008 1 A 
67 คริสตจักรพระคุณเต็มล้นบ้านฉาง ศาสนสถาน 7,620 0.0000 0.0006 1 A 
68 วัดส านักกะท้อน ศาสนสถาน 8,390 0.0000 0.0005 1 A 
69 วัดสุวรรณรังสรรค์ ศาสนสถาน 6,790 0.0000 0.0007 1 A 
70 วัดหนองโบสถ์ ศาสนสถาน 9,120 0.0000 0.0005 1 A 
71 ศาลหลวงเต่ียชากหมาก ศาสนสถาน 10,890 0.0000 0.0003 1 A 
72 วัดชากหมาก ศาสนสถาน 10,950 0.0000 0.0003 1 A 
73 ศาลหลวงเต้ียบ้านพยูน ศาสนสถาน 5,690 0.0000 0.0009 1 A 
74 วัดชลธาราม (พยูน) ศาสนสถาน 5,100 0.0000 0.0011 1 A 
75 มัสยิด ดะห์วะติ้ลอิสลาม ศาสนสถาน 4,310 0.0001 0.0014 1 A 
76 ศาลหลวงเต่ียบ้านฉาง ศาสนสถาน 4,700 0.0000 0.0012 1 A 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 5.2-11 ประเมินระดบัความสั่นสะเทือนจากกิจกรรมก่อสร้างบริเวณพื้นที่อ่อนไหวและชุมชนโดยรอบโครงการ 

ล าดับ พื้นที่อ่อนไหว/ชุมชน ประเภท 

ระยะห่างจาก
ขอบพื้นที่

ก่อสร้าง (เมตร) 

ความเร็วอนุภาค
สูงสุดที่เกดิจากการ

ใช้อุปกรณ์ Pile 
Driver (Sonic) 

ความเร็วอนุภาค
สูงสุดที่เกดิจาก
การใช้อุปกรณ์ 
Pile Driver 

ผลกระทบ
ต่อมนุษย์ 

ผลกระทบต่อ
โครงสร้าง
อาคาร 

ขอบเขต/รั้ว (น้ิว/วินาที) (มม/วินาที)     
77 ศาลเจ้าเล่าเอี๊ยกวนอู บ้านฉาง ศาสนสถาน 4,790 0.0000 0.0012 1 A 
78 วัดบ้านฉาง ศาสนสถาน 4,800 0.0000 0.0012 1 A 
79 วัดประชุมมิตรบ ารุง ศาสนสถาน 7,610 0.0000 0.0006 1 A 
80 ศาลเจ้าหลวงเต่ีย ศาสนสถาน 8,400 0.0000 0.0005 1 A 
81 วัดเนินกระปรอก ศาสนสถาน 8,490 0.0000 0.0005 1 A 
82 วัดภูดรน่ิมเสนาะ ศาสนสถาน 9,750 0.0000 0.0004 1 A 
83 คริสตจักรของพระคริสต์บ้านฉาง ศาสนสถาน 9,670 0.0000 0.0004 1 A 
84 อเนกกุศลศาลา (วิหารเซียน) ศาสนสถาน 11,510 0.0000 0.0003 1 A 
85 วัดญาณสังวรารามวรมหาวหิาร ศาสนสถาน 11,460 0.0000 0.0003 1 A 
86 ส านักสงฆ์ศิริศิริรักษ์ ศาสนสถาน 12,100 0.0000 0.0003 1 A 
87 ส านักปฏบิัติธรรมอนันต์บูรพาราม ศาสนสถาน 12,470 0.0000 0.0003 1 A 
88 วัดมาบฟกัทอง ศาสนสถาน 13,680 0.0000 0.0002 1 A 
89 พระพุทธรูปเขาชจีรรย ์ ศาสนสถาน 9,520 0.0000 0.0004 1 A 
90 วัดเขาชีจรรย ์ ศาสนสถาน 7,840 0.0000 0.0006 1 A 
91 วัดราษฎร์สามัคคี ศาสนสถาน 3,020 0.0001 0.0024 1 A 
92 ศาลเจ้าแม่กวนอิม ศาสนสถาน 3,210 0.0001 0.0022 1 A 
93 ส านักปฏบิัติธรรม กม.8 ศาสนสถาน 4,690 0.0000 0.0012 1 A 
94 วัดรังสีสุนทร (กม.5) ศาสนสถาน 6,650 0.0000 0.0007 1 A 
95 ส านักสงฆ์โพธปิิยะ (ธรรมยุต) สาขาโพธสิัมพันธ ์ ศาสนสถาน 7,320 0.0000 0.0006 1 A 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 5.2-11 ประเมินระดบัความสั่นสะเทือนจากกิจกรรมก่อสร้างบริเวณพื้นที่อ่อนไหวและชุมชนโดยรอบโครงการ 

ล าดับ พื้นที่อ่อนไหว/ชุมชน ประเภท 

ระยะห่างจาก
ขอบพื้นที่

ก่อสร้าง (เมตร) 

ความเร็วอนุภาค
สูงสุดที่เกดิจากการ

ใช้อุปกรณ์ Pile 
Driver (Sonic) 

ความเร็วอนุภาค
สูงสุดที่เกดิจาก
การใช้อุปกรณ์ 
Pile Driver 

ผลกระทบ
ต่อมนุษย์ 

ผลกระทบต่อ
โครงสร้าง
อาคาร 

ขอบเขต/รั้ว (น้ิว/วินาที) (มม/วินาที)     
96 ศูนย์ปฏิบัติธรรมสัตหีบ (บันไดแกว้) ศาสนสถาน 7,390 0.0000 0.0006 1 A 
97 วัดทุ่งโปรง ศาสนสถาน 8,240 0.0000 0.0005 1 A 
98 ส านักปฏบิัติธรรมเขาพลูตาหลวง ศาสนสถาน 4,470 0.0001 0.0013 1 A 
99 วัดเขาบายศรี สันติธรรม ศาสนสถาน 5,110 0.0000 0.0011 1 A 
100 ส านักวิปัสสนาเวฬุอัมพวัน ศาสนสถาน 5,470 0.0000 0.0010 1 A 
101 คริสตจักรพัฒนาการแสมสาร ศาสนสถาน 6,160 0.0000 0.0008 1 A 
102 วัดช่องแสมสาร ศาสนสถาน 8,410 0.0000 0.0005 1 A 
103 วิหารหลวงพ่อด า ศาสนสถาน 8,710 0.0000 0.0005 1 A 
104 ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนอีสเทอร์น-หนองม่วง สถานพยาบาล 1,460 0.0003 0.0070 1 A 
105 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพลา สถานพยาบาล 2,860 0.0001 0.0026 1 A 
106 โรงพยาบาลบ้านฉาง สถานพยาบาล 4,200 0.0001 0.0014 1 A 
107 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นคลองบางไผ่ สถานพยาบาล 1,480 0.0003 0.0069 1 A 
108 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นสระแก้ว สถานพยาบาล 2,620 0.0001 0.0029 1 A 
109 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นเขาครอก สถานพยาบาล 5,200 0.0000 0.0010 1 A 
110 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นยายร้า สถานพยาบาล 6,760 0.0000 0.0007 1 A 
111 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลส านกัท้อน สถานพยาบาล 8,190 0.0000 0.0005 1 A 
112 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นชากหมาก สถานพยาบาล 11,200 0.0000 0.0003 1 A 
113 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นพยูน สถานพยาบาล 5,250 0.0000 0.0010 1 A 
114 ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 เทศบาลเมืองบ้านฉาง (ศูนย์ทัศนยี์) สถานพยาบาล 9,310 0.0000 0.0004 1 A 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 5.2-11 ประเมินระดบัความสั่นสะเทือนจากกิจกรรมก่อสร้างบริเวณพื้นที่อ่อนไหวและชุมชนโดยรอบโครงการ 

ล าดับ พื้นที่อ่อนไหว/ชุมชน ประเภท 

ระยะห่างจาก
ขอบพื้นที่

ก่อสร้าง (เมตร) 

ความเร็วอนุภาค
สูงสุดที่เกดิจากการ

ใช้อุปกรณ์ Pile 
Driver (Sonic) 

ความเร็วอนุภาค
สูงสุดที่เกดิจาก
การใช้อุปกรณ์ 
Pile Driver 

ผลกระทบ
ต่อมนุษย์ 

ผลกระทบต่อ
โครงสร้าง
อาคาร 

ขอบเขต/รั้ว (น้ิว/วินาที) (มม/วินาที)     
115 หน่วยบรกิารสุขภาพชุมชนภูดร-หว้ยมะหาด สถานพยาบาล 9,740 0.0000 0.0004 1 A 
116 โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม สถานพยาบาล 11,880 0.0000 0.0003 1 A 
117 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอาย ุจังหวัดชลบุร ี สถานพยาบาล 12,080 0.0000 0.0003 1 A 
118 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นโค้งวันเพ็ญ สถานพยาบาล 9,390 0.0000 0.0004 1 A 
119 โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ สถานพยาบาล 1,910 0.0002 0.0047 1 A 
120 โรงพยาบาลสัตหบี กม.10 สถานพยาบาล 3,460 0.0001 0.0019 1 A 
121 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นชอ่งแสมสาร สถานพยาบาล 8,590 0.0000 0.0005 1 A 
122 เทศบาลต าบลพลา (ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง) หมู่ที่ 1 บ้านสกุลทอง 4,710 0.0000 0.0012 1 A 
123 

 
หมู่ที่ 2 บ้านกิโล 16 1,500 0.0003 0.0068 1 A 

124 
 

หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งโปรง 1,290 0.0003 0.0085 1 A 
125 

 
หมู่ที่ 5 ต าบลพลา 1,570 0.0002 0.0063 1 A 

126 
 

หมู่ที่ 6 บ้านตะกาด 3,110 0.0001 0.0023 1 A 
127 

 
หมู่ที่ 7 บ้านคลองทราย 1,940 0.0002 0.0046 1 A 

128 เทศบาลต าบลส านักท้อน (ต าบลส านกัท้อน อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง) หมู่ที่ 1 บ้านส านักท้อน 6,450 0.0000 0.0008 1 A 
129 หมู่ที่ 2 บ้านชากหมาก 9,810 0.0000 0.0004 1 A 
130 หมู่ที่ 3 บ้านสระแกว้ 1,870 0.0002 0.0048 1 A 
131 ชุมชนสระแก้ว 1 3,590 0.0001 0.0018 1 A 
132 ชุมชนสระแก้ว 2 2,610 0.0001 0.0029 1 A 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 5.2-11 ประเมินระดบัความสั่นสะเทือนจากกิจกรรมก่อสร้างบริเวณพื้นที่อ่อนไหวและชุมชนโดยรอบโครงการ 

ล าดับ พื้นที่อ่อนไหว/ชุมชน ประเภท 

ระยะห่างจาก
ขอบพื้นที่

ก่อสร้าง (เมตร) 

ความเร็วอนุภาค
สูงสุดที่เกดิจากการ

ใช้อุปกรณ์ Pile 
Driver (Sonic) 

ความเร็วอนุภาค
สูงสุดที่เกดิจาก
การใช้อุปกรณ์ 
Pile Driver 

ผลกระทบ
ต่อมนุษย์ 

ผลกระทบต่อ
โครงสร้าง
อาคาร 

ขอบเขต/รั้ว (น้ิว/วินาที) (มม/วินาที)     
133  หมู่ที่ 4 บ้านคลองบางไผ่ 1,320 0.0003 0.0082 1 A 
134  หมู่ที่ 5 บ้านยายร้า 5,130 0.0000 0.0011 1 A 
135  หมู่ที่ 6 บ้านเขาครอก 4,400 0.0001 0.0013 1 A 
136  หมู่ที่ 7 บ้านหนองตะเคียน 9,280 0.0000 0.0004 1 A 
137  หมู่ที่ 8 บ้านเชิงเขา 1,880 0.0002 0.0048 1 A 
138 เทศบาลเมืองบ้านฉาง (ต าบลบา้นฉาง อ าเภอบา้นฉาง จังหวัดระยอง) ชุมชนอีสเทอร์น-หนองม่วง 1,120 0.0004 0.0105 1 A 
139  ชุมชนวัดคีรีภาวนาราม 2,380 0.0001 0.0034 1 A 
140  ชุมชนบ้านฉาง-พลา 2,410 0.0001 0.0033 1 A 
141  ชุมชนรวมสมพงษ์ 3,320 0.0001 0.0021 1 A 
142  ชุมชนมิ่งมงคล 4,080 0.0001 0.0015 1 A 
143  ชุมชน จ.คู ่ 4,160 0.0001 0.0015 1 A 
144  ชุมชนศูนย์การค้าวิรัตน์พัฒนา 4,340 0.0001 0.0014 1 A 
145  ชุมชนเทพจินดา 4,570 0.0000 0.0013 1 A 
146  ชุมชนสวนสุขภาพ 4,680 0.0000 0.0012 1 A 
147  ชุมชนวัดบ้านฉาง 4,970 0.0000 0.0011 1 A 
148  ชุมชนโด่งดัง 5,060 0.0000 0.0011 1 A 
149  ชุมชนตลาดโต้รุ่ง 5,190 0.0000 0.0010 1 A 
150  ชุมชนรวมมิตร 5,370 0.0000 0.0010 1 A 
151  ชุมชนบ้านฉาง-เนินกระปรอก 5,800 0.0000 0.0009 1 A 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 5.2-11 ประเมินระดบัความสั่นสะเทือนจากกิจกรรมก่อสร้างบริเวณพื้นที่อ่อนไหวและชุมชนโดยรอบโครงการ 

ล าดับ พื้นที่อ่อนไหว/ชุมชน ประเภท 

ระยะห่างจาก
ขอบพื้นที่

ก่อสร้าง (เมตร) 

ความเร็วอนุภาค
สูงสุดที่เกดิจากการ

ใช้อุปกรณ์ Pile 
Driver (Sonic) 

ความเร็วอนุภาค
สูงสุดที่เกดิจาก
การใช้อุปกรณ์ 
Pile Driver 

ผลกระทบ
ต่อมนุษย์ 

ผลกระทบต่อ
โครงสร้าง
อาคาร 

ขอบเขต/รั้ว (น้ิว/วินาที) (มม/วินาที)     
152  ชุมชนดาวพิทักษ ์ 5,950 0.0000 0.0009 1 A 
153  ชุมชนไทวา 7,700 0.0000 0.0006 1 A 
154  ชุมชนบ้านเนินกระปรอกตะวันออก

ประชุมมิตร 
7,810 0.0000 0.0006 1 A 

155  ชุมชนบ้านเนินกระปรอก 8,490 0.0000 0.0005 1 A 
156  ชุมชนหนองใหญ่ 8,830 0.0000 0.0005 1 A 
157 เทศบาลต าบลบ้านฉาง (ต าบลบา้นฉาง อ าเภอบา้นฉาง จังหวัดระยอง) หมู่ที่ 1 บ้านแผ่นดินไท 7,970 0.0000 0.0006 1 A 
158  หมู่ที่ 2 บ้านประชุมมิตร 5,140 0.0000 0.0011 1 A 
159  หมู่ที่ 3 บ้านเนินส าเหร ่ 4,990 0.0000 0.0011 1 A 
160  หมู่ที่ 4 บ้านพยูน 3,320 0.0001 0.0021 1 A 
161  หมู่ที่ 6 บ้านเนินกระปรอก 8,960 0.0000 0.0005 1 A 
162  หมู่ที่ 7 บ้านเขาภูดรหว้ยมะหาด 9,650 0.0000 0.0004 1 A 
163 เทศบาลต าบลห้วยใหญ่ (ต าบลห้วยใหญ่ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี) หมู่ที่ 11 บ้านมาบฟกัทอง 8,000 0.0000 0.0005 1 A 
164  หมู่ที่ 13 บ้านหนองผักกูด 10,640 0.0000 0.0004 1 A 
165 เทศบาลต าบลเขาชีจรรย์ (ต าบลนาจอมเทียน  อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี) หมู่ที่ 6 เทศบาลต าบลเขาชจีรรย ์ 10,680 0.0000 0.0004 1 A 
166  หมู่ที่ 7 เทศบาลต าบลเขาชจีรรย ์ 8,800 0.0000 0.0005 1 A 
167 เทศบาลต าบลเกล็ดแก้ว (ต าบลบางเสร่ อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี) หมู่ที่ 6 (ชุมชนบ้านเขากระทิง) 8,540 0.0000 0.0005 1 A 
168  หมู่ที่ 7 (ชุมชนบ้านหนองหิน) 7,230 0.0000 0.0006 1 A 
169  หมู่ที่ 11 (ชุมชนบ้านโค้งวัญเพ็ญ) 6,020 0.0000 0.0008 1 A 

ร่าง
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ตารางที่ 5.2-11 ประเมินระดบัความสั่นสะเทือนจากกิจกรรมก่อสร้างบริเวณพื้นที่อ่อนไหวและชุมชนโดยรอบโครงการ 

ล าดับ พื้นที่อ่อนไหว/ชุมชน ประเภท 

ระยะห่างจาก
ขอบพื้นที่

ก่อสร้าง (เมตร) 

ความเร็วอนุภาค
สูงสุดที่เกดิจากการ

ใช้อุปกรณ์ Pile 
Driver (Sonic) 

ความเร็วอนุภาค
สูงสุดที่เกดิจาก
การใช้อุปกรณ์ 
Pile Driver 

ผลกระทบ
ต่อมนุษย์ 

ผลกระทบต่อ
โครงสร้าง
อาคาร 

ขอบเขต/รั้ว (น้ิว/วินาที) (มม/วินาที)     
170 ต าบลพลูตาหลวง อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หมู่ที่ 1 บ้านพลูตาหลวง 2,940 0.0001 0.0025 1 A 
171  หมู่ที่ 2 บ้านขลอด 2,290 0.0001 0.0036 1 A 
172  หมู่ที่ 3 บ้านคลองไผ่ 2,340 0.0001 0.0035 1 A 
173  หมู่ที่ 4 บ้านคลองพลูตาหลวง 4,110 0.0001 0.0015 1 A 
174  หมู่ที่ 5 บ้านเขาบายศรี 3,010 0.0001 0.0024 1 A 
175  หมู่ที่ 6 บ้านเขาตะแบก 4,730 0.0000 0.0012 1 A 
176  หมู่ที่ 7 บ้านหนองหญ้านอ้ย 5,930 0.0000 0.0009 1 A 
177  หมู่ที่ 8 บ้านหนองหญ้า 7,120 0.0000 0.0007 1 A 
178 ต าบลแสมสาร  อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ชุมชนบ้านหนองกระจง 5,840 0.0000 0.0009 1 A 

 ร่าง
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5.2.4.2 ระยะด าเนินการ 

(1) แนวทางการศึกษา 

ศึกษากิจกรรมการด าเนินงานของโครงการ ระบุกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความ
สั่นสะเทือน และประเมินผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการด าเนินโครงการ 

(2) ผลการศึกษา 

กิจกรรมหลักในช่วงระยะด าเนินการของสนามบินนาชาติอู่ตะเภา คือ การขึ้น -ลงของอากาศยาน 
ที่ เพิ่มขึ้น  ดังนั้น  จึงไม่ เกิดความสั่นสะเทือนจากการด าเนินการของโครงการ และคาดว่าผลกระทบด้าน  
ความสั่นสะเทือนจากโครงการจะเป็นผลกระทบในระดับต่ า 

5.2.5 ธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว 

5.2.5.1 ระยะก่อสร้าง 

(1) แนวทางการศึกษา 

ศึกษากิจกรรมการก่อสร้างต่างๆ ของโครงการ และระบุกิจกรรมการก่อสร้างที่ อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว ประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในด้านการรบกวนโครงสร้างของดิน 
ศึกษาข้อมูลสถิติการเกิดแผ่นดินไหว ระบุกิจกรรมการก่อสร้างที่อาจได้รับผลกระทบจากแรงสั่นสะเทือนจาก  
การเกิดแผ่นดินไหว และประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 

(2) ผลการศึกษา 

การก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ประกอบด้วย การก่อสร้างทางวิ่ง  
ทางขับ อาคารส านักงาน และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ผลจากการเจาะส ารวจดินในพื้นที่โครงการ พบว่า มีสภาพ
เป็นดินตกตะกอน ประเภท Alluvial/Colluvial/Resi Deposits ซึ่งประกอบด้วย ดินร่วนจนถึงดินเหนียวหนาแน่น
ปานกลาง หรือดินเหนียวละเอียดถึงดินทรายแข็งปานกลาง ดินเหนียวปนทรายหยาบแข็งปานกลางจนถึงแข็งมาก 
และดินเหนียวหนาแน่นปานกลางจนถึงหนาแนน่มาก ไปจนถึงทรายหยาบ ในการก่อสร้างจะมีปริมาณวัสดุที่ต้องน ามา
ถมพื้นที่จ านวนมากเพื่อยกระดับให้อาคารส านักงานและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ อยู่สูงกว่าระดับน้ าท่วมที่อาจ
เกิดขึ้นได้ 

อย่างไรก็ตาม การถมดินและก่อสร้างโครงการมีกิจกรรมของการถมและอัดดินผิวทางให้แน่นและ 
ปูทับด้วยคอนกรีตและแอสฟัล ซึ่งไม่มีกิจกรรมการก่อสร้างฐานรากที่จะต้องขุดเจาะลงไปในโครงสร้างดินด้านล่าง  
การก่อสร้างโครงการจึงไม่มีผลกระทบทางด้านธรณีวิทยา 

จากข้อมูลสถิติการเกิดแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 – 2560 เกิดขึ้น 
(ที่มา: ศูนย์ตรวจวัดและสถิติแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา, พ.ศ. 2562) พบว่า โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดระยอง 
ซึ่งไม่มีกลุ่มรอยเลื่อนมีพลังพาดผ่าน ไม่มีสถิติการเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการ มีเพียง
แรงสั่นสะเทือนที่ท าให้รู้สึกสั่นไหวเท่านั้น สอดคล้องกับแผนที่บริเวณเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวของประเทศไทยของกรม

ร่าง
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ทรัพยากรธรณี ที่ระบุว่าพื้นที่ศึกษาซึ่งอยู่ในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง  โดยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวระดับ 
1 เทียบกับความรุนแรง 3-4 เมอร์คัลลี กล่าวคือ เป็นระดับที่จะท าให้บุคคลที่อยู่บนอาคารสูงรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหว 
(ความเสี่ยงน้อย แต่อาจมีความเสียหายบ้าง) ซึ่งคาดว่าผลกระทบจะอยู่ในระดับต่ า 

5.2.5.2 ระยะด าเนินการ 

(1) แนวทางการศึกษา 

ศึกษากิจกรรมการด าเนินงานของโครงการ ระบุกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อธรณีวิทยาและ
แผ่นดินไหว และประเมินผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งศึกษาข้อมูลการทรุดตัวของดินภายในพื้นที่สนามบิน
นานาชาติ อู่ตะเภา โดยเฉพาะบริเวณทางวิ่งปัจจุบัน รวมทั้งศึกษาข้อมูลสถิติการเกิดแผ่นดินไหว และข้อมูล 
การออกแบบทางวิ่งและทางขับ และประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวต่อ 
การด าเนินโครงการ 

(2) ผลการศึกษา 

ภายหลังจากเปิดด าเนินการทางวิ่งและทางขับที่  2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภาจะมีกิจกรรม 
การขึ้น-ลง และการซ่อมบ ารุงอากาศยาน เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนชั้นดินด้านบน จะไม่มีกิจกรรมที่จะต้องเจาะลงไป 
ในชั้นดินด้านล่าง หรือกระท าต่อหน้าดินหรือต่อสภาพทางธรณีวิทยา จึงไม่มีผลกระทบต่อธรณีวิทยาในพื้นที่โครงการ 

จากข้อมูลสถิติการเกิดแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556- 2560 พบว่า 
โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดระยอง ซึ่งไม่มีกลุ่มรอยเลื่อนมีพลังพาดผ่าน ไม่มีสถิติการเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณพื้นที่
ศึกษาของโครงการ มีเพียงแรงสั่นสะเทือนที่ท าให้รู้สึกสั่นไหวเท่านั้น สอดคล้องกับแผนที่บริเวณเสี่ยงภัยแผ่นดินไหว
ของประเทศไทยของกรมทรัพยากรธรณี ที่ระบุว่าพื้นที่ศึกษาซึ่งอยู่ในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง ตั้งอยู่ในพื้นที่
เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวระดับ 1 เทียบกับความรุนแรง 3-4 เมอร์คัลลี กล่าวคือเป็นระดับที่จะท าให้บุคคลที่อยู่บนอาคาร
สูงรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหว (ความเสี่ยงน้อย แต่อาจมีความเสียหายบ้าง) ซึ่งการออกแบบก่อสร้างทางวิ่งของสนามบิน
นานาชาติอู่ตะเภาที่ต้องรองรับน้ าหนักของอากาศยานและแรงกระแทกจากการขึ้น-ลงของอากาศยานเป็นประจ า 
ดังนั้น จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านแผ่นดินไหวแต่อย่างใด 

5.2.6 ทรัพยากรดิน 

5.2.6.1 ระยะก่อสร้าง 

(1) แนวทางการศึกษา 

ศึกษากิจกรรมการก่อสร้างต่างๆ ของโครงการ และระบุกิจกรรมการก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อทรัพยากรดิน ประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการชะล้างพังทลายและการทรุดตัวของดิน 
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(2) ผลการศึกษา 

การก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที ่2 จ าเป็นต้องน าดินจากภายนอกเข้ามาถมเพื่อปรับพื้นที่ให้มีระดับสูง
กว่าชั้นดินเดิม ซึ่งอาจท าให้ลักษณะกายภาพและเคมีของทรัพยากรดินในบริเวณพื้นที่โครงการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  
แต่จะจ ากัดอยู่เฉพาะในพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น 

1) การชะล้างพังทลายของดิน 

การต้นไม้หรือพืชคลุมดินออกจากพื้นที่โครงการ เพื่อเตรียมพื้นที่ส าหรับก่อสร้างทางวิ่ง ทางขับ 
และองค์ประกอบอ่ืนๆ อาจท าให้ลมและน้ าชะล้างดินให้พังทลายได้ง่าย เนื่องจากดินบริเวณพื้นที่ โครงการโดยรวม 
มีสัดส่วนของทรายเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งด้วยสภาพของดินที่มีอัตราการกัดเซาะสูง ดังนั้น ในระยะก่อสร้างที่จะมีกิจกรรม 
การถาง การขุด และการกองดิน อาจมีผลกระทบท าให้เกิดการชะล้างพังทลายของดินลงสู่งทางระบายน้ าในพื้นที่
โครงการ ส่งผลกระทบให้เกิดการอุดตันของระบบระบายน้ าได้ 

2) การทรุดตัวของดิน 

จากผลการเจาะส ารวจส ารวจดินเพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบทางวิ่งและทางขับที่ 2 พบว่า พื้นที่
สว่นใหญ่ของบริเวณที่จะท าการก่อสร้างประกอบด้วยชั้นทรายลึก 10.00 เมตร ที่ความลึก 2 เมตรแรกจะเป็นชั้นทราย
แน่นถึงแน่นปานกลาง ความลึกถัดมาปรากฏชั้นทรายหลวมมากถึงหลวม ความหนาประมาณ 6.00 เมตร และมีชั้น
ทรายแน่นมากอยู่ใต้ชั้นทรายหลวมมากถึงหลวมอีกชั้นหนึ่ง น้ าใต้ดินอยู่ที่ระดับความลึกประมาณ 2.00 เมตร จากผิวดิน 

ในทางวิศวกรรมนั้น ดินทรายถือว่าเป็นดินเม็ดหยาบ เมื่อได้รับน้ าหนักบรรทุกดินจะเกิดการ
เคลื่อนตัวทันที (Immediate Settlement) และการเคลื่อนตัวนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงปริมาตร โดยเกิดการ
เปลี่ยนแปลงช่องว่างระหว่างเม็ดดินเนื่องจากน้ าและอากาศในช่องว่างดังกล่าวสามารถระบายออกมาได้ โดยปริมาณ
การทรุดตัวขึ้นอยู่กับปริมาณช่องว่างเป็นหลัก ซึ่งดินทรายแน่นจะมีช่องว่างระหว่างเม็ดดินน้อย ต่างจากทรายหลวมที่
มีช่องว่างระหว่างเม็ดดินมากกว่า โดยปริมาณการทรุดตัวในดินทรายจะเกิดขึ้นในช่วงการก่อสร้างเป็นหลัก ไม่ส่งผล
ระยะยาวในการเปิดใช้งานสนามบิน อย่างไรก็ตามในเชิงวิศวกรรมนั้น เมื่อปรากฏชั้นดินทรายหลวมมากถึงหลวมอยู่ใต้
โครงสร้างที่จะใช้งาน ควรมีการปรับปรุงคุณสมบัติดินดังกล่าวให้ดีขึ้นเพื่อลดปัญหาการทรุดตัวในระยะเร่ิมต้น โดยการ
ให้น้ าหนักกระแทกมวลดินเกิดแรงสั่นสะเทือนจนท าให้เม็ดดินเคลื่อนและจัดเรียงกันใหม่ ลดช่องว่างระหว่างเม็ดดิน 
ส่งผลให้เม็ดดินอยู่ชิดกันมากข้ึน มวลดินจะแน่นขึ้นส่งผลให้ก าลังรับน้ าหนักเพิ่มขึ้นตามและการทรุดตัวที่น้อยลงด้วย 

การทรุดตัวอีกประเภทในมวลดินคือการสูบน้ าบาดาลขึ้นมาใช้งาน โดยการสูบน้ าบาดาลเป็นการ
ท าให้น้ าที่อยู่ในช่องว่างระหว่างเม็ดดินได้ระบายออกมาส่งผลให้ช่องว่างลดลง มวลดินเกิดการเปลี่ยนแปลงปริมาตร
เป็นสาเหตุให้เกิดการทรุด การทรุดตัวในลักษณะดังกล่าวจะเกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีการสูบน้ าบาดาลขึ้นมาใช้ในปริมาณ
มาก แต่ส าหรับในระยะก่อสร้าง ปริมาณน้ าใช้ในโครงการจะใช้จากระบบการประปาส่วนภูมิภาคบ้านฉาง ดังนั้น  
จึงคาดว่าจะไม่มีการทรุดตัวลักษณะนี้เกิดขึ้น จึงคาดว่าจะไม่มีผลต่อการก่อสร้างของโครงการ 

 

 

ร่าง
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3) การแข็งตัวของดิน 

การปรับปรุงดินให้แข็งตัวจะใช้เครื่องมือเครื่องจักรต่างกันไปตามความลึกของชั้นดินที่ต้องการ
ปรับปรุง โดยอาศัยหลักการเดียวกัน คือการบดอัดดิน ซึ่งเป็นการปรับปรุงคุณภาพดินให้แข็งแรงขึ้นโดยการ
ประยุกต์ใช้พลังงานเชิงกล การบดอัดในระดับตื้นประมาณ 1 – 2 เมตร จากผิวดิน สามารถท าได้โดยใช้เครื่องจักร 
ในงานทางทั่วไป ได้แก่ รถบดสั่นสะเทือน รถพ่นน้ า และรถเกลี่ย เป็นหลัก ส่วนในระดับความลึกปานกลาง 2 – 10 
เมตร จากผิวดิน ใช้วิธีการยกตุ้มตอกกระแทกแบบเร็ว ใช้ตุ้มน้ าหนัก 7 ตันขึ้นไป เส้นผ่านศูนย์กลางพื้นที่ตอกกระแทก  
1.50 เมตร ระยะห่างระหว่างจุด 3.00 เมตร ใช้ปรับปรุงดินบริเวณพื้นที่ที่มีชั้นทรายหลวมมากถึงหลวมหนา 4 ถึง  
8 เมตร เมื่อบดอัดดินเสร็จแล้วจะได้ชั้นดินที่มีความมั่นคงแข็งแรง การทรุดตัวน้อย สามารถรับน้ าหนักตามที่ออกแบบไว้ได้ 
ดังนั้น ภาพรวมของผลกระทบด้านทรัพยากรดินจึงอยู่ในระดับต่ า 

5.2.6.2 ระยะด าเนินการ 

(1) แนวทางการศึกษา 

ศึกษากิจกรรมการด าเนินงานของโครงการ และระบุกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ 
ทรัพยากรดิน พร้อมประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการชะล้างพังทลายและการทรุดตัวของดิน 

(2) ผลการศึกษา 

ภายหลังจากเปิดด าเนินการทางวิ่งและทางขับที่  2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภาจะมีกิจกรรม  
การขึ้น-ลง และการซ่อมบ ารุงอากาศยาน เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนชั้นดินด้านบน ซึ่งจะไม่มีกิจกรรมใดที่จะกระท า 
ต่อหน้าดิน ดังนั้น กิจกรรมในช่วงการด าเนินโครงการจะไม่มีผลกระทบต่อทรัพยากรดิน  

1) การชะล้างพังทลายของดิน 

น้ าที่ไหลออกจากสถานีสูบน้ า ซึ่งมีอัตราการไหลสูงอาจท าให้ดินถูกชะล้างพังทลาย จึงควร 
มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 

2) การทรุดตัวของดิน 

สนามบินนานาชาติอู่ตะเภาจะใช้น้ าทีไ่ด้รับจากบริษัทผู้ผลติน้ า (บริษัท อีสวอเตอร์) ซึ่งไม่ได้มีการ
สูบน้ าใต้ดินขึ้นมาใช้ ดังนั้นจึงไม่มีปัจจัยที่จะท าหรือสนับสนุนให้เกิดการทรุดตัวของดินในบริเวณพื้นที่โครงการ 

5.2.7 อุทกวิทยาน้ าผิวดิน 

5.2.7.1 ระยะก่อสร้าง 

(1) แนวทางการศึกษา 

ศึกษากิจกรรมการก่อสร้างต่างๆ ของโครงการ และระบุกิจกรรมการก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่ออุทกวิทยาน้ าผิวดิน ประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการเกิดน้ าท่วมในบริเวณพื้นที่โครงการ 

 

ร่าง
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(2) ผลการศึกษา 

ในระยะก่อสร้างมีกิจกรรมการก่อสร้าง ได้แก่ การปรับพื้นที่ การถมดิน การบดอัดดิน และการขนส่ง
วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง ซึ่งอาจจะมีการชะล้างดินหรือเศษวัสดุจากการก่อสร้าง  
ลงสู่คลองใกล้เคียง ส่งผลท าให้ตื้นเขินและการระบายน้ าไม่ดีในบางช่วงของการก่อสร้าง ประกอบกับพื้นที่สนามบิน
นานาชาติอู่ตะเภาตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มและถูกน้ าท่วมเป็นประจ า อาจจะท าให้เกิดน้ าท่วมขัง เนื่องจากท าให้มีพื้นที่เก็บ
กักน้ าลดลงและระบายน้ าสู่ทะเลได้ช้า ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาข้อมูลสถิติปริมาณน้ าฝน 30 ปี (พ.ศ. 2532 - 2561) ของ
สถานีอุตุนิยมวิทยาสัตหีบ กรมอุตุนิยมวิทยา ที่ตั้งอยู่ใกล้พื้นที่สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา พบว่ามีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย
แต่ละเดือนเท่ากับ 108.8 มิลลิเมตร ส าหรับจ านวนวันที่มีฝนตกเฉลี่ยมีจ านวน 10 วัน ปริมาณฝนโดยเฉลี่ยในช่วง 
ฤดูฝน (เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม) มีพิสัยอยู่ในช่วง 156.2 - 208.8 มิลลิเมตร โดยเดือนตุลาคมเป็นเดือนที่มีฝนตกชุก
ที่สุดคือ 19 วัน รวมปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 266.5 มิลลิเมตร และเดือนธันวาคมเป็นเดือนที่มีฝนตกน้อยที่สุดคือ  
2 วัน รวมปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 11.0 มิลลิเมตร และจากการตรวจสอบพื้นที่น้ าท่วมซ้ าซากของจังหวัดระยอง พบว่า 
พื้นที่ต าบลบ้านฉางไม่อยู่ในพื้นที่น้ าท่วมซ้ าซาก (รายะลเอียดแสดงดังบทที่ 3 สภาพแวดล้อมปัจจุบัน หัวข้อ 3.7.5 
ระบบระบายน้ าและป้องกันน้ าท่วม) ดังนั้น การก่อสร้างโครงการจึงไม่มีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดน้ าท่วมรุนแรง 
อาจจะมีน้ าขังบ้างในลักษณะของแอ่งน้ าเล็กๆ ซึ่งเกิดจากการขุดเพื่อปรับหน้าดิน แต่จะเป็นในระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น 
ซึ่งการปรับหน้าดินและการก่อสร้างระบบระบายน้ าควรด าเนินการในช่วงหน้าแล้ง เพื่อให้สามารถรองรับหรือระบาย
น้ าในช่วงฤดูฝน และเพื่อลดผลกระทบดังกล่าวจึงควรมีมาตรการในการป้องกันเศษวัสดุไม่ให้/ให้ตกลงสู่ระบบระบาย
น้ าให้น้อยที่สุด ดังนั้น ผลกระทบจึงอยู่ระดับต่ า 

5.2.7.2 ระยะด าเนินการ 

(1) แนวทางการศึกษา 

ศึกษากิจกรรมการด าเนินงานของโครงการ และระบุกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ  
อุทกวิทยาน้ าผิวดิน พร้อมประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการเกิดน้ าท่วมและการชะล้างพังทะลายของตะก่อน
ในบริเวณพื้นที่โครงการ 

(2) ผลการศึกษา 

ภายหลังจากเปิดใช้ทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา จะท าให้มีการขึ้น-ลงของ
อากาศยานเพิ่มมากข้ึน รวมไปถึงการเข้ามาใช้บริการของผู้โดยสารมากข้ึน ทั้งนี้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเกิดน้ าท่วม 
เนื่องจากโดยสภาพทางลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่โครงการอยู่ติดทะเล และจากสถิติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่มี
รายงานน้ าท่วมภายในสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา แต่เพื่อป้องกันผลกระทบหากเกิดสถานการณ์ที่ฝนตกหนัก
ต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน โครงการได้ออกแบบให้มีบ่อหน่วงน้ าจ านวน 2 บ่อ เพื่อรองรับและระบายน้ าฝน 
(รวมปริมาตรบ่อหน่วงทั้ง 2 บ่อ เท่ากับ 2.6 แสนลูกบาศก์เมตร) สามารถหน่วงน้ าไว้ได้อย่างน้อย 1 ชั่วโมง  
ก่อนระบายออกทะเล อีกทั้ง ในพื้นที่โครงการมีคลองระบายน้ าสายหลักและสายรอง น้ าฝนจะถูกปล่อยลงทะเล  
โดยเครื่องสูบน้ าที่มีอัตราการสูบน้ า เท่ากับ 4 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที การสูบน้ าออกจากพื้นที่สนามบินนานาชาติ 
อู่ตะเภา มีเกณฑ์ในการสูบน้ า คือ ช่วงเวลาการขึ้น-ลง ของน้ าทะเล ซึ่งข้อมูลจากมาตรวัดน้ า น่านน้ าไทย แม่น้ า
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เจ้าพระยา-อ่าวไทย-ทะเลอันดามัน กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ, พ.ศ. 2562 รายงานไว้ว่าบริเวณอ่าวสัตหีบ (ชลบุรี)  
มีระดับน้ าขึ้นสูงสุดที่ +1.1 เมตร รทก. (ขึ้นสูงสุดในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมกราคม) ระดับน้ าต่ าสุดที่ -1.8 เมตร 
รทก. (ลงต่ าสุดในช่วงเดือน มิถุนายน ถึง สิงหาคม) 

ส าหรับการศึกษาการไหลของน้ าที่มีระดับน้ าและความเร็วของน้ าเป็นตัวแปรส าคัญในการชะล้าง
พังทลายและตกตะกอน พบว่าในกรณีที่มีและไม่มีโครงการจะท าให้ระดับน้ าท่วมและความเร็วของน้ าแตกต่างกัน 
น้อยมาก ดังนั้นการชะล้างพังทลายและการตกตะกอนที่เกิดจากการกีดขวางการไหลของน้ าในพื้นที่โครงการจะ  
ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมภายหลังมีการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 แล้วเสร็จ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินจากพื้นที่ว่างมาเป็นทางวิ่ง อาจจะมีผลต่อการระบายน้ าในพื้นที่ ท าให้สภาพอุทกวิทยาน้ าผิวดินของ
พื้นที่เปลี่ยนแปลงไป จึงต้องพิจารณาความเพียงพอของระบบระบายน้ าและป้องกันน้ าท่วมของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา  
ซึ่งได้มีการออกแบบไว้เพื่อรองรับการระบายน้ าได้อย่างเพียงพอ ดังนั้น ผลกระทบจึงอยู่ในระดับต่ า 

5.2.8 คุณภาพน้ าผิวดิน 

5.2.8.1 ระยะก่อสร้าง 

(1) แนวทางการศึกษา 

เนื่องจากการก่อสร้างโครงการทางวิ่งเส้นที่ 2 อยู่ในพื้นที่ของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ดังนั้น  
ในช่วงการก่อสร้าง ย่อมจะก่อให้เกิดน้ าเสีย ทั้งที่มาจากกิจกรรมการก่อสร้าง การใช้น้ าในการอุปโภคบริโภค 
ของคนงาน รวมทั้งของเสียจากเคร่ืองจักรต่างๆ ที่ใช้ในการก่อสร้าง ขยะมูลฝอย/กากของเสีย ซึ่งหากไม่มีการรวบรวม
และบ าบัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการแล้ว น้ าเสียและของเสียเหล่านั้นอาจเกิดการปนเปื้อนลงสู่แหล่ง น้ าผิวดิน  
ซึ่งอยู่โดยรอบพื้นที่สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา จนอาจส่งผลท าให้คุณภาพน้ าของแหล่งน้ าผิวดินเกิดการเปลี่ยนแปลง 
มีคุณภาพที่เสื่อมโทรมลงกว่าเดิม 

(2) ผลการศึกษา 

1) การชะพาตะกอนจากพื้นที่ก่อสร้าง 

กิจกรรมก่อสร้างจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ าผวิดินในคลองบางไผ่และคลองพลา คือ ท าให้เกิด
ความขุ่นหรือของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) ที่อาจจะมาจากการชะพาตะกอนดินบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 
ลงสู่แหล่งน้ ามากขึ้น ซึ่งจากการวิเคราะห์ค่าของแข็งแขวนลอยในคลองบางไผ่ ช่วงฤดูฝน เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2562 และช่วงฤดูแล้ง เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 จ านวน 3 สถานี ได้แก่ บริเวณเหนือจุดปล่อยน้ าทิ้ง  
ท้ายจุดปล่อยน้ าทิ้ง และจุดก่อนปล่อยออกทะเล พบว่า ช่วงฤดูฝนมีค่าของแข็งแขวนลอย เท่ากับ 18.5  9.2 และ  
19.2 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับ และช่วงฤดูแล้งมีค่าของแข็งแขวนลอย เท่ากับ 35.7  101.0 และ 43.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าค่าของแข็งแขวนลอยในช่วงฤดูแล้งมีปริมาณสูงกว่าฤดูฝน และบริเวณท้ายจุดปล่อย  
น้ าทิ้งมีปริมาณของแข็งแขวนลอยสูงกว่าบริเวณเหนือจุดปล่อยน้ าทิ้งในฤดูแล้ง ส าหรับคลองพลา ช่วงฤดูแล้ง เมื่อวันที่  
31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 จ านวน 1 สถานี พบว่า มีค่าของแข็งแขวนลอย เท่ากับ 11.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 
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จากผลการเปรียบเทียบค่าของแข็งแขวนลอยในคลองบางไผ่และคลองพลาที่เกิดจากการชะพา
ตะกอนบริเวณเหนือ-ท้ายจุดปล่อยน้ าทิ้งข้างต้น แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มของการชะพาตะกอนไม่มีผลกระทบในช่วงฤดูฝน 
และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูแล้ง อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 ทั้งหมดจะด าเนินการ
อยู่ภายในพื้นที่สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา และไม่มีการปล่อยน้ าเสียจากกิจกรรมการก่อสร้างลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ 
ดังนั้น ผลกระทบจากการชะพาตะกอนจากพื้นที่ก่อสร้างอยู่ในระดับต่ า 
 

2) น้ าเสียจากกิจกรรมของโครงการ 

น้ าเสียที่เกิดขึ้นในระยะก่อสร้าง เกิดจากการใช้น้ าในการอุปโภคบริโภคของคนงานก่อสร้างและ
พนักงานควบคุมการก่อสร้างเป็นหลัก ได้แก่ (1) น้ าเสียที่จะเกิดขึ้นบริเวณส านักงานควบคุมการก่อสร้างโครงการ  
มีปริมาณการใช้น้ าของพนักงานควบคุมการก่อสร้างและคนงานก่อสร้างที่เข้ามาท างานและพักในช่วงเวลากลางวัน  
ใช้น้ าประมาณ 23.10 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และจะก่อให้เกิดน้ าเสียประมาณ 18.48 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (2) น้ าเสีย 
ที่จะเกิดขึ้นบริเวณที่พักคนงานก่อสร้าง มีความต้องการใช้น้ าของคนงาน 300 คน ประมาณ 45.00 ลูกบาศก์เมตรต่อ
วัน ซึ่งคาดว่าจะมีน้ าเสียเกิดขึ้นประมาณ 36.00 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (คิดอัตราการเกิดน้ าเสียที่ร้อยละ 80 ของปริมาณ
น้ าใช้ รายละเอียดแสดงในข้อ 5.4.1 การจัดการของเสีย) 

ทั้งนี้ โครงการจะก าหนดไว้ในสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างให้ติดตั้งระบบบ าบัดน้ าเสี ย
ส าเร็จรูป (On Site Septic Tank) เพื่อบ าบัดน้ าเสียที่เกิดจากส านักงานควบคุมการก่อสร้างโครงการ และจากที่พัก
คนงานก่อสร้าง ให้มีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคาร โดยระบบบ าบัดน้ าเสีย
ดังกล่าวจะต้องสามารถบ าบัดน้ าเสียได้ไม่น้อยกว่า 18.48 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ส าหรับบริเวณส านักงานควบคุม 
การก่อสร้างโครงการ และไม่น้อยกว่า 36.00 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ส าหรับบริเวณที่พักคนงานก่อนระบายลงสู่ระบบ
ระบายน้ าสาธารณะต่อไป ดังนั้น ผลกระทบจึงอยู่ในระดับต่ า 

5.2.8.2 ระยะด าเนินการ 

(1) แนวทางการศึกษา 

ในช่วงด าเนินการเมื่อมีทางวิ่งเพิ่ มมากขึ้น สามารถรองรับการเดินทางได้มากขึ้น ย่อมส่งผล 
ให้มีจ านวนผู้โดยสารเข้ามาใช้บริการของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภามากข้ึนตามไปด้วย ซึ่งคาดการณ์จ านวนผู้โดยสาร 
ที่มาใช้บริการเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถรองรับผู้มาใช้บริการได้สูงสุด 70 ล้านคนต่อปี ด้วยจ านวน
ผู้ใช้บริการที่มากขึ้นดังกล่าว จะส่งผลท าให้ปริมาณน้ าเสียและของเสียต่างๆ เกิดมากขึ้นตามไปด้วย ดังนั้น จึงต้อง  
มีการประเมินความสามารถในการรองรับน้ าเสียที่จะเกิดขึ้นและประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลาง 

(2) ผลการศึกษา 

ในช่วงด าเนินการเมื่อมีทางวิ่งเส้นที่ 2 เพิ่มขึ้น จะสามารถรองรับการเดินทางได้มากขึ้น ย่อมส่งผล 
ให้มีจ านวนผู้โดยสารเข้ามาใช้บริการของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งจะส่งผลท าให้ปริมาณ
น้ าเสียและของเสียต่างๆ เกิดมากขึ้นตามไปด้วย ดังนั้น จึงต้องมีการประเมินความสามารถในการรองรับน้ าเ สีย 
ที่จะเกิดขึ้นและประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางของโครงการ 
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นอกจากนั้น กิจกรรมการบ ารุงรักษาอากาศยาน (Aircraft Maintenance) การขนส่งและกักเก็บ
น้ ามันเชื้อเพลิง และการจัดการน้ าเสีย/น้ าทิ้งของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อาจส่งผลกระทบต่อการปนเปื้อนน้ าทิ้ง
จากพนักงานและจากการท าความสะอาดลงสู่แหล่งน้ าที่อยู่โดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อาจท าให้คุณภาพน้ า
เปลี่ยนแปลง รวมทั้งการปนเปื้อนของน้ ามันเชื้อเพลิงลงสู่น้ าผิวดินหากท่อขนส่งเกิดการรั่วไหล 

เมื่อโครงการเปิดด าเนินการใช้งานทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา คาดการณ์
ปริมาณน้ าเสียที่เกิดขึ้น ในปี พ.ศ. 2571  2581 และ 2591 จะเท่ากับ 4,408.13  5,723.19 และ 7,476.62 ลูกบาศก์
เมตรต่อวัน ตามล าดับ ซึ่งระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาในปัจจุบันเป็นระบบบ าบัด  
น้ าเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge; AS) สามารถรองรับน้ าเสียได้ 75 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ตั้งอยู่ทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของทางวิ่งที่ 1 ประมาณ 1.2 กิโลเมตร และยังมีระบบบ าบัดน้ าเสียแบบเติมอากาศที่ติดตั้งอยู่
ภายในอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 จ านวน 4 ถัง แต่ละถังมีขนาดบรรจุ 35 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถรองรับน้ าเสียได้ 
140 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ดังนั้น ระบบบ าบัดน้ าเสียในปัจจุบันของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาไม่สามารถบ าบัดน้ าเสีย
ที่เกิดขึ้นได้อย่างเพียงพอในอนาคต  

จากการทบทวนโครงการวางแผนแม่บทโครงการศึกษาความเหมาะสม โครงการพัฒนาสนามบินอู่
ตะเภาและพื้นที่โดยรอบ จังหวัดระยอง รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) (เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561) มีแผนจะ
ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางแบบ Sequencing Batch Reactor (SBR) ที่สามารถรองรับน้ าเสียได้ 16,000 
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ส าหรับน้ าทิ้งจะน าไปบ าบัดเป็นน้ ารีไซเคิลเพื่อใช้งานในระบบน้ า เย็นจ่ายให้ระบบน้ าเย็นกลาง
ประมาณ 4,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ส่วนน้ าทิ้งประมาณ 3,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จะน ากลับไปใช้ประโยชน์ เช่น 
ใช้รดน้ าต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวภายในสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาและกิจกรรมอ่ืนๆ ส าหรับน้ าทิ้งที่ไม่ได้ตามมาตรฐาน 
จะส่งน้ าทิ้งไปพักไว้ยังบ่อพักน้ าเสียฉุกเฉิน และสูบลับไปยังระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางอีกครั้งจนกว่าจะมีคุณภาพได้
ตามมาตรฐานน้ าทิ้งตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น จึงไม่ส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพน้ าผิวดิน 
 

5.2.9 คุณภาพน้ าใต้ดิน 

5.2.9.1 ระยะก่อสร้าง 

(1) แนวทางการศึกษา 

เนื่องจากการก่อสร้างโครงการทางวิ่งเส้นที่ 2 อยู่ในพื้นที่ของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ดังนั้น  
ในช่วงการก่อสร้าง ย่อมจะก่อให้เกิดน้ าเสีย ทั้งที่มาจากกิจกรรมการก่อสร้าง การใช้น้ าในการอุปโภคบริโภค  
ของคนงาน รวมทั้งของเสียจากเคร่ืองจักรต่างๆ ที่ใช้ในการก่อสร้าง ขยะมูลฝอย/กากของเสีย ซึ่งหากไม่มีการรวบรวม
และบ าบัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการแล้ว น้ าเสียและของเสียเหล่านั้นอาจเกิดการปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ าผิวดิน   
ซึ่งอยู่โดยรอบพื้นที่สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา จนอาจส่งผลท าให้คุณภาพน้ าของแหล่งน้ าผิวดินเกิดการเปลี่ยนแปลง 
มีคุณภาพที่เสื่อมโทรมลงกว่าเดิม 

 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
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(2) ผลการศึกษา 

ในระยะก่อสร้างอาจมีการปนเปื้อนน้ าทิ้ง/น้ าเสีย จากกิจกรรมการก่อสร้างและน้ าเสียจากการอุปโภค
บริโภคของคนงานก่อสร้างและพนักงานควบคุมการก่อสร้างลงสู่ชั้นน้ าใต้ดิน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ าใต้ดิน
ในบริเวณพื้นที่โครงการได้ ทั้งนี้ โครงการจะก าหนดไว้ในสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างให้ติดตั้งระบบบ าบัดน้ าเสีย
ส าเร็จรูป (On Site Septic Tank) เพื่อบ าบัดน้ าเสียที่เกิดจากส านักงานควบคุมการก่อสร้างโครงการ และจากที่พัก
คนงานก่อสร้าง ให้มีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคาร โดยระบบบ าบัดน้ าเสีย
ดังกล่าวจะต้องสามารถบ าบัดน้ าเสียได้ไม่น้อยกว่า 18.48 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ส าหรับบริเวณส านักงานควบคุม  
การก่อสร้างโครงการ และไม่น้อยกว่า 36.00 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ส าหรับบริเวณที่พักคนงานก่อนระบายลงสู่ระบบ
ระบายน้ าสาธารณะต่อไป ดังนั้น จึงไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ าใต้ดิน 
 

5.2.9.2 ระยะด าเนินการ 

(1) แนวทางการศึกษา 

ในช่วงด าเนินการเมื่อมีทางวิ่งเพิ่มมากขึ้น สามารถรองรับการเดินทางได้มากขึ้น ย่อมส่งผล  
ให้มีจ านวนผู้โดยสารเข้ามาใช้บริการของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภามากข้ึนตามไปด้วย ซึ่งคาดการณ์จ านวนผู้โดยสาร 
ที่มาใช้บริการเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถรองรับผู้มาใช้บริการได้สูงสุด 70 ล้านคนต่อปี ด้วยจ านวน
ผู้ใช้บริการที่มากขึ้นดังกล่าว จะส่งผลท าให้ปริมาณน้ าเสียและของเสียต่างๆ เกิดมากขึ้นตามไปด้วย ดังนั้น จึงต้อง  
มีการประเมินความสามารถในการรองรับน้ าเสียที่จะเกิดขึ้นและประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลาง  

(2) ผลการศึกษา 

เมื่อโครงการเปิดด าเนินการใช้งานทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา คาดการณ์
ปริมาณน้ าเสียที่เกิดขึ้น ในปี พ.ศ. 2571  2581 และ 2591 จะเท่ากับ 4,408.13  5,723.19 และ 7,476.62 ลูกบาศก์
เมตรต่อวัน ตามล าดับ และจากการทบทวนโครงการวางแผนแม่บทโครงการศึกษาความเหมาะสม โครงการพัฒนา
สนามบินอู่ตะเภาและพื้นที่โดยรอบ จังหวัดระยอง รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) (เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561) 
มีแผนจะก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางแบบ Sequencing Batch Reactor (SBR) ที่สามารถรองรับน้ าเสียได้ 
16,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ส าหรับน้ าทิ้งจะน าไปบ าบัดเป็นน้ ารีไซเคิลเพื่อใช้งานในระบบน้ าเย็นจ่ายให้ระบบน้ าเย็น
กลางประมาณ 4,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ส่วนน้ าทิ้งประมาณ 3,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จะน ากลับไปใช้ประโยชน์ 
เช่น ใช้รดน้ าต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวภายในสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาและกิจกรรมอ่ืนๆ ส าหรับน้ าทิ้งที่ไม่ได้ตาม
มาตรฐาน จะส่งน้ าทิ้งไปพักไว้ยังบ่อพักน้ าเสียฉุกเฉิน และสูบกลับไปยังระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางอีกคร้ังจนกว่าจะ
มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานน้ าทิ้งตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้ น จึงไม่ส่งผล
กระทบต่อคุณภาพน้ าใต้ดิน 

 

 

 

ร่าง



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

5.2.10.1 ระยะก่อสร้าง 

(1) แนวทางการศึกษา 

เนื่องจากการก่อสร้างโครงการทางวิ่งเส้นที่ 2 อยู่ในพื้นที่ของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ซึ่งพื้นที่
ทางด้านใต้ของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาอยู่ติดทะเล ดังนั้น ในช่วงการก่อสร้างอาจก่อให้เกิดน้ าเสีย ทั้งที่มาจาก
กิจกรรมการก่อสร้าง การใช้น้ าในการอุปโภคบริโภคของคนงาน รวมทั้งของเสียจากเครื่องจักรต่างๆ ที่ใช้ใน  
การก่อสร้าง ขยะมูลฝอย/กากของเสีย ซึ่งหากไม่มีการรวบรวมและบ าบัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการแล้ว น้ าเสีย
และของเสียเหล่านั้นอาจเกิดการปนเปื้อนลงสู่น้ าทะเลได้ จนอาจส่งผลท าให้คุณภาพน้ าทะเลเกิดการเปลี่ยนแปลง 
มีคุณภาพที่เสื่อมโทรมลงกว่าเดิม 
 

(2) ผลการศึกษา 

1) การชะพาตะกอนจากพื้นที่ก่อสร้าง 

กิจกรรมก่อสร้างจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ าผวิดินในคลองบางไผ่และคลองพลา คือ ท าให้เกิด
ความขุ่นหรือของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) ที่อาจจะมาจากการชะพาตะกอนดินบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 
ลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติและไหลลงทะเลมากข้ึน ซึ่งจากการวิเคราะห์ค่าของแข็งแขวนลอยในทะเล ช่วงฤดูฝน เมื่อวันที่ 
19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 และช่วงฤดูแล้ง เมื่อวันที่ 1 พฤษจิกายน พ.ศ. 2562 จ านวน 6 สถานี ได้แก่ (SW1)  
จุดที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ ด้านทิศใต้ของทางวิ่งที่ 1 ระยะห่างจากชายฝั่ง 300 เมตร (SW2) จุดที่ได้รับ
ผลกระทบจากโครงการ ด้านทิศใต้ของทางวิ่งที่ 2 ระยะห่างจากชายฝั่ง 300 เมตร (SW3) จุดที่ได้รับผลกระทบ 
จากโครงการ ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทางวิ่งที่ 2 ระยะห่างจากชายฝั่ง 300 เมตร (SW4) จุดที่อาจจะไม่ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจากโครงการ ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของทางวิ่งที่ 1 ระยะห่างจากชายฝั่ง 500 เมตร (SW5)  
จุดที่อาจจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากโครงการ ด้านทิศใต้ของทางวิ่งที่ 2 ระยะห่างจากชายฝั่ง 500 เมตร และ 
(SW6) จุดที่อาจจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากโครงการ ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทางวิ่งที่ 2 ระยะห่าง 
จากชายฝั่ง 500 เมตร พบว่า ช่วงฤดูฝนมีค่าของแข็งแขวนลอย เท่ากับ 23.4 34.7 13.6 7.9 7.0 และ 9.8 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ตามล าดับ และช่วงฤดูแล้งมีค่าของแข็งแขวนลอย เท่ากับ 5.7 18.4 7.2 10.1 12.1 และ 5.9 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าค่าของแข็งแขวนลอยในช่วงฤดูฝนมีปริมาณสูงกว่าฤดูแล้ง เนื่องจากการชะพาตะกอน  
จากแหล่งน้ าผิวดินลงสู่ทะเล ท าให้ค่าของแข็งแขวนลอยในระยะห่างจากฝั่ง 300 เมตร มีค่าสูง แต่ในระยะห่างจากฝั่ง 
500 เมตร จะได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อย และค่าของแข็งแขวนลอยในช่วงฤดูแล้งทั้งในระยะห่างจากฝั่ง 300 และ 
500 เมตร มีค่าใกล้เคียงกัน และได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อย 

จากผลการเปรียบเทียบค่าของแข็งแขวนลอยในน้ าทะเลที่เกิดจากการชะพาตะกอนในระยะห่าง  
จากฝั่ง 300 และ 500 เมตร แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มของการชะพาตะกอนไม่มีผลกระทบในช่วงฤดูแล้ง และ  
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝน อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 ทั้งหมดจะด าเนินการ 
อยู่ภายในพื้นที่สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ซึ่งน้ าเสียที่เกิดขึ้นจะไหลลงสู่รางระบายน้ าเสียที่มีอยู่โดยรอบ และไหล 
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ไปรวมกันที่บ่อพักน้ าเสีย เพื่อให้ตกตะกอน ก่อนรวบรวมไปยังบ่อสูบน้ าเสียและส่งต่อไปยังระบบบ าบัดน้ าเสีย
ส่วนกลางของโครงการ ซึ่งจะท าให้น้ ามีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ าทิ้งจากอาคาร ก่อนระบายลงสู่คลองและ  
ออกทะเลต่อไป ดังนั้น ผลกระทบจึงอยู่ในระดับต่ า 

2) น้ าเสียจากกิจกรรมการก่อสร้าง 

น้ าเสียที่เกิดขึ้นในระยะก่อสร้าง เกิดจากการใช้น้ าในการอุปโภคบริโภคของคนงานก่อสร้างและ
พนักงานควบคุมการก่อสร้างเป็นหลัก ได้แก่ (1) น้ าเสียที่จะเกิดขึ้นบริเวณส านักงานควบคุมการก่อสร้างโครงการ  
มีปริมาณการใช้น้ าของพนักงานควบคุมการก่อสร้างและคนงานก่อสร้างที่เข้ามาพักกลางวัน ใช้น้ าประมาณ 23.10 
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และจะก่อให้เกิดน้ าเสียประมาณ 18.48 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (2) น้ าเสียที่จะเกิดขึ้นบริเวณที่พัก
คนงานก่อสร้าง มีความต้องการใช้น้ าของคนงาน 300 คน ประมาณ 45.00 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งคาดว่าจะมีน้ าเสีย
เกิดขึ้นประมาณ 36.00 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (คิดอัตราการเกิดน้ าเสียที่ร้อยละ 80 ของปริมาณน้ าใช้ รายละเอียด
แสดงในข้อ 5.4.1 การจัดการของเสีย) 

ทั้งนี้ โครงการจะก าหนดไว้ในสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างให้ติดตั้งระบบบ าบัดน้ าเสีย
ส าเร็จรูป (On Site Septic Tank) เพื่อบ าบัดน้ าเสียที่เกิดจากส านักงานควบคุมการก่อสร้างโครงการ และจากที่พัก
คนงานก่อสร้าง ให้มีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคาร โดยระบบบ าบัดน้ าเสีย
ดังกล่าวจะต้องสามารถบ าบัดน้ าเสียได้ไม่น้อยกว่า 18.48 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ส าหรับบริเวณส านักงานควบคุม 
การก่อสร้างโครงการ และไม่น้อยกว่า 36.00 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ส าหรับบริเวณที่พักคนงาน ซึ่งจะไม่มีน้ าเสียระบาย
ลงสู่ทะเลโดยตรง ดังนั้น ผลกระทบจึงอยู่ในระดับต่ า 

5.2.10.2 ระยะด าเนินการ 

(1) แนวทางการศึกษา 

ในช่วงด าเนินการเมื่อมีทางวิ่งเส้นที่ 2 เพิ่มขึ้น จะสามารถรองรับการเดินทางได้มากขึ้น ย่อมส่งผล 
ให้มีจ านวนผู้โดยสารเข้ามาใช้บริการของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งจะส่งผลท าให้ปริมาณ
น้ าเสียและของเสียต่างๆ เกิดมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งหากไม่มีการรวบรวมและบ าบัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาก าร  
น้ า เสียและของเสีย เหล่านั้ นอาจเกิดการปนเปื้ อนลงสู่น้ าทะเลได้  จนอาจส่ งผลท าให้คุณภาพน้ าทะเล  
เกิดการเปลี่ยนแปลงมีคุณภาพที่เสื่อมโทรมลงกว่าเดิม 

(2) ผลการศึกษา 

ในช่วงด าเนินการเมื่อมีทางวิ่งและทางขับที่ 2 เพิ่มขึ้น จะสามารถรองรับการเดินทางได้มากขึ้น  
ย่อมส่งผลให้มีจ านวนผู้โดยสารเข้ามาใช้บริการของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งจะส่งผล  
ท าให้ปริมาณน้ าเสียและของเสียต่างๆ เกิดมากข้ึนตามไปด้วย เมื่อโครงการเปิดด าเนินการใช้งานทางวิ่งและทางขับที่ 
2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา คาดการณ์ปริมาณน้ าเสียที่เกิดขึ้น ในปี พ.ศ. 2571  2581 และ 2591 จะเท่ากับ 
4,408.13  5,723.19 และ 7,476.62 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ตามล าดับ ซึ่งระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางของสนามบิน
นานาชาติอู่ตะเภาในปัจจุบันเป็นระบบบ าบัดน้ าเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge; AS) สามารถรองรับ
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น้ าเสียได้ 75 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของทางวิ่งที่ 1 ประมาณ 1.2 กิโลเมตร และยังมี
ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบเติมอากาศที่ติดตั้งอยู่ภายในอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 จ านวน 4 ถัง แต่ละถังมีขนาดบรรจุ 35 
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถรองรับน้ าเสียได้ 140 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ดังนั้น ระบบบ าบัดน้ าเสียในปัจจุบันของ
สนามบินนานาชาติอู่ตะเภาไม่สามารถบ าบัดน้ าเสียที่เกิดขึ้นได้อย่างเพียงพอในอนาคต จากการทบทวนโครงการ
วางแผนแม่บทโครงการศึกษาความเหมาะสม โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและพื้นที่โดยรอบ จังหวัดระยอง 
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) (เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561) มีแผนจะก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางแบบ 
Sequencing Batch Reactor (SBR) ที่สามารถรองรับน้ าเสียได้ 16,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันส าหรับน้ าทิ้งจะน าไป
บ าบัดเป็นน้ ารีไซเคิลเพื่อใช้งานในระบบน้ าเย็นจ่ายให้ระบบน้ าเย็นกลางประมาณ 4,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ส่วนน้ า
ทิ้งประมาณ 3,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จะน ากลับไปใช้ประโยชน์ เช่น ใช้รดน้ าต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวภายในสนามบิน
นานาชาติอู่ตะเภาและกิจกรรมอ่ืนๆ ส าหรับน้ าทิ้งที่ไม่ได้ตามมาตรฐาน จะส่งน้ าทิ้งไปพักไว้ยังบ่อพักน้ าเสียฉุกเฉิน 
และสูบกลับไปยังระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางอีกครั้งจนกว่าจะมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานน้ าทิ้งตามประกาศของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ผลกระทบจึงอยู่ในระดับต่ า 
 

5.3 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 

5.3.1 นิเวศวิทยาทางบก 

5.3.1.1 ระยะก่อสร้าง 

(1) แนวทางการศึกษา 

ในการศึกษา ที่ปรึกษาได้น าข้อมูลด้านนิเวศวิทยาทางบก ได้แก่ ชนิดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก 
สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก เพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับสภาพนิเวศวิทยาทางบกปัจจุบันของพื้นที่
โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง และเปรียบเทียบกับผลการศึกษาในอดีต เพื่อหาแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง  
ด้านนิเวศวิทยาทางบก 

จากรายงานสรุปผลการส ารวจประเมินอันตรายจากนกในสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง - พัทยา 
ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัยท่าอากาศยาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน)  ระหว่างวันที่ 21-22 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ช่วงเวลา 06:00 - 21:00 น. ด าเนินการส ารวจนกบริเวณทางวิ่ง (Runway) ทางขับ 
(Taxiway) ลานจอดอากาศยาน (Apron) และพื้นที่นอกเขตการบิน พบนกจ านวน 43 ชนิด เช่น นกปากห่าง 
(Anastomus oscitans) นกยางเปี ย (Egretta garzetta) นกกาน้ าเล็ ก (Microcarbo niger) นกกระแตแต้ แว้ด 
(Vanellus indicus) นกแอ่นตาล (Cypsiurus balasiensis) นกตะขาบทุ่ง (Coracias benghalensis) นกปรอดสวน 
(Pycnonotus conradi) นกเอ้ียงสาลิกา (Acridotheres tristis) นกเอ้ียงหงอน (Acridotheres grandis) นกกระจอก
ตาล (Passer flaveolus) นกเด้าดินทุ่งเล็ก (Anthus rufulus) เป็นต้น และผลการประเมินระดับอันตรายจากนก  
สรุปได้ดงันี้ 

- ชนิดนกที่มีแนวโน้มการก่อให้เกิดอันตรายสูง คือ นกขนาดใหญ่ ประชากรมีมาก มีโอกาสในการชน
และความเสียหายค่อนข้างสูง จ านวน 3 ชนิด ได้แก่ นกปากห่าง (Anastomus oscitans) นกพิราบ (Columba 
livia) และเหยี่ยวขาว (Elanus caeruleus) 
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- ชนิดนกที่มีแนวโน้มการก่อให้เกิดอันตรายปานกลาง คือ นกขนาดกลาง และมีประชากรมาก ยังมี
โอกาสในการชน แต่ระดับความเสียหายค่อนข้างน้อย จ านวน 3 ชนิด ได้แก่ นกยางเปีย (Egretta garzetta) นกยาง
กรอกพันธุ์จีน (Ardeola bacchus) และนกแสก (Tyto javanica) 

- ชนิดนกที่มีแนวโน้มการก่อให้เกิดอันตรายต่ า คือ นกขนาดเล็กมีประชากรน้อยถึงปานกลาง โอกาส
ในการชนและความเสียหายอยู่ในระดับต่ า แต่อย่างไรก็ตามเป็นนกที่สามารถชักน าให้นกนักล่าเหยื่อเข้ามาในเขต
สนามบินนานาชาติ อู่ตะเภาได้  จ านวน 37 ชนิด เช่น นกยางโทนน้อย (Ardea intermedia) นกกาน้ าเล็ก 
(Microcarbo niger) นกกระแตแต้ แว้ด  (Vanellus indicus) นกเขาชวา (Geopelia striata) นกแอ่นตาล 
(Cypsiurus balasiensis) นกตะขาบทุ่ง (Coracias benghalensis) นกกระจอกบ้าน (Passer montanus) นกเค้า
จุด (Athene brama) เป็นต้น 

จากการด าเนินการส ารวจทรัพยากรสัตว์ป่าบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ ครั้งที่ 1 (ช่วงฤดูฝน) ระหว่าง
วันที่ 15-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 และระหว่างวันที่ 19-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดยแบ่งพื้นที่ส ารวจออกเป็น 2 พื้นที่ 
ได้แก่ พื้นที่ทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา และพื้นที่ศึกษาในรัศมี 5 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ  
พบสัตว์ป่า ในพื้นที่โครงการ จ านวน 149 ชนิด ประกอบด้วย สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จ านวน 4 ชนิด นก จ านวน 133 ชนิด 
สัตว์เลื้อยคลาน จ านวน 7 ชนิด และสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก จ านวน 5 ชนิด ส าหรับพันธุ์พืช พบว่า บริเวณพื้นที่
โครงการในปัจจุบันไม่พบพื้นที่ที่คงสภาพป่า พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมแปลงใหญ่มีการปลูกมันส าปะหลัง
เป็นหลัก แต่ในพื้นที่ยังคงหลงเหลือต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เซนติเมตร ที่เป็นต้นไม้ดั้งเดิม 
พื้นที่ด้านทิศใต้ติดชายทะเลพรรณไม้ขึ้นกระจายห่างๆ ตามแนวริมหาด และบริเวณทางตอนเหนือของพื้นที่ซึ่งเป็น
พื้นที่ที่เคยมีสิ่งก่อสร้างมาก่อนแต่ในปัจจุบันได้กลายเป็นพื้นที่รกร้างมีพรรณไม้เบิกน าขึ้นอย่างหนาแน่น  

(2) ผลการศึกษา 

ในการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 มีกิจกรรมการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า เช่น การตัด/รื้อถอน/ท าลายพันธุ์พืชภายในพื้นที่โครงการ ซึ่งจะท าให้แหล่งอาศัย  
แหล่งหากิน แหล่งสร้างรังของนก และสัตว์ต่างๆ ลดลง จากผลการส ารวจสัตว์ป่าในปัจจุบัน พบจ านวน 149 ชนิด เช่น 
ค้างคาวหน้ายักษ์ (Hipposideros sp.) กระรอกหลากสี (Callosciurus finlaysonii) กระเล็นขนปลายหูสั้น (Tamiops 
macclellandii) กระจ้อน (Menetes berdmorei) นกบั้ งรอกใหญ่  (Phaenicophaeus tristis) นกอีลุ้ม (Gallicrex 
cinerea) นกตีนเทียน (Himantopus himantopus) นกกระแตแต้แว้ด (Vanellus indicus) นกปากห่าง (Anastomus 
oscitans) นกกาน้ าเล็ก (Microcarbo niger) นกกระจาบธรรมดา (Ploceus philippinus) นกพิราบ (Columba livia) 
นกปรอดสวน (Pycnonotus conradi) นกเอ้ียงสาลิกา (Acridotheres tristis) นกแอ่นพง (Artamus fuscus) นกเขา
ชวา (Geopelia striata) เหยี่ ยวขาว (Elanus caeruleus) กิ้ งก่ าหั วแดง (Calotes versicolor) จิ้ งจกหางแบน 
(Hemidactylus platyurus) แย้จุด (Leiolepis belliana) เห้ีย (Varanus salvator) อ่ึงน้ าเต้า (Microhyla mukhlesuri) 
กบหนอง (Fejervarya limnocharis) กบนา (Hoplobatrachus rugulosus) คางคกบ้าน (Duttaphrynus melanostictus) 
อ่ึงอ่างบ้าน (Kaloula pulchra) ส าหรับพันธุ์พืชที่พบ เช่น มะพอก (Parinari anamensis Hance) มะม่วงป่า 
(Mangifera caloneura Kurz) ล าป้าง (Pterospermum diversifolium Blume) สะเดา (Azadirachta indica 
A. Juss.) โพทะเล (Hibiscus tiliaceus L.) ปอทะเล (Hibiscus tiliaceus L.) พังแหรใหญ่ (Trema orientalis (L.) 

ร่าง
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Blume) อะราง (Peltophorum dasyrrhachis (Miq.) Kurz) กระถินยักษ์ (Leucaena leucocephala (Lam.) 
de Wit) ข่อย (Streblus asper Lour.) กระถินณรงค์ (Acacia auriculaeformis A.Cunn. ex Benth.) ซึ่งกิจกรรม
การปรับพื้นที่ที่จะก่อสร้างอาจท าให้เกิดการสูญเสียที่อยู่อาศัย ที่หลบซ่อน ที่หาอาหาร และที่สร้างรัง อย่างไรก็ตาม สัตว์
เหล่านี้ มีความสามารถในการปรับตัว สามารถเคลื่อนย้ายไปหาที่อยู่อาศัย ที่หลบซ่อน ที่สร้างรังวางไขแ่ละที่แหล่งอาหารใหม่
ได้ รวมทั้งโครงการได้ก าหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในระยะก่อสร้าง
แล้ว ดังนั้น ผลกระทบจึงอยู่ในระดับต่ า 

5.3.1.2 ระยะด าเนินการ 

(1) แนวทางการศึกษา 

อ้างถึงระยะก่อสร้าง 

(2) ผลการศึกษา 

ในระยะด าเนินการของทางวิ่งและทางขับที่ 2 จะท าให้มีจ านวนเที่ยวบินขึ้น-ลงต่อชั่วโมงเพิ่มมากขึ้น 
อาจท าให้จ านวนการเกิดอุบัติเหตุจากอากาศยานชนนกเพิ่มขึ้นได้ ซึ่งจากการทบทวนข้อมูลสถิติอากาศยานชนนก 
สนามบินอู่ตะเภา ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 พบว่า มีจ านวนอุบัติเหตุอากาศ
ยานชนนก เฉลี่ยน้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน โดยสถิติอากาศยานชนนกสูงสุดเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2560 จ านวน 9 ครั้ง และ
จากข้อมูลดังกล่าว พบว่า เดือนที่มีสถิติการชนมากที่สุด คือ ช่วงเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นช่วงที่มีนกอพยพเข้ามาในพื้นที่
สนามบินนานาชาติอู่ตะเภาจ านวนมาก  

ส าหรับผลการประเมินระดับอันตรายจากนกในสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง - พัทยา ฝ่าย
มาตรฐานและความปลอดภัยท่าอากาศยาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) พ.ศ. 2561 พบว่า ชนิดนกที่มี
แนวโน้มการก่อให้เกิดอันตรายสูง ได้แก่ นกขนาดใหญ่ นกขนาดกลาง และนกขนาดเล็ก ตามล าดับ ซึ่งจากผลการ
ส ารวจทรัพยากรสัตว์ป่าบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ คร้ังที่ 1 (ช่วงฤดูฝน) ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
และระหว่างวันที่ 19-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 พบว่า ส่วนใหญ่เป็นนกขนาดเล็ก (น้ าหนักตัวน้อยกว่า 300 กรัม) 
รองลงมาพบนกที่มีขนาดกลาง (น้ าหนักระหว่าง 300-1,000 กรัม) และพบนกที่มีขนาดใหญ่ (น้ าหนักมากกว่า 1,000 
กรัม) ท าให้โอกาสในการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงจากนกที่มีต่ออากาศยานจึงมีน้อย และโครงการได้ด าเนินการตามแผน
ป้องกันอุบัติเหตุทางการบินที่เกิดจากนกและสัตว์ ดังต่อไปนี้  

1. ท าการตรวจสอบ และบันทึกจ านวนนกในบริเวณสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาในทุกฤดูกาล หรือ 
อย่างน้อยปีละ 4 คร้ัง เพื่อทราบการเปลี่ยนแปลงของนกในแต่ละฤดูกาล 

2. ท าการขับไล่ไม่ให้นกน้ า หรือ นกปากห่าง หรือนกอ่ืนๆ เข้ามาหากิน เกาะพักในบริเวณทางวิ่งขึ้น-ลง 
ในช่วงเวลาท าการของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา โดยเฉพาะช่วง 5 - 15 นาที ก่อนอากาศยานขึ้น-ลง เพื่อไม่ให้นก
เคยชินกับพื้นที่ 

3. ท าการรบกวนนกปากห่าง ไม่ให้มาใช้พื้นที่ใกล้ๆ สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา เช่น การตัดต้นไม้ที่นก
ปากห่างใช้เกาะนอน การก าจัดหอยเชอร่ี และก าจัดไข่ของหอยเชอร่ี ที่เป็นแหล่งอาหารหลักของนกปากห่าง 

ร่าง
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4. จัดการแหล่งสร้างรังของนกที่มีแนวโน้มจะเป็นอันตรายกับการบิน เช่น รบกวนหรือท าลายแหล่ง
สร้างรัง หรือเก็บไข่ไปท าลาย จัดการพื้นที่ให้ไม่เหมาะสมกับการสร้างรัง วางไข่ของนกชนิดนั้นๆ โดยเฉพาะนก
ปากห่าง นกแอ่นทุ่งใหญ่ นกกระแตแต้แว้ด เป็นต้น 

5. ก าจัดวัชพืชและขุดลอกคูน้ าในเขตการบินโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ทางวิ่งทางขับ และตรวจสอบวัชพืช
ในแหล่งน้ าในเขตการบินอย่างต่อเนื่อง 

6. ตัดหญ้าและก าจัดวัชพืช บริเวณพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่ง (Runway Strip) ให้ยาว 5-10 
เซนติเมตร เพื่อไม่ให้หญ้ายาวจนออกดอกดึงดูดแมลงที่เป็นอาหารของนกและวัชพืชออกเมล็ดดึงดูดนกพิราบ 
(Columba livia) เข้ามาหากินใกล้ทางวิ่ง  

7. ควบคุมการทิ้งขยะในเขตการบินและนอกเขตการบินของสนามบินเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแหล่ง
อาหารของนกเอ้ียงสาลิกา (Acridotheres tristis) นกเอ้ียงหงอน (Acridotheres grandis) นกพิราบ (Columba 
livia) และนกแสก (Tyto javanica) 

8. เก็บซากของกบ เขียด หรือ สัตว์เลื้อยคลานที่ตายอยู่บนทางวิ่งขึ้น-ลง เพื่อลดจ านวนของสัตว์ที่กิน
ซากเหล่านั้นที่อาจเข้ามาในลานบิน 

9. รายงานสถานการณ์ของจ านวนนกน้ าและนกอ่ืนๆ ที่เข้ามาใช้พื้นที่การบิน เพื่อหามาตรการป้องกัน
ความเสียหายต่อการบิน 

10. บันทึกข้อมูลการพบซากนกในบริเวณทางวิ่งขึ้น-ลง โดยละเอียด แม้จะเป็นนกขนาดเล็กที่อาจไม่มี
ผลต่อการบิน 

11. หามาตรการลดจ านวนนกบริเวณโดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา เช่น ลดพื้นที่ที่เป็นแหล่ง
อาหารของนก โดยเฉพาะพื้นที่ชุ่มน้ ารอบๆ สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ท าลายแหล่งสร้างรัง วางไข่ หรือจัดสิ่งแวดล้อม
ให้ไม่เหมาะสมกับการหากิน หรือ การพักนอนของนก 

ดังนั้น ผลกระทบจึงอยู่ในระดับต่ า 

5.3.2 นิเวศวิทยาทางน้ า 

5.3.2.1 นิเวศวิทยาน  าผิวดิน 

(1) ระยะก่อสร้าง 

1) แนวทางการศึกษา 

ในการศึกษา ที่ปรึกษาได้น าข้อมูลด้านนิเวศวิทยาทางน้ า ได้แก่ จ านวนชนิดของแพลงก์ตอนพืช 
แพลงก์ตอนสัตว์ และสัตว์หน้าดิน รวมทั้งด้านปริมาณความชุกชุม ชนิดพันธุ์ที่พบเป็นชนดิเด่น และค่าดัชนีความหลาก
พันธุ์ มาวิเคราะห์เพื่อหาสภาพข้อมูลของแหล่งน้ าและเปรียบเทียบผลกับการศึกษาในอดีต เพื่อหาแนวโน้ม  
ของการเปลี่ยนแปลงด้านนิเวศวิทยา 

ร่าง
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จากผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ พบว่า คลองบางไผ่และคลองพลา  
เป็นแหล่งน้ าที่มีคุณภาพอยู่ในระดับต่ าถึงปานกลาง โดยแพลงก์ตอนพืชที่พบเป็นสกุลเด่น ได้แก่ สาหร่ายสีเขียว 
แกมน้ าเงินสกุล Oscillatoria สาหร่ายสีเขียวสกุล Scenedesmus ไดอะตอมสกุล Chaetoceros และยูกลีนอยด์
สกุล Euglena ซึ่งเป็นแพลงก์ตอนพืชที่พบได้ในแหล่งน้ าทั่วไปที่มีคุณภาพปานกลาง และแหล่งน้ าที่มีสารอินทรีย์อุดม
สมบูรณ์ แพลงก์ตอนสัตว์ที่พบเป็นสกุลเด่น ได้แก่ โปรโตซัวสกุล Centropyxis โคพีพอดในระยะ Nauplius และ 
โรติเฟอร์สกุล Rotaria สัตว์หน้าดินที่พบเป็นชนิดเด่น ได้แก่ ริ้นน้ าจืดสกุ ล Chironomus และสกุล Bezzia  
หอยสองฝาสกุล Corbicula เพรียงหินสกุล Balanus ครัสเตเชียนวงศ์ Penaeidae ไส้เดือนน้ าจืดวงศ์ Naididae 
และไส้เดือนทะเลวงศ์ Nereididae พืชน้ าที่พบส่วนใหญ่เป็นพืชที่ขึ้นริมน้ า เช่น บอน ผักบุ้ง กกสามเหลี่ยมใบใหญ่ 
แพงพวยน้ า ผักกูดเขากวาง หญ้าขน หญ้าไซ ผักตบชวา บัวสาย เป็นต้น และปลาที่พบส่วนใหญ่เป็นชนิดที่พบได้  
ในแหล่งน้ าทั่วไป รวมถึงชนิดที่พบในแหล่งน้ ากร่อยบริเวณจุดปล่อยออกทะเล โดยชนิดที่พบมากที่สุด ได้แก่  
ปลาตะเพียนขาว (Barbonymus gonionotus) ปลากระบอก (Liza subviridis) และปลากริมควาย (Trichopsis viiaia) 

2) ผลการศึกษา 

ในการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 มีกิจกรรมการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพน้ าผิวดิน การชะล้างพังทลายของดินจากพื้นที่ก่อสร้างและกองวัสดุลงสู่แหล่งน้ า การปนเปื้อนน้ าทิ้ ง  
จากคนงานและจากการก่อสร้างลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติโดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาและการปนเปื้อนน้ าชะขยะ 
(Leachate) ลงสู่แหล่งน้ าโดยรอบสนามบินนานาชาติ อู่ตะเภา ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังสิ่งมีชีวิตและ
นิเวศวิทยาน้ าผิวดิน สรุปได้ดังนี้ 

2.1) การชะพาตะกอนจากพื้นที่ก่อสร้าง 

ในการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 มีกิจกรรมการก่อสร้างที่ อาจมีการชะล้างพังทลาย
ของดิน และวัสดุก่อสร้าง เช่น หิน ดิน ทราย จากพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ า 
ผิวดิน ท าให้น้ ามีความขุ่นหรือมีของแข็งแขวนลอยเพิ่มขึ้น จนอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ าได้ รวมทั้งการ
ปนเปื้อนน้ าเสีย/น้ าทิ้งจากการอุปโภค-บริโภคของคนงานก่อสร้างลงสู่แหล่งน้ าใกล้เคียง จากพื้นที่ก่อสร้างลงสู่แหล่ง
น้ า ท าให้น้ ามีความขุ่นหรือมีของแข็งแขวนลอยเพิ่มขึ้น จนอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ าได้ แต่เนื่องจาก
สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา มีรางระบายน้ าเสียอยู่โดยรอบพื้นที่สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา และน้ าเสียจะไหลไปรวมกัน 
ที่บ่อพักน้ าเสีย เพื่อให้ตกตะกอน ซึ่งจะสามารถช่วยป้องกันการชะพาตะกอนดินออกสู่แหล่งน้ าภายนอกได้  
ก่อนรวบรวมไปยังบ่อสูบน้ าเสียและส่งต่อไปยังระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางของโครงการ ซึ่งจะท าให้น้ ามีคุณภาพ  
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ าทิ้งจากอาคาร ก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ าสาธารณะต่อไป ดังนั้น โอกาสที่จะปนเปื้อน
ออกสู่แหล่งน้ าภายนอกจนก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ าจึงมีน้อยมาก ผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงอยู่ในระดับต่ า 

2.2) น้ าทิ้งที่เกิดจากการอุปโภคบริโภคของคนงานและกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ 

ทั้งนี้ โครงการจะก าหนดไว้ในสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างให้ติดตั้งระบบบ าบัดน้ าเสีย
ส าเร็จรูป (On Site Septic Tank) เพื่อบ าบัดน้ าเสียที่เกิดจากส านักงานควบคุมการก่อสร้างโครงการ และจากที่พัก
คนงานก่อสร้าง ให้มีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคาร โดยระบบบ าบัดน้ าเสีย

ร่าง



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

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 5-118 
 

ดังกล่าวจะต้องสามารถบ าบัดน้ าเสียได้ไม่น้อยกว่า 18.48 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ส าหรับบริเวณส านักงานควบคุม  
การก่อสร้างโครงการ และไม่น้อยกว่า 36.00 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ส าหรับบริเวณที่พักคนงานก่อนระบายลงสู่ระบบ
ระบายน้ าสาธารณะต่อไป ดังนั้น ผลกระทบจึงอยู่ในระดับต่ า 

(2) ระยะด าเนินการ 

1) แนวทางการศึกษา 

อ้างถึงระยะก่อสร้าง 

2) ผลการศึกษา 

ในระยะด าเนินการของทางวิ่งและทางขับที่ 2 จะท าให้มีจ านวนเที่ยวบินขึ้น-ลงต่อชั่วโมงเพิ่มมาก
ขึ้น จ านวนผู้โดยสาร ผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมการบินและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเพิ่มมากขึ้น จึงส่งผลท าให้ปริมาณน้ า
เสียเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย รวมทั้งกิจกรรมการบ ารุงรักษาอากาศยาน (Aircraft Maintenance) การขนส่งและกัก
เก็บน้ ามันเชื้อเพลิง ซึ่งหากมีการระบายน้ าทิ้งลงสู่แหล่งน้ าโดยรอบ อาจส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ าที่อาศัยในแหล่งน้ าที่
รองรับการระบายน้ าจากสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาได้ 

ในระยะด าเนินการจะท าให้มีจ านวนเที่ยวบินขึ้น-ลงต่อชั่วโมงเพิ่มมากขึ้นส่งผลท าจ านวน
ผู้โดยสารเพิ่มขึ้น ท าให้ปริมาณน้ าเสียเพิ่มขึ้น รวมทั้งกิจกรรมการบ ารุงรักษาอากาศยาน การขนส่ง และกักเก็บน้ ามัน
เชื้อเพลิง ซึ่งหากมีการระบายน้ าทิ้งลงสู่แหล่งน้ าโดยรอบ อาจส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ าที่อาศัยในแหล่งน้ าที่รองรับการ
ระบายน้ าจากสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาได้ ทั้งนี้ คาดการณ์ปริมาณน้ าเสียที่เกิดขึ้นภายหลังจากเปิดด าเนินการ ในปี 
พ.ศ. 2571  2581 และ 2591 จะมีปริมาณเท่ากับ 4,408.13  5,723.19 และ 7,476.62 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
ตามล าดับ และจากการทบทวนโครงการวางแผนแม่บทโครงการศึกษาความเหมาะสม โครงการพัฒนาสนามบินอู่
ตะเภาและพื้นที่โดยรอบ จังหวัดระยอง (เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561) มีแผนจะก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลาง
แบบ Sequencing Batch Reactor (SBR) ที่สามารถรองรับน้ าเสียได้ 16,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ส่วนน้ าทิ้งที่ผ่าน
การบ าบัดจะน าไปบ าบัดเป็นน้ ารีไซเคิลเพื่อใช้งานในระบบน้ าเย็นจ่ายให้ระบบน้ าเย็นกลางประมาณ 4,500 ลูกบาศก์
เมตรต่อวัน ส่วนน้ าทิ้งประมาณ 3,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จะน ากลับไปใช้ประโยชน์ เช่น ใช้รดน้ าต้นไม้ในพื้นที่สี
เขียวภายในสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาและกิจกรรมอ่ืนๆ โครงการได้ก าหนดมาตรการในการควบคุมระบบบ าบัดน้ า
เสีย ให้สามารถบ าบัดน้ าเสียจากโครงการ ให้น้ าทิ้งมีค่าอยู่ในมาตรฐานที่กฎหมายก าหนด รวมทั้งก าหนดมาตรการใน
การติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพน้ าทิ้ง คุณภาพน้ าผิวดิน และระบบนิเวศวิทยาทางน้ า เพื่อเป็นการเฝ้าระวังผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงอยู่ในระดับต่ า 
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5.3.2.2 นิเวศวิทยาทางทะเล 

(1) ระยะก่อสร้าง 

1) แนวทางการศึกษา 

ในช่วงระยะก่อสร้างของโครงการใช้ระยะเวลาประมาณ 36 เดือน มีแหล่งก าเนิดน้ าเสีย 2 ส่วน
หลักๆ ได้แก่ น้ าเสียจากการอุปโภค-บริโภคของคนงาน และน้ าเสียจากกิจกรรมการก่อสร้าง ซึ่งอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบการปนเปื้อนน้ าเสียหรือน้ าทิ้งลงสู่น้ าทะเลและส่งผลกระทบต่อนิเวศวิทยาทางทะเลได้ 

2) ผลการศึกษา 

ในการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 มีกิจกรรมการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพน้ าทะเล การชะล้างพังทลายของดินจากพื้นที่ก่อสร้ างและกองวัสดุลงสู่แหล่งน้ า การปนเปื้อนน้ าทิ้ง 
จากคนงานและจากการก่อสร้างลงสู่แหล่งน้ า และการปนเปื้อนน้ าชะขยะ (Leachate) ลงสู่แหล่งน้ า ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อเนื่องไปยังสิ่งมีชีวิตและนิเวศวิทยาทางทะเล 

จากผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ พบว่า แพลงก์ตอนพืชที่พบเป็นสกุลเด่น 
คือ ไดอะตอมสกุล Rhizosolenia และสกุล Chaetoceros และไดโนแฟลเจลเลตสกุล Peridinium ซึ่งเป็นแพลงก์-
ตอนพืช ที่พบได้ทั่วไปในน้ าทะเล แพลงก์ตอนสัตว์ที่พบเป็นสกุลเด่น ได้แก่ โคพีพอดในระยะ Nauplius และโปรโตซัว
สกุล Tintinnopsis สัตว์หน้าดินที่พบเป็นชนิดเด่น ได้แก่ แอมฟิออกซัส สกุล Branchiostoma ไส้เดือนทะเล 
วงศ์ Orbiniidae, Opheliidae และ Pilargidae แอมฟิพอด วงศ์ Aoridae เหรียญทะเล วงศ์ Clypeasteridae 
เพรียงทะเล สกุล Balanus หอยสองฝา วงศ์ Chamidae และออสตราคอด (Ostracod) 

2.1) น้ าเสียจากการอุปโภค-บริโภคของคนงานก่อสร้าง 

ปริมาณน้ าเสียที่เกิดขึ้นสูงสุดประมาณ 16.8 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ในช่วงเวลาที่มีคนงาน
สูงสุดประมาณ 300 คน น้ าเสียเหล่านี้ส่วนใหญ่มีสารประกอบอินทรีย์เป็นองค์ประกอบหลัก ซึ่งถ้าถูกระบายลงสู่ทะเล
โดยไม่ได้รับการบ าบัด จะส่งผลท าให้คุณภาพน้ าทะเลเกิดการเน่าเสีย หรือมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไป และจะส่งผล
กระทบต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ดังนั้น โครงการจะก าหนดไว้ในสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง  
ให้ติดตั้งระบบบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูป (On Site Septic Tank) เพื่อบ าบัดน้ าเสียที่ เกิดจากส านักงานควบคุม 
การก่อสร้างโครงการ และจากที่พักคนงานก่อสร้าง ให้มีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้ง  
จากอาคาร โดยระบบบ าบัดน้ าเสียดังกล่าวจะต้องสามารถบ าบัดน้ าเสียได้ไม่น้อยกว่า 18.48 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
ส าหรับบริเวณส านักงานควบคุมการก่อสร้างโครงการ และไม่น้อยกว่า 36.00 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ส าหรับบริเวณ 
ที่พักคนงาน ก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ าสาธารณะต่อไปและออกสู่ทะเลต่อไป ดังนั้น ผลกระทบจากน้ าเสีย  
จากการอุปโภค-บริโภคของคนงานจะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ 
หรือก่อให้ผลกระทบในระดับที่ต่ า 
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2.2) น้ าเสียจากกิจกรรมการกอ่สร้าง 

ในกิจกรรมการก่อสร้าง อาจมีการชะล้างตะกอนดินจากพื้นที่ก่อสร้างลงสู่แหล่งน้ า  
ท าให้น้ ามีความขุ่นหรือมีของแข็งแขวนลอยเพิ่มขึ้น จนอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ าได้ แต่เนื่องจาก
สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา มีรางระบายน้ าเสียอยู่โดยรอบพื้นที่สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา และน้ าเสียจะไหล 
ไปรวมกันที่บ่อพักน้ าเสีย เพื่อให้ตกตะกอน ซึ่งจะสามารถช่วยป้องกันการชะพาตะกอนดินออกสู่แหล่งน้ าภายนอกได้ 
ก่อนรวบรวมไปยังบ่อสูบน้ าเสียและส่งต่อไปยังระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางของโครงการ ซึ่งจะท าให้น้ ามีคุณภาพผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานน้ าทิ้งจากอาคาร ก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ าสาธารณะต่อไปและออกสู่ทะเลต่อไป ดังนั้น โอกาส
ที่จะปนเปื้อนออกสู่แหล่งน้ าภายนอกจนก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลจึงมีน้อยมาก ผลกระทบที่เกิดขึ้น  
จึงอยู่ในระดับต่ า 

(2) ระยะด าเนินการ 

1) แนวทางการศึกษา 

การศึกษาผลกระทบต่อคุณภาพน้ าทะเลในประเด็นส าคัญที่อาจส่งผลกระทบจากกิจกรรมหรือ
มลพิษหลักของโครงการ คือ ผลกระทบจากน้ าเสียและน้ าทิ้งจากโครงการ ในช่วงด าเนินการโครงการ 

2) ผลการศึกษา 

ในระยะด าเนินการของทางวิ่งและทางขับที่ 2 จะท าให้มีจ านวนเที่ยวบินขึ้ น-ลงต่อชั่วโมงเพิ่ม 
มากขึ้น จ านวนผู้โดยสาร ผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมการบินและธุรกิจที่เก่ียวเนื่องเพิ่มมากขึ้น จึงส่งผลท าให้ปริมาณ
น้ าเสียเพิ่มมากข้ึนตามไปด้วย รวมทั้งกิจกรรมการบ ารุงรักษาอากาศยาน (Aircraft Maintenance) การขนส่งและกัก
เก็บน้ ามันเชื้อเพลิง ซึ่งหากมีการระบายน้ าทิ้งลงสู่ทะเล อาจส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ าที่อาศัยในทะเลได้  โครงการได้
ออกแบบระบบระบายน้ าฝนบริเวณทางวิ่งและทางขับที่ 2 โดยการออกแบบระบบระบายน้ า แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
1) ระบบระบายน้ าสายรองจะท าการระบายน้ าที่ไหลบนผวิดินจากพื้นทางวิง่และทางขับที่ 2 ล าเลียงลงสู่ระบบรางเปดิ
สามารถรองรับปริมาณน้ าได้ประมาณ 50.25 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และน้ าจะถูกล าเลียงลงสู่ระบบระบายน้ าหลัก 
2) ระบบระบายน้ าหลักสามารถรองรับน้ าได้สูงสุด 242.70 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยน้ าจะถูกส่งไปพักไว้ในบ่อ
หน่วงน้ า ซึ่งโครงการได้ออกแบบบ่อหน่วงน้ าให้สามารถหน่วงน้ าไว้ได้ 1 ชั่วโมง ก่อนปล่อยลงทะเล ด้วยระยะเวลา
ของการหน่วงจะช่วยให้มีการตกตะกอน ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในทะเล ดังนั้น ผลกระทบจึงอยู่ระดับต่ า 

 

 

 

 

 

ร่าง
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5.4 คุณค่าต่อการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 

5.4.1 การจัดการของเสีย 

5.4.1.1 ระยะก่อสร้าง 

(1) แนวทางการศึกษา 

1) ขยะมูลฝอย 

ศึกษาแหล่งก าเนิดของของเสียและขยะมูลฝอยจากกิจกรรมการก่อสร้าง และคาดการณ์ปริมาณ
ของเสียและขยะมูลฝอยที่จะเกิดขึ้น และพิจารณาแนวทางในการจัดการของเสียอย่างเหมาะสม 

2) น้ าเสีย 

ศึกษาแหล่งก าเนิดของน้ าเสียจากกิจกรรมการก่อสร้าง และคาดการณ์ปริมาณน้ าเสียที่จะเกิดขึ้น
จากคนงานและเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง และประเมินความเพียงพอของระบบการจัดการน้ าเสีย และผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นจากการระบายน้ าเสีย 

(2) ผลการศึกษา 

ในระยะก่อสร้างมีแผนงานก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 มีแผนงานงานก่อสร้างประมาณ 30-36 เดือน 
โดยระหว่างการก่อสร้างทางวิ่ งและทางขับที่  2 จะมีแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยและน้ าเสียหลัก 2 แห่ง ได้แก่  
ภายในพื้นที่สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา คือ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 โรงอาหารพักกลางวันคนงาน
และบริเวณส านักงานควบคุมการก่อสร้างโครงการ และภายนอกพื้นที่สนามบินนานาชาติอู่ตะ เภา คือ บริเวณ 
ที่พักคนงาน ซึ่งจะตั้งอยู่ภายนอกพื้นที่สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา สามารถแยกการประเมินปริมาณขยะมูลฝอยและ
น้ าเสียที่จะเกิดขึ้นได้ ดังนี้ 

1) ขยะมูลฝอย 

1.1) ภายในพื้นที่สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 

ขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดภายในพื้นที่สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา จะประกอบด้วย  
ขยะมูลฝอยทั่วไปจากกิจกรรมการด าเนินชีวิตประจ าวันของคนงานก่อสร้างและเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง เช่น 
ถุงพลาสติก เศษอาหาร กล่องโฟม และกระดาษ เป็นต้น และขยะมูลฝอยประเภทเศษวัสดุเหลือจากการก่อสร้าง เช่น  
เศษปูน เศษไม้ และเศษแอสฟัลท์ เป็นต้น รวมทั้งขยะมูลฝอยอันตรายที่อาจเกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง เช่น 
น้ ามันเครื่อง เศษสี และตัวท าละลาย เป็นต้น 

จากการประเมินจ านวนคนงานก่อสร้างประมาณ 300 คน และเจ้าหน้าที่ควบคุมงาน
ประมาณ 30 คน รวม 330 คน และอ้างอิงอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเท่ากับ 0.44 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน (ความหนาแน่น 
118.39 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) (ที่มา : ธเรศ ศรีสถิตย์, พ.ศ. 2547) สามารถค านวณปริมาณขยะและจ านวนถัง
รองรับขยะมูลฝอยในแต่ละบริเวณได้ ดังนี้ 

 

ร่าง
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อัตราการเกิดขยะมูลฝอย   = 0.44  กิโลกรัมต่อคนต่อวัน 

ขยะมูลฝอยเกิดขึ้นสูงสุด    = 0.44 X 330  = 145.2 กิโลกรัมต่อวัน 

หรือเท่ากับ 145.2 กิโลกรัม x ลูกบาศก์เมตร x 1,000 ลิตร  =  1,226 ลิตรต่อวัน 
                     วัน               118.39      ลูกบาศก์เมตร 

จ านวนถังรองรับขยะขนาด 200 ลิตร = 7 ถัง 

จากการประเมินขยะมูลฝอยที่จะเกิดขึ้นในระยะก่อสร้าง ในพื้นที่ สนามบินนานาชาติ 
อู่ตะเภา พบว่า จะมีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นสูงสุดวันละ 145.2 กิโลกรัม หรือประมาณ 1,226 ลิตร ปัจจุบันสนามบิน
นานาชาติอู่ตะเภามีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ในปี พ.ศ. 2562 (ประมาณ 2,000 
กิโลกรัมต่อวัน หรือประมาณ 20 ตันต่อวัน) โดยน้ าหนักของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 
ซึ่งเกิดขึ้นเฉลี่ยสูงสุด 71.34 ตันต่อวัน ทั้งนี้ ในกรณีขยะมูลฝอยประเภทวัสดุก่อสร้าง และของเสียอันตรายจากการ
ก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องแยกภาชนะในการจัดเก็บขยะมูลฝอยประเภทต่างๆ อย่างถูกต้อง โดย
ผู้รับเหมาก่อสร้าง จะต้องน าขยะมูลฝอยที่เกิดจากการก่อสร้างไปทิ้งในที่ที่ก าหนดไว้ทุกวัน ซึ่งผู้รับผิดชอบด้านการ
จัดการขยะมูลฝอยของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา (ซึ่งปัจจุบันการท่าอากาศยานอู่ตะเภาท าการเก็บรวบรวมแล้ว
น าไปยังโรงคัดแยกบริเวณเขาแขก กม .8 ซึ่งอยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ประมาณ 6 กิโลเมตร) ในระยะ
ก่อสร้างผู้รับเหมาก่อสร้างจ าเป็นต้องมีระบบการคัดแยก รวมทั้งมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีการควบคุมการ
จัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อกิจกรรมการบินและสิ่งแวดล้อม  ดังนั้น 
ภาพรวมของการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายภายในพื้นที่สนามบินนานาชาติอู่ตะเภาจึงมีผลกระทบในระดับ
ปานกลาง 

1.2) ภายนอกพ้ืนที่สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 

ขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดภายนอกพื้นที่สนามบินนานาชาติอู่ตะเภาส่วนใหญ่จะเป็น 
ขยะมูลฝอยทั่วไปจากกิจกรรมการด าเนินชีวิตประจ าวันของคนงานก่อสร้างในบริเวณที่พักคนงาน ซึ่งจะมีลักษณะ
เช่นเดียวกันกับขยะมูลฝอยทั่วไปจากบริเวณพื้นที่พักอาศัย เช่น เศษกระดาษ เศษผ้า บรรจุภัณฑ์อาหาร (ถุงพลาสติก 
กล่องโฟม) เศษอาหาร และเศษพลาสติก เป็นต้น 

จากการประเมินจ านวนคนงานก่อสร้างประมาณ 300 คน และอ้างอิงอัตราการเกิดขยะมูล
ฝอยจากบ้านพักคนงาน 0.71 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน (ความหนาแน่น 153.57 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)  
(ธเรศ ศรีสถิตย์, พ.ศ. 2547) สามารถค านวณปริมาณขยะมูลฝอยบริเวณที่พักคนงานได้ดังนี้ 
 

อัตราการเกิดขยะมูลฝอย   = 0.71  กิโลกรัมต่อคนต่อวัน 

ขยะมูลฝอยเกิดข้ึนสูงสุด    = 0.71 X 300  = 213 กิโลกรัมต่อวัน 

หรือเท่ากับ 213 กิโลกรัม X ลูกบาศก์เมตร X 1,000 ลิตร  =  1,387 ลิตรต่อวัน 

                    วัน              153.57       ลูกบาศก์เมตร 

จ านวนถังรองรับขยะขนาด 200 ลิตร = 7 ถัง 

ร่าง
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ขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนดังกล่าว ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องจัดหาและวางภาชนะรองรับขยะมูล
ฝอยให้เพียงพอ ซึ่งจะใช้จ านวนถังรองรับขยะมูลฝอยขนาด 200 ลิตร อย่างน้อย 7 ถัง และประสานงานให้
บริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาต หรือประสานงานหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบพื้นที่ เข้ามาด าเนินการ
จัดเก็บขยะมูลฝอยดังกล่าวไปก าจัดต่อไป จึงคาดว่าปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายนอกสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา
ในระยะก่อสร้างจะมีผลกระทบในระดับต่ า เนื่องจากมีปริมาณไม่มาก ทั้งนี้ สนามบินนานาชาติอู่ตะเภาควรมีการ
ตรวจสอบเอกสารยืนยันการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยจากผู้รับผิดชอบอย่างเคร่งครัด 

2) น้ าเสีย 

น้ าเสียที่เกิดขึ้นในระยะก่อสร้างเกิดจากการใช้น้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคของคนงานก่อสร้างและ
เจ้าหน้าที่ควบคุมคนงานก่อสร้างเป็นหลัก คาดว่าในระยะก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 จะมีจ านวนคนงานก่อสร้าง
ประมาณ 300 คน และเจ้าหน้าที่ควบคุมงานประมาณ 30 คน รวม 330 คนต่อวัน เข้ามาท างานในพื้นที่สนามบินนานาชาติ
อู่ตะเภา ซึ่งคนงานทั้งหมดจะเดินทางไป-กลับทุกวัน ไม่ได้พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ดังนั้น  
การประเมินปริมาณน้ าเสียที่เกิดขึ้นจึงแยกพิจารณาเป็น 2 บริเวณ คือ 

2.1) ภายในพื้นที่สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 

น้ าเสียที่จะเกิดขึ้นบริเวณส านักงานควบคุมการก่อสร้างโครงการซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่
สนามบินนานาชาติอู่ตะเภาบริเวณด้านทิศเหนือ ส่วนใหญ่จะเกิดจากกิจกรรมการด าเนินชีวิตประจ าวันของคนงาน
ก่อสร้างและเจ้าหน้าที่ควบคุมคนงานก่อสร้าง เช่น น้ าโสโครกจากห้องส้วม ทั้งนี้ การคาดการณ์ปริมาณการใช้น้ า  
ค านวนจากอัตราการใช้น้ าเท่ากับ 70 ลิตรต่อคนต่อวัน (ที่มา : แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ของส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, พ.ศ. 2549)  คาดว่าจะมี
ปริมาณการใช้น้ าประมาณ 23.10 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และคาดการณ์ปริมาณน้ าเสียที่จะเกิดขึ้น คิดอัตราการเกิดน้ า
เสียที่ร้อยละ 80 ของปริมาณน้ าใช้ (ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ, ผู้ออกแบบและผู้ผลิตระบบน้ าเสียแบบติดกับที่คู่มือ
เล่มที่ 2, เวียงแก้วการพิมพ์, พ.ศ. 2537) คาดว่าจะก่อให้เกิดน้ าเสียประมาณ 18.48 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 

2.2) ภายนอกพื้นที่สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 

น้ าเสียที่จะเกิดขึ้นบริเวณที่พักคนงานก่อสร้างซึ่งตั้งอยู่นอกพื้นที่ สนามบินนานาชาติ 
อู่ตะเภา ส่วนใหญ่จะเกิดจากกิจกรรมการด าเนินชีวิตประจ าวันของคนงานก่อสร้าง เช่น น้ าเสียจากการซักล้าง  
การอาบน้ า น้ าโสโครกจากห้องส้วม โดยการคาดการณ์ปริมาณน้ าเสียที่จะเกิดขึ้นจากอัตราการเกิดน้ าเสีย 
ที่ร้อยละ 80 ของปริมาณน้ าใช้เช่นเดียวกัน พบว่า บริเวณที่พักคนงานก่อสร้างซึ่งตั้งอยู่นอกพื้นที่ สนามบินนานาชาติ 
อู่ตะเภา จะมีปริมาณการใช้น้ าของคนงาน จ านวน 300 คน ประมาณ 45.00 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และจะมีน้ าเสีย
เกิดขึ้นประมาณ 36.00 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 

ทั้งนี้ โครงการจะก าหนดไว้ในสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างให้ติดตั้งระบบบ าบัดน้ าเสีย
ส าเร็จรูป (On Site Septic Tank) เพื่อบ าบัดน้ าเสียที่เกิดจากส านักงานควบคุมการก่อสร้างโครงการ และจากที่พัก
คนงานก่อสร้าง ให้มีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคาร โดยระบบบ าบัดน้ าเสีย
ดังกล่าวจะต้องสามารถบ าบัดน้ าเสียได้ไม่น้อยกว่า 18.48 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ส าหรับบริเวณส านักงานควบคุม 
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การก่อสร้างโครงการไม่น้อยกว่า 36.00 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งจะท าให้น้ ามีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ าทิ้ง 
จากอาคาร ก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ าสาธารณะต่อไป ดังนั้น การก่อสร้างโครงการจึงไม่ส่งผลกระทบต่อ  
การจัดการน้ าเสียในพื้นที่ 
5.4.1.2 ระยะด าเนินการ 

(1) แนวทางการศึกษา 
1) ขยะมูลฝอย 

ศึกษาสถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยในปัจจุบัน และคาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอย 
ในอนาคต พร้อมทั้งพิจารณาแผนในการพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาในอนาคต 

2) น้ าเสีย 
คาดการณ์ปริมาณน้ าเสียที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีการเปิดให้บริการทางวิ่งและทางขับที่ 2 ในอนาคต 

และประเมินความเพียงพอของระบบบ าบัดน้ าเสีย และระบบการจัดการต่างๆ ของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 
(2) ผลการศึกษา 

1) ขยะมูลฝอย 
ปัจจุบันการจัดการขยะมูลฝอยและขยะมูลฝอยอันตรายภายในสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 

โดยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา ด าเนินการเก็บรวบรวมและขนย้ายขยะมูลฝอยไปยังโรงคัดแยกขยะบริเวณเขาแขก 
กม.8 ของบริษัทเอกชนที่เป็นผู้ได้รับสัมปทานจากกองทัพเรือ เพื่อคัดแยกและก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักสุขภิบาล 
และจากการศึกษาข้อมูลแหล่งแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยภายในสนามบินนานาชาติอู่ตะเภามาจาก 2 ส่วน คือ  
1) ขยะมูลฝอยจากอากาศยาน ท าการคัดแยกตามมาตรฐานสายการบิน และ 2) ขยะมูลฝอยจากอาคารผู้โดยสารและ
อาคารส านักงาน ท าการคัดแยกโดยพนักงาน โดยปริมาณขยะมูลฝอยจะขึ้นอยู่กับช่วงเวลา กล่าวคือ ช่วงเวลาปกติ 
(เดือนมีนาคม-ตุลาคม) จะมีปริมาณขยะเกิดขึ้นประมาณ 1,000-1,200 กิโลกรัมต่อวัน หรือประมาณ 1.0 -1.2 ตันต่อวัน 
และในช่วง High Season (เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์) มีปริมาณขยะเกิดขึ้นประมาณ 2,000 กิโลกรัมต่อวัน หรือ
ประมาณ 2.0 ตันต่อวัน โดยปัจจุบันการท่าอากาศยานอู่ตะเภาท าการเก็บขนขยะมูลฝอย 1 -2 เที่ยวต่อวัน  
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงความเพียงพอของภาชนะและพาหนะในการรวบรวมขยะ สรุปได้ดังนี้ 

ภาชนะ : ภายในอาคารผู้โดยสารมีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยขนาด 60 ลิตร วางอยู่ตามจุดต่างๆ 
ภายในอาคารผู้โดยสารและอาคารส านักงาน ซึ่งจะมีพนักงานคอยดูแลในการรวบรวมและคัดแยกก่อนน าไปทิ้งยัง 
ถังคอนเทนเนอร์ ขนาด 6 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 2 ถัง ที่ตั้งอยู่บริเวณอาคารผู้ โดยสารและอาคารส านักงาน และ 
มีถังคอนเทนเนอรส์ ารองไว้คอยสับเปลี่ยนอีก 3 ถัง ซึ่งเพียงพอต่อการองรับขยะมูลฝอยในปัจจุบัน 

พาหนะ : การท่าอากาศยานอู่ตะเภามีรถยนต์บรรทุกขยะจ านวน 2 คัน คือ รถบรรทุกขยะแบบยกถัง 
Container จ านวน 1 คัน และ รถบรรทุกขยะขอเกี่ยว ขนาด 6 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 1 คัน ซึ่งเพียงพอต่อการองรับ 
ขยะมูลฝอยในปัจจุบัน 

1.1) การคาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอย 

เมื่อโครงการเปิดด าเนินการใช้งานทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา  
จะท าให้จ านวนผู้ใช้บริการหรือผู้โดยสารเพิ่มขึ้นและส่งผลให้มีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น โดยแหล่งก าเนิด 
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ขยะมูลฝอยมาจากโรงแรม ร้านค้า ส านักงาน ห้องประชุม อาคารผู้โดยสาร ส่วนสนับสนุนสนามบิน คลังสินค้า  
ศูนย์ซ่อมแซมอากาศยาน และศูนย์ซ่อมอากาศยานอ่ืนๆ ดังนั้น การคาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยของสนามบิน
นานาชาติอู่ตะเภาในอนาคต พิจารณาจากแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอย อัตราการเกิดขยะมูลฝอย และจ านวนผู้โดยสาร 
(ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวางแผนแม่บทโครงการศึกษาความเหมาะสม โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา
และพื้นที่โดยรอบ จังหวัดระยอง (เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561)) ทั้งนี้ ก าหนดอัตราการเกิดขยะมูลฝอยส าหรับอาคาร

ผู้โดยสาร 0.44 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน (ที่มา : ธเรศ ศรีสถิตย์, พ.ศ. 2547) ผลการคาดการณ์แสดงดังตารางที่ 5.4-1 
พบว่า ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายหลังจากเปิดด าเนินการ ในปี พ.ศ. 2571-2591 จะเท่ากับ 33.77  62.70  และ 
101.27 ตันต่อวัน ตามล าดับ ซึ่งเกินศักยภาพของระบบการจัดการขยะมูลฝอยภายในสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 
ที่สามารถรองรับได้ในปัจจุบัน เนื่องจากปัจจุบันสนามบินนานาชาติอู่ตะเภามีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นในช่วงเดือน
พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ (High Season) สูงสุดประมาณ 2,000 กิโลกรัมต่อวัน หรือประมาณ 2.0 ตันต่อวัน ท าการเก็บ
ขนขยะมูลฝอยสูงสุด 2 เที่ยวต่อวัน ด้วยรถยนต์บรรทุกขยะแบบยกถังคอนเทนเนอร์ จ านวน 1 คัน ใช้คู่กับถังคอนเทน
เนอร์ จ านวน 2 ถัง ที่ตั้งอยู่บริเวณอาคารผู้โดยสารและอาคารส านักงาน ทั้งนี้ ยังมีถังคอนเทนเนอร์ส ารองอีก จ านวน 3 
ถัง ซึ่งแต่ละถังมีขนาด 6 ลูกบาศ์เมตร และรถยนต์บรรทุกขยะแบบขอเกี่ยว จ านวน 1 คัน บรรทุกขยะได้ 6 ลูกบาศก์เมตร 
เพื่อน าขยะมูลฝอยที่รวบรวมได้ไปยังโรงคัดแยกขยะมูลฝอย ของบริษัทเอกชนที่เป็นผู้ได้รับสัมปทานจากกองทัพเรือ
เป็นผู้รับผิดชอบในการคัดแยกบริเวณเขาแขก กม.8 อยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาประมาณ 6 กิโลเมตร 
ดังนั้น คาดว่าระบบการจัดการขยะมูลฝอยในปัจจุบันของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาไม่สามารถรองรับและจัดการ
ขยะมูลฝอยที่จะเกิดขึ้นได้อย่างเพียงพอในอนาคต 
 

ตารางที่ 5.4-1 การคาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา พ.ศ. 2571-2591 

ล าดับ 
แหล่งก าเนิด 
ขยะมลูฝอย 

ประชากร พ้ืนที่ อัตราการเกิดขยะมูลฝอย คาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอย 
(คน) (ตร.ม.) ปริมาณ หน่วย พ.ศ. 2571 พ.ศ. 2581 พ.ศ. 2591 

1 โรงแรม - 50,000 0.017 กก./ตร.ม./วัน 850 850 850 
2 ร้านค้า - 27,500 0.017 กก./ตร.ม./วัน 468 468 468 
3 ส านักงาน (10 ตร.ม./คน) 20,000 200,000 0.220 กก./คน/วัน 4,400 4,400 4,400 
4 ห้องจัดประชุม - 10,000 0.017 กก./ตร.ม./วัน 170 170 170 
5 อาคารผู้โดยสาร1/ - 469,000 0.442/ กก./คน/วัน 16,877 45,808 84,384 
6 ส่วนสนับสนุนสนามบิน - 60,120 0.017 กก./ตร.ม./วัน 1,022 1,022 1,022 
7 คลังสินค้า - 287,000 0.017 กก./ตร.ม./วัน 4,879 4,879 4,879 
8 ศูนย์ซ่อมแซมอากาศยาน - 100,000 0.017 กก./ตร.ม./วัน 1,700 1,700 1,700 
9 ศูนย์ซ่อมอากาศยานอื่นๆ - 200,000 0.017 กก./ตร.ม./วัน 3,400 3,400 3,400 

รวมปริมาณขยะมูลฝอย    กก./วัน 33,766 62,697 101,273 

     ตัน/วัน 33.77 62.70 101.27 
ท่ีมา : รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวางแผนแม่บทโครงการศึกษาความเหมาะสม โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและพื้นที่โดยรอบ จังหวัดระยอง (เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561) 
หมายเหตุ : 1/ ค านวนคาดการณ์จ านวนผู้โดยสารในอาคารผู้โดยสาร ดังนี้ 
      - พ.ศ. 2571 จ านวน 14 ล้านคน 
      - พ.ศ. 2581 จ านวน 38 ล้านคน 
      - พ.ศ. 2591 จ านวน 70 ล้านคน 
 2/อัตราการเกิดขยะ 0.440 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน (ที่มา : ธเรศ ศรีสถิตย์, พ.ศ. 2547) 
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1.2) การบริหารจัดการของเสยีภายในสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 

ปัจจุบันสนามบินนานาชาติอู่ตะเภายังไม่มีระบบการจัดการขยะมูลฝอยที่เพียงพอ และ  
เมื่อโครงการเปิดด าเนินการใช้งานทางวิ่งและทางขับที่ 2 โครงการจึงต้องก าหนดให้มีแผนการจัดการขยะมูลฝอย 
อย่างเป็นระบบแสดงดังรูปที่ 2.6-15 โดยบริษัทเอกชนเข้ามาบริหารสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ต้องเป็นผู้บริหาร
จัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากอาคารและกิจกรรมต่างๆ ไปยังสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยที่อยู่ในสนามบินนานาชาติ 
อู่ตะเภาเพื่อคัดแยก และน าไปก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล โดยผู้ที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการหรือ 
ตามกฎหมายก าหนด โดยโครงการก าหนดให้มีสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยภายในสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาตั้งอยู่ 
ในต าแหน่งที่เข้าออกสะดวกพื้นที่ประมาณ 16,000 ตารางเมตร ประกอบด้วย อาคารขนถ่าย อาคารซ่อมบ ารุง อาคาร
ส านักงาน อาคารชั่งน้ าหนักโรงจอดและพื้นที่ล้างรถ สิ่งอ านวยความสะดวกในกระบวนการคัดแยกขยะ ถนนทางเข้าและ
พื้นที่กันชน ซึ่งระบบที่ออกแบบไว้สามารถรองรับและจัดการขยะมูลฝอยภายในสนามบนินานาชาตอู่ิตะเภาได้สูงสุดวัน
ละ 100 ตัน ซึ่งมีศักยภาพเพียงพอในการรองรับและจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นตามปริมาณคาดการณ์ จ านวน
ผู้โดยสารในอนาคตสูงสุดในปี พ.ศ. 2591 ที่ 101.27 ตัน/วัน ดังนั้น ผลกระทบจึงอยู่ในระดับปานกลาง 

2) น้ าเสีย 

ปัจจุบันน้ าเสียที่เกิดขึ้นภายในสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาประกอบด้วย น้ าเสียที่มาจาก  
อากาศยานและน้ าเสียจากอาคารส านักงานและอาคารผู้โดยสาร โดยน้ าเสียจากอากาศยานจะถูกน าไปรวบรวมและ 
ส่งเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge; AS) สามารถรองรับน้ าเสียได้ประมาณ  
75 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ส่วนน้ าเสียจากอาคารส านักงานและอาคารผู้โดยสารบางส่วนจะถูกส่งไปยังระบบบ าบัด
เช่นเดียวกันกับน้ าเสียจากอากาศยาน และน้ าเสียในอาคารบางส่วนจะส่งไปบ าบัดด้วยถังบ าบัดน้ าเสียแบบเติมอากาศ
ที่ติดตั้งอยู่ภายในอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 จ านวน 4 ถัง แต่ละถังมีขนาดบรรจุ 35 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถรองรับ
น้ าเสียได้ประมาณ 140 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ภายหลังการบ าบัดจะปล่อยลงคลองบางไผ่และออกทะเลต่อไป 

2.1) การคาดการณ์ปริมาณน้ าเสีย 

เมื่อโครงการเปิดด าเนินการใช้งานทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา  
จะท าให้จ านวนผู้ใช้บริการหรือผู้ โดยสารเพิ่มขึ้นและส่งผลให้มีปริมาณน้ าเสียเพิ่มมากขึ้น โดยแหล่งก าเนิด  
น้ าเสียมาจากโรงแรม ร้านค้า ส านักงาน ห้องประชุม อาคารผู้ โดยสาร ส่วนสนับสนุนสนามบิน คลังสินค้า  
ศูนย์ซ่อมแซมอากาศยาน และศูนย์ซ่อมอากาศยานอ่ืนๆ ดังนั้น การคาดการณ์ปริมาณน้ าเสียที่เกิดขึ้นในสนามบิน
นานาชาติอู่ตะเภาในอนาคต พิจารณาจากแหล่งก าเนิดน้ าเสีย อัตราการใช้น้ า และจ านวนผู้โดยสาร (ที่มา : รายงาน
ฉบับสมบูรณ์ โครงการวางแผนแม่บทโครงการศึกษาความเหมาะสม โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและพื้นที่
โดยรอบ จังหวัดระยอง (เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561)) ทั้งนี้ ก าหนดอัตราการเกิดน้ าเสีย 80 ของปริมาณน้ าใช้  
(ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ , ผู้ออกแบบและผู้ผลิตระบบน้ าเสียแบบติดกับที่คู่มือเล่มที่ 2 , เวียงแก้วการพิมพ์ ,  

พ.ศ. 2537) ผลการคาดการณ์แสดงดังตารางที่ 5.4-2 โดยพบว่า ปริมาณน้ าเสียที่เกิดขึ้นภายหลังจากเปิดด าเนินการ 
ในปี พ.ศ. 2571  2581 และ 2591 จะเท่ากับ 4,408.13  5,723.19 และ 7,476.62 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ตามล าดับ 
ซึ่งระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาในปัจจุบันเป็นระบบบ าบัดน้ าเสียแบบแอกทิเวเต็ด
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สลัดจ์ (Activated Sludge; AS) สามารถรองรับน้ าเสียได้ 75 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
ของทางวิ่งที่ 1 ประมาณ 1.2 กิโลเมตร และยังมีระบบบ าบัดน้ าเสียแบบเติมอากาศที่ติดตั้งอยู่ภายในอาคารผู้โดยสาร
หลังที่ 2 จ านวน 4 ถัง แต่ละถังมีขนาดบรรจุ 35 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถรองรับน้ าเสียได้ 140 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
ดังนั้น ระบบบ าบัดน้ าเสียในปัจจุบันของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาไม่สามารถบ าบัดน้ าเสียที่เกิดขึ้นได้อย่างเพียงพอ
ในอนาคต 

อย่างไรก็ตาม จากการทบทวนรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวางแผนแม่บทโครงการศึกษา
ความเหมาะสม โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและพื้นที่โดยรอบ จังหวัดระยอง (เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561)  
มีแผนจะก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางแบบ Sequencing Batch Reactor (SBR) ที่สามารถรองรับน้ าเสียได้ 
16,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน มีการออกแบบระบบใชงานเปน 2 ระยะ คือ ระยะที่  1  (พ .ศ . 2563-2568) :  
ระบบบ าบัดน้ าเสียขนาด 8,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน และระยะที่ 2 (พ.ศ. 2569-2587) : ระบบบ าบัดน้ าเสียสวน
เพิ่มเติมอีกขนาด 8,000 ลูกบาศกเมตร/วัน นอกจากนี้ โครงการได้พิจารณาน าน้ าทิ้งที่ผ่านระบบบ าบัดที่ได้มาตรฐาน
แล้ว ส าหรับน้ าทิ้งโดยจะน าไปบ าบัดเป็นน้ ารีไซเคิลเพื่อใช้งานในระบบน้ าเย็นจ่ายให้ระบบน้ าเย็นประมาณ 4 ,500 
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ส่วนน้ าทิ้งประมาณ 3,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จะน ากลับไปใช้ประโยชน์ เช่น ใช้รดน้ าต้นไม้ 
ในพื้นที่สีเขียวภายในสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาและกิจกรรมอ่ืนๆ ส าหรับน้ าทิ้งที่ไม่ได้ตามมาตรฐาน จะถูกส่งไป 
พักไว้ที่บ่อพักน้ าเสียฉุกเฉิน และสูบกลับไปยังระบบบ าบดัน้ าเสียส่วนกลางอีกคร้ังจนกว่าจะมีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน
น้ าทิ้งตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนตะกอนสวนเกินที่เกิดขึ้นจะถูกสูบมาพักไว
ที่ บอพักตะกอนเพื่ อปรับสภาพจนมีความชื้นประมาณ ร้อยละ 80 หรือร้อยละ 20  ลักษณะเปน Cake  
ซึ่งมีองคประกอบของอินทรียสารสูง และไมมีองคประกอบของสารอันตราย สามารถน าไปใชประโยชนเปนปุยบ ารุง
ดินส าหรับไมดอกไมประดับในโครงการได้ ดังนั้น จากแผนการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียของสนามบินนานาชาติ 
อู่ตะเภาจะสามารถรองรับน้ าเสียที่จะเกิดขึ้นได้อย่างเพียงพอ และคาดว่าว่าผลกระทบจากน้ าเสียจะอยู่ในระดับต่ า 

ตารางที่ 5.4-2 การคาดการณ์ปริมาณน้ าเสียที่เกิดขึ้นในสนามบินนานาชาติอูต่ะเภา พ.ศ. 2571-2591 

ล าดับ แหล่งก าเนิดน้ าเสีย 
ประชากร พ้ืนที่ 

อัตราการใช้
น้ าประปา 

อัตราการเกิด
น้ าเสีย1/ 

คาดการณ์ปริมาณน้ าเสีย  
(ลบ.ม./วัน) 

(คน) (ตร.ม.) 
ปริมาณ 

(ลบ.ม./วัน) 
ปริมาณ 

(ลบ.ม./วัน) 
พ.ศ. 
2571 

พ.ศ. 
2581 

พ.ศ. 
2591 

1 โรงแรม - 50,000 200 160 160 160 160 
2 ร้านค้า - 27,500 110 99 99 99 99 
3 ส านักงาน (10 ตร.ม./คน) 20,000 200,000 1,600 1,280 1,280 1,280 1,280 
4 ห้องจัดประชุม - 10,000 40 32 32 32 32 
5 อาคารผู้โดยสาร2/ - 469,000 0.0253/ 0.0024/ 767.13 2,082.19 3,835.62 
6 ส่วนสนับสนุนสนามบิน - 60,120 240 192 192 192 192 
7 คลังสินค้า - 287,000 1,148 918 918 918 918 
8 ศูนย์ซ่อมบ ารุงอากาศยาน - 100,000 400 320 320 320 320 
9 ศูนย์ซ่อมบ ารุงอากาศยานอื่นๆ  - 200,000 800 640 640 640 640 
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ตารางที่ 5.4-2 การคาดการณ์ปริมาณน้ าเสียที่เกิดขึ้นในสนามบินนานาชาติอูต่ะเภา พ.ศ. 2571-2591 

ล าดับ แหล่งก าเนิดน้ าเสีย 
ประชากร พ้ืนที่ 

อัตราการใช้
น้ าประปา 

อัตราการเกิด
น้ าเสีย1/ 

คาดการณ์ปริมาณน้ าเสีย  
(ลบ.ม./วัน) 

(คน) (ตร.ม.) 
ปริมาณ 

(ลบ.ม./วัน) 
ปริมาณ 

(ลบ.ม./วัน) 
พ.ศ. 
2571 

พ.ศ. 
2581 

พ.ศ. 
2591 

10 น้ าส าหรับระบบท าความเย็น - - 4,500 - - - - 
11 น้ าส าหรับโรงไฟฟ้า - - 5,500 - - - - 

รวม   14,538.03 3,641.00 4,408.13 5,723.19 7,476.62 
ท่ีมา : รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวางแผนแม่บทโครงการศึกษาความเหมาะสม โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและพื้นที่โดยรอบ จังหวัดระยอง (เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561) 
หมายเหตุ :  1/อัตราการเกิดน้ าเสีย 80 ต่อคนต่อวัน (ที่มา : ธเรศ ศรีสถิตย์, พ.ศ. 2547) 
  2/คาดการณ์จ านวนผู้โดยสารในอาคารผู้โดยสาร ดังนี้ 
      - พ.ศ. 2571 จ านวน 14 ล้านคน 
      - พ.ศ. 2581 จ านวน 38 ล้านคน 
      - พ.ศ. 2591 จ านวน 70 ล้านคน 
  3/อัตราการใช้น้ า 25 ลิตร/คน/วัน 
  4/อัตราการเกิดน้ าเสีย 20 ลิตร/คน/วัน 

 

2.2) การบริหารจัดการน้ าเสียในสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 

ปัจจุบันสนามบินนานาชาติอู่ตะเภายังมีระบบการจัดการน้ าเสียที่เพียงพอ และเมื่อโครงการ
เปิดใช้งานทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา โครงการต้องจัดหาเอกชนเพื่อมาด าเนินการ น าตะกอน
ที่เกิดขึ้นจากระบบบัดน้ าเสียออกไปก าจัดนอกพื้นที่ โดยขออนุญาตจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง การก าจัดสิ่ งปฏิกูลหรือวัสดุที่ ไม่ใช้แล้ว ทั้ งนี้  ตะกอนส่วนเกินที่ เกิดขึ้นมีองคประกอบ 
ของอินทรียสารสูงและไมมีองคประกอบของสารอันตราย เนื่องจากไดก าหนดคุณภาพน้ าเสียที่เขาระบบบ าบัดน้ าเสีย
ส่วนกลางไวแล้ว ซึ่งสามารถน าไปใชประโยชนเปนปุยบ ารุงดินส าหรับไมดอกไมประดับในโครงการได้ ดังนั้น 
ผลกระทบจึงอยู่ในระดับต่ า 
 

5.4.2 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

5.4.2.1 ระยะก่อสร้าง 

(1) แนวทางการศึกษา 

เปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่สนามบินนานาชาติอู่ตะเภากับการก าหนดประเภท  
การใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดระยอง พ.ศ. 2560 (ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560) และผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี พ .ศ. 2560 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560) และแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ 
ระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 20 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2562) 
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(2) ผลการศึกษา 

โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ตั้งอยู่ในต าบลพลา อ าเภอ 
บ้านฉาง จังหวัดระยอง และติดกับพื้นที่ต าบลพลูตาหลวง อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมจังหวัดระยอง พ.ศ. 2560 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 12 มกราคม พ.ศ . 2560) ประกอบกับ
แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษ  
ภาคตะวันออก พ.ศ. 2562 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562) ก าหนดให้พื้นที่โครงการ
เป็นที่ดินประเภท ขก. -5 เขตส่งเสริม : เมืองการบินภาคตะวันอออกเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการพิเศษ  
(เขตสีน้ าตาล) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับโครงการส าคัญที่เป็นพื้นฐานให้การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ตามนโยบายเขตพัฒนาภาคตะวันออก ทั้งนี้ การก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 จะก่อสร้างอยู่เฉพาะภายในพื้นที่
สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา จึงมีความสอดคล้องกับกฎกระทรวงฯ ดังกล่าว ซึ่งในระยะก่อสร้างไม่ได้มีการเวนคืนพื้นที่
เพิ่มเติม ประชาชนที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่โครงการในปัจจุบันจะไม่มีการย้ายออกจากพื้นที่ ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดจนความขัดแย้งในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โครงการ 

ส าหรับพื้นที่ศึกษาบริเวณอื่นอาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและเครื่องจักรต่างๆ เข้ามาในบริเวณพื้นที่โครงการ ซึ่งก่อให้เกิดเสียงดังรบกวน  
เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และเกิดมลสารจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ อันท าให้เกิดผลกระทบ 
เกิดการรบกวนหรือเป็นอุปสรรคต่อกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ด าเนินอยู่ของชุมชน บ้านเรือน และร้านค้า  
ที่อยู่ในบริเวณเส้นทางขนส่ง นอกจากนี้ยังอาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในลักษณะชั่วคราว 
ในบริเวณที่ตั้ งของบ้านพักคนงาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณการเกิดของเสียและน้ าเสีย อย่างไรก็ตาม  
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ก็ท าให้เกิดผลกระทบในทางบวกด้วย กล่าวคือ ท าให้มีกิจกรรมการค้าขายอาหาร ตลอดจน
สินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับกลุ่มคนงานที่เข้ามาพักอาศัย ซึ่งเป็นเพียงผลกระทบชั่วคราวในช่วงเวลาที่มีการ
ก่อสร้างเท่านั้น เม่ือการก่อสร้างแล้วเสร็จ สภาพการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก็จะหมดไป ดังนั้น ผลกระทบต่อการใช้
ประโยชน์ที่ดินในระยะก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 จึงอยู่ในระดับต่ า 

5.4.2.2 ระยะด าเนินการ 

(1) แนวทางการศึกษา 

ศึกษาข้อมูลแนวโน้มของการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา และประเมิน  
ผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงจากผลคาดการณ์เส้นเท่าระดับเสียง  
กรณีเปิดใช้ทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 

(2) ผลการศึกษา 

1) ผลกระทบต่อพื้นที่ศึกษาในภาพรวม 

การด าเนินงานสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาจะมีผลกระทบกับการใช้ที่ดินโดยรอบ กล่าวคือ 
รูปแบบการใช้ที่ดินบริเวณพื้นที่โครงการจะเปลี่ยนจากเกษตรกรรมไปเป็นพื้นที่อ านวยความสะดวกด้านการขนส่ง 

ร่าง
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รวมทั้งพื้นที่ถูกก าหนดให้เป็นเขตส่งเสริมเมืองการบินภาคตะวันออก ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 6,500 ไร่ เพื่อยกระดับ
สนามบินนานาชาติอู่ตะเภาให้เป็นศูนย์กลางการบิน เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร จึงส่งผลกระทบ 
ต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ 

ทั้งนี้ ผลจากการพัฒนาส่งผลให้เกิดงานใหม่ ซึ่งเป็นสาเหตุให้ชุมชนใหม่ๆ เกิดขึ้นบริเวณโดยรอบ
พื้นที่โครงการด้วย เช่น พื้นที่เกษตรกรรมโดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ในปัจจุบันอาจจะถูกเปลี่ยนเป็น 
เขตชุมชน ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีสาเหตุมาจากโครงสร้างขั้นพื้นฐานก็จะเกิดขึ้น หากชุมชนเหล่านี้ไม่มีการวางแผนและ
การจัดการที่ดีพอ อย่างไรก็ตาม ปัญหาเหล่านี้ควรจะมีการวางแผนไว้ก่อนโดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ  
ที่เก่ียวข้อง ปัจจุบันได้มีคณะกรรมการ ประกอบด้วยหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง ซึ่งถูกแต่งตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาโครงสร้าง
ขั้นพื้นฐานในพื้นที่ จึงคาดว่าผลกระทบจะเกิดขึ้นน้อยที่สุดด้วยการจัดการอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ผลจากการพัฒนา 
จะส่งผลให้มูลค่าของที่ดินและทรัพย์สินเปลี่ยนแปลงไป ชุมชนที่เกิดขึ้นจะมีโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความ
สะดวกอย่างเพียงพอราคาของที่ดินและทรัพย์สินก็จะเพิ่มขึ้น ซึ่งคาดว่ามูลค่าของที่ดินบริเวณโดยรอบสนามบิน
นานาชาติอู่ตะเภา จะมีราคาเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว โดยการใช้ประโยชน์ทีด่ินประเภทที่อยู่อาศัยจะมีความหนาแน่นน้อย 
ถึงปานกลาง ตลอดจนพื้นที่อุตสาหกรรม จะค่อยๆ ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะทางด้านทิศตะวันออกทิศตะวันตก
และทิศเหนือของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป 

2) ผลกระทบต่อพื้นที่อ่อนไหวในแนวเส้นเท่าระดับเสียง 

ภายหลังจากเปิดด าเนินการทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา จะมีจ านวน
เที่ยวบินขึ้น-ลงต่อชั่วโมงเพิ่มมากข้ึน ส่งผลให้เกิดผลกระทบด้านเสียงภายในพื้นที่เพิ่มมากข้ึน ซึ่งการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ภายในพื้นที่เส้นเท่าระดับเสียง บางประเภทนั้นไม่เหมาะสมตามค าแนะน าทางวิชาการ เรื่อง เกณฑ์ระดับเสียง  
ที่เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาของกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งภายในพื้นที่เส้นเท่า
ระดับเสียง NEF 30-40 นั้น จะได้รับสัมผัสเสียงเฉลี่ยกลางวันกลางคืนระหว่าง 65-75 เดซิเบลเอ และภายในพื้นที่เส้น
เท่าระดับเสียง NEF>40 จะได้รับสัมผัสเสียงเฉลี่ยกลางวันกลางคืนมากกว่า 75 เดซิเบลเอ 

ทั้งนี้ มีพื้นที่อ่อนไหวภายในพื้นที่ศึกษาโครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินานาชาติ
อู่ตะเภา จ านวน 121 แห่ง เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับเสียงที่เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบสนามบิน
นานาชาติอู่ตะเภา พบว่า มีพื้นที่อ่อนไหวที่เหมาะสมตามเกณฑ์ฯ จ านวน 107 แห่ง และไม่เหมาะสมตามเกณฑ์ 

จ านวน 14 แห่ง (รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 5.4-3 และรูปที่ 5.4-1) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 สถานศึกษา จ านวน 57 แห่ง 
- เหมาะสมตามเกณฑ์ จ านวน 49 แห่ง 

- ไม่เหมาะสมตามเกณฑ์ จ านวน 8 แห่ง 

 ศาสนสถาน จ านวน 46 แห่ง 
- เหมาะสมตามเกณฑ์ จ านวน 43 แห่ง 

- ไม่เหมาะสมตามเกณฑ์ จ านวน 3 แห่ง 

 สถานพยาบาล จ านวน 18 แห่ง  

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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- เหมาะสมตามเกณฑ์ จ านวน 15 แห่ง 

- ไม่เหมาะสมตามเกณฑ์ จ านวน 3 แห่ง 

บริเวณพื้นที่อ่อนไหวที่ไม่เหมาะสมตามเกณฑ์ระดับเสียงที่เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
โดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภานั้น จะได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการบินในระยะยาว ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาร่วมกับ
เขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ. 2538 ของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา (ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง 
ก าหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินนานาชาติระยอง-อู่ตะเภา ในท้องที่อ าเภอบางละมุง อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
และอ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เป็นเขตปลอดภัยในการเดินทางอากาศ พ.ศ. 2538 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2538)) โดยได้ประกาศให้บริเวณใกล้เคียงสนามบินนานาชาติ ระยอง - อู่ตะเภา ในท้องที่ต าบล
ห้วยใหญ่ อ าเภอบางละมุง ต าบลบางเสร่ ต าบลพลูตาหลวง ต าบลสัตหีบ อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และต าบล 
ส านักท้อน ต าบลพลา ต าบลบ้านฉาง อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ  อาจจะส่ง 
ผลกระทบต่อพื้นที่อ่อนไหวบางส่วนในระยะยาวเช่นกัน ดังนั้น ผลกระทบจึงอยู่ในระดับปานกลาง 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 5.4-3 เกณฑ์เปรียบเทียบระดับเสียงที่เหมาะสมกับการใช้ประโยชนท์ี่ดินโดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 

ล าดับ พื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบ 
เกณฑ์ระดับเสียงที่เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 

ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันกลางคืน (เดซิเบลเอ) 

น้อยกว่า 65 65-70 70-75 มากกว่า 75 
สถานศึกษา (57 แห่ง)     

1.  สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.6 กองการบินทหารเรือ สถาบันการศึกษา เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
2.  โรงเรียนวัดพลา สถาบันการศึกษา เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลพลา สถาบันการศึกษา เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
4.  โรงเรียนบ้านคลองทราย สถาบันการศึกษา เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
5.  โรงเรียนสองภาษาระยอง สถาบันการศึกษา เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
6.  โรงเรียนนานาชาติสวนระยอง สถาบันการศึกษา เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
7.  โรงเรียนเทศบาลเมืองบ้านฉาง 1 (วัดคีรีภาวนาราม) สถาบันการศึกษา เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
8.  โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม สถาบันการศึกษา เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
9.  โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ สถาบันการศึกษา เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
10.  โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา สถาบันการศึกษา เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
11.  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช สถาบันการศึกษา เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
12.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงส่องหล้า 3 สถาบันการศึกษา เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
13.  โรงเรียนวัดสระแก้ว สถาบันการศึกษา เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
14.  โรงเรียนวัดสมบูรณาราม (เต็มราษฎร์อนุสรณ์) สถาบันการศึกษา เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
15.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลส านักท้อนในโรงเรียนวัดสมบูรณาราม สถาบันการศึกษา เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
16.  โรงเรียนสัจจศึกษา สถาบันการศึกษา เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
17.  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอบ้านฉาง สถาบันการศึกษา เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
18.  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ สถาบันการศึกษา เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 5.4-3 เกณฑ์เปรียบเทียบระดับเสียงที่เหมาะสมกับการใช้ประโยชนท์ี่ดินโดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 

ล าดับ พื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบ 
เกณฑ์ระดับเสียงที่เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 

ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันกลางคืน (เดซิเบลเอ) 

น้อยกว่า 65 65-70 70-75 มากกว่า 75 
19.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยายร้า สถาบันการศึกษา เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
20.  โรงเรียนวัดส านักกะท้อน สถาบันการศึกษา เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
21.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านส านักท้อน สถาบันการศึกษา เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
22.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบุรพทิศ อบต. ส านักท้อน สถาบันการศึกษา เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไมเ่หมาะสม ไม่เหมาะสม 
23.  โรงเรียนวัดชากหมาก สถาบันการศึกษา เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
24.  โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ส กรีนวัลเล่ย์ ระยอง สถาบันการศึกษา เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
25.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านฉาง (ศูนย์พยูน) สถาบันการศึกษา เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
26.  โรงเรียนบ้านพยูน สถาบันการศึกษา เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
27.  โรงเรียนอนุบาลรักภาษา สถาบันการศึกษา เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
28.  โรงเรียนวัดบ้านฉาง (บุญรอดประชานุกูล) สถาบันการศึกษา เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
29.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านฉาง 3 (บ้านประชุมมิตร-ล้อเกวียน) สถาบันการศึกษา เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
30.  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลบ้านฉาง (บ้านประชุมมิตร-ล้อเกวยีน) สถาบันการศึกษา เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
31.  โรงเรียนวัดประชุมมิตรบ ารุง สถาบันการศึกษา เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
32.  โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล สถาบันการศึกษา เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
33.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านฉาง (วัดเนินกระปรอก) สถาบันการศึกษา เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
34.  โรงเรียนวัดเนินกระปรอก สถาบันการศึกษา เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
35.  โรงเรียนอนุบาลชนบทพัฒนา สถาบันการศึกษา เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
36.  วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ สถาบันการศึกษา เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
37.  โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา สถาบันการศึกษา เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 5.4-3 เกณฑ์เปรียบเทียบระดับเสียงที่เหมาะสมกับการใช้ประโยชนท์ี่ดินโดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 

ล าดับ พื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบ 
เกณฑ์ระดับเสียงที่เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 

ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันกลางคืน (เดซิเบลเอ) 

น้อยกว่า 65 65-70 70-75 มากกว่า 75 
38.  โรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด สถาบันการศึกษา เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
39.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูดร-ห้วยมะหาด สถาบันการศึกษา เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
40.  โรงเรียนบ้านมาบฟักทอง สถาบันการศึกษา เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
41.  โรงเรียนผู้รู้ ญสส.80 สถาบันการศึกษา เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
42.  โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ สถาบันการศึกษา เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
43.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขลอด สถาบันการศึกษา เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
44.  โรงเรียนบ้านขลอด สถาบันการศึกษา เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
45.  โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา สถาบันการศึกษา เหมาะสม ไมเ่หมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
46.  โรงเรียนอนุบาลอธิฏฐาน สถาบันการศึกษา เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
47.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. พลูตาหลวง 2 บ้านเขาบายศรี สถาบันการศึกษา เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
48.  โรงเรียนบ้านเขาบายศรี สถาบันการศึกษา เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
49.  โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) สถาบันการศึกษา เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
50.  โรงเรียนบ้าน กม. ห้า สถาบันการศึกษา เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
51.  โรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ สถาบันการศึกษา เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
52.  สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.8 สถาบันการศึกษา เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
53.  โรงเรียนจุกเสม็ด สถาบันการศึกษา เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
54.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจุกเสม็ด สถาบันการศึกษา เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
55.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องแสมสาร สถาบันการศึกษา เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
56.  ศูนย์ กศน. ต าบลแสมสาร สถาบันการศึกษา เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

ร่าง



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

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 5-135 
 

ตารางที่ 5.4-3 เกณฑ์เปรียบเทียบระดับเสียงที่เหมาะสมกับการใช้ประโยชนท์ี่ดินโดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 

ล าดับ พื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบ 
เกณฑ์ระดับเสียงที่เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 

ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันกลางคืน (เดซิเบลเอ) 

น้อยกว่า 65 65-70 70-75 มากกว่า 75 
57.  โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร สถาบันการศึกษา เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

ศาสนสถาน (46 แห่ง)     
1.  ส านักวิปัสนาวัดพลา ศาสนสถานอื่นๆ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
2.  วัดพลา วัด เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
3.  วัดคลองทราย วัด เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไมเ่หมาะสม 
4.  วัดคีรีภาวนาราม วัด เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
5.  คริสตจักรไคร้สตเชิชบ้านฉาง วัด เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
6.  คริสตจักรบ้านฉาง โบสถ์คริสต์ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
7.  วัดบ้านคลองบางไผ่ วัด เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
8.  วัดสระแก้ว วัด เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
9.  วัดสมบูรณาราม วัด เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
10.  คริสตจักรพระคุณเต็มล้นบ้านฉาง โบสถ์คริสต์ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
11.  วัดส านักกะท้อน วัด เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
12.  วัดสุวรรณรังสรรค์ วัด เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
13.  วัดหนองโบสถ์ วัด เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
14.  ศาลหลวงเตี่ยชากหมาก ศาสนสถานอื่นๆ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
15.  วัดชากหมาก วัด เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
16.  ศาลหลวงเตี้ยบ้านพยูน ศาสนสถานอื่นๆ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
17.  วัดชลธาราม (พยูน) มัสยิด เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

ร่าง



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

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 5-136 
 

ตารางที่ 5.4-3 เกณฑ์เปรียบเทียบระดับเสียงที่เหมาะสมกับการใช้ประโยชนท์ี่ดินโดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 

ล าดับ พื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบ 
เกณฑ์ระดับเสียงที่เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 

ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันกลางคืน (เดซิเบลเอ) 

น้อยกว่า 65 65-70 70-75 มากกว่า 75 
18.  มัสยิด ดะห์วะติ้ลอิสลาม ศาสนสถานอื่นๆ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
19.  ศาลหลวงเตี่ยบ้านฉาง ศาสนสถานอื่นๆ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
20.  ศาลเจ้าเล่าเอี๊ยกวนอู บ้านฉาง ศาสนสถานอื่นๆ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
21.  วัดบ้านฉาง วัด เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
22.  วัดประชุมมิตรบ ารุง วัด เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
23.  ศาลเจ้าหลวงเตี่ย ศาสนสถานอื่นๆ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
24.  วัดเนินกระปรอก วัด เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
25.  วัดภูดรนิ่มเสนาะ วัด เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
26.  คริสตจักรของพระคริสต์บ้านฉาง โบสถ์คริสต์ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
27.  อเนกกุศลศาลา (วิหารเซียน) ศาสนสถานอื่นๆ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
28.  วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร วัด เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
29.  ส านักสงฆ์ศิริศิริรักษ์ ศาสนสถานอื่นๆ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
30.  ส านักปฏิบัติธรรมอนันต์บูรพาราม ศาสนสถานอื่นๆ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
31.  วัดมาบฟักทอง วัด เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
32.  พระพุทธรูปเขาชีจรรย์ วัด เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
33.  วัดเขาชีจรรย์ วัด เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
34.  วัดราษฎร์สามัคคี วัด เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
35.  ศาลเจ้าแม่กวนอิม ศาสนสถานอื่นๆ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
36.  ส านักปฏิบัติธรรม กม.8 ศาสนสถานอื่นๆ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

ร่าง



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

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 5-137 
 

ตารางที่ 5.4-3 เกณฑ์เปรียบเทียบระดับเสียงที่เหมาะสมกับการใช้ประโยชนท์ี่ดินโดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 

ล าดับ พื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบ 
เกณฑ์ระดับเสียงที่เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 

ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันกลางคืน (เดซิเบลเอ) 

น้อยกว่า 65 65-70 70-75 มากกว่า 75 
37.  วัดรังสีสุนทร (กม.5) วัด เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
38.  ส านักสงฆ์โพธิปิยะ (ธรรมยุต) สาขาโพธิสัมพันธ์ ศาสนสถานอื่นๆ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
39.  ศูนย์ปฏิบัติธรรมสัตหีบ (บันไดแก้ว) ศาสนสถานอื่นๆ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
40.  วัดทุ่งโปรง วัด เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
41.  ส านักปฏิบัติธรรมเขาพลูตาหลวง ศาสนสถานอื่นๆ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
42.  วัดเขาบายศรี สันติธรรม วัด เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
43.  ส านักวิปัสสนาเวฬุอัมพวัน ศาสนสถานอื่นๆ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
44.  คริสตจักรพัฒนาการแสมสาร โบสถ์คริสต์ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
45.  วัดช่องแสมสาร วัด เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
46.  วิหารหลวงพ่อด า วัด เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

สถานพยาบาล (18 แห่ง)     
1.  ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนอีสเทอร์น-หนองม่วง สถานีอนามัยและศูนย์อนามัย เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
2.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพลา สถานีอนามัยและศูนย์อนามัย เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไมเ่หมาะสม 
3.  โรงพยาบาลบ้านฉาง โรงพยาบาล เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
4.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านคลองบางไผ่ สถานีอนามัยและศูนย์อนามัย เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
5.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสระแก้ว สถานีอนามัยและศูนย์อนามัย เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
6.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเขาครอก สถานีอนามัยและศูนย์อนามัย เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
7.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านยายร้า สถานีอนามัยและศูนย์อนามัย เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
8.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลส านักท้อน สถานีอนามัยและศูนย์อนามัย เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
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ตารางที่ 5.4-3 เกณฑ์เปรียบเทียบระดับเสียงที่เหมาะสมกับการใช้ประโยชนท์ี่ดินโดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 

ล าดับ พื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบ 
เกณฑ์ระดับเสียงที่เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 

ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันกลางคืน (เดซิเบลเอ) 

น้อยกว่า 65 65-70 70-75 มากกว่า 75 
9.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านชากหมาก สถานีอนามัยและศูนย์อนามัย เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
10.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านพยูน สถานีอนามัยและศูนย์อนามัย เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
11.  ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 เทศบาลเมืองบ้านฉาง (ศูนย์ทัศนีย์) สถานีอนามัยและศูนย์อนามัย เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
12.  หน่วยบริการสุขภาพชุมชนภูดร-ห้วยมะหาด สถานีอนามัยและศูนย์อนามัย เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
13.  โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม โรงพยาบาล เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
14.  โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี โรงพยาบาล เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
15.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโค้งวันเพ็ญ สถานีอนามัยและศูนย์อนามัย เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
16.  โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ โรงพยาบาล เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
17.  โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 โรงพยาบาล เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
18.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านช่องแสมสาร สถานีอนามัยและศูนย์อนามัย เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
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รูปที่ 5.4-1 แผนที่แสดงเส้นเท่าระดบัเสียงระยะด าเนินการในแผนที่แสดงต าแหน่งพื้นที่อ่อนไหวในพื้นที่ศึกษาของโครงการ 
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5.4.3 การคมนาคมขนส่ง 

5.4.3.1 ระยะก่อสร้าง 

(1) แนวทางการศึกษา 

ในระยะก่อสร้างของโครงการ ได้มีการคาดการณ์ปริมาณจราจรบริเวณถนนโดบรอบโครงการ และ
ถนนสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาเพื่อประเมินผลกระทบต่อสภาพความคล่องตัวของการจราจรจากจ านวนเที่ยวของ
ยานพาหนะที่เพิ่มขึ้นในกิจกรรมก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดแนวทางการศึกษา ดังนี้ 

 กิจกรรมต่างๆ ในระยะก่อสร้าง โครงการจะท าการขนส่งเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ และ
คนงาน ที่ใช้ในโครงการเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้าง โดยใช้รถบรรทุกหรือรถบรรทุกพ่วง ซึ่งคาดว่าจะท า
ให้มีปริมาณการจราจรในพื้นที่เพิ่มขึ้นจากข้อมูลปริมาณการจราจรในปัจจุบัน และการ
คาดการณ์ปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการด าเนินโครงการ โดยน ามาหาค่าสัดส่วน
ปริมาณการจราจรต่อความสามารถในการรองรับของทางหลวง ทั้งนี้ จะพิจารณาในรูปของค่า 
V/C Ratio เพื่อประเมินผลกระทบของโครงการต่อสภาพการคมนาคมขนส่งในพื้นที่ โดยใช้
สมการ 1 

V/C Ratio  =        Traffic Volume (PCU/hr.)                (สมการ 1) 

         Road Capacity (PCU/hr.) x No. of Lane 

 ยานพาหนะแต่ละประเภทก าหนดให้มีค่าถ่วงน้ าหนักจากค่า Passenger Car Unit (PCU) 

เป็นค่าPassenger Car Equivalents (PCE) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 5.4-4  

 การวิเคราะห์สภาพการจราจรบนช่วงถนน และการวิเคราะห์หาระดับการให้บริการ  
ใช้หลักการตามมาตรฐานของ Highway Capacity Manual 2010 (HCM 2010) เพื่อให้
ทราบถึงระดับการให้บริการ (Level of Service, LOS) ของถนนโครงการ และตรวจสอบ
ความพอเพียงของช่องจราจรให้เหมาะสมกับปริมาณจราจรที่ท าการคาดการณ์ไว้ โดยให้ระดับ
บริการของเส้นทางอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด 
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ตารางที่ 5.4-4 ประเภทของยานพาหนะหน่วยเทียบเท่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล (PCU) 
ประเภทยานพาหนะ PCE Factor 

รถจักรยานยนต ์ 0.333 

รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน 1.00 

รถยนต์นั่งเกิน 7 คน 1.00 

รถโดยสารขนาดเล็ก 1.50 

รถโดยสารขนาดกลาง 1.50 

รถโดยสารขนาดใหญ่ 2.10 

รถบรรทุกขนาดเล็ก 4 ล้อ 1.00 

รถบรรทุกขนาดกลาง 6 ล้อ 2.10 

รถบรรทุกขนาดใหญ่ 10 ล้อ 2.50 

รถบรรทุกพ่วง 2.50 

รถบรรทุกกึ่งพ่วง 2.50 
ที่มา : รายงานการวิเคราะห์ ค านวณ ดัชนีการจราจรติดขัดและความหนาแน่นการจราจร ส านักอ านวยความปลอดภัย กรมทางหลวง, ปี พ.ศ. 2561 

ส าหรับความสามารถในการรองรับรถยนต์ของถนนหรือค่ าความจุของถนน (Road Capacity)  

จะใช้ข้อก าหนดของกองวิศวกรรม กรมทางหลวง รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 5.4-5  

ตารางที่ 5.4-5 ความสามารถในการรองรับรถยนต์ของถนน (Road Capacity) 
ประเภทถนน ความสามารถรองรับรถยนต์ (C) 

Freeway 2,200 PCU/Lane/hr. 

Multiple Lane Highway 2,000 PCU/Lane/hr. 

2 Lanes Highway, 2 Direction 2,000 PCU/hr. 

3 Lanes Highway, 2 Direction 4,000 PCU/hr. 
ที่มา : กองวิศวกรรม กรมทางหลวง 

การวิเคราะห์สภาพการจราจรเพื่อประเมินความคล่องตัวในการสัญจรบนเส้นทางคมนาคมบริเวณ
พื้นที่ศึกษาโครงการ รวมถึงการประเมินผลกระทบด้านการคมนาคมขนส่ง จะวิเคราะห์ถึงสภาพความคล่องตัว  
ในการเดินทาง ประสิทธิภาพของการไหลของกระแสจราจร โดยใช้ระดับการให้บริการของโครงข่ายคมนาคม (Level 
of Service : LOS) เป็นตัวชี้วัด ตามหลักทฤษฎีวิศวกรรมจราจร การประเมินระดับการให้บริการ และความสามารถ 
ในการรองรับปริมาณจราจรของโครงข่ายถนนจะแบ่งเป็นตัวอักษร 6 ระดับ จากระดับ A ถึงระดับ F โดยเป็น 
การประเมินผลเชิงคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบ (Qualitative Measure) ซึ่งเรียงล าดับจากสภาพดีที่สุด 

ไปจนถึงแย่ที่สุด แสดงดังตารางที่ 5.4-6  
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ตารางที่ 5.4-6 ลักษณะการจ าแนกระดับการให้บริการของโครงข่ายถนน 

ระดับการ

ให้บริการ 
รายละเอียด ค่า V/C Ratio 

สภาพ

การจราจร 

A การไหลโดยอิสระที่สามารถเลือกใช้ความเร็วของรถระดับใดก็ได้  
และจะมีการแซงมาก ซึ่งระดบันี้ ผู้ขับข่ีและผู้โดยสาร  
จะเดินทางได้สะดวกรวดเร็ว โดยไม่มีผลกระทบจากรถคันอ่ืน 

0.00 < A ≤ 0.60 คล่องตัวดีมาก 

B การไหลคงที่ แต่ผู้ใช้รถจะมองเห็นรถคันอื่นๆ ได้ชดัเจน  
และสามารถเลือกใช้ความเร็วรถท่ีต้องการได้ แต่อาจไม่มีความคล่องตัว 
ในการแซงรถท่ีอยู่ในเส้นทางเดยีวกัน 

0.60 < B ≤ 0.70 คล่องตัวด ี

C การไหลคงที่ แต่ผู้ขับข่ีจะได้รับผลกระทบจากรถคันอ่ืนๆ  
ในการเลือกใช้ความเร็วรถและการแซง ต้องใช้ความระมดัระวัง 
ในการเดินทาง ส่วนความสะดวกสบายและการไหลจะลดลง 

0.70 < C ≤ 0.80 การเคลื่อนตัว
พอใช้ 

D การไหลที่มีความหนาแน่นและเริม่ไม่คงท่ี ความเร็วและความคล่องตวั 
ในการแซงจะถูกจ ากัด ส่วนความสะดวกและการไหลจะลดลง  
และการที่ปริมาณจราจรเพิ่มขึ้นเลก็น้อยจะเป็นเหตุให้เกิดปัญหาการจราจร 
ในระดับหนึ่ง 

0.80 < D ≤ 0.90 ติดขัดมาก 

E ระดับการไหลที่ใกล้เคียงหรืออยู่ในสภาพวิกฤติ หมายถึงความเร็วรถทุกคัน 
จะลดต่ าลง แต่ยังคงแล่นด้วยความเร็วสม่ าเสมอ การแซงเป็นไปด้วย 
ความยากล าบาก และการขอทางเป็นการเพิ่มความสะดวกในการเดนิทาง  
แต่ความสะดวกในการไหลจะลดลง ท าให้ผู้ขับขี่ไม่สามารถขับได้ดังใจ  
ดังนั้น ระดับความคล่องตัวในระดบันี้จะไมค่งที่อันเนื่องมาจากการจราจร 
ที่หนาแน่นขึ้น หรือความสับสนจากผู้ขับขี่ในเส้นทางการจราจร  
ซึ่งจะท าให้เกิดการติดขดั 

0.90 < E ≤ 1.00 ติดขัด 
อย่างรุนแรง 

F ระดับนีเ้ป็นสภาพที่เกิดขึ้นเมื่อการจราจรเคลื่อนที่เป็นกลุ่ม (Platoon)  
จนเกินปริมาณที่สามารถจะไหลได ้เนื่องจากเกินความจุของช่องทางจราจร 
โดยที่รถเรียงตัวกันในรูปของแถว และเคลื่อนที่เป็นช่วงๆ คล้ายกับคลื่น 
(Shock Wave) ซึ่งจะท าให้ตดิขัดอย่างมากการจราจรเกือบหยุดนิ่ง 

F > 1.00 แทบจะไม่
สามารถ

เคลื่อนที่ได ้

ที่มา : รายงานการวิเคราะห์ ค านวณ ดัชนีการจราจรติดขัดและความหนาแน่นการจราจร ส านักอ านวยความปลอดภัย กรมทางหลวง, ปี พ.ศ. 2561 
 

(2) ผลการศึกษา 

ในการวิเคราะห์สภาพการจราจรได้ท าการคาดการณ์ปริมาณจราจรบนโครงข่ายถนนสายหลัก
โดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา รวมทั้งถนนของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาไปจนถึงการพัฒนาระยะที่ 3 ถึงปี 
พ.ศ. 2591 การคาดการณ์ปริมาณจราจรดังกล่าวจะใช้เป็นกรณีฐาน ทั้งนี้  

1. ปริมาณจราจรของโครงข่ายถนนโดยรอบจะใช้ข้อมูลสถิติปริมาณจราจรเฉลี่ยต่อวัน (AADT)  
ของส านักอ านวยความปลอดภัย กรมทางหลวง ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 3  331  332 และ 3216 ในช่วงปี พ.ศ. 
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2557-2562 โดยใช้ปี พ.ศ. 2562 เป็นปีฐานในการคาดการณ์ต่อไปจนถึงปี พ.ศ. 2591 จากการรวบรวมข้อมูลพบว่า 
ปริมาณจราจรมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยค่อนข้างสูงมากกว่าร้อยละ 6 ต่อปี ซึ่งในที่นี้ ที่ปรึกษาได้ใช้วิธีการคาดการณ์
ด้วยสมการเชิงเส้นถดถอย (Linear Regression) เพื่อไม่ให้ปริมาณจราจรสูงมากเกินไปจนเกินความจุของถนน รวมทั้ง 
การค านวณปริมาณจราจรคับคั่งชั่วโมงสูงสุด (V) เพื่อน ามาวิเคราะห์สภาพการจราจรด้วยค่า V/C Ratio ได้ใช้สมการ
ของส านักอ านวยความปลอดภัย ของกรมทางหลวง ในกรณีทางหลวงที่อยู่นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
ดังสมการ 2 

V  =  184.7193 + 0.0868 (AADT) – 0.000000177 (AADT2) หน่วย PCU/ชั่วโมง (สมการ 2) 

2. ปริมาณจราจรของถนนสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาซึ่งมี 4 ช่องจราจร จะประเมินจากปริมาณ
ผู้โดยสารทั้งปีหารด้วย 365 วัน เพื่อเป็นปริมาณจราจรเฉลี่ยต่อวัน โดยมีสมมติฐานกรณีเลวร้ายสุดว่าผู้โดยสาร 1 คน  
จะใช้รถ 1 คัน (1 PCU) และปริมาณผู้โดยสารสูงสุดในชั่วโมงคับคั่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของปริมาณผู้โดยสารเฉลี่ยต่อวัน 

สรุปผลการวิเคราะห์คาดการณ์ปริมาณจราจรในอนาคตในเบื้องต้น แสดงดังตารางที่ 5.4-7  
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ตารางที่ 5.4-7 สรุปผลการคาดการณ์ปริมาณจราจรในอนาคตในเบื้องต้น 

ปี พ.ศ. 

ปริมาณจราจรเฉล่ีย (PCU/วัน) ปริมาณจราจรเฉล่ีย (PCU/ชั่วโมง) 

ทางหลวง 
หมายเลข 3 

ทางหลวง 
หมายเลข 331 

ทางหลวง 
หมายเลข 332 

ทางหลวง 
หมายเลข 3126 

ถนนสนามบิน
นานาชาติ 
อู่ตะเภา* 

ทางหลวง 
หมายเลข 3 

ทางหลวง 
หมายเลข 331 

ทางหลวง 
หมายเลข 332 

ทางหลวง 
หมายเลข 3126 

ถนนสนามบิน
นานาชาติ 
อู่ตะเภา* 

2557 21,848 15,214 11,298 12,908 - 1,997 1,464 1,143 1,276 - 
2558 23,169 14,050 12,177 15,240 266 2,101 1,369 1,215 1,466 27 
2559 24,771 17,823 13,647 16,803 1,078 2,226 1,676 1,336 1,593 108 
2560 27,324 17,919 14,457 18,310 1,262 2,424 1,683 1,403 1,715 126 
2561 30,149 19,148 15,329 18,019 3,258 2,641 1,782 1,474 1,691 326 
2562 34,188 21,843 17,177 19,787 4,561 2,945 1,996 1,623 1,833 456 
2563 35,427 22,520 17,980 21,268 5,651 3,038 2,050 1,688 1,951 565 
2564 38,408 23,846 19,134 21,960 6,896 3,257 2,154 1,781 2,005 690 
2565 41,365 25,623 20,417 23,034 8,424 3,472 2,293 1,883 2,090 842 
2566 44,099 27,081 21,647 24,474 9,558 3,668 2,406 1,981 2,203 956 

2567** 46,699 28,256 22,684 25,446 10,848 3,852 2,496 2,063 2,279 1,085 
2568 49,184 29,878 23,949 26,498 12,192 4,026 2,620 2,162 2,360 1,219 
2569 52,169 31,346 25,136 27,729 13,489 4,231 2,732 2,255 2,455 1,349 
2570 54,807 32,710 26,288 28,860 14,731 4,410 2,835 2,344 2,542 1,473 
2571 57,444 34,159 27,461 29,918 16,060 4,587 2,943 2,435 2,623 1,606 
2572 60,137 35,661 28,671 31,082 17,353 4,765 3,055 2,528 2,712 1,735 
2573 62,868 37,064 29,832 32,225 18,633 4,942 3,159 2,617 2,798 1,863 
2574 65,597 38,504 31,011 33,327 19,926 5,117 3,264 2,706 2,881 1,993 
2575 68,239 39,967 32,197 34,454 21,229 5,284 3,371 2,796 2,965 2,123 
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ตารางที่ 5.4-7 สรุปผลการคาดการณ์ปริมาณจราจรในอนาคตในเบื้องต้น 

ปี พ.ศ. 

ปริมาณจราจรเฉล่ีย (PCU/วัน) ปริมาณจราจรเฉล่ีย (PCU/ชั่วโมง) 

ทางหลวง 
หมายเลข 3 

ทางหลวง 
หมายเลข 331 

ทางหลวง 
หมายเลข 332 

ทางหลวง 
หมายเลข 3126 

ถนนสนามบิน
นานาชาติ 
อู่ตะเภา* 

ทางหลวง 
หมายเลข 3 

ทางหลวง 
หมายเลข 331 

ทางหลวง 
หมายเลข 332 

ทางหลวง 
หมายเลข 3126 

ถนนสนามบิน
นานาชาติ 
อู่ตะเภา* 

2576 70,950 41,409 33,378 35,596 22,513 5,452 3,476 2,885 3,050 2,251 
2577 73,662 42,841 34,551 36,714 23,806 5,618 3,578 2,972 3,133 2,381 
2578 76,361 44,295 35,736 37,838 25,102 5,781 3,682 3,061 3,216 2,510 
2579 79,050 45,740 36,916 38,970 26,394 5,940 3,785 3,148 3,299 2,639 
2580 81,744 47,180 38,094 40,097 27,684 6,097 3,886 3,234 3,381 2,768 
2581 84,453 48,625 39,274 41,220 28,979 6,253 3,987 3,321 3,462 2,898 
2582 87,148 50,072 40,455 42,349 30,271 6,405 4,087 3,407 3,543 3,027 
2583 89,843 51,514 41,634 43,476 31,563 6,554 4,186 3,492 3,624 3,156 
2584 92,542 52,958 42,814 44,602 32,856 6,702 4,285 3,577 3,704 3,286 
2585 95,242 54,404 43,994 45,729 34,149 6,846 4,383 3,661 3,784 3,415 
2586 97,940 55,848 45,174 46,857 35,441 6,988 4,480 3,745 3,863 3,544 
2587 100,636 57,292 46,354 47,983 36,734 7,127 4,577 3,828 3,942 3,673 
2588 103,335 58,737 47,534 49,110 38,027 7,264 4,672 3,911 4,021 3,803 
2589 106,034 60,181 48,714 50,237 39,319 7,398 4,767 3,993 4,099 3,932 
2590 108,732 61,625 49,894 51,363 40,612 7,530 4,862 4,075 4,176 4,061 
2591 111,430 63,069 51,074 52,490 41,904 7,659 4,955 4,156 4,253 4,190 

หมายเหตุ :  * หมายถึง  ถนนสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา คิดในกรณีที่ยังไม่ได้มกีารพัฒนาโครงการ 
** หมายถึง  หากมโีครงการ จะเปิดในปี พ.ศ. 2567 
-  หมายถึง  ไม่มีบันทึกในฐานขอ้มูล  
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ในช่วงก่อสร้างโครงการพิจารณาผลกระทบได้จากการค านวณหาค่า V/C Ratio ของปริมาณ
การจราจรในพื้นที่ในสภาพปัจจุบันกับปริมาณรถบรรทุกที่เพิ่มขึ้นโดยคิดในกรณีเลวร้ายที่สุดคือ แต่ละช่วงท าการ
ก่อสร้างพร้อมกันและจ านวนรถบรรทุกเท่ากันในทุกเส้นทางโดยประเมินปริมาณจราจรจากโค รงการ กิจกรรม 
การก่อสร้างโครงการใช้ระยะเวลา 3 ปี (ปี พ.ศ. 2564 -2566) จะมีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นจากการขนส่งวัสดุ
อุปกรณ์/เครื่องจักรกลต่างๆ กิจกรรมการขนส่งวัสดุก่อสร้างงานคันทางและโครงสร้างคันทาง และการขนส่งคนงาน
เข้าสู่พื้นที่โครงการ สรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 

1. การคาดการณ์กิจกรรมการขนส่งเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง งานขนส่งดิน งานถมดิน เครื่องจักร 
และอุปกรณ์การก่อสร้างต่างๆ ซึ่งคาดว่าจะเป็นอุปกรณ์การก่อสร้างขนาดใหญ่ โดยใช้รถพ่วงในการขนส่ง (บรรทุกได้ 
35 ตัน/เที่ยว) รายละเอียดของการขนส่งโครงการ ดังนี้ 

- คาดว่าปริมาณการขนส่ง (ไป-กลับ)   = 920  เที่ยว/วัน 
- เมื่อพิจารณาปริมาณการขนส่ง โดยรถบรรทุกในการก่อสร้างโครงการในรูป PCU ปริมาณ 

การขนส่งทั้งหมด    = 920 x 2.5 PCU/วัน 
        = 2,300  PCU/วัน 

 ปริมาณจราจรขนส่งต่อชั่วโมง โดยขนส่งวันละ 10 ชั่วโมง (กลางวัน 09.00-16.00 และ
กลางคืน 19.00 - 22.00 น.) 

      = 230  PCU/ชั่วโมง 
2. จ านวนรถบรรทุกขนส่งคนงานทั้งหมด เมื่อพิจารณาจ านวนคนงานสูงสุดในระยะก่อสร้างในแต่ละ

ช่วงของกิจกรรมไม่เกิน 330 คน โดยคิดกรณีร้ายแรงที่สุดโดยไม่แบ่งคนงานตามประเภทงานที่ด าเนินการ  
โดยก าหนดให้คนงานเข้าพื้นที่พร้อมกันทั้งหมด ดังนั้น การขนส่งคนงานจึงคาดว่าจะใช้รถบรรทุกขนาดกลางทั้งหมด 
โดยคิดในกรณีขนส่งคนงานทั้งหมดในช่วงเช้า - เย็น ใน 1 วัน เพียง 1 ชั่วโมง ดังนั้น การขนส่งคนงานทั้งหมดสามารถ
อธิบายรายละเอียดได้ดังนี้ 

- จ านวนคนงานสูงสุดที่เข้าสู่พื้นที่โครงการ จ านวน 300 คน  
- รถบรรทุกขนาดกลาง 6 ล้อ (1 คัน สามารถขนส่งคนงานได้ 30 คน) 
- ดังนั้น รถบรรทุกขนาดกลางขนส่งคนงานทั้งหมด =         10 คัน/วัน 
- เมื่อคิดการขนส่งไป-กลับ จ านวน   =  20 คัน/วัน 

        = 20 คัน/ชั่วโมง 
- เมื่อพิจารณาปริมาณการขนส่งคนงานโดยรถบรรทุกขนาดกลางในระหว่างการก่อสร้าง

โครงการในรูป PCU 

 ปริมาณจราจรขนส่งทั้งหมด   = 20 X 1.5 PCU/ชั่วโมง 
ดังนั้น รถขนส่งคนงานทั้งหมด   = 30  PCU/ชั่วโมง 

- เมื่อรวมปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดจากการขนส่งดิน วัสดุพื้นทางและคนงาน
ทั้งหมดจะมีค่า (230+30 PCU/ชั่วโมง)  = 260 PCU/ชั่วโมง 
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การก่อสร้างโครงการจะใช้ทางหลวงหมายเลข 3  331  332 และ 3126 ในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ และขนส่งคนงานก่อสร้างจากที่พักในการประเมินผลกระทบจึงได้ท าการประเมินผลกระทบในรูปของ   
V/C Ratio ของทางหลวง ซึ่งคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ โดยน าค่าปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้น
จากการขนส่งดินและวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างด้วยรถบรรทุกขนาดใหญ่และขนส่งคนงานก่อสร้างของโครงการ  

(260 PCU/ชั่วโมง) มาท าการประเมินสภาพการจราจร ผลการประเมินแสดงดังตารางที่ 5.4-8 ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า 
ผลการคาดการณ์ปริมาณจราจรที่อยู่บริเวณพื้นที่โครงการในระยะก่อสร้างเป็นเวลา 3 ปี ในช่วงปี พ.ศ. 2564 -2566 
พบว่า ถนนทุกเส้นทางมีปริมาณจราจรจากการขนส่งวัสดุก่อสร้างและคนงานก่อสร้างเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ไม่ได้ส่ง  
ผลกระทบมากนัก โดยระดับการให้บริการของทางหลวงแต่ละสายยังคงอยู่ในระดับ A มีความคล่องตัวสูง ดังนั้น  
ในการก่อสร้างที่จะมีการคมนาคมขนส่งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จะส่งผลกระทบให้กับสภาพการจราจรเปลี่ยนแปลงไป  
ในระดับปานกลาง 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 5.4-8 คาดการณ์ปริมาณจราจรในระยะก่อสร้าง ของถนนสายหลักบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ 

ปี 
พ.ศ. 

ทางหลวงหมายเลข 3  ทางหลวงหมายเลข 331 ทางหลวงหมายเลข 332 
กรณีไม่มีโครงการ กรณีมีโครงการ กรณีไม่มีโครงการ กรณีมีโครงการ กรณีไม่มีโครงการ กรณีมีโครงการ 

ปริมาณจราจร
เฉลี่ย 

(PCU/ชั่วโมง) 

V/C 
Ratio 

LOS 
ปริมาณจราจร

เฉลี่ย 
(PCU/ชั่วโมง) 

V/C 
Ratio 

LOS 
ปริมาณจราจร

เฉลี่ย 
(PCU/ชั่วโมง) 

V/C 
Ratio 

LOS 
ปริมาณจราจร

เฉลี่ย 
(PCU/ชั่วโมง) 

V/C 
Ratio 

LOS 
ปริมาณจราจร

เฉลี่ย 
(PCU/ชั่วโมง) 

V/C 
Ratio 

LOS 
ปริมาณจราจร

เฉลี่ย 
(PCU/ชั่วโมง) 

V/C 
Ratio 

LOS 

2564 3,257 0.41 A 3,377 0.42 A 2,154 0.27 A 2,274 0.28 A 1,781 0.45 A 1,901 0.48 A 
2565 3,472 0.43 A 3,592 0.45 A 2,293 0.29 A 2,413 0.30 A 1,883 0.47 A 2,003 0.50 A 
2566 3,668 0.46 A 3,788 0.47 A 2,406 0.30 A 2,526 0.32 A 1,981 0.50 A 2,101 0.53 A 

 

ตารางที่ 5.4-8 คาดการณ์ปริมาณจราจรในระยะก่อสร้าง ของถนนสายหลักบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ (ต่อ) 

ปี  
พ.ศ. 

ทางหลวงหมายเลข 3126  ถนนสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 
กรณีไม่มีโครงการ กรณีมีโครงการ กรณีไม่มีโครงการ กรณีมีโครงการ 

ปริมาณจราจร
เฉลี่ย 

(PCU/ชั่วโมง) 

V/C 
Ratio 

LOS 
ปริมาณจราจร

เฉลี่ย 
(PCU/ชั่วโมง) 

V/C 
Ratio 

LOS 
ปริมาณจราจร

เฉลี่ย 
(PCU/ชั่วโมง) 

V/C 
Ratio 

LOS 
ปริมาณจราจร

เฉลี่ย 
(PCU/ชั่วโมง) 

V/C 
Ratio 

LOS 

2564 2,005 0.17 A 2,125 0.18 A 690 0.09 A 810 0.10 A 
2565 2,090 0.17 A 2,210 0.18 A 842 0.11 A 962 0.12 A 
2566 2,203 0.18 A 2,323 0.19 A 956 0.12 A 1,076 0.13 A 

หมายเหตุ : - ทางหลวงหมายเลข 3 ถนนสุขุมวิท มีขนาด 4 ช่องจราจร  - ทางหลวงหมายเลข 331 มีขนาด 4 ช่องจราจร 
  - ทางหลวงหมายเลข 332 มีขนาด 2 ช่องจราจร  - ทางหลวงหมายเลข 3216 มีขนาด 6 ช่องจราจร 
  - ถนนสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา มีขนาด 4 ช่องจราจร 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
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5.4.3.2 ระยะด าเนินการ 

(1) แนวทางการศึกษา 

คาดการณ์ปริมาณการจราจรและอัตราส่วน V/C Ratio ที่เกิดขึ้นจากการเดินทางของผู้โดยสารที่มาใช้
บริการสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา เพื่อวิเคราะห์ประเมินสภาพจราจรบนถนนบริเวณโดยรอบพื้นที่สนามบินนานาชาติ
อู่ตะเภา รวมทั้งรวบรวมข้อมูลการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในปัจจุบันและอนาคต ตามแผนปฏิบัติการการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน ในเขตพัฒนาพิเศษพัฒนาภาคตะวันออก เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาสนามบินนานาชาติ 
อู่ตะเภา โดยรายละเอียดแนวทางการศึกษาดังแสดงในระยะก่อสร้าง 

(2) ผลการศึกษา 

ภายหลังจากเปิดด าเนินการทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ในปี พ.ศ. 2567 จะท าให้
มีปริมาณเที่ยวบินและปริมาณผู้โดยสารเพิ่มขึ้น โดยอาจจะส่งผลให้มีปริมาณจราจรเข้า -ออกสนามบินนานาชาติ 
อู่ตะเภาเพิ่มมากข้ึน และน าไปสู่การเพิ่มปริมาณจราจรบนโครงข่ายถนนสายหลักโดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 
ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการประเมินผลกระทบและวิเคราะห์สภาพการจราจรในอนาคตกรณีมีโครงการ ทั้งนี้ ได้ใช้ข้อมูล
จากรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวางแผนแม่บทโครงการศึกษาความเหมาะสม โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและ
พื้นที่โดยรอบ จังหวัดระยอง (เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561) ที่ได้ท าการคาดการณ์ปริมาณการเดินทางและขนส่งทางอากาศ

ของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ แสดงดังตารางที่ 5.4-9  

ตารางที่ 5.4-9 การคาดการณ์ปริมาณการใช้สนามบินนานาชาติอู่ตะเภาในอนาคต 
ข้อมูล หน่วย ระยะที่ 1 : พ.ศ. 2571 ระยะที่ 2 : พ.ศ. 2581 ระยะที่ 3 : พ.ศ. 2591 

จ านวนผู้โดยสาร  ล้านคนต่อป ี 14 38 70 
จ านวนเที่ยวบิน เที่ยวต่อป ี 78,000 189,000 305,000 

จ านวนเที่ยวบินขนส่งสินค้า เที่ยวต่อป ี 2,600 11,000 19,200 
ปริมาณสินค้า ล้านตันต่อป ี 0.194 0.591 1.108 

ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวางแผนแม่บทโครงการศึกษาความเหมาะสม โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและพื้นที่โดยรอบ จังหวัด
ระยอง (เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561) 

1) ผลการวิเคราะห์สภาพสภาพการจราจร 

ที่ปรึกษาได้วิเคราะห์แปลงปริมาณผู้โดยสารและปริมาณการขนส่งสินค้าเป็นปริมาณจราจร  
โดยใช้สมมติฐานกรณีเลวร้ายสุด (Worse Case Scenario) ปริมาณจราจรมากที่สุดที่เป็นไปได้และใช้โครงข่ายถนน 
ทุกเส้นทาง โดยผู้โดยสาร 1 คน ใช้รถ 1 คัน หรือ 1 PCU และปริมาณสินค้าขนส่งด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ ที่บรรทุก
ปริมาณสินค้าประมาณ 15 ตัน/คัน (ตามกฎหมายให้รถบรรทุก 10 ล้อ มีน้ าหนักบรรทุกสุทธิรวมน้ าหนักรถได้ไม่เกิน 
25 ตัน) ค านวณปริมาณจราจรต่อวันโดยหารด้วย 365 วัน จากนั้นการประเมินปริมาณจราจรสูงสุดต่อชั่วโมง  

ซึ่งมีสมมติฐานร้อยละ 10 ของทั้งวัน เพื่อน าไปประเมินค่า V/C Ratio แสดงดังตารางที่ 5.4-10 และผลการวิเคราะห์

สภาพการจราจรเปรียบเทียบกรณีก่อสร้างพัฒนาโครงการ แสดงดังตารางที่ 5.4-11  

ร่าง
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คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
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ตารางที่ 5.4-10 การประเมินปริมาณจราจรจากการใช้สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 

ปี พ.ศ. 

ปริมาณจราจรเฉลี่ย
ต่อวันจากผู้โดยสาร 

(คัน/วัน) 
x 1 PCU 

ปริมาณจราจรเฉลี่ย
ต่อชั่วโมงจาก

ผู้โดยสาร 
(PCU/ชม.) 

ปริมาณจราจรเฉลี่ย
ต่อวันจากสนิค้า 

(คัน/วัน) 
x 2.5 PCU 

ปริมาณจราจร
เฉลี่ยต่อชั่วโมงจาก
สินค้า (PCU/ชม.) 

รวม 
(PCU/ชม.) 

2571 38,356 3,836 86 8 3,844 
2581 104,110 10,411 270 27 10,438 
2591 191,781 19,178 506 51 19,229 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 5.4-11 ผลการวิเคราะห์สภาพการจราจรเทียบกับการพัฒนาโครงการในระยะด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 

ทางหลวงหมายเลข 3  ทางหลวงหมายเลข 331 ทางหลวงหมายเลข 332 ทางหลวงหมายเลข 3216 ถนนสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 

กรณีไม่มีโครงการ กรณีมีโครงการ กรณีไม่มีโครงการ กรณีมีโครงการ กรณีไม่มีโครงการ กรณีมีโครงการ กรณีไม่มีโครงการ กรณีมีโครงการ กรณีไม่มีโครงการ กรณีมีโครงการ 

ปริมาณจราจร
เฉลี่ย 

(PCU/ชั่วโมง) 

V/C 
Ratio 

LOS 
ปริมาณจราจร

เฉลี่ย 
(PCU/ชั่วโมง) 

V/C 
Ratio 

LOS 
ปริมาณจราจร

เฉลี่ย 
(PCU/ชั่วโมง) 

V/C 
Ratio 

LOS 
ปริมาณจราจร

เฉลี่ย 
(PCU/ชั่วโมง) 

V/C 
Ratio 

LOS 
ปริมาณจราจร

เฉลี่ย 
(PCU/ชั่วโมง) 

V/C 
Ratio 

LOS 
ปริมาณจราจร

เฉลี่ย 
(PCU/ชั่วโมง) 

V/C 
Ratio 

LOS 
ปริมาณจราจร

เฉลี่ย 
(PCU/ชั่วโมง) 

V/C 
Ratio 

LOS 
ปริมาณจราจร

เฉลี่ย 
(PCU/ชั่วโมง) 

V/C 
Ratio 

LOS 
ปริมาณจราจร

เฉลี่ย 
(PCU/ชั่วโมง) 

V/C 
Ratio 

LOS 
ปริมาณจราจร

เฉลี่ย 
(PCU/ชั่วโมง) 

V/C 
Ratio 

LOS 

2567 3,852 0.32 A 4,260 0.36 A 2,496 0.31 A 2,904 0.36 A 2,063 0.26 A 2,471 0.31 A 2,279 0.19 A 2,687 0.22 A 1,085 0.14 A 1,493 0.19 A 

2568 4,026 0.34 A 4,887 0.41 A 2,620 0.33 A 3,482 0.44 A 2,162 0.27 A 3,024 0.38 A 2,360 0.20 A 3,222 0.27 A 1,219 0.15 A 2,081 0.26 A 

2569 4,231 0.35 A 5,551 0.46 A 2,732 0.34 A 4,052 0.51 A 2,255 0.28 A 3,575 0.45 A 2,455 0.20 A 3,775 0.31 A 1,349 0.17 A 2,669 0.33 A 

2570 4,410 0.37 A 6,194 0.52 A 2,835 0.35 A 4,618 0.58 A 2,344 0.29 A 4,128 0.52 A 2,542 0.21 A 4,326 0.36 A 1,473 0.18 A 3,257 0.41 A 

2571 4,587 0.38 A 6,825 0.57 A 2,943 0.37 A 5,182 0.65 B 2,435 0.30 A 4,673 0.58 A 2,623 0.22 A 4,862 0.41 A 1,606 0.20 A 3,844 0.48 A 

2572 4,765 0.40 A 7,533 0.63 B 3,055 0.38 A 5,824 0.73 C 2,528 0.32 A 5,296 0.66 B 2,712 0.23 A 5,480 0.46 A 1,735 0.22 A 4,504 0.56 A 

2573 4,942 0.41 A 8,242 0.69 B 3,159 0.39 A 6,459 0.81 D 2,617 0.33 A 5,917 0.74 C 2,798 0.23 A 6,098 0.51 A 1,863 0.23 A 5,163 0.65 B 

2574 5,117 0.43 A 8,947 0.75 C 3,264 0.41 A 7,094 0.89 D 2,706 0.34 A 6,536 0.82 D 2,881 0.24 A 6,711 0.56 A 1,993 0.25 A 5,823 0.73 C 

2575 5,284 0.44 A 9,643 0.80 C 3,371 0.42 A 7,730 0.97 E 2,796 0.35 A 7,155 0.89 D 2,965 0.25 A 7,324 0.61 B 2,123 0.27 A 6,482 0.81 D 

2576 5,452 0.45 A 10,342 0.86 D 3,476 0.43 A 8,365 1.05 F 2,885 0.36 A 7,775 0.97 E 3,050 0.25 A 7,940 0.66 B 2,251 0.28 A 7,141 0.89 D 

2577 5,618 0.47 A 11,038 0.92 E 3,578 0.45 A 8,998 1.12 F 2,972 0.37 A 8,392 1.05 F 3,133 0.26 A 8,553 0.71 C 2,381 0.30 A 7,801 0.98 E 

2578 5,781 0.48 A 11,730 0.98 E 3,682 0.46 A 9,632 1.20 F 3,061 0.38 A 9,010 1.13 F 3,216 0.27 A 9,165 0.76 C 2,510 0.31 A 8,460 1.06 F 

2579 5,940 0.50 A 12,420 1.04 F 3,785 0.47 A 10,265 1.28 F 3,148 0.39 A 9,628 1.20 F 3,299 0.27 A 9,778 0.81 D 2,639 0.33 A 9,119 1.14 F 

2580 6,097 0.51 A 13,108 1.09 F 3,886 0.49 A 10,896 1.36 F 3,234 0.40 A 10,245 1.28 F 3,381 0.28 A 10,391 0.87 D 2,768 0.35 A 9,779 1.22 F 

2581 6,253 0.52 A 13,793 1.15 F 3,987 0.50 A 11,527 1.44 F 3,321 0.42 A 10,861 1.36 F 3,462 0.29 A 11,002 0.92 E 2,898 0.36 A 10,438 1.30 F 

2582 6,405 0.53 A 14,695 1.22 F 4,087 0.51 A 12,377 1.55 F 3,407 0.43 A 11,696 1.46 F 3,543 0.30 A 11,833 0.99 E 3,027 0.38 A 11,317 1.41 F 

2583 6,554 0.55 A 15,594 1.30 F 4,186 0.52 A 13,226 1.65 F 3,492 0.44 A 12,532 1.57 F 3,624 0.30 A 12,664 1.06 F 3,156 0.39 A 12,196 1.52 F 

2584 6,702 0.56 A 16,491 1.37 F 4,285 0.54 A 14,075 1.76 F 3,577 0.45 A 13,366 1.67 F 3,704 0.31 A 13,494 1.12 F 3,286 0.41 A 13,075 1.63 F 

2585 6,846 0.57 A 17,385 1.45 F 4,383 0.55 A 14,922 1.87 F 3,661 0.46 A 14,200 1.78 F 3,784 0.32 A 14,323 1.19 F 3,415 0.43 A 13,954 1.74 F 

2586 6,988 0.58 A 18,277 1.52 F 4,480 0.56 A 15,769 1.97 F 3,745 0.47 A 15,034 1.88 F 3,863 0.32 A 15,152 1.26 F 3,544 0.44 A 14,833 1.85 F 

2587 7,127 0.59 A 19,166 1.60 F 4,577 0.57 A 16,616 2.08 F 3,828 0.48 A 15,867 1.98 F 3,942 0.33 A 15,981 1.33 F 3,673 0.46 A 15,712 1.96 F 

2588 7,264 0.61 B 20,053 1.67 F 4,672 0.58 A 17,461 2.18 F 3,911 0.49 A 16,700 2.09 F 4,021 0.34 A 16,809 1.40 F 3,803 0.48 A 16,591 2.07 F 

2589 7,398 0.62 B 20,937 1.74 F 4,767 0.60 A 18,306 2.29 F 3,993 0.50 A 17,532 2.19 F 4,099 0.34 A 17,637 1.47 F 3,932 0.49 A 17,471 2.18 F 

2590 7,530 0.63 B 21,818 1.82 F 4,862 0.61 B 19,150 2.39 F 4,075 0.51 A 18,363 2.30 F 4,176 0.35 A 18,465 1.54 F 4,061 0.51 A 18,350 2.29 F 

2591 7,659 0.64 B 22,697 1.89 F 4,955 0.62 B 19,993 2.50 F 4,156 0.52 A 19,194 2.40 F 4,253 0.35 A 19,291 1.61 F 4,190 0.52 A 19,229 2.40 F 
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จากผลการวิเคราะห์ดังตารางข้างต้น โดยปริมาณจราจรส่วนที่เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาโครงการจะน าไป
เพิ่มบนทางหลวงสายต่างๆ ทุกเส้นทาง ซึ่งในภาพรวมพบว่า 

 กรณีมีโครงการในทุกเส้นทางเมื่อถึงการพัฒนาในระยะที่ 3 ปี พ.ศ. 2591 โครงข่ายถนนสายหลัก
ทุกเส้นทางจะติดขัดมากโดยมีระดับการให้บริการระดับ F ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง
ปรับปรุงขยายช่องจราจรของถนนสายหลักทุกเส้นทาง โดยปรับ ให้มีขนาดอย่างน้อย 6 ช่อง
จราจรในช่วงการพัฒนาระยะที่ 2 ปี พ.ศ. 2581 และเป็น 10 ช่องจราจร ในช่วงการพัฒนาระยะ
ที่ 3 ปี พ.ศ. 2591 

 ถนนสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาจะรองรับปริมาณการจราจรเข้า-ออกสนามบินนานาชาติ 
อู่ตะเภาได้ไม่ถึงการพัฒนาระยะที่ 2 ปี พ.ศ. 2581 ซึ่งจะเต็มขีดความสามารถในการรองรับ
รถยนต์ 

 ทางหลวงหมายเลข 3216 เป็นเส้นทางหลักในการเดินทางมายังสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา  
ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างเพื่อปรับปรุงให้มีขนาด 6 ช่องจราจรตลอดเส้นทาง เนื่องจากเป็น
เส้นทางมุ่งไปสู่ท่าเรือจุกเสม็ด ซึ่งสามารถรองรับปริมาณจราจรจนเต็มขีดความสามารถ 
ในการรองรับได้ถึงปี พ.ศ. 2583 

2) แผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor : EEC)  

จากการทบทวนรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ณ เดือนมีนาคม 2563 (ที่มา : กระทรวง
คมนาคม ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร) มีแผนยุทธศาสตร์ในการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่าย 
การขนส่งในปัจจุบัน โดยแก้ไขปัญหาคอขวด เชื่อมโยงโครงข่ายให้สมบูรณ์ (Missing Link) และเพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่งเสริมการเดินทางผู้โดยสารและขนส่งสินค้าทางรางและทางน้ า พัฒนาการ
เชื่อมโยงประตูเศรษฐกิจ ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือมาบตาพุด สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา กับโครงข่ายคมนาคมหลัก 
แบบไร้รอยต่อ (Seamless Connection) เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางและขนส่งสินค้า และยกระดับคุณภาพ 
การให้บริการการเดินทางของนักลงทุนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่เศรษฐกิจ โดยมีแผนปฏิบัติการ 3 ระยะ ดังนี้ 

- ระยะเร่งด่วน 2 ปี (พ.ศ. 2560 – 2561) เป็นแผนงาน/โครงการที่ต้องเร่งด าเนินการทันที 
เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจในพื้นที่ EEC 

- ระยะกลาง 3 ปี (พ.ศ. 2562 – 2564) เป็นแผนงาน/โครงการที่ต้องท าต่อเนื่องจากระยะ
เร่งด่วน เพื่อให้โครงข่ายการคมนาคมขนส่งสามารถรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ระยะต่อไป (ตั้งแต่ พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป) เป็นแผนงาน/โครงการเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่ 
EEC อย่างยั่งยืน รวมถึงการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมกับภูมิภาคอ่ืนและกับประเทศ 
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เพื่อนบ้าน เพื่อสนับสนุนให้ EEC เป็นประตูเศรษฐกิจของ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และ
เวียดนาม) อย่างสมบูรณ์ 

ทั้งนี้ จากข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออกจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่ามีโครงการพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมทางถนน ทางราง และ
ทางน้ า อยู่โดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ดังนี้ 

2.1) โครงข่ายคมนาคมที่ด าเนินการ/ก่อสร้างแล้วเสร็จ 

โครงการพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมที่ด าเนินการ/ก่อสร้างแล้วเสร็จ ประกอบด้วย 
โครงการพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมทางถนนและทางน้ า โดยมีชื่อโครงการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

แผนงาน และสถานภาพโครงการแสดงดังตารางที่ 5.4-12  

ตารางที่ 5.4-12 โครงข่ายคมนาคมที่ด าเนินการ/ก่อสร้างเสร็จ 
โครงการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาแผนงาน สถานภาพโครงการปัจจุบัน 

1. โครงข่ายคมนาคมทางถนน 
- โครงการก าหนดเส้นทางเดินรถ 

โดยสารประจ าทางเพื่อรองรับ 
ท่าอากาศยานอู่ตะเภา 

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 

2. โครงข่ายคมนาคมทางน้ า 
- โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร 

เรือเฟอร์รี่ (Ferry Terminal) 
พร้อมสิง่อ 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 

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

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

2.2) โครงข่ายคมนาคมที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ/ก่อสร้าง 

โครงการพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ/ก่อสร้าง โครงการ
พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมทางถนน ทางราง และทางน้ า โดยมีชื่อโครงการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

แผนงาน และสถานภาพโครงการแสดงดังตารางที่ 5.4-13  
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ตารางที่ 5.4-13 โครงข่ายคมนาคมที่อยู่ระหว่างด าเนินการ/ก่อสร้างเสร็จ 
โครงการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาแผนงาน สถานภาพโครงการปัจจุบัน 

1. โครงข่ายคมนาคมทางถนน 
- โครงการ ทล.3126 ทางเข้า 

ท่าอากาศยานอู่ตะเภา-ท่าเรือจุกเสม็ด 
กรมทางหลวง พ.ศ. 2561-2563 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

- โครงการ ทล.332 แยก ทล.3 
(แยกเจ)-แยก ทล.3 (แยกอู่ตะเภา) 

กรมทางหลวง พ.ศ.2562-2564 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

- โครงการทางหลวงพิเศษระหว่าง
เมือง (Motorway) กรุงเทพฯ-
ชลบุรี-พัทยา-มาบตาพุด 

กรมทางหลวง พ.ศ. 2559-2563 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

2. โครงข่ายคมนาคมทางราง 
- โครงการก่อสร้างสถานีรถไฟอู่ตะเภา การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561-2563 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
- โครงการรถไฟความเร็วสูง  

กรุงเทพ-ระยอง  
(เชื่อม 3 สนามบินแบบไร้รอยต่อ) 

การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561-2566 อยู่ระหว่างการรื้อย้าย
สาธารณูปโภค 

3. โครงข่ายคมนาคมทางน้ า 
- โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรม

มาบตาพุด ระยะท่ี 3 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 

พ.ศ. 2560-2567 อยู่ระหว่าง กนอ. ขอใบอนุญาต
ก่อสร้างสิ่งล่วงล้ าล าน้ าจาก 

กรมเจ้าท่า 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. โครงข่ายคมนาคมทางถนน 

 โครงการ ทล.3126 ทางเข้าท่าอากาศยานอู่ตะเภา-ท่าเรือจุกเสม็ด 

โครงการขยายทางหลวงหมายเลข 3126 ทางเข้าท่าอากาศยานอู่ตะเภา – ท่าเรือ
จุกเสม็ด จาก กม. 3+400 ถึง กม. 11+163 รวมระยะทาง 7.763 กิโลเมตร จากจราจร 2 ช่องจราจร เป็น 4  
ช่องจราจร ปัจจุบันโครงการฯ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และจะสิ้นสุดสัญญาวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

 โครงการ ทล.332 แยก ทล.3 (แยกเจ)-แยก ทล.3 (แยกอู่ตะเภา) 

โครงการขยายทางหลวงหมายเลข 332 แยก ทางหลวงหมายเลข 3 (แยกเจ) - 
แยกทางหลวงหมายเลข 3 (แยกอู่ตะเภา) จาก กม. 0+000 ถึง กม. 14+487 รวมระยะทาง 14.487 กิโลเมตร จากขนาด 
2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ปัจจุบันโครงการฯ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จะแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2564 
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 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 ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการ และช่วงพัทยา-มาบตาพุด จาก กม. 2+300 ถึง 
กม. 35+381.335 ผ่านอ าเภอบางละมุง อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และไปบรรจบที่ทางหลวงหมายเลข 3 บริเวณ 
อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง รวมระยะทาง 32 กิโลเมตร จ านวน 6 ช่องจราจร  

2. โครงข่ายคมนาคมทางราง 

 โครงการก่อสร้างสถานีรถไฟอู่ตะเภา 

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) โครงการก่อสร้างสถานี รถไฟ อู่ตะเภา  
ที่ กม. 188+523 ถึง กม. 189+173 เส้นทางรถไฟสายชุมทางเขาชีจรรย์-ท่าเรือจุกเสม็ด ตั้งอยู่บริเวณข้างอ่างเก็บน้ า
กองทัพเรือใกล้กับทางเข้าสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา เป็นการก่อสร้างอาคารสถานีรถไฟ ชานชาลา อาคารจอดรถบัส 
ส าหรับรับ-ส่ง ผู้โดยสาร อาคารบ้านพัก เป็นต้น ปัจจุบันโครงการฯ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จะแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2563 

 โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ-ระยอง (เชื่อม 3 สนามบินแบบไร้รอยต่อ) 

คณ ะกรรมการน โยบ ายพัฒ นาระ เบี ย งเศรษ ฐกิ จพิ เศษภาคตะวันออก  
โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560 มีมติให้ รฟท. ศึกษาความเหมาะสม
โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินแบบไร้รอยต่อ (ดอนเมือง -สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) เพื่อรองรับการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) โดยเป็นการพัฒนาระบบรถไฟเชื่อม
สนามบินทั้ง 3 แห่ง แบบไร้รอยต่อรวม 3 โครงการย่อย ได้แก่ 1) โครงการรถไฟความเร็วสูง เส้นทางกรุงเทพ -ระยอง 
(ลาดกระบัง-ระยอง) ระยะทางประมาณ 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.) ได้ประกาศเชิญชวน 
เอกชนร่วมลงทุน เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 และลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โดยจะเริ่ม
ก่อสร้างได้ใน 12 เดือน และก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 5 ปี หรือภายในปี พ.ศ. 2566  

โดยโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 สนามบิน มี 9 สถานี ได้แก่ สถานี 
ดอนเมือง สถานีบางซื่อ สถานีมักกะสัน สถานีสุวรรณภูมิ สถานีฉะเชิงเทรา สถานีชลบุรี สถานีศรีราชา สถานีพัทยา 

และสถานีอู่ตะเภา รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 5.4-2 
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ที่มา : www.bkkcitismart.com 

รูปที่ 5.4-2 โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ-ระยอง (เชื่อม 3 สนามบินแบบไร้รอยต่อ) 

3. โครงข่ายคมนาคมทางน้ า 

 โครงการพัฒนาท่าเรือมาบตาพุด ระยะที่ 3 

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นผู้รับผิดชอบการพัฒนานิคม
อุตสาหกรรมและชุมชนใหม่มาบตาพุด โดยได้ด าเนินการระยะที่ 1 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2535 และระยะที่ 2 ในปี  
พ.ศ. 2542 โดยในส่วนของท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดได้มีการพัฒนาแล้วรวม 2 ระยะ  

ทั้ งนี้  เนื่ องจากสถานการณ์ ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการขยายตั ว 
อย่างต่อเนื่อง จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 เพื่อรองรับการเติบโตของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ โดยโครงการตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมือง จังหวัดระยอ 

(รูปที่ 5.4-3) มีเนื้อที่ 1,000 ไร่ โดยแบ่งเป็นพื้นที่หน้าท่า 550 ไร่ มีความยาวพื้นที่หน้าท่า 2,200 เมตร ประกอบด้วย 
ท่าเรือของเหลว ท่าเรือก๊าซ ท่าเรือบริการ พื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมด้านพลังงาน บ่อเก็บกักตะกอนดิน และเขื่อน  
กันคลื่น โดยพร้อมเปิดด าเนินการในปี พ.ศ. 2567 (ที่มา : แผนภาพรวมเพื่อพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(พ.ศ. 2560-2565) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก) ทั้งนี้ กนอ. ได้ลงนามในสัญญา
ร่วมลงทุนโครงการพัฒนาท่าเทียบเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 (ช่วงที่ 1) กับบริษัทกัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี 
เทอมินัล จ ากัด เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โดยมีแผนเริ่มออกแบบรายละเอียดและก่อสร้างถมทะเลในปี พ.ศ. 
2564-2567 ก่อสร้างท่าเทียบเรือปี พ.ศ. 2567-2569 ปัจจุบัน กนอ. อยู่ระหว่างด าเนินการขอใบอนุญาตปลูกสร้าง 
สิ่งล่วงล้ าล าน้ าจากกรมเจ้าท่าและใบอนุญาตอ่ืนๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของโครงการพัฒนาท่าเรือมาบตาพุด 
(ระยะที่ 3) (ที่มา : รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 กระทรวงคมนาคม ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร)  
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ที่มา : https://www.eeco.or.th 

รูปที่ 5.4-3 โครงการพัฒนาท่าเรือมาบตาพุด ระยะที่ 3 

 โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 

การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท .) เป็นผู้รับผิดชอบ ปัจจุบันท่าเรือแหลมฉบัง 
มีปริมาณสินค้าคอนเทนเนอร์ผ่านท่า 6.77 ล้านทีอียู/ปี (ระยะที่ 1 จ านวน 4,375 ล้านตู้ และระยะที่ 2 จ านวน 
2,404 ล้านตู้) มีขีดความสามารถรองรับสูงสุดได้ถึง 11.1 ล้านทีอียู/ปี ซึ่งคาดว่าหากท่าเรือแหลมฉบังมีอัตราการ
เติบโตต่อปีที่ร้อยละ 5 จะมีปริมาณตู้สินค้าเกินขีดความสามารถของท่าเรือในปี พ.ศ. 2568 เนื่องจากการพัฒนา
ท่าเรือน้ าลึกขนาดใหญ่จะต้องใช้ระยะเวลาตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน ศึกษาออกแบบก่อสร้าง ไปจนถึงเปิดให้บริการ
กว่า 10 ปี จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเร่งการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ตั้งอยู่ที่ ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา 

จังหวัดชลบุรี (รูปที่ 5.4-4) มีพื้นที่รวม 1,600 ไร่ ความลึกแอ่งน้ า -18 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง สามารถ
รองรับเรือระวางขับน้ าไม่ต่ ากว่า 100,000 เดทเวทตัน ประกอบด้วย 1) ท่าเรือขนส่งรถยนต์ 1 ท่า (ความจุ 1 ล้าน
คัน/ปี)  2) ท่าเทียบเรือสินค้าทั่วไปและตู้สินค้า 1 ท่า  3) ท่าเทียบเรือตู้สินค้าไม่ต่ ากว่า 7 ล้านทีอียู/ปี  

โดยเปิดด าเนินการในปี พ.ศ. 2568 (ที่มา : แผนภาพรวมเพื่อพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (พ.ศ. 2560-2565) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก) มีแผนการ
ด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2566) และการก่อสร้างท่าเทียบเรือและติดตั้งอุปกรณ์ขนถ่าย  
3 ปี (พ.ศ. 2565 - 2568) ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างด าเนินการ 
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ที่มา : https://www.eeco.or.th 

รูปที่ 5.4-4 โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 
 

5.4.4 สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

5.4.4.1 ระยะก่อสร้าง 

(1) แนวทางการศึกษา 

คาดการณ์ความต้องการใช้น้ าของคนงานและเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 
ประเมินความเพียงพอของแหล่งน้ า และระบบส ารองน้ าใช้ ประเมินผลกระทบจากการใช้น้ าของโครงการต่อผู้ใช้น้ า
ปัจจุบันโดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา รวมทั้งพิจารณาเร่ืองการจัดการระบบไฟฟ้าส าหรับกิจกรรมการก่อสร้าง 

(2) ผลการศึกษา 

ในระยะก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 จะส่งผลกระทบต่อการใช้ระบบสาธารณูปโภคภายในสนามบิน
นานาชาติอู่ตะเภา และชุมชนที่อยู่โดยรอบในระดับต่ ามาก เนื่องจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการมีความต้องการใช้น้ า
และไฟฟ้าเพิ่มขึ้นน้อยมาก ซึ่งระบบสาธารณูปโภคที่มีอยู่ภายในสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา สามารถรองรับได้อย่าง
เพียงพอ 

โดยคาดว่าจะมีจ านวนคนงานก่อสร้าง จ านวน 300 คน และเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง จ านวน 
30 คน รวมจ านวน 330 คนต่อวัน ซึ่งคนงานทั้งหมดจะเดินทางไป-กลับทุกวัน ไม่มีการพักอาศัยอยู่ในพื้นที่สนามบิน
นานาชาติอู่ตะเภา จึงได้ประเมินความต้องการใช้น้ าและไฟฟ้า ดังนี้ 
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1) การใช้น้ า 

กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 จะมีคนงานก่อสร้างและ
เจ้าหน้าที่ควบคุมคนงานเข้ามาท างานภายในสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาสูงสุด จ านวน 330 คน ซึ่งจะท าให้มีการใช้
น้ าเพิ่มขึ้น และอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้น้ าของชุมชนบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ จึงได้ประเมินความ
ต้องการใช้น้ าของคนงานก่อสร้างเจ้าหน้าที่ควบคุมคนงานก่อสร้าง แยกเป็น 2 บริเวณ คือ 

1.1) ภายในพื้นที่สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 

ส านักงานควบคุมการก่อสร้างโครงการซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 
บริเวณด้านทิศเหนือซึ่งจะมีความต้องการใช้น้ าประมาณ 23.10 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (ค านวณจากอัตราการใช้น้ า  
ของเจ้าหน้าที่และคนงานก่อสร้างในส านักงานควบคุมการก่อสร้าง เท่ากับ 70 ลิตรต่อคนต่อวัน (ที่มา : แนวทาง 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม, พ.ศ. 2549) โดยโครงการจะขอรับบริการน้ าประปาจากบริษัท อีสท์วอเตอร์ ซึ่งจะเป็นผู้ก่อสร้างและ
ให้บริการน้ าประปาภายในพื้นที่โครงการ โดยตามแผนการก่อสร้างระบบน้ าประปาจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2564  
เพื่อจ าหน่ายน้ าประปาในเขตพื้นที่บริการซึ่งจะครอบคลุมในระยะก่อสร้างของโครงการด้วย ทั้งนี้ หากทางวิ่งและ 
ทางขับที่ 2 เริ่มก่อสร้างก่อนที่โครงการจะด าเนินการแล้วเสร็จ ผู้รับเหมาก่อสร้างสามารถขอรับบริการน้ าประปา 
จากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉาง ซึ่งสามารถให้บริการน้ าใช้แก่ส านักงานควบคุมการก่อสร้างโครงการ 
ได้อย่างเพียงพอโดยไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้น้ าที่อยู่โดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา โดยโครงการจะ
ก าหนดไว้ในสัญญาจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างให้จัดเตรียมถังเก็บน้ าขนาดไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 14 ถัง  
เพื่อส ารองน้ าใช้ในกรณีน้ าประปาไม่ไหลได้อย่างเพียงพอเป็นเวลา 3 วัน  
 

1.2) ภายนอกพื้นที่สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 

ที่พักคนงานก่อสร้างซึ่งตั้งอยู่นอกพื้นที่สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา การใช้น้ าที่เกิดจาก
กิจกรรมต่างๆ ของคนงานก่อสร้างในชีวิตประจ าวัน เช่น การช าระล้างร่างกาย ชักผ้า ล้างภาชนะ ฯลฯ น้ าใช้ส่วนนี้
สามารถประเมินได้โดยก าหนดให้คนงานก่อสร้างใช้น้ าในอัตรา 150 ลิตรต่อคนต่อวัน (ค านวณจากอัตราการใช้น้ าของ
ที่พักเช่าชั่วคราว อ้างอิงจาก เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์, วิศวกรรมประปา, พ.ศ. 2537) ซึ่งในช่วงก่อสร้างจะมีจ านวน
คนงานสูงสุด ประมาณ 300 คน ดังนั้น คาดว่าจะมีความต้องการใช้น้ าประมาณ 45.00 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  
ซึ่งตามแผนการก่อสร้างระบบน้ าประปาของบริษัท อีสท์วอเตอร์ จะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2564 เพื่อจ าหน่าย
น้ าประปาในเขตพื้นที่บริการซึ่งจะครอบคลุมในระยะก่อสร้างของโครงการด้วย ทั้งนี้ หากทางวิ่งและทางขับที่ 2  
เร่ิมก่อสร้างก่อนที่โครงการจะด าเนินการแล้วเสร็จผู้รับเหมาก่อสร้างสามารถขอรับบริการน้ าประปาจากการประปา
ส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉาง ซึ่งสามารถให้บริการน้ าใช้แก่ที่พักคนงานก่อสร้างได้อย่างเพียงพอโดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนผู้ใช้น้ าที่อยู่โดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา โดยโครงการจะก าหนดไว้ในสัญญาจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างให้
จัดเตรียมถังเก็บน้ าขนาดไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 27 ถัง เพื่อส ารองน้ าใช้ในกรณีน้ าประปาไม่ไหลได้อย่าง
เพียงพอเป็นเวลา 3 วัน เมื่อพิจารณาการใช้น้ าในปริมาณดังกล่าว พบว่า มีผลกระทบกับการใช้น้ าของสนามบินและ
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พื้นที่โดยรอบค่อนข้างน้อย เนื่องจากปริมาณน้ าใช้ เพิ่มขึ้นไม่มาก ประกอบกับการใช้น้ าในส่วนนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะ
ในช่วงที่มีกิจกรรมการก่อสร้างเท่านั้น  

2) การใช้ไฟฟ้า 

โครงการจะได้รับไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ตามแผน 
การก่อสร้างระบบไฟฟ้าจะก่อสร้างแล้วเสร็จปี พ.ศ. 2564 เพื่อจ าหน่ายไฟฟ้าให้ครอบคลุมในระยะก่อสร้างทางวิ่งและ 
ทางขับที่  2 ด้วย ทั้ งนี้  หากทางวิ่ งและทางขับที่  2 เริ่มก่อสร้างก่อนที่ โครงการจะด าเนินการแล้วเสร็จ 
ผู้รับเหมาก่อสร้างสามารถขอรับบริการจากการไฟฟ้าจากกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่อากาศยานอู่ตะเภาในปัจจุบัน และมีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับความต้องการที่มากขึ้น
จากจ านวนคนงานก่อสร้างและกิจกรรมการก่อสร้าง ซึ่งสามารถที่จะจ่ายไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอ ทั้งนี้ กิจกรรม 
การก่อสร้างของโครงการเกิดข้ึนในช่วงเวลาสั้นๆ ดังนั้นจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบแต่อย่างใด 

3) ระบบการสื่อสาร 

ระบบการสื่อสารในพื้นที่สนามบินนานาชาติ อู่ตะเภาในช่วงก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่  2  
มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งปัจจุบันสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาใช้ระบบ Analogue PABX มี Core Switch ตั้งอยู่ที่
อาคารผู้โดยสารหลังที่ 1 อยู่ในความรับผิดชอบของชุมสายโทรศัพท์สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ประกอบด้วยเบอร์
กลาง (9 หลัก) และหมายเลขภายใน (5 หลัก) โดยระบบดังกล่าวจะให้บริการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในพื้นที่ 
ในสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา และโครงข่าย Internet มีบริษัทรับสัมปทานเข้ามาร่วมให้บริการ ทั้งนี้ การพัฒนา
โครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้โทรศัพท์ของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา และชุมชนใกล้เคียง จึงคาดว่าจะ
ไม่เกิดผลกระทบกับโครงข่ายโทรคมนาคม 

5.4.4.2 ระยะด าเนินการ 

(1) แนวทางการศึกษา 

คาดการณ์ความต้องการใช้น้ าเมื่อมีการเปิดให้บริการทางวิ่งและทางขับที่ 2 ในปีอนาคต ประเมิน
ความเพียงพอของแหล่งน้ า ระบบส ารองน้ าใช้ และแผนการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ประเมินผลกระทบจากการใช้น้ าของโครงการต่อผู้ใช้น้ าปัจจุบันโดยรอบ รวมทั้งพิจารณาเรื่องการจัดการระบบไฟฟ้า
ส าหรับใช้ภายในสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 

(2) ผลการศึกษา 
 

1)  การใช้น้ า 

เมื่อโครงการเปิดด าเนินการใช้งานทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภาจะท าให้
จ านวนผู้ใช้บริการหรือผู้โดยสารเพิ่มขึ้นและส่งผลให้มีความต้องการใช้น้ าประปาเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ การคาดการณ์
ปริมาณการใช้สนามบินนานาชาติ อู่ตะเภา ในกรณีมีการเติบโตมากกว่ากรณีปีฐาน (Aggressive Scenario)  

ที่ 70 ล้านคนต่อปี ผลกการคาดการณ์การใช้น้ าแสดงดังตารางที่ 5.4-14 โดยพบว่าภายหลังจากเปิดด าเนินการ  

ร่าง
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ในปี พ.ศ. 2571  2581 และ 2571 จะมีการความต้องการใช้น้ าเท่ากับ 15,496.90  17,140.74 และ 19,332.52 
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ตามล าดับ 

ตารางที่ 5.4-14 การคาดการณ์ปริมาณน้ าใช้ภายในสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา พ.ศ. 2571-2591 

ล าดับ สถานที่ 
ประชากร พื้นที่ 

อัตราการใช้
น้ าประปา 

คาดการณ์ปริมาณการใช้น้ า2/ 
(ลบ.ม./วัน) 

(คน) (ตร.ม.) 
ปริมาณ 

(ลบ.ม./วัน) 
พ.ศ. 2571 พ.ศ. 2581 พ.ศ. 2591 

1 เชิงพาณิชย์-โรงแรม - 50,000 200 200 200 200 
2 เชิงพาณิชย์-ร้านค้า - 27,500 110 110 110 110 
3 เชิงพาณิชย์-ส านักงาน  

(10 ตร.ม./คน) 
20,000 200,000 1,600 1,600 1,600 1,600 

4 เชิงพาณิชย์-สถานท่ีจัดประชุม - 10,000 40 40 40 40 
5 อาคารผู้โดยสาร1/ - 469,000 0.0252/ 958.90 2,602.74 4,794.52 
6 ส่วนสนับสนุนสนามบิน - 60,120 240 240 240 240 
7 คลังสินค้า/โลจิสติก - 287,000 1,148 1,148 1,148 1,148 
8 ศูนย์ซ่อมบ ารุงอากาศยาน - 100,000 400 400 400 400 
9 ศูนย์ซ่อมบ ารุงอากาศยานอื่นๆ/

การฝึกอบรม  
- 200,000 800 800 800 800 

10 น้ าส าหรับระบบท าความเย็น - - 4,500 4,500 4,500 4,500 
11 น้ าส าหรับโรงไฟฟ้า - - 5,500 5,500 5,500 5,500 

รวม   14,538.03 15,496.90 17,140.74 19,332.52 
ท่ีมา : รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวางแผนแม่บทโครงการศึกษาความเหมาะสม โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและพื้นที่โดยรอบ จังหวัดระยอง  (เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561) 
หมายเหตุ :  1/คาดการณ์จ านวนผู้โดยสารในอาคารผู้โดยสาร ดังนี้ 
      - พ.ศ. 2571 จ านวน 14 ล้านคน 
      - พ.ศ. 2581 จ านวน 38 ล้านคน 
      - พ.ศ. 2591 จ านวน 70 ล้านคน 
  2/อัตราการใช้น้ า 25 ลิตร/คน/วัน  

ทั้งนี้ ในระยะด าเนินการทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภาจะได้รับน้ าประปา
จากระบบการผลิตน้ าประปาของบริษัท อีสท์วอเตอร์ ซึ่งได้ออกแบบระบบผลิตน้ าประปาที่มีก าลังการผลิตสูงสุด 
20,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ทั้งนี้ บริษัทฯ วางแผนการก่อสร้างถังส ารองน้ าประปา แบ่งออก 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 
มีถังส ารองน้ าประปาขนาดความจุ 30,000 ลูกบาศก์เมตร สามารถส ารองน้ าประปาไว้ใช้งานได้ไม่ต่ ากว่า 3 วัน และ
ระยะที่ 2 ก่อสร้างถังน้ าส ารองน้ าประปาขนาดความจุ 30,000 ลูกบาศก์เมตร สามารถส ารองน้ าประปาไว้ใช้งานได้ 
ไม่ต่ ากว่า 3 วัน โดยมีความจุของถังส ารองรวม 60,000 ลูกบาศก์เมตร จากศักยภาพของระบบในการจ่ายน้ าประปา
ให้กับสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา เพื่อสามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด 70 ล้านคน โดยจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ 
ต่อการใช้น้ า ของผู้ที่อยู่โดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 

 

 

ร่าง
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2) การใช้ไฟฟ้า 

ในระยะด าเนินการโครงการจะได้รับกระแสไฟฟ้าจาก บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 

ซึ่งผลิตไฟฟ้าและจ าหน่ายให้เอกชนร่วมลงทุนเพื่อวางระบบการส่งจ่ายไฟฟ้าไปยังพื้นที่ต่างๆ ภายในพื้นที่ 6,500 ไร่  

ซึ่งจากการคาดการณ์ปริมาณความต้องการไฟฟ้ารวมทั้งหมด 98.58 เมกะวัตต์ โดยปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ สูงสุด 

160 เมกะวัตต์ ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จะจ าหน่ายเข้ามายังพื้นที่สนามบินนานาชาติอู่ตะเภาทั้งหมด ส่วนปริมาณไฟฟ้า 

ที่เหลือจะจ าหน่ายให้กับกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ เพื่อเสริมความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้า  

ภายในพื้นที่ต่อไป ดังนั้นปริมาณไฟฟ้าจึงเพียงพอต่อปริมาณความต้องการใช้ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบ 

3) ระบบการสื่อสาร 

สนามบินนานาชาติอู่ตะเภาออกแบบอุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อกับเครือข่ายหลัก เช่น อุปกรณ์ loT, 
VoIP Phone, WiFi และอ่ืนๆ ซึ่งจะสามารถเชื่อมต่อและตอบสนองการใช้งานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
ศูนย์ข้อมูลของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา จะมีการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต ( ISP) จ านวน 2 รายขึ้นไป  
หรือมากกว่า เพื่อให้ต่อเชื่อมได้ตลอดเวลา ดังนั้น โครงการจะไม่มีผลกระทบต่อระบบโทรคมนาคมภายในสนามบิน
นานาชาติอู่ตะเภาและพื้นที่โดยรอบโครงการ 

5.4.5 ระบบระบายน้ าและป้องกันน้ าท่วม 

5.4.5.1 ระยะก่อสร้าง 

(1) แนวทางการศึกษา 

ศึกษาลักษณะกิจกรรมในช่วงที่มีการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 และคาดการณ์ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นต่อระบบระบายน้ าภายในสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 

(2) ผลการศึกษา 

การก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภานั้น มีกิจกรรมของการก่อสร้าง ได้แก่ 
การขุด การปรับแต่งพื้นที่ และการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น ซึ่งอาจจะมีการชะล้างดินลงสู่คลองระบายน้ าภายใน
สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อาจส่งผลท าให้คลองตื้นเขิน และการระบายน้ าไม่ดีในบางช่วงของการก่อสร้าง รวมทั้ง
พื้นที่โครงการอยู่ติดทะเล จึงอาจส่งผลกระทบทางลบในระดับต่ า ซึ่งจะเกิดผลเสียต่อระบบระบายน้ าภายในสนามบิน
นานาชาติอู่ตะเภาเท่านั้น ดังนั้น เพื่อลดผลกระทบดังกล่าว โครงการจึงควรมีมาตรการในการป้องกันไม่ให้เศษวัสดุ 
ตกลงสู่ระบบระบายน้ าเพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด 
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5.4.5.2 ระยะด าเนินการ 

(1) แนวทางการศึกษา 

เนื่องด้วยมีการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้พื้นที่จากพื้นดินที่ไม่ได้มีการพัฒนา เป็นทางวิ่งที่ท าด้วย  
แอสฟัลติกคอนกรีตเป็นวัสดุผิวทางวิ่ง และปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตเป็นวัสดุผิวทางขับท าให้สภาพอุทกวิทยาน้ า 
ผิวดินและการระบายน้ าเปลี่ยนแปลงไป 

(2) ผลการศึกษา 

โครงการมีการออกแบบและก่อสร้างระบบระบายน้ าย่อยในส่วนของทางวิ่งและทางขับที่  2  
อย่างเพียงพอ จะไม่มีผลกระทบต่อระบบระบายน้ าภายในพื้นที่โครงการและจากการที่สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา
ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง จากการตรวจสอบข้อมูล ไม่พบว่า ที่ตั้งโครงการไม่อยู่พื้นที่น้ าท่วมซ้ าซาก ดังนั้น 
ผลกระทบที่จะเกิดจากน้ าท่วมจะมาจากปริมาณน้ าฝนที่ตกลงมาเพียงปัจจัยเดียวเท่านั้น เมื่อพิจารณาพื้นที่ใช้สอย  
ของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา สามารถแบ่งตามลักษณะพื้นที่ได้เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นพื้นดินและส่วนที่เป็น 
พื้นแอสฟัลติกคอนกรีตเป็นวัสดุผิวทางวิ่ง และปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตเป็นวัสดุผิวทางขับ ส่วนที่เป็นพื้นดินปริมาณ
ฝนที่ตกลงมาส่วนหนึ่งจะซึมลงดิน ปริมาณน้ าที่เหลือจะถือว่าเป็นปริมาณน้ าหลาก (Run-off) ส าหรับส่วนที่เป็นพื้นผิว
คอนกรีตและแอสฟัลต์ ปริมาณน้ าฝนที่ตกลงมาจะถือว่าเป็นปริมาณน้ าหลากเกือบทั้งหมด เนื่องจากปริมาณน้ าซึมลง
ดินได้น้อยมาก ทั้งนี้ ในการศึกษาความสามารถในการระบายน้ าสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้ 

1) การวิเคราะห์อัตราการไหล 

เนื่ องจากสนามบิ นนานาชาติ อู่ ตะเภามี พื้ นที่ ที่ จะต้ องระบายน้ าออกประมาณ 18.39  
ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็นพื้นที่ส่วนที่เป็นพื้นหญ้าประมาณ 6.40 ตารางกิโลเมตร ซึ่งน้ าฝนสามารถซึมผ่านได้และพื้นที่
ส่วนที่เป็นพื้นผิวคอนกรีตประมาณ 5.68 ตารางกิโลเมตร และแอสฟัลต์ประมาณ 6.31 ตารางกิโลเมตร ซึ่งน้ าฝน 
ซึมผ่านได้น้อยมาก ดังนั้น การประเมินปริมาณน้ าฝนไหลนองส าหรับโครงการจะก าหนดให้ค่าสัมประสิทธิ์การไหลนอง
มีค่าเท่ากับ 0.62 ส าหรับฟื้นดิน 0.95 ส าหรับพื้นผิวคอนกรีตและแอสฟัลต์ ซึ่งพื้นที่รับน้ า (Catchment Area)  

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 ตารางกิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 5.4-5  ร่าง
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รูปที่ 5.4-5 พื้นที่ที่ประเมินว่าเป็นพื้นหญ้าของโครงการหลังการพัฒนา 

 

เมื่อพิจารณาจากลักษณะภูมิประเทศและรูปแบบของทางวิ่งและทางขับที่ 2 เพื่อหาอัตราการไหล
สูงสุดของน้ า โดยคิดจากปริมาณน้ าฝนส่วนเกินที่ตกลงในพื้นที่รับน้ า (ปริมาณน้ าฝนที่เหลือจากการระเหย การซึมลงดิน 
การคายระเหย การอุ้มและเก็บกักอยู่ในแอ่งน้ าต่างๆ) 

ก าหนดสมมุติฐานว่าการตกของฝนมีความเข้มสม่ าเสมอกระจายทั่วพื้นที่รับน้ าฝนตลอดช่วงเวลาฝนตก 
ที่พิจารณา ดังนั้น ปริมาณน้ าที่ต้องระบายออกจากพื้นที่ (น้ าหลากหรือน้ าไหลนอง) สามารถค านวณได้โดยใช้วิธี 
Rational Method ดังสมการ 4 

Q = 0.278 CIA        (สมการ 4) 
เมื่อ Q =  อัตราการไหลสูงสุดของน้ า ณ จุดที่พิจารณามีหน่วยเป็น ลบ.ม./วินาที 

C =  สัมประสิทธิ์น้ าท่า (Coefficient of Runoff) ขึ้นกับลักษณะพื้นที่รับน้ าของน้ าฝน 

I =  ความเข้มของฝน (Rainfall Intensity) มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร/ชั่วโมง 

A =  พื้นที่รับน้ าฝนมีหน่วยเป็นตารางกิโลเมตร สามารถหาได้จากการแบ่งพื้นที่รับน้ าฝน  
       ในแผนที่เส้นชั้นความสูงหรือแผนที่แสดงโครงสร้างทางน้ า 

ค่าสัมประสิทธิ์การไหลนอง (C) เป็นค่าที่แสดงให้เห็นว่า ฝนที่ตกลงมานั้นจะกลายเป็นน้ าฝนไหลนอง

เป็นสัดส่วนเท่าไหร่เมื่อเทียบกับปริมาณฝนตก ซึ่งจะขึ้นอยู่กับลักษณะของพื้นที่รับน้ า แสดงดังตารางที่ 5.4-15  
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ตารางที่ 5.4-15 สัมประสิทธิ์การไหลนองของพืน้ที่แบบต่าง ๆ 
ลักษณะพ้ืนที ่ สัมประสิทธิก์ารไหลนอง (C) 

สวนสาธารณะ/สนามหญ้า 0.10-0.25 
สวนเด็กเล่น 0.20-0.40 
สถานีรถไฟ ชุมทาง 0.20-0.40 
ท่ีรกร้าง/ท่ีดินว่างเปล่า 0.10-0.30 
สนามหญ้า 0.05-0.10 
ดินทราย เรียบ 2 เปอร์เซ็นต ์ 0.10-0.15 
ดินทราย เฉลี่ย 2-7 เปอร์เซ็นต ์ 0.15-0.20 
ดินทราย ชัน 7 เปอร์เซ็นต์ 0.13-0.17 
ดินแน่น เรียบ 2 เปอร์เซ็นต์ 0.18-0.22 
ดินแน่น เฉลี่ย 2-7 เปอร์เซ็นต ์ 0.25-0.35 
ดินแน่น ชัน 7 เปอร์เซ็นต์ 0.70-0.95 
ถนน 0.80-0.95 
แอสฟัลต์ 0.70-0.95 
คอนกรีต 0.80-0.95 
อิฐ 0.70-0.85 
ขับขี่และเดิน 0.75-0.85 
หลังคา 0.75-0.95 
ที่มา : งานออกแบบระบบระบายน้ าของโครงการฯ, พ.ศ. 2563 
 

2) การวิเคราะห์ปริมาณน้ าฝน 

การวิเคราะห์ระบบระบายน้ าภายในสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา โดยหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเข้มข้นฝน -ช่วงเวลา-รอบปีการเกิด (IDF Curve) และความลึก-ช่วงเวลา-รอบปีการเกิด (DDF Curve)  
โดยใช้ข้อมูลฝนช่วงสั้นของกรมชลประทาน รหัสสถานี 09171 ตั้งอยู่ที่บ้านเขานางนม อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
เพือ่ใช้เป็นสถานีตัวแทนในการออกแบบระบบระบายน้ าภายในพื้นที่สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา รายละเอียดแสดงดัง

ตารางที่ 5.4-16 โดยแสดงค่าและกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มฝน ช่วงเวลา และรอบปีการเกิด แสดงดัง  

รูปที่ 5.4-6 และรูปที่ 5.4-7 

 

 

 

 

 

 

ร่าง



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

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 5-166 
 

ตารางที่ 5.4-16 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มฝน (มิลลิเมตรต่อชั่วโมง) – ช่วงเวลา – รอบปีการเกิด 
ของกรมชลประทาน (รหัสสถานี 09171) 

ช่วงเวลา 
คาบการเกิด Tr, ปี 

2 5 10 25 50 100 200 500 1,000 

0.25 นาที 95.8 157.8 198.8 250.7 289.1 327.3 365.4 415.5 453.6 
0.50 นาที 68.9 105.9 130.4 161.4 184.3 207.1 229.8 259.8 282.4 
0.75 นาที 54.3 81.9 100.3 123.5 140.7 157.7 197.1 197.1 214.1 
1 ชั่วโมง 44.0 64.9 78.7 96.1 109.1 121.9 151.6 151.6 164.4 
2 ชั่วโมง 25.0 37.4 45.6 55.9 63.6 71.2 88.8 88.8 96.4 
3 ชั่วโมง 17.0 25.2 30.6 37.4 42.5 47.6 59.2 59.2 64.2 
6 ชั่วโมง 8.7 12.9 15.6 19.1 21.6 24.2 30.1 30.1 32.6 
12 ชั่วโมง 4.6 6.7 8.0 9.8 11.1 12.4 15.3 15.3 16.6 
24 ชั่วโมง 2.9 4.2 5.1 6.3 7.1 8.0 9.9 9.9 10.7 

ที่มา : ข้อมูลจากการหาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มฝน (มิลลิเมตรต่อชั่วโมง) – ช่วงเวลา – รอบปีการเกิดของสถานีตรวจอากาศกรุงเทพมหานคร
บางนา กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างปี พ.ศ.2533-2555 

 

 

 
รูปที่ 5.4-6 ความเข้มข้นฝน-ช่วงเวลา-รอบปีการเกิด (IDF Curve) 
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หมายเหตุ :  การค านวณหาอัตราการไหลของน้ าในโครงการ ส าหรับรางน้ า (ถาวร) จะใช้คาบการเกิดซ้ า (Return Period) 10 ปี และรางน้ า (ชั่วคราว) 

  จะใช้คาบการเกิดซ้ า (Return Period) 5 ปี 
ที่มา : งานออกแบบระบบระบายน้ าของโครงการฯ, พ.ศ. 2563 โดยอ้างอิงข้อมูลจากกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, พ.ศ. 2558 

รูปที่ 5.4-7 ความลึก-ช่วงเวลา-รอบปีการเกิด (DDF Curve) 
 

ทั้งนี้ ในการหาค่าความเข้มฝน (I) จากกราฟ จ าเป็นต้องทราบค่าตัวแปรต่อไปนี้ 

1. รอบปีการเกิดซ้ าของน้ าฝน (Return Period) ที่ใช้ในการออกแบบ 

2. ช่วงเวลาการตกของฝน (Duration) ที่ใช้ในการค านวณ ก าหนดให้เท่ากับช่วงเวลาที่น้ าฝน
ส่วนเกินที่ตกในพื้นที่รับน้ าไหลมารวมพร้อมกัน ณ จุดระบายน้ าที่พิจารณาออกแบบ (Time of Concentration) 
ซึ่งหาได้จากสมการ 5 

Tc = (0.87L3)0.385

             H  
(สมการ 5) 

เมื่อ Tc   =  เวลาที่น้ ามารวมกัน (Time of Concentration) หน่วยเป็นชั่วโมง 

 L =  ระยะจากจุดไกลสุดถึงจุดระบายออกหน่วยเป็นกิโลเมตร 

 H =  ระดับความสูงที่แตกต่างระหว่างจุดไกลสุดและจุดระบายออกหน่วยเป็นเมตร 

ส าหรับค่ าความเข้มข้นฝน ( I) นั้ น  สามารถหาได้จากกราฟ IDF (Intensity-Duration-
Frequency Curve) ซึ่งเป็นกราฟที่ท าขึ้นมาจากปริมาณฝนสูงสุดที่ช่วงเวลาต่างๆ โดยการค านวณหาอัตราการไหล
ของน้ าในโครงการ ส าหรับรางน้ าถาวร จะใช้คาบการเกิดซ้ า (Return Period) 10 ปี และรางน้ าชั่วคราว จะใช้ 
คาบการเกิดซ้ า (Return Period) 5 ปี ดังนั้น สามารถค านวณหาปริมาณน้ าฝนไหลนองสูงสุดที่ต้องระบายออกส าหรับ

ฝนในช่วงเวลา 0.5  3  6 และ 12 ชั่วโมง ที่รอบการเกิดซ้ า 5 ปี และ 10 ปี แสดงดังตารางที่ 5.4-17 พบว่า 
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1. ปริมาณน้ าฝนไหลนองสูงสุดที่ต้องระบายออกส าหรับฝนในช่วงเวลา 0.5  3  6 และ 12 
ชั่วโมง ที่รอบการเกิดซ้ า 5 ปี มีค่าเท่ากับ 51.51  12.26  6.28 และ 3.26 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ตามล าดับ 

2. ปริมาณน้ าฝนไหลนองสูงสุดที่ต้องระบายออกส าหรับฝนในช่วงเวลา 0.5  3  6 และ 12 
ชั่วโมง ที่รอบการเกิดซ้ า 10 ปี มีค่าเท่ากับ 63.43, 14.89, 7.59 และ 3.89  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ตามล าดับ 

ตารางที่ 5.4-17 คาดการณป์ริมาณน้ าไหลนองสูงสุดที่ต้องระบายออก 

รอบการเกิดซ้ า (ป)ี 
ปริมาณน้ าไหลนองสูงสดุที่ต้องระบายออก (ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) 

0.5 ชั่วโมง 3 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 
5 14.97 4.42 2.80 1.52 
10 16.88 5.29 3.31 1.83 

เมื่อพิจารณา ปริมาณน้ าฝนที่ต้องระบายออก พบว่ามีปริมาณที่ ไม่มากนัก  ทั้ งนี้  โครงการ 
ได้ออกแบบระบบระบายน้ าฝนเพื่อท าหน้าที่ป้องกันน้ าและควบคุมปริมาณน้ าบริเวณทางวิ่งและทางขับที่  2  
โดยการออกแบบระบบระบายน้ า แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  

1) ระบบระบายน้ าสายรองจะท าการระบายน้ าที่ไหลบนผิวดินจากพื้นทางวิ่งและทางขับ ล าเลียงลงสู่
ระบบรางเปิดสามารถรองรับปริมาณน้ าได้ประมาณ 50.25 ลูกบาศก์เมตร ต่อวินาที และน้ าจะถูกล าเลียงลงสู่ระบบ
ระบายน้ าหลัก 

2) ระบบระบายน้ าหลักสามารถรองรับน้ าได้สูงสุด 242.70 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จะล าเลียงน้ าลงสู่
บ่อหน่วงน้ าของโครงการ ซึ่งโครงการได้ออกแบบบ่อหน่วงน้ าให้สามารถหน่วงน้ าไว้ได้ 1 ชั่วโมง ซึ่งโครงการออกแบบ
ให้มีบ่อหน่วงน้ า 2 บ่อ ประกอบด้วย บ่อหน่วงที่ 1 ขนาด 50,000 ลูกบาศก์เมตร และบ่อหน่วงที่ 2 เป็นการหน่วงน้ า
ในท่อ ขนาด 80,000 ลูกบาศก์เมตร แบ่งเป็นกักเก็บน้ าใน U-ditch 9S-P ความจุ 30,000 ลูกบาศก์เมตร และ  
U-ditch 10W-P ความจุ 50,000 ลูกบาศก์เมตร ก่อนระบายออกสู่ทะเล ซึ่งการระบายออกสูทะเลโครงการได้
ออกแบบให้มีสถานีสูบน้ า จ านวน 2 แห่ง ติดตั้งเครื่องสูบน้ าขนาด 1 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที สถานีละ 3 เครื่อง  
(ใช้งาน 2 เครื่อง ส ารอง 1 เครื่อง) ซึ่งจะใช้งานพร้อมกันสูงสุดสถานีละ 2 เครื่อง มีอัตราสูบน้ าทั้ง 2 สถานี เท่ากับ  
4 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เมื่อพิจารณาแล้วระบบระบายน้ าและป้องกันน้ าท่วมของโครงการสามารถรองรับปริมาณ
น้ าฝนที่เกิดขึ้นได้โดยไม่เกิดปัญหาน้ าท่วมภายในพื้นที่โครงการและไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบโครงการ ดังนั้น 
ผลกระทบจึงอยู่ระดับต่ า 
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5.5 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

5.5.1 เศรษฐกิจและสังคม 

การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมได้ด าเนินการ ดงันี้ 

5.5.1.1  แหล่งที่มาของข้อมูล 

ด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยพิจารณาทั้งข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งได้จากการ
รวบรวมข้อมูลจากเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลปฐมภูมิจากการลงพื้นที่เพื่อส ารวจ
ความคิดเห็นของประชาชนบริเวณโดยรอบพื้นที่สนามบินนานาชาติอู่ตะเภาโดยแบบสอบถามในการส ารวจ สรุปได้ดังนี้ 

1) ข้อมูลทุติยภูมิ 

ด าเนินการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร รายงานการศึกษาและสถิติข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งในระดับกระทรวง ทบวง กรม ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ และระดับต าบล ได้แก่ เอกสารผลการส ารวจหรือ
สังเกตการณ์ รายงานประจ าปี รายงานผลการศึกษา รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมรายปี ข้อมูล
สภาพเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในพื้นที่ศึกษาขอบเขตการปกครองในพื้นที่ ศึกษา รายละเอียดเกี่ยวกับ
ประชากร สถิติจ านวนครัวเรือน ประชากร และขนาดครัวเรือน สัดส่วนประชากรตามอายุ การประกอบอาชีพ 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด รายได้ต่อหัวของประชากรต่อปี รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน จ านวนหนี้สินเฉลี่ย  
ต่อครัวเรือน และข้อมูลระบบสาธารณูปโภคที่อาจมีความสัมพันธ์กับการก่อสร้างและการด าเนินการของโครงการ 
ในอนาคต เป็นต้น 

ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าว ได้น ามาประกอบการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่อาจเกิดจาก
การพัฒนาโครงการ ซึ่งจะท าให้ทราบถึงข้อจ ากัดต่างๆ ก่อนมีการพัฒนาโครงการรวมทั้งสามารถก าหนดมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่เหมาะสม 

2) ข้อมูลปฐมภูมิ 

ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนด้านเศรษฐกิจและสังคมด้วยแบบสอบถาม โดยการเข้า
สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ศึกษาโครงการซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มครัวเรือน (พื้นที่ NEF > 40  พื้นที่ NEF 
30 - 40 และพื้นที่ NEF < 30 ถึงขอบเขตพื้นที่ศึกษา) กลุ่มผู้น าชุมชน และกลุ่มพื้นที่อ่อนไหว รวมทั้งได้รวบรวม
ประเด็นข้อเสนอแนะและข้อห่วงกังวลของประชาชนทางด้านเศรษฐกิจและสังคมจากกิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนของโครงการในรูปแบบกิจกรรมการพบปะแบบไม่เป็นทางการ การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
การประชุมกลุ่มย่อย และการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยพิจารณาถึงผลการทบทวนวิถีชุมชนของประชาชน และผลกระทบ
ที่เคยเกิดขึ้นจากการด าเนินงานของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อคาดการณ์ผลกระทบจาก
การก่อสร้างและเปิดด าเนินการทางวิ่งเส้นที่ 2 ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคน
ในชุมชน การประกอบอาชีพ การด ารงชีวิตประจ าวัน และการปรับตัวโดยรวมในฐานะสมาชิกของสังคม 

 
 

ร่าง
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5.5.1.2  การก าหนดขอบเขตการประเมินและการประเมินระดับนัยส าคัญของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านสังคม 

ในการก าหนดขอบเขตการประเมินและระดับนัยส าคัญของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านสังคม เพื่อใช้
ประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสภาพสังคม (คุณภาพชีวิต) ทั้งด้านบวกและด้านลบจากกิจกรรมในระยะก่อสร้าง
และระยะด าเนินการของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา นั้น ได้พิจารณาถึงโอกาสในการเกิดของผลกระทบ ระยะเวลา และ
ขอบเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งระดับความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้สามารถก าหนดมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสังคม จากการ
ด าเนินงานได้สอดคล้องกับบริบทแวดล้อมของชุมชน โดยได้ด าเนินการประเมินผลกระทบด้านคุณภาพชีวิตตาม  
แนวทางการประเมินผลกระทบทางด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชนของ สผ. โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) การสรุปข้อมูลโครงการ 

ในขั้นตอนการส ารวจทางสังคมเบื้องต้น ด าเนินการโดยการทบทวนโครงการ (Project Review) 
การประมวลข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น เช่น ส านักงานสถิติแห่งชาติ กรมการปกครอง ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ที่ว่าการอ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ศึกษา เพื่อจ าแนกผู้มีส่วนได้เสียจากโครงการ และ
แสดงภาพรวมของชุมชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากโครงการ โดยข้อมูลดังต่อไปนี้ได้รวบรวมและสรุปเป็นข้อมูล
โครงการเบื้องต้น และใช้ในการจัดเตรียมเอกสารประชาสัมพันธ์ และเอกสารการน าเสนอโครงการในกิจกรรม  
การมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบในระหว่างการรับฟังความคิดเห็น และใช้ประกอบ  
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคม 

 ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุผลของโครงการ ได้แก่ ความจ าเป็นและวัตถุประสงค์ ประเภทและขนาด 
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ ได้แก่ แผนที่ที่ตั้ง องค์ประกอบ กิจกรรม และแผนการ
ด าเนินงาน 

 ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ หน่วยงานเจ้าของโครงการ และหน่วยงานอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

โดยสามารถจ าแนกผู้มีส่วนไดส้ว่นเสียจากโครงการเป็น 2 พื้นที่ ได้แก่ 

- พื้นที่ได้รับผลกระทบหลัก เป็นพื้นที่ที่ ได้รับผลกระทบด้านเสียงจากอากาศยานในระดับ 
ที่รุนแรง ไม่เหมาะกับการอยู่อาศัยและไม่ควรมีกิจกรรมที่อ่อนไหวต่อผลกระทบด้านเสียง เนื่องจากอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ในระยะยาว โดยในการศึกษานี้เรียกว่าพื้นที่ NEF > 40 ซึ่งโครงการ
ต้องเจรจาเพื่อขอซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงอาคารเพื่อลดผลกระทบด้านเสียง
ให้กับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าว 

ร่าง
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- พื้นที่ ได้รับผลกระทบรอง  เป็นพื้นที่ ได้รับผลกระทบรองจากพื้นที่ ได้รับผลกระทบหลัก  
โดยการศึกษานี้ได้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ พื้นที่ NEF 30 - 40 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงจากอากาศยาน
ในระดับเล็กน้อยถึงปานกลางและไม่ควรมีกิจกรรมที่อ่อนไหวต่อผลกระทบด้านเสียง โครงการต้องมีมาตรการแก้ไข  
โดยสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงอาคารเพื่อลดผลกระทบด้านเสียงให้กับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ดั งกล่าว และพื้นที่  
NEF < 30 ถึงขอบเขตพื้นที่ศึกษา ซึ่งถือว่าไม่ได้รับผลกระทบด้านเสียงจากอากาศยาน แต่อาจได้รับผลกระทบ  
ด้านอ่ืน ๆ เช่น การจราจร การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เป็นต้น 

2) การตั้งข้อสังเกตผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคม 

โครงการได้พิจารณาความสัมพันธ์และความสอดคล้องระหว่างลักษณะโครงการกับข้อมูลประชากร 
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน ข้อมูลลักษณะเด่นของชุมชน คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติและสุนทรียภาพ  
ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้แนวค าถามในคู่มือแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคม (สผ. , พ.ศ. 2539)  

ผลการตั้งข้อสังเกตผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคม รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 5.5-1  

ตารางที่ 5.5-1 ผลการตั้งข้อสังเกตผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคม 
แนวทางค าถาม ผลการตั้งข้อสังเกต 

1. โครงการเคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับ
ชุมชนหรือเคยมีความคิดจะด าเนิน
โครงการในชุมชนน้ีมาก่อนหรือไม่ 

 เจ้าของโครงการมีประวัติเกี่ยวข้องกับชุมชนจากการเปิดด าเนินการ  
โดยเป็นกรณีการด าเนินการเกี่ยวกับจ่ายค่าชดเชยท่ีดินในการย้ายออกจากพื้นท่ีอัน
เนื่องมาจากการเปิดด าเนินโครงการ ซ่ึงส่งผลต่อเน่ืองมายังโครงการน้ี 

 อย่างไรก็ตามเจ้าของโครงการได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคต่างๆ  
จากการด าเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนและได้มีความพยายามด าเนินการแก้ไข
ปัญหาต่างๆได้แล้วเสร็จ โดยการร่วมมือกับหน่วยงานพัฒนาสังคมจังหวัดในการจัดหาท่ี
อยู่อาศัยใหม่  

2. โครงการมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
ความต้องการหรือความคาดหวังของ
ชุมชนหรือไม่ 

 โครงการน้ีเป็นการพัฒนาทางด้านศักยภาพและการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
เมื่อวันท่ี 3 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการ
พัฒนาสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาเป็นสนามบินเชิงพาณิชย์แห่งท่ี 3 สนามบิน
นานาชาติอู่ตะเภาจึงเป็นศูนย์กลางการบินของภาคตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เพิ่มศักยภาพการให้บริการของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ให้สามารถรองรับจ านวน
ผู้โดยสารได้มากขึ้น  

 โครงการมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความต้องการหรือความคาดหวังของชุมชน จาก
การส ารวจความคิดเห็นต่อโครงการจากการส ารวจ 
ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อโครงการในปี พ.ศ. 2563 พบว่า  
กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นครัวเรือน เห็นด้วยกับการพัฒนาโครงการร้อยละ 85.9 

3. โครงการจะช่วยแก้ปัญหาส าคัญของ
ชุมชนหรือไม่ 

 โครงการมีโอกาสและความเป็นไปได้ในการเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะสนับสนุนช่วยแก้ปัญหา
ส าคัญของชุมชนในเรื่อง การสร้างรายได้ การสร้างอาชีพ และผลทางอ้อม เมื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมได้รับการขับเคลื่อนจากรายได้โดยรวมของประเทศ 

4. โครงการจะคุกคามความจ าเป็น
พื้นฐานของคนในชุมชน หรือท าให้
ปัญหาส าคัญของชุมชนรุนแรงขึ้น

 โครงการไม่มีส่วนในการจะก่อให้เกิดการคุกคามความจ าเป็นพื้นฐาน 
ของคนในชุมชน หรือท าให้ปัญหาส าคัญของชุมชนรุนแรงขึ้น เนื่องจากเป็นโครงการท่ี
เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมได้รับการขับเคลื่อน 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 5.5-1 ผลการตั้งข้อสังเกตผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคม 
แนวทางค าถาม ผลการตั้งข้อสังเกต 

หรือไม่ จากรายได้โดยรวมของประเทศ 

5. โครงการจะท าให้ชนกลุ่มน้อยหรือ
ผู้ด้อยโอกาสได้รับผลกระทบรุนแรง
หรือไม่ 

 การด าเนินงานของโครงการ จะไม่มีผลกระทบต่อชนกลุ่มน้อย หรือผู้ด้อยโอกาสแต่
อย่างใด 

6. โครงการจะมีผลกระทบต่อคุณค่า
ส าคัญของชุมชนหรือไม่ 

 โดยรวมโครงการไม่มีผลกระทบต่อคุณค่าส าคัญของชุมชน  

7. ชุมชนได้รับข่าวสารและมีการติดต่อ
กับสังคมภายนอกมากหรือน้อย
เพียงใด 

 ชุมชนมีการติดต่อสื่อสารระหว่างชุมชนด้วยกันอย่างใกล้ชิด และการสื่อสารในปัจจุบัน
ท่ีมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก แม้ในระยะแรกจะมีอุปสรรคจากการมีส่วนร่วมบ้าง แต่
อย่างไรก็ตาม เจ้าของโครงการได้มีการท าความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการอย่างใกล้ชิด 
และสื่อสารสองทาง จากการสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์รายบุคคล ผู้น าชุมชน 
โดยเฉพาะกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบทางลบจากโครงการ ได้แก่ ผลกระทบทางเสียง ซ่ึงมีการ
สนทนากลุ่มท้ังสิ้น 26 กลุ่ม ครอบคลุมกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบด้านเสียงและพื้นท่ีศึกษา
โครงการ 

8. ชุมชนเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับ
โครงการพัฒนาลักษณะเดียวกับ
โครงการน้ีหรือไม่  เป็นประสบการณ์
ทางบวกหรือลบ 

 ชุมชนมีประสบการณ์เกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบ 
ด้านสิ่งแวดล้อมในโครงการอื่นๆ ในการแสดงข้อกังวล เกี่ยวกับโครงการ ท้ังนี้ชุมชน
และเจ้าของโครงการยังไม่มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อคิดเห็นร่วมกัน 

9. ชุมชนเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับ
หน่วยงานเจ้าของโครงการหรือไม่  
เป็นประสบการณ์ทางบวกหรือลบ 

 ชุมชนโดยรวมมีประสบการณ์ท่ีเป็นท้ังบวกและลบ กับเจ้าของโครงการ เน่ืองจากการท่ี
เจ้าของโครงการและผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ  
ในอดีต มีการสื่อสารท่ียังไม่ท่ัวถึงและต่อเนื่อง ด้วยเหตุผลและข้อจ ากัดของท้ังสองฝ่าย  

10. ข้อสังเกตอื่นๆ   มีความสอดคล้องระหว่างลักษณะโครงการ กับบริบทความต้องการ 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและการแข่งขนัในระดับประเทศ  

 การท าความเข้าใจกับชุมชนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมท าให้เกิดความเข้าใจและได้
รับทราบปัญหาและอุปสรรค ท าให้เจ้าของโครงการสามารถน าไปประมวลในการ
ด าเนินการข้อขัดข้องต่างๆ ให้ลุล่วงต่อไป 

 เนื่องจากการด าเนินด้านการมีส่วนร่วมของโครงการเป็นระยะเวลานานท าให้เกิดความ
ต่อเนื่องในการพูดคุย รับฟัง จึงเห็นว่าจากจุดเริ่มต้นท่ีมีท่าทีท่ีไม่เป็นมิตรกันนัก เริ่ม
บรรเทาความขัดแย้งและเริ่มมีความพยายามท่ีจะให้มีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกันมาก
ขึ้นและยุติปัญหาเดิม เน่ืองจากต่างเห็นว่าควรช่วยกันยุติปัญหาและความไม่เข้าใจกันให้
ได้ โดยเฉพาะเรื่องของการชดเชยผลกระทบด้านเสียง ซ่ึงเป็นเรื่องดีท่ีควรด าเนินการ 
ให้เกิดขึ้นต่อไป 

 

การคาดการณ์ผลกระทบเบื้องต้น 

จากการพิจารณากิจกรรมของโครงการที่จะเกิดขึ้นทั้งก่อน ช่วงก่อสร้าง และหลังด าเนินโครงการ 
ผู้เชี่ยวชาญทางสังคมได้คาดการณ์ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อกลุ่ม/ชุมชน และจัดท าตารางการคาดการณ์

ผลกระทบทางสังคม รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 5.5-2  

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 5.5-2 การคาดการณ์ผลกระทบและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสังคม 
กิจกรรม/
ระยะเวลา 

ผลกระทบ ผู้รับผลกระทบ สรุปลักษณะ/ระดับของผลกระทบ มาตรการลดผลกระทบ 

ระยะก่อสร้าง 

 

ฝุ่นละออง เส้นทางเดินรถ 
ความไม่สะดวกต่อการสัญจร 

ผู้ใช้รถใช้ถนน 
ผู้อยู่อาศัยตามแนวเส้นทาง

ท่ีมีการขนส่ง 

ผลกระทบทางลบ จ ากัด และรุนแรงระดับต่ า เกิดขึ้นชั่วคราว เป็น
ผลกระทบจ ากัดอยู่บริเวณพื้นท่ีโครงการ และบริเวณใกล้เคียงเท่าน้ัน 
เนื่องจากพื้นท่ีดังกล่าวเป็นเส้นทางการขนส่งหลักของโครงการ  

ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้านสาธารณูปโภค ด้านการคมนาคม
ขนส่ง และด้านคุณภาพอากาศ 

เสียงจากการขนส่งวัสดุใน
การก่อสร้าง และการ
ก่อสร้างและปรับพื้นท่ี 

ผู้อยู่อาศัยในบริเวณ
ใกล้เคียงสนามบิน

นานาชาติอู่ตะเภา และ
อาศัยตามแนวเส้นทางที่มี

การขนส่ง 

ผลกระทบทางลบ จ ากัด และรุนแรงระดับต่ า  เกิดขึ้นชั่ วคราว  
เป็นผลกระทบจ ากัดอยู่บริเวณพื้นท่ีโครงการ หลีกเลี่ยงชั่วโมงเร่งด่วน 
ซ่ึงนับว่าน้อยมาก จึงไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพการจราจร ทางเข้า-ออก
สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา และโครงข่ายถนนบริเวณโดยรอบพื้นท่ี
โครงการ และเป็นการก่อสร้างในพ้ืนท่ีสนามบินเท่าน้ัน  

ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้านคมนาคมขนส่ง อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

แรงสั่นสะเทือนจากการ
ขนส่งวัสดุในการก่อสร้าง 

ผู้อยู่อาศัยตามแนวเส้นทาง
ท่ีมีการขนส่ง 

ผลกระทบทางลบ จ ากัด และรุน แรงระดับต่ า  เกิ ดขึ้ นชั่ วคราว  
เป็นผลกระทบจ ากัดอยู่บริเวณสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 

ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้านคมนาคมขนส่ง อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

ระยะด าเนินการ 

 
ฝุ่นละออง เส้นทางเดินรถ 

การสัญจรของผู้ใช้ทาง 
ผู้ใช้รถใช้ถนน และ
ประชาชนในพื้นท่ี 

ผลกระทบทางลบ จ ากัด และไม่รุนแรง เกิดขึ้นชั่วคราว เป็นผลกระทบ
ระดับท้องถิ่น เน่ืองจากเป็นเส้นทางสัญจรของผู้ใช้บริการ และผู้ท างาน
ในสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 

ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้านสาธารณูปโภค ด้านการคมนาคม
ขนส่ง และด้านคุณภาพอากาศ ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 5.5-2 การคาดการณ์ผลกระทบและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสังคม 
กิจกรรม/
ระยะเวลา 

ผลกระทบ ผู้รับผลกระทบ สรุปลักษณะ/ระดับของผลกระทบ มาตรการลดผลกระทบ 

 

ผลกระทบทางเสียง ผู้ท่ีอาศัยในบริเวณท่ีเป็น
เส้นทางการขึ้นลง 

ของสนามบินนานาชาติ 
อู่ตะเภา 

ผลกระทบทางลบ จ ากัด และรุนแรงระดับปานกลาง เกิดขึ้นต่อเนื่อง  
เป็นผลกระทบระดับท้องถิ่น เน่ืองจากได้รับการเดือดร้อนร าคาญจากเสียง 

ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้านคมนาคมขนส่ง อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

ผลกระทบทางเสียง 
กลุ่ม NEF > 40 

ผู้ท่ีอาศัยในบริเวณท่ีเป็น
เส้นทางการขึ้นลง 

ของสนามบินนานาชาติ 
อู่ตะเภา 

ผลกระทบทางลบ จ ากัด และรุนแรงระดับสูง เกิดขึ้นต่อเน่ือง ไม่เหมาะ
กับการอยู่อาศัยและไม่ควรมีกิจกรรมท่ีอ่อนไหวต่อผลกระทบด้านเสียง
จากอากาศยาน เน่ืองจากอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในระยะยาว โครงการต้องเจรจาเพื่อขอซ้ือท่ีดิน 
และสิ่งปลูกสร้างหรือสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงอาคารเพื่อลด
ผลกระทบด้านเสียงให้กับผู้ท่ีอยู่ในพื้นท่ีดังกล่าว 

ให้โครงการรับซ้ือท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หากเจ้าของ
ไม่ประสงค์ขายให้สนับสนุนการปรับปรุงอาคารเพื่อ
ลดผลกระทบด้านเสียงโดยให้เจ้าของอาคารรับเงินไป
ด าเนินการเอง ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอน รวมถึง
การชี้แจงเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องทราบ 
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้านเสียง 

ผลกระทบทางเสียง 
กลุ่ม NEF 30- 40 

ผู้ท่ีอาศัยในบริเวณท่ีเป็น
เส้นทางการขึ้นลงของ

อากาศยาน 

ผลกระทบทางลบ จ ากัด และรุนแรงระดับสูง เกิดขึ้นต่อเน่ือง เป็นพื้นท่ี 
ท่ีได้รับผลกระทบด้านเสียงจากอากาศยานและไม่ควรมีกิจกรรม 
ท่ีอ่อนไหวต่อผลกระทบด้านเสียง โครงการต้องมีมาตรการแก้ไขโดย
สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงอาคารเพื่อลดผลกระทบด้านเสียง
ให้กับผู้ท่ีอยู่ในพื้นท่ีดังกล่าว 

ให้โครงการสนับสนุนการปรับปรุงอาคารเพื่อลด
ผลกระทบด้านเสียงโดยให้เจ้าของอาคารรับเงินไป
ด าเนินการเอง ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอน รวมถึง
การชี้แจงเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องทราบ 

ด้านเศรษฐกิจและสังคม ผู้อยู่อาศัยในบริเวณ
ใกล้เคียงสนามบิน
นานาชาติอู่ตะเภา 

ผลกระทบทางบวก จ ากัด และรุนแรงระดับปานกลางเกิดขึ้นต่อเน่ือง 
เป็นผลกระทบระดับท้องถิ่น การเพิ่มศักยภาพขนส่งผู้โดยสาร ท าให้เกิด
การขยายตัวของธุรกิจต่อเนื่อง ส่งเสริมด้านการท่องเท่ียว ตลอดจนธุรกิจ
ด้านการให้บริการ ท่ีพัก ร้านอาหาร และการลงทุนจากต่างประเทศ 

ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจและสังคม 

ร่าง



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

จากผลการศึกษาและข้อเสนอแนะที่ได้จากกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนกับกลุ่ม/ชุมชน 
ที่อาจได้รับผลกระทบ เมื่อน ามาพิจารณาร่วมกับข้อมูลพื้นฐานของชุมชน สามารถประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

ทางสังคมในประเด็นอ่ืนๆ ลักษณะผลกระทบและระดับของผลกระทบได้ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 5.5-3 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 5.5-3 ผลการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อมทางสังคม 

กิจกรรม / 
ระยะเวลา 

ประเด็นผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมทาง

สังคม 
การวิเคราะห์ผลกระทบ 

สรุปลักษณะ/
ระดับของ
ผลกระทบ 

ระยะก่อสร้าง 
ด้านบวก ด้านเศรษฐกิจ กิจกรรมในระยะก่อสร้างอาจช่วยให้เกิดการกระจายรายได้ เนื่องจากในช่วงก่อสร้างจะมีคนงานประมาณ 330 คน/วัน (แตกต่างกันตามลักษณะของ

กิจกรรมการก่อสร้าง) โดยใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 36 เดือน จึงท าให้เกิดการจ้างงานขึ้น จึงมีผลกระทบทางบวกในระดับต่ า แบบชั่ วคราวและอยู่
ในวงจ ากัด 

ผลกระทบ
ทางบวกในระดับ
ต่ าแบบชั่วคราว 
และอยู่ในวงจ ากัด 

ด้านสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับการให้บริการของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา และ
พื้นท่ีโดยรอบ โดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ทล. รฟท. กฟภ. กปภ. เป็นต้น ผลกระทบทางบวกในระดับปานกลาง แบบชั่วคราว และอยู่ในวงจ ากัด 

ผลกระทบ
ทางบวกในระดับ 
ปานกลาง แบบ
ชั่วคราว  
และอยู่ในวงจ ากัด 

ด้านลบ ด้านจิตใจและความ
วิตกกังวลของ
ประชาชนในพื้นท่ี 

จากการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อโครงการ พ.ศ. 2563 พบว่า ครัวเรือนในพื้นท่ี NEF > 40 มีความวิตกกังวลกับการพัฒนาโครงการ
ร้อยละ 76.1 และครัวเรือนในพื้นท่ี NEF 30 - 40 มีความวิตกกังวลกับการพัฒนาโครงการร้อยละ 14.4 โดยประเด็นท่ีมีความวิตกกังวลเรื่องการ
ด าเนินชีวิต  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และความเพียงพอของสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ท้ังน้ี เป็นเพียงผลกระทบชั่วคราวในระยะก่อสร้าง
เท่าน้ัน จึงมีผลกระทบทางลบในระดับสูง แบบชั่วคราวและอยู่ในวงจ ากัด 

ผลกระทบทางลบ
ในระดับสูง แบบ
ชั่วคราว  
และอยู่ในวงจ ากัด 

ด้านการคมนาคม
ขนส่ง 

จ านวนเท่ียวรถท่ีใช้ในการขนดิน จ านวน 920 เท่ียว/วัน ท าให้มีปริมาณจราจรเพิ่มขึ้นจะส่งผลกระทบต่อสภาพการจราจรบริเวณโครงข่ายถนน
โดยรอบ และทางเข้า - ออกสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา เนื่องจากปัจจุบันสภาพการจราจรก็ถือว่าค่อนข้างหนาแน่น อยู่พอสมควร โดยเฉพาะบริเวณ
เส้นสี่แยกเกษมพลโรงเรียนพัฒนเวชท่ีมีการจราจรติดขัดอยู่แล้วในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน จึงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพการจราจรบ้างแต่ไม่ใช่อย่าง
ฉับพลัน จึงมีผลกระทบทางลบในระดับปานกลาง แบบชั่วคราว และอยู่ในวงจ ากัด 

ผลกระทบทางลบ
ในระดับ 
ปานกลาง แบบ
ชั่วคราว  
และอยู่ในวงจ ากัด 

ฝุ่นและเสียงจาก แหล่งก าเนิดฝุ่นและเสียงที่ส าคัญในระยะก่อสร้าง คือยานพาหนะท่ีใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างและเครื่องจักรท่ีใช้ในการก่อสร้างเนื่องจากจะต้องมีการ ผลกระทบทางลบ

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 5.5-3 ผลการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อมทางสังคม 

กิจกรรม / 
ระยะเวลา 

ประเด็นผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมทาง

สังคม 
การวิเคราะห์ผลกระทบ 

สรุปลักษณะ/
ระดับของ
ผลกระทบ 

การขนส่งวัสดุท่ีใช้
ในการก่อสร้าง 

ขนส่งการปรับพ้ืนท่ี ซ่ึงเป็นงานท่ีใช้เครื่องจักรจ านวนมาก โดยกิจกรรมการก่อสร้างที่จะมีเสียงดังและมีผลกระทบต่อประชาชนมากท่ีสุด คือ การปรับ
พื้นท่ี เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีอาจมีการใช้งานเครื่องจักรหลายเครื่องพร้อมกัน คือ รถแทรกเตอร์ รถบรรทุก และรถเกรด จึงมีผลกระทบทา งลบใน
ระดับปานกลาง แบบชั่วคราว และอยู่ในวงจ ากัด 

ในระดับ 
ปานกลาง แบบ
ชั่วคราว  
และอยู่ในวงจ ากัด 

ด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
พื้นท่ีชุมชน หมู่บ้าน 
การขยายตัวชุมชน 
และความเป็นเมือง 

โครงการอาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพชุมชน เช่น การอพยพเข้า - ออกจากพื้นท่ี การเพิ่มขึ้นของหมู่บ้านใหม่ ธุรกิจการค้า การควบคุมประเภท
และขนาดอาคารจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในพื้นท่ี NEF > 40 ท่ีเป็นพื้นท่ีได้รับผลกระทบเรื่องเส้นเสียงที่มีความรุนแรง คือไม่เหมาะกับการ
พักอาศัย ท้ังนี้ หน่วยงานท้องถิ่นท่ีมีหน้าท่ีให้อนุญาตก่อสร้างจึงควรควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังประกาศกระทรวง
คมนาคม เรื่องก าหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาเป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ ผลกระทบทางลบในระดับปานกลาง แบบ
ชั่วคราว และอยู่ในวงจ ากัด 

ผลกระทบทางลบ
ในระดับ 
ปานกลาง แบบ
ชั่วคราว  
และอยู่ในวงจ ากัด 

ระยะด าเนินการ 
ด้านบวก ด้านเศรษฐกิจ การขยายตัวของเศรษฐกิจท้องถิ่นและการจ้างงาน : ในระยะด าเนินการของทางวิ่งและทางขับท่ี 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา จะมีจ านวนเท่ียวบิน

ขึ้น-ลงต่อชั่วโมงเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้มีประชากรในพื้นท่ีเพิ่มมากขึ้น ท้ังผู้ใช้งานสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมการบินและ
ธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่อง ตลอดจนแรงงานและประชากรแฝงในพื้นท่ีการเพิ่มขึ้นของประชากรในพื้นท่ีดังกล่าว อาจส่งผลให้มีการขยายตัวของที่อยู่อาศัย ท้ัง
ในลักษณะชั่วคราวและถาวร การพาณิชยกรรม และการให้บริการต่างๆ รวมไปถึงอุตสาหกรรมและคลังสินค้า เพื่อตอบรับศักยภาพในเชิงปริมาณท่ี
เพิ่มขึ้น การด าเนินการดังกล่าว ก่อให้เกิดการจ้างงาน และการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยคาดว่าผลกระทบท่ีได้รับจะเป็นผลกระทบเชิงบวก เนื่องด้วย
การด าเนินโครงการก่อให้เกิดการจ้างแรงงานในพื้นท่ีเพิ่มขึ้น รวมถึงมีผลดีต่อเน่ืองไปยังผู้ประกอบการท้ังผู้รับเหมาช่วง และรายย่อยอื่นๆ อาทิ อาชีพ
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัวท่ีเกี่ยวเน่ือง เช่น ร้านอาหาร แหล่งท่ีพักอาศัย การขนส่ง เป็นต้น ผลกระทบทางบวกรุนแรงในระดับต่ า เกิดขึ้นต่ อเน่ือง เป็น
ผลกระทบระดับท้องถิ่น และอยู่ในวงจ ากัด 

ผลกระทบ
ทางบวกรุนแรง 
ในระดับต่ า 
เกิดขึ้นต่อเนื่อง 
เป็นผลกระทบ
ระดับท้องถิ่น 
และอยู่ในวงจ ากัด 

ด้านลบ ด้านเสียง  กลุ่ม NEF > 40 และกลุ่ม NEF 30 – 40: แหล่งก าเนิดเสียงท่ีส าคัญในระยะด าเนินการ คืออากาศยาน โดยกิจกรรมหลักท่ีจะก่อให้เกิดผลกระทบด้าน
เสียงคือการขึ้น-ลงของอากาศยาน การประเมินผลกระทบด้านเสียงจากการเปิดใช้งานทางวิ่งและทางขับท่ี  2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ผลกระทบ

ผลกระทบทางลบ
รุนแรง ในระดับสูง 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 5.5-3 ผลการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อมทางสังคม 

กิจกรรม / 
ระยะเวลา 

ประเด็นผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมทาง

สังคม 
การวิเคราะห์ผลกระทบ 

สรุปลักษณะ/
ระดับของ
ผลกระทบ 

ทางเสียงเป็นผลกระทบทางลบท่ีมีความรุนแรงระดับสูงจ าเป็นต้องโยกย้ายออกจากพื้นท่ีและรับเงินในการรับซ้ืออาคารและสิ่งปลูกสร้างจากเจ้ าของ
โครงการ ผลกระทบทางลบรุนแรงในระดับสูง เกิดขึ้นต่อเนื่อง เป็นผลกระทบระดับท้องถิ่น และอยู่ในวงจ ากัด 

เกิดขึ้นต่อเน่ือง 
เป็นผลกระทบ
ระดับท้องถิ่น และ
อยู่ในวงจ ากัด 

ด้านจิตใจและความ
วิตกกังวลของ
ประชาชนในพื้นท่ี 

จากการการประชุมกลุ่ม/การสนทนากลุ่ม ซ่ึงเป็นหน่ึงในกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 พบว่า กลุ่มประมงพื้นบ้านมีข้อวิตก
กังวลในการประกอบอาชีพ เนื่องจากเมือกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการสิ้นสุดลง คนงานท่ีเข้ามาท างานในพื้นท่ีจะคงอยู่ในพื้นท่ีและเข้ามาท างาน 
ประกอบอาชีพประมง จึงกังวลต่อผลกระทบต่อระบบนิเวศ และรายได้ท่ีจะลดลง นอกจากนั้นยังมีข้อห่วงกังวลในการให้บริการด้านสาธารณสุขข จาก
การส ารวจและสอบถามในประเด็นการให้บริการด้านสาธารณสุขแล้วน้ัน พบว่า ร้อยละ 10 – 20 ยังประสบปัญหาเรื่องการใช้บริการโดยเฉพาะเรื่อง
จ านวนของผู้เข้ารับบริการมีมาก กับจ านวนบุคลากรด้านสาธารณสุขไม่เพียงพอ จึงเป็นผลกระทบทางลบในระดับต่ า แบบชั่วคราวและอยู่ในวงจ ากัด 

ผลกระทบทางลบ
รุนแรง ในระดับ
ต่ า แบบชั่วคราว 
และอยู่ในวงจ ากัด 

ด้านการคมนาคม 
เส้นทางเดินรถ 
ความไม่สะดวกต่อ
การสัญจรของผู้ใช้
ทาง 

เมื่อเปิดใช้บริการพร้อมกันท้ัง 2 ทางวิ่งจะมีปริมาณจราจรเพิ่มขึ้นพอสมควร โดยในชั่วโมงเฉลี่ยมีสภาพการจราจรติดขัด โ ดยเฉพาะในช่วงชั่วโมง
เร่งด่วนสภาพการจราจรส่วนใหญ่ติดขัด ปริมาณจราจรเกินความจุช่องทาง ส าหรับทางเข้า – ออกสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ยังมีสภาพการจราจร
เคลื่อนท่ีได้ดี ผลกระทบทางลบรุนแรงในระดับต่ า เกิดขึ้นต่อเนื่อง เป็นผลกระทบระดับท้องถิ่น และอยู่ในวงจ ากัด 

ผลกระทบทางลบ
รุนแรง  
ในระดับต่ า 
เกิดขึ้นต่อเนื่อง 
ระดับท้องถิ่น 
และอยู่ในวงจ ากัด 

 ร่าง
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ส าหรับประเด็นด้านการลดความวิตกกังวลของประชาชนต่อผลกระทบเรื่องเสียงในระยะด าเนินการ 
ซึ่งเป็นประเด็นที่มีความส าคัญและประชาชนในชุมชนให้ความสนใจ ส าหรับพื้นที่ที่ ได้รับผลกระทบด้านเสียง  
มีแนวทางด าเนินการส ารวจและชดเชยผู้ได้รับผลกระทบโดยเร็วตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 

5) แนวทางและขั้นตอนการด าเนินการ 

ด าเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ  
มีการจัดท าแผนที่เส้นเท่าระดับเสียง NEF โดยใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เพื่อเปรียบเทียบกับแผนที่เส้นเท่าระดับ
เสียง NEF ที่ด าเนินการชดเชย หากพบว่า มีพื้นที่ผลกระทบด้านเสียงเพิ่มขึ้นจะท าการส ารวจและจัดท าฐานข้อมูล  
ผู้ได้รับผลกระทบด้านเสียงและด าเนินการชดเชยโดยเร็ว  

แนวทางและวิธีการศึกษาด้านการชดเชยผลกระทบด้านเสียง ในส่วนของการส ารวจอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง 
(Housing Survey) มีขั้นตอนการศึกษาดังต่อไปนี้ 

(1) จัดท าแผนที่แสดงพื้นที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงวางบนแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ กรณีก่อสร้าง
ทางวิ่งเส้นที่ 2 โดยแบ่งพื้นที่ส ารวจเป็น 2 พื้นที่ คือ พื้นที่  NEF > 40 และพื้นที่ NEF 30 - 40 พร้อมทั้งนับจ านวน
บ้าน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง จากภาพที่ปรากฏ 

(2) หลังจากได้ข้อมูลแผนที่ที่แสดงจ านวนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเรียบร้อยแล้วนั้น จึงน าแผนที่ไป
ใช้ในการก าหนดแผนการลงส ารวจในภาคสนามต่อไป 

(3) ขั้นตอนการออกส ารวจในภาคสนามโดยทีมส ารวจจะท าการประสานไปยังผู้น าชุมชน เพื่อเป็น
การประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่รับทราบถึงการเข้าส ารวจเพื่อให้จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารแสดง
กรรมสิทธิ์และปีปลูกสร้างอาคาร ก่อนที่ทีมส ารวจจะเข้าส ารวจภาคสนามสอบถามข้อมูลกับเจ้าของบ้านหรือ 
ผู้อยู่อาศัยของบ้าน รวมถึงใช้เครื่องมือจีพีเอส (GPS) ในการบันทึกพิกัดหรือต าแหน่งของบ้านและอาคารแต่ละหลัง 
ในรูปแบบ UTM และใช้เครื่องมือกล้องถ่ายภาพดิจิตอล ในการบันทึกภาพนิ่ง ลักษณะภายนอกของบ้าน อาคารและ
สิ่งปลูกสร้างดังกล่าว รวมถึงสังเกตสภาพแวดล้อมโดยรอบอาคารว่าตรงหรือใกล้เคียงตามภาพถ่ายทางอากาศหรือไม่ 

(4) จัดท าฐานข้อมูลแสดงต าแหน่งและรายและเอียดของอาคาร แล้วจึงท าการคัดลอกข้อมูล  
ที่บันทึกไว้ออกมาใช้งานในรูปแบบของตาราง เพื่อสะดวกต่อการน าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดไปด าเนินการในการจ่ายเงิน
ค่าชดเชยต่อไป พร้อมทั้งส่งมอบเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หลักฐานการปลูกสร้างอาคาร และข้อมูล  
ที่เจ้าของอาคารได้ให้ไว้ให้แก่ทีมเก็บรวบรวมเอกสารเพื่อตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารก่อนด าเนินงานต่อไป 

(5) จัดท ารายงานสรุปผลการส ารวจบ้าน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ในภาคสนามแล้วนั้น สามารถ
แบ่งแยกจ านวนบ้าน อาคารและสิ่งปลูกสร้างออกตามลักษณะของอาคาร เพื่อให้สามารถน าข้อมูลดังกล่าวมาเพื่อใช้
ในการประมาณการงบประมาณการด าเนินการจ่ายเงินค่าชดเชยได้ 
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5.5.2 การโยกย้ายและการทดแทนทรัพย์สิน 

5.5.2.1 ระยะก่อสร้าง 

(1) แนวทางการศึกษา 

ในการศึกษาผลกระทบจากการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภาต่อการ
โยกย้ายและการทดแทนทรัพย์สิน เริ่มจากพิจารณากิจกรรมการก่อสร้างต่างๆ ของโครงการ และระบุกิจกรรมการ
ก่อสร้างที่อาจส่งผลให้เกิดการโยกย้าย จากนั้นวิเคราะห์และประเมินว่ากิจกรรมนั้นๆ จะก่อให้เกิดการหรือไม่ อย่างไร 

(2) ผลการศึกษา 

การก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนนานาชาติอู่ตะเภา เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาพื้นที่
เขตส่งเสริมเมืองการบินภาคตะวันออก ซึ่งอยู่ในแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ภายใต้ความรับผิดชอบของ
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ทั้งนี้ การก่อสร้างโครงการเป็นการก่อสร้าง
ภายในพื้นที่ของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา โดยกิจกรรมที่เกิดขึ้นในระยะก่อสร้าง ได้แก่ การปรับสภาพพื้นดิน  
การถมดินและบดอัดเพื่อก่อสร้างทางวิ่งและทางขับ การขนส่งวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง 
ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะด าเนินการภายในพื้นที่สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา และโครงการไม่ได้มีการโยกย้ายอาคารและ 
สิ่งปลูกสร้างของผู้ที่อาศัยอยู่โดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ดังนั้น ในระยะก่อสร้างจึงไม่มีผลกระทบต่อการ
โยกย้ายและการทดแทนทรัพย์สิน 

5.5.2.2 ระยะด าเนินการ 

(1) แนวทางการศึกษา 

ด าเนินการศึกษาข้อมูลในแหล่งชุมชนบริเวณโครงการ และบริเวณใกล้เคียง โดยเฉพาะสถานที่หรือ
ชุมชนที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของผลกระทบจากเสียงดังรบกวนจากอากาศยาน บ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างประเภทที่อยู่
อาศัยที่ต้องมีการส ารวจและชดเชยทรัพย์สินที่อาจได้รับผลกระทบที่ได้จากการประเมินโดยใช้แบบจ าลอง AEDT 
(Aviation Environmental Design Tool) Version ล่ า สุ ด เป็ น  AEDT 3 b (September 2 4 , 2 0 1 9 ) แ ล้ ว  
และการจัดท าแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ (มาตราส่วน 1 : 4,000 หรือที่มีความละเอียดมากกว่า) ซึ่งครอบคลุมพื้นที่
ประมาณ 6x10 กิโลเมตร โดยวัดจากขอบเขตพื้นที่สนามบินด้านเหนือและใต้ 10 กิโลเมตร ทิศตะวันออกและ  
ทิศตะวันตก 6 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่เขตปลอดภัยในการเดินอากาศ และพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบด้านเสียง
จากอากาศยาน มาก าหนดพิกัดด้วยวิธีทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อประเมินพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากทางวิ่ง
และทางขับที่ 1 และ 2 จากนั้นท าการส ารวจชุมชน/สิ่งปลูกสร้างที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ โดยขั้นตอนการศึกษา
เรื่องการส ารวจบ้าน อาคารและสิ่งปลูกสร้างประเภทที่อยู่อาศัยนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงจ านวนบ้านเรือน 
อาคารและสิ่งปลูกสร้างประเภทที่อยู่อาศัยในพื้นที่โดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ตามแนวเส้นเท่าระดับเสียง
เมื่อมีการพัฒนาโครงการเปิดใช้ทางวิ่งและทางขับที่  2 ที่ได้จากการค านวณโดยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์  
ของโครงการ โดยแบ่งพื้นที่ส ารวจเป็น 2 พื้นที่ คือ พื้นที่ในแนวเส้นเท่าระดับเสียงมากกว่า 40 (NEF > 40) และพื้นที่
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ในแนวเส้นเท่าระดับเสียงตั้งแต่ 30 ถึง 40 (NEF 30-40) โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมหรือภาพถ่ายทางอากาศปีปัจจุบัน

เป็นภาพฐานอ้างอิงในการส ารวจดังกล่าว รายละเอียดขั้นตอนการศึกษา แสดงดังรูปที่ 5.5-1  
 

 
รูปที่ 5.5-1 ขั้นตอนการศึกษาการโยกย้ายและการทดแทนทรัพย์สินจากผลกระทบด้านเสียงจากอากาศยาน 

(2) ผลการศึกษา 

1) ผลกระทบด้านเสียงรบกวน 

ภายหลังจากการเปิดใช้ทางวิ่งและทางขับที่  2 สนามบินนานาชาติ อู่ตะเภา จะก่อให้เกิด 
ผลด้านเสียงรบกวน เนื่องจากมีผู้ใช้บริการและนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ท าให้เที่ยวบินขึ้น-ลงเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจส่ง 
ผลกระทบต่อพนักงานและประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ซึ่งเสียงจากอากาศยานที่เกิดขึ้น
อาจจะดังเกินมาตรฐานควบคุมตามประกาศรัฐมนตรีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษ
จากแหล่งก าเนิด และจากการด าเนินการลงพื้นที่ส ารวจข้อมูล มีจ านวนอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบ
สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ตามแนวเส้นเท่าระดับเสียงเมื่อมีการพัฒนาโครงการเปิดใช้ทางวิ่งที่ 2 ที่ได้จากการ
ค านวณโดยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ (AEDT-3b) โดยแบ่งพื้นที่ส ารวจเป็น 2 พื้นที่ คือ พื้นที่ในแนวเส้นเท่าระดับ
เสียงมากกว่า 40 (NEF > 40) และพื้นที่ในแนวเส้นเท่าระดับเสียงตั้งแต่ 30 ถึง 40 (NEF 30-40) โดยมีการแบ่ง
จ านวนอาคารและสิ่งปลูกสร้างตามขอบเขตการปกครองแบบรายต าบล อ าเภอ และจังหวัด เพื่อทราบถึงจ านวนของ
อาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบทางด้านเสียงในแต่ละเขตการปกครอง ซึ่งผลการส ารวจอาคารและสิ่งปลูก

สร้างที่ได้รับการส ารวจ จ านวน 2,213 ครัวเรือน (รูปที่ 5.5-2) สรุปได้ดังนี้ 

1. จ านวนครัวเรือนที่อยู่ในแนวเส้นเท่าระดับเสียง NEF > 40 จ านวน 80 ครัวเรือน  

2. จ านวนครัวเรือนที่อยู่ในแนวเส้นเท่าระดับเสียง NEF 30-40 จ านวน 2,133 ครัวเรือน 

รวบรวมและจัดท าข้อมูลชนิดเคร่ืองบิน/จ านวนเท่ียวบินในปัจจุบัน 
และในอนาคตเม่ือเปิดใช้งานทางว่ิงท่ี 2

น าเข้าข้อมูลในแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ INM หรือแบบจ าลองอ่ืนท่ีเป็นท่ียอมรับ

จัดท าแผนท่ีเส้นเท่าระดับเสียง (NEF) บนภาพถ่ายทางอากาศ

ส ารวจชุมชน อาคารและส่ิงปลูกสร้างท่ีอยู่ใน NEF 30-40 และ NEF > 40 เพื่อชดเชยหรือปรับปรุง

จัดต้ังงบประมาณเพื่อจ่ายค่าชดเชยโดยใช้แนวทางตามมติ ครม. วันที่ 29 พฤษภาคม 2550

น าเข้าข้อมูลในแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ AEDT-2d หรือแบบจ าลองอื่นที่เป็นท่ียอมรับ 

จัดตั้งงบประมาณเพ่ือจ่ายค่าชดเชย 
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รูปที่ 5.5-2 แผนที่คาดการณ์พื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบด้านเสียงจากอากาศยานในปี พ.ศ. 2591 
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ทั้งนี้ พบว่าในพื้นที่ต าบลส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง มีจ านวนอาคารและสิ่งปลูก
สร้างมากที่สุด จ านวน 2,105 หลังคาเรือน (ร้อยละ 95) รองลงมาคือ พื้นที่ต าบลพลูตาหลวง อ าเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี จ านวน 69 หลังคาเรือน (ร้อยละ 3) และพื้นที่ต าบลห้วยใหญ่ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีจ านวนอาคาร

และสิ่งปลูกสร้างน้อยที่สุด จ านวน 39 หลังคาเรือน (ร้อยละ 2) แสดงดังตารางที่ 5.5-4  
 

ตารางที่ 5.5-4 จ านวนอาคารและสิ่งปลูกสร้าง แยกตามขอบเขตการปกครอง 

จังหวัด อ าเภอ ต าบล 
จ านวนครัวเรือนในแนวเส้นเท่าะดับเสียง (หลังคาเรือน) 

NEF>40 NEF 30-40 รวม 
ระยอง บ้านฉาง ส านักท้อน 80 2,025 2,105 

จ.ชลบุร ี
สัตหีบ พลูตาหลวง - 69 69 

บางละมุง ห้วยใหญ ่ - 39 39 
รวม 80 2,133 2,213 

นอกจากนี้ สามารถจ านวนอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับการส ารวจ จ านวน 2,213 หลังคา
เรือน 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/ห้อง
ชุด/คอนโดมิเนียม จ านวน 2 หลังคาเรือน (ร้อยละ 0.09) และที่อยู่อาศัยประเภทอ่ืนๆ เช่น ตลาดสด ร้านกาแฟ 

โรงเรือนเพาะช า ฯลฯ จ านวน 23 หลังคาเรือน (ร้อยละ 1.04) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 5.5-5  

ตารางที่ 5.5-5 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 

จากผลกระทบด้านเสียงรบกวนจากอากาศยานในการด าเนินการของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา  
ท าให้เกิดผลกระทบด้านเสียงรบกวนต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในแนวเส้นเท่าระดับเสียง ทั้งนี้ โครงการจะต้อง 
มีการจ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบด้านเสียง เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและให้ความช่วยเหลือและ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงในเชิงมนุษยธรรม ซึ่งการชดเชยแบ่งออกเป็น 
2 ลักษณะของพื้นที่ ดังนี้ 
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1.1) พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรง (NEF > 40) 

พื้นที่ได้รับผลกระทบหลัก เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงจากอากาศยานในระดับ  
ที่รุนแรง ไม่เหมาะกับการอยู่อาศัยและไม่ควรมีกิจกรรมที่อ่อนไหวต่อผลกระทบด้านเสียง เนื่องจากอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ในระยะยาว โดยในการศึกษานี้เรียกว่าพื้นที่ NEF > 40 ซึ่งโครงการ
ต้องเจรจาเพื่อขอซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงอาคารเพื่อลดผลกระทบด้านเสียง
ให้กับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าว 

1.2) พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบปานกลาง (NEF 30 > 40) 

พื้นที่ได้รับผลกระทบรอง เป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบรองจากพื้นที่ได้รับผลกระทบหลัก  
โดยการศึกษานี้ได้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ พื้นที่ NEF 30 - 40 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ ได้รับผลกระทบด้านเสียงจาก 
อากาศยานในระดับเล็กน้อยถึงปานกลางและไม่ควรมีกิจกรรมที่อ่อนไหวต่อผลกระทบด้านเสียง โครงการต้องมี
มาตรการแก้ไข โดยสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงอาคารเพื่อลดผลกระทบด้านเสียงให้กับผู้ที่อยู่ในพื้นที่
ดังกล่าว และพื้นที่  NEF < 30 ถึงขอบเขตพื้นที่ศึกษา ซึ่งถือว่าไม่ได้รับผลกระทบด้านเสียงจากอากาศยาน  
แต่อาจได้รับผลกระทบด้านอ่ืนๆ เช่น การจราจร การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เป็นต้น 

ดังนั้น หากจะมีการจ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงจากการด าเนินการ 
ของสนามนานาชาติอู่ตะเภา โครงการจะต้องมีการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ 

1. อนุมัติในหลักการให้มีการจ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบด้านเสียงจากการ
ด าเนินงานของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 

2. อนุมัติหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการประเมินค่าชดเชยให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ 

3. อนุมัติให้มีการประกาศเส้นเสียงในการใช้ทางวิ่ง 

4. อนุมัติ วัน เดือน ปีการก่อสร้างอาคารที่มีสิทธิได้รับค่าชดเชย 

ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ด าเนินงานแล้วแนวทางปฏิบัติต่อไป จะต้องแบ่งงาน
ออกเป็น 2 ส่วน คือ 

     1. ส่วนวิศวกรประเมินราคาอาคาร 

 จะต้องท าการส ารวจรายละเอียดอาคารสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในเส้นเสียงที่จะมี
สิทธิได้รับเงินค่าชดเชยว่ามีจ านวนเท่าใด ลักษณะอาคารว่าเป็นชนิดใดบ้าง 

 ท าการประเมินราคาค่าชดเชยตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่ก าหนดไว้ 
 จัดท าแผนที่แสดงต าแหน่งอาคาร 
 จัดท ารายละเอียดการประเมินราคาค่าชดเชยอาคารแต่ละหลัง 

2. ส่วนของนิติกร โดยเก็บรวบรวมเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เช่น 

 ส าเนาทะเบียนบ้านที่ได้รับผลกระทบ 
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 ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร (ถ้ามี) 
 ใบขอหมายเลขประจ าบ้าน 
 บัญชีคุมหมายเลขประจ าบ้าน 
 ใบอนุญาตเปลี่ยนเลขบ้าน (ถ้ามี) 
 โฉนดที่ดินของบ้านที่ได้รับผลกระทบ 
 สัญญาเช่าที่ดิน (กรณีมีการเช่าที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคาร) 
 บัตรประชาชนผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าชดเชย 
 สัญญาซื้อขาย สัญญาให้ที่มีการจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือค าสั่งศาล

อนุญาตให้ท านิติกรรมแทนผู้เยาว์ในกรณีที่ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าชดเชยเป็นผู้เยาว์ 
 เอกสารอ่ืนตามที่จ าเป็นแล้วแต่กรณี 

ในการจ่ายเงินค่าชดเชยจะต้องมีการท าบันทึกการจ่ายเงิน และบันทึกดังกล่าวควรผ่านการ
ตรวจสอบจากส านักงานอัยการสูงสุดเพื่อความถูกต้อง การจ่ายเงินค่าชดเชยจะจ่ายให้แก่เจ้าของอาคาร โรงเรือน  
สิ่งปลูกสร้างไปด าเนินการปรับปรุงอาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างด้วยตนเอง 

2) ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ 

ภายหลังเปิดด าเนินการของทางวิ่งและทางขับที่  2 สนามบินนานาชาติ อู่ตะเภา  อาจส่ง 
ผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาที่เกิดจากไอเสีย ฝุ่นละออง
หรือกลิ่นไอเสียจากการขึ้น-ลงของอากาศยานในแต่ละวันเพิ่มมากข้ึน ท าให้การประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบสนามบิน
นานาชาติอู่ตะเภาได้รับมลสาร อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อจิตใจ เกิดความวิตกกังวลที่จะได้รับสารมลพิษ และ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพในที่สุด 

3) ผลกระทบด้านคุณภาพชีวิต 

ภายหลังเปิดด าเนินการของทางวิ่งและทางขับที่  2 สนามบินนานาชาติ อู่ตะเภา  อาจส่ง 
ผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาที่เกิดจากเสียงรบกวนจากเสียง
อากาศยานที่ขึ้น-ลงในแต่ละวันเพิ่มมากขึ้น ท าให้การอยู่อาศัยจะได้รับผลกระทบในการอยู่อาศัย และการหลับนอน  
ท าให้คุณภาพชีวิตที่อยู่โดยปกติสุขลดลงทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจ 

 

5.5.3 แหล่งท่องเที่ยวและทัศนียภาพ 

5.5.3.1 ระยะก่อสร้าง 

(1) แนวทางการศึกษา 

1) ด้านการท่องเที่ยว 

จากการทบทวนข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในบริเวณพื้นที่ศึกษาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี และ 
ระบบฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวจากกรมการท่องเที่ยว พบว่า มีแหล่งท่องเที่ยวลักษณะต่างๆ กระจายอยู่โดยทั่วไปใน
พื้นที่ศึกษาของโครงการ ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น 

ร่าง
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ส าหรับทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวส าคัญในบริเวณพื้นที่จังหวัดระยอง ได้แก่ หาดนภาธาราภิรมย์ หาดพลา หาดพยูน 
ประมงเรือเล็กบ้านพยูน หาดน้ าริน เขาห้วยมะหาด และในจังหวัดชลบุรี ได้แก่ อเนกกุศลศาลา (วิหารเซียน)  
สวนนงนุช บ้านกลับหัว พัทยา พระพุทธรูปเขาชีจรรย์ ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค สวนน้ ารามายณะ สวนป่าสิริเจริญวรรษ 
สวนบรรพชนสยามจุลกาลสถิต หาดเทียนทะเล ศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล ฐานทัพเรือสัตหีบ หาดนางรอง หาดน้ าใส 
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เพอร์คูล่าฟาร์ม หมู่บ้านช่องแสมสาร เกาะแรด หาดเทียนทะเล 
หาดลูกลม เกาะปลาหมึก เกาะแสมสาร และเกาะขาม  (รายละเอียดแสดงดังบทที่ 3 สภาพแวดล้อมปัจจุบัน 
หัวข้อ 3.8.5 แหล่งท่องเที่ยวและทัศนียภาพ) 

การประเมินผลกระทบด้านความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ความสามารถในการเข้าถึงได้
โดยง่าย (Accessibility) เป็นคุณลักษณะส าคัญประการหนึ่งของทรัพยากรการท่องเที่ยว ซึ่งหากทรัพยากร 
การท่องเที่ยวใดมีความสะดวกในการเดินทางเข้าเยี่ยมชมแล้ว ทรัพยากรการท่องเที่ยวนั้นก็จะสามารถดึ งดูด 
ความสนใจของนักท่องเที่ยวได้มาก ส าหรับโครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา  
คาดว่าจะส่งผลกระทบด้านความสะดวกในการเข้าถึงไม่เฉพาะเพียงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในบริเวณใกล้
กับพื้นที่ศึกษาเท่านั้น หากแต่ยังรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆ ในจังหวัดใกล้เคียงที่จ าเป็นต้องใช้ถนนบริเวณใกล้เคียง 
สนามบินนานาชาติอู่ตะเภาเป็นเส้นทางผ่านไปยังแหล่งท่องเที่ยวเหล่านั้นด้วย 

2) ด้านทัศนียภาพ 

ในการศึกษาผลกระทบจากก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 ต่อทัศนียภาพ เริ่มจากพิจารณา
กิจกรรมการก่อสร้างต่างๆ ของโครงการ และระบุกิจกรรมการก่อสร้างที่อาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนียภาพ
จากนั้นจึงวิเคราะห์และประเมินว่ากิจกรรมนั้นๆ จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนียภาพหรือไม่ 

 

(2) ผลการศึกษา 

1) ผลกระทบทางด้านการท่องเที่ยว 

ในระหว่างการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ยังคงเปิดใช้ทางวิ่งที่ 1 
และอาคารผู้โดยสารตามปกติ คาดว่าจะไม่ส่งผลให้จ านวนผู้มาใช้บริการหรือนักท่องเที่ยวลดลง เนื่องจากโครงการ 
มีการก่อสร้างอยู่ภายในสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา เพียงแต่ผู้ใช้บริการและนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางเข้ามา 
ใช้บริการและเดินทางออกไปในสถานที่ต่างๆ อาจได้รับความสะดวกลดลง เนื่องจากในช่วงระยะก่อสร้างจะมีการ
ขนส่งและเคลื่อนย้ายวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์เคร่ืองมือและแรงงาน จากพื้นที่ภายนอกเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งเป็นการเพิ่ม
ปริมาณการจราจรบนเส้นทางต่างๆ โดยเฉพาะทางหลวงหมายเลข  3  331  332 และ 3126 ท าให้เกิดปัญหา
การจราจรติดขัดและชะลอตัวที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวันหยุดราชการหรือช่วงวันหยุด
เทศกาล ซึ่งท าให้ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ลดลงไปด้วยเมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์ก่อนมี
การก่อสร้างโครงการ ดังนั้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงอยู่ในระดับต่ า  

ทั้งนี้ ปัจจุบันพื้นที่ศึกษาของโครงการอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor : EEC) มีแผนพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเพื่อรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้น ประกอบด้วย 1) โครงข่าย

ร่าง



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

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 5-187 
 

คมนาคมทางถนน เช่น โครงการทางหลวงหมายเลข 3126 ทางเข้าท่าอากาศยานอู่ตะเภา-ท่าเรือจุกเสม็ด (ระยะเวลา
แผนงาน พ.ศ. 2561-2563) โครงการทางหลวงหมายเลข 332 แยก ทางหลวงหมายเลข 3 (แยกเจ)-แยกทางหลวง
หมายเลข 3 (แยกอู่ตะเภา) (ระยะเวลาแผนงาน พ .ศ. 2562-2564) และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
(Motorway) กรุงเทพฯ-ชลบุรี- พัทยา-มาบตาพุด (ระยะเวลาแผนงาน พ .ศ. 2559-2563) 2) โครงข่ายคมนาคม 
ทางราง เช่น โครงการก่อสร้างสถานีรถไฟอู่ตะเภา  (ระยะเวลาแผนงาน พ .ศ. 2561-2563) และโครงการรถไฟ
ความเร็วสูง กรุงเทพ - ระยอง (เชื่อม 3 สนามบินแบบไร้รอยต่อ) (ระยะเวลาแผนงาน พ .ศ . 2561-2566)  
(รายละเอียดดัง 5.4.3 การคมนาคมขนส่ง) 

2) ผลกระทบด้านทัศนียภาพ 

ในระหว่างการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่  2 การขนส่งเครื่องจักร/อุปกรณ์การก่อสร้าง  
และวัสดุก่อสร้าง กองดิน กองหินที่วางกองอยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง และการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง พื้นที่ถูกรบกวนด้วย
กิจกรรมการก่อสร้าง ส่งผลต่อทัศนียภาพในพื้นที่ก่อสร้าง ท าให้เกิดภาพที่ไม่น่ามองและไม่สวยงาม ต้นไม้และ  
พืชพรรณต่างๆ ในพื้นที่จะถูกตัด/ขุดออก แต่เป็นผลกระทบเฉพาะในพื้นทีก่่อสร้างเท่านั้น และเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้น
เฉพาะในช่วงก่อสร้าง ซึ่งอาจมีผลต่อความรู้สึกของผู้มองที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. ผู้ใช้บริการหรือผู้โดยสารภายในสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาที่นั่งรอขึ้นเครื่อง เป็นกลุ่มผู้มอง 
ที่มีจ านวนมาก สามารถมองเห็นกิจกรรมการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 เป็นระยะเวลานาน เนื่องจากต้องรอขึ้นเครื่อง 

2. เจ้าหน้าที่ ได้แก่ พนักงานสายการบิน เจ้าหน้าที่ของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาที่ปฏิบัติงาน
อยู่ภายในสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา เป็นกลุ่มที่สามารถมองเห็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างทางวิ่งและ  
ทางขับที่ 2 ใกล้ชิดกว่ากลุ่มอ่ืนๆ แต่มีหน้าที่ที่ต้องให้ความสนใจมากกว่า ท าให้ไม่พุ่งความสนใจไปยังกิจกรรม 
การก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 มากนัก หรือมองเห็นเป็นช่วงเวลาสั้นๆ 

3. ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา และผู้ที่ขับรถมาส่งผู้โดยสาร 
เป็นกลุ่มผู้มองที่มีจ านวนมาก สามารถมองเห็นกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 โดยมองเห็น
ได้จากรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และถนนโดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 

ทั้งนี้  ผลกระทบที่ เกิดขึ้นไม่ก่อให้เกิดอันตรายแต่อย่างใดเนื่องด้วยลักษณะของโครงการ 
เป็นการก่อสร้างในแนวราบไม่มีโครงสร้างสูงในแนวดิ่ง ดังนั้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงอยู่ในระดับต่ า 
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อาคารผู้โดยสารหลังท่ี 2 และอาคารเทียบเครื่องบิน 

หรับผู้โดยสารเดินขึ้นเครื่อง 
พื้นท่ี Airside บริเวณทางวิ่งที่ 1 (ปัจจุบัน) 

  
โรงเก็บอากาศยานของกองทัพเรือด้านทิศตะวันตกของทางวิ่งท่ี 1 เครื่องช่วยเดินอากาศบริเวณปลายทางวิ่งท่ี 1 (36L)  

  
ด้านหลังอาคารผู้โดยสารหลังท่ี 2 ส าหรับผู้โดยสารขึ้น-ลงเครื่อง พื้นท่ีฝั่งตะวันออกของทางวิ่งที่ 1 ส าหรับก่อสร้างทางวิ่งท่ี 2 

รูปที่ 5.5-3 ทัศนียภาพภายในสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาปัจจุบัน 

ร่าง



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

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 5-189 
 

5.5.3.2 ระยะด าเนินการ 

(1) แนวทางการศึกษา 

1) ด้านการท่องเที่ยว 

จากการทบทวนข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในบริเวณพื้นที่ศึกษาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี และ  
ระบบฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวจากกรมการท่องเที่ยว พบว่าในบริเวณพื้นที่จังหวัดระยองและชลบุรีมีแหล่งท่องเที่ยว
ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวที่ มนุษย์สร้างขึ้นอยู่หลายแห่ง ท าให้มีนักท่องเที่ยวทั้งจากใน 
และต่างประเทศเป็นจ านวนมาก ในการประเมินผลกระทบจะประเมินถึงความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
ความสามารถในการเข้าถึงได้โดยง่าย (Accessibility) ซึ่งเป็นคุณลักษณะส าคัญประการหนึ่งของทรัพยากร 
การท่องเทีย่ว  

2) ด้านทัศนียภาพ 

ศึกษาข้อมูลโครงการ และสภาพแวดล้อมปัจจุบันของลักษณะภูมิประเทศ การใช้ประโยชน์ที่ดิน
และทัศนียภาพในพื้นที่ศึกษา ซึ่งมีผลจากการเปลี่ยนแปลงของมุมมองและทัศนียภาพ และประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้านทัศนียภาพ เพื่อเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทัศนียภาพต่อไป 

(2) ผลการศึกษา 

1) ผลกระทบด้านการท่องเที่ยว 

เมื่อโครงการเปิดด าเนินการใช้งานทางวิ่งและทางขับที่  2 สนามบินนานาชาติ อู่ตะเภา  
จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในบริเวณพื้นที่ศึกษาและในพื้นที่ใกล้เคียงอ่ืนๆ เนื่องจาก
โครงการเป็นการให้บริการขนส่งทางอากาศ ท าให้การเดินทางมีความสะดวกมากขึ้น ส่งผลให้มีผู้มาใช้บริการและ
นักท่องเที่ยวในพื้นที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งในอนาคตจะมีการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมทางถนนและทางรางเชื่อมต่อกับ
สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ซึ่งท าให้การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ สะดวกและรวดเร็ว จึงคาดการณ์ว่าจะเกิด
ผลกระทบเชิงบวกด้านการท่องเที่ยวในภาพรวมของจังหวัดและภูมิภาค ดังนั้น ผลจากการพัฒนาโครงการจึงจัดเป็น
ผลกระทบทางบวกในระดับสูง (ผลกระทบด้านบวก) 

2) ผลกระทบด้านทัศนียภาพ 

ภายหลังจากเปิดด าเนินการทางวิ่งและทางขับที่  2 สนามบินนานาชาติ อู่ตะเภา ตั้งอยู่ 
ภายในพื้นที่ของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ซึ่งโดยสภาพของพื้นที่มีลักษณะเป็นธรรมชาติที่สวยงาม และด้วยลักษณะ
ทางภูมิประเทศทางด้านทิศเหนือติดภูเขามีสภาพเป็นพื้นที่ป่า ด้านทิศใต้ติดทะเล ทางด้านทิศตะวันออกติดทางหลวง
พิ เศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) และทางทิศตะวันตกติดคลองบางไผ่  ทางหลวงแผ่นดินและฐานทัพเรือ  
ด้วยโครงสร้างของทางวิ่งและทางขับที่ 2 ที่อยู่ระดับพื้น จึงไม่ส่งผลกระทบด้านทัศนียภาพต่อผู้ที่เข้ามาใช้บริการ
สนามบินนานาชาติอู่ตะเภาและประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้พื้นที่โครงการ ทั้งยังมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและ
โดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา จึงไม่ส่งผลกระทบทางด้านทัศนียภาพ  

ร่าง
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อย่างไรก็ตาม การพัฒนาโครงการจะท าให้การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณพื้นที่
ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ โดยอาจส่งผลกระทบทางอ้อมในเชิงลบหากขาด  
การควบคุมดูแลที่เหมาะสม เช่น อาจเกิดปัญหาทัศนียภาพที่ไม่น่ามองจากอาคาร ป้ายโฆษณา ขยะมูลฝอย น้ าเสีย  
ซึ่งจะบดบังทัศนียภาพที่สวยงามของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เป็นต้น คาดว่าผลกระทบด้านทัศนียภาพ 
ในภาพรวมจะอยู่ในระดับต่ า 

5.5.4 แหล่งโบราณคดีและประวัติศาสตร์ 

5.5.4.1 ระยะก่อสร้าง 

(1) แนวทางการศึกษา 

พิจารณาสภาพแวดล้อมปัจจุบันถึงแหล่งโบราณคดีและประวัติศาสตร์ สถานที่ที่มีความส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์หรือศาสนสถานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ศึกษาของโครงการ เพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น 
จากการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา เพื่อเสนอแนะมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านแหล่งโบราณคดีและประวัติศาสตร์ 

(2) ผลการศึกษา  

จากการรวบรวมข้อมูลแหล่งโบราณสถานและประวัติศาสตร์จากกรมศิลปากร พบว่า ในบริเวณพื้นที่
พื้นที่ศึกษาของโครงการไม่มีแหล่งโบราณสถานและประวัติศาสตร์ อย่างไรก็ตาม โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่บางส่วน 
ของจังหวัดระยองและชลบุรี พบว่า มีศาสนสถานที่ส าคัญ จ านวน 39 แห่ง คาดว่าในระยะก่อสร้างไม่มีผลกระทบต่อ 
การเวนคืนหรือการรื้อถอนศาสนสถานดังกล่าว แต่ ศาสนสถานในพื้นที่ศึกษาอาจจะได้รับผลกระทบจาก 
คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน จากกิจกรรมการก่อสร้างต่างๆ เช่น การขุด การถม เพื่อปรับพื้นที่  
การขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ท าให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ระดับเสียงรบกวน และแรงสั่นสะเทือน  
จากการก่อสร้าง ซึ่งกิจกรรมก่อสร้างดังกล่าวจะเกิดเพียงช่วงสั้นๆ ในแต่ละช่วงเวลาเท่านั้น และจากกิจกรรมการ
ก่อสร้างของโครงการ หากพิจารณาผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนแล้ว พบว่า 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อศาสสถานอยู่ในระดับต่ า โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ 

มลพิษทางอากาศที่เกิดจากกิจกรรมของโครงการจะท าให้ศาสนสถานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการ
และบริเวณใกล้เคียงอาจได้รับผลกระทบทางด้านสนุทรียภาพ คือ มีฝุ่นเกาะและท าให้วัสดุสกปรก เคลือบหมอง อาจมี
ผลท าให้เจ้าของสถานที่นั้นๆ ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลและซ่อมแซมเพิ่มมากขึ้น โดยพบว่าฝุ่นละอองรวม (TSP) 
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
พบว่าทุกจุดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

2) ผลกระทบด้านเสียง 

การประเมินผลกระทบด้านเสียง พบว่า ศาสนสถาน 46 แห่ง ที่ระยะห่าง 1,460-13,680 เมตร 
ท าให้ระดับเสียงที่บริเวณพื้นที่อ่อนไหวและชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่ของโครงการมเพิ่มขึ้นอยู่ในช่วง 65.0-65.1  

ร่าง
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เดซิเบลเอ ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ที่ก าหนดให้มีค่าไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ 

3) ผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน 

การประเมินผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน พบว่าศาสนสถาน 46 แห่ง ที่ระยะห่าง 1,460-
13,680 เมตร มีค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดที่เกิดจากการใช้อุปกรณ์ Bore Piling Machine มีค่าอยู่ในช่วง 0.00001 -
0.00041 นิ้วต่อวินาที และระดับผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ อยู่ในระดับที่ไม่สามารถรับความรู้สึกได้ และเมื่อ
พิจารณาผลกระทบต่อโครงสร้างอาคาร พบว่าไม่ส่งผลกระทบ/ความเสียหายต่อโครงสร้างทุกประเภท 

5.5.4.2 ระยะด าเนินการ 

(1) แนวทางการศึกษา 

ประเมินผลกระทบจากกิจกรรมการด าเนินการของโครงการ เมื่อเปิดใช้งานทางวิ่งและทางขับที่ 2  
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแหล่งโบราณคดีและประวัติศาสตร์ที่อยู่ใกล้เคียง เพื่อเสนอแนะมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านแหล่งโบราณคดีและประวัติศาสตร์ 

(2) ผลการศึกษา 

ภายหลังจากเปิดด าเนินการทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา กิจกรรมหลัก คือ  
การบินขึ้น-ลงของอากาศยานเพื่ออ านวยความสะดวกในการเดินทางด้วยอากาศยาน ซึ่งจะส่งผลให้มีจ านวนเที่ยวบิน
เพิ่มขึ้น และจากการรวบรวมข้อมูลแหล่งโบราณสถานและประวัติศาสตร์จากกรมศิลปากร พบว่าในบริเวณพื้นที่ศึกษาของ
โครงการไม่มีแหล่งโบราณสถานและประวัติศาสตร์ แต่มีศาสนสถานที่ส าคัญ จ านวน 46 แห่ง ทั้งนี้ หากพิจารณาร่วมกับ
ผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน พบว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อต่อศาสนสถานและสถานที่ 
ที่มีความส าคัญทางศาสนาอยู่ในระดับต่ า ดังนี้ 

 

1) ด้านคุณภาพอากาศ 

ผลการคาดการณ์การแพร่กระจายสารมลพิษทางอากาศระยะด าเนินการของโครงการ กรณีที่ 5 
สมมุติฐานกรณีเลวร้าย (ชั่วโมงที่มีเที่ยวบินสูงสดุ 70 เที่ยวบิน) กรณีที่ 6 : สมมุติฐานปิดทางวิ่งทางใดทางหนึ่ง ปิดทาง
วิ่งเส้นที่ 1 และกรณีที่ 7  : สมมุติฐานปิดทางวิ่งทางใดทางหนึ่ง ปิดทางวิ่งเส้นที่ 2 

1.1) คุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 

จากการคาดการณ์การแพร่กระจายของสารมลพิษทางอากาศประเภทดัชนีคุณภาพอากาศ 
ในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกอบด้วย ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)  
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) โดยใช้แบบจ าลอง AERMOD พบว่า ค่าความ
เข้มข้นสูงสุดของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)  
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ทุกกรณีไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศ 
ในบรรยากาศโดยทั่วไป ในขณะที่ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ทุกกรณีเกินค่ามาตรฐาน 
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ค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป เมื่อพิจารณาค่าความเข้มข้นของสารมลพิษ ณ ต าแหน่งพื้นที่
อ่อนไหวและชุมชน พบว่าค่าความเข้มข้นสูงสุดของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ทุกกรณีไม่เกินค่า
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ในขณะที่ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าเกิน
มาตรฐาน จ านวน 5 แห่ง 

1.2) สารอินทรีย์ระเหยง่าย 

จากการคาดการณ์การแพร่กระจายของสารมลพิษทางอากาศประเภทสารอินทรีย์ระเหย 
ประกอบด้วย อะครอลีน (Acrolein) เบนซีน (Benzene) และ 1,3 บิวทาไดอีน (1,3-Butadiene) โดยใช้แบบจ าลอง
ทางคณิตศาสตร์ (AERMOD) พบว่าเมื่อเปรียบเทียบความเข้มข้นสูงสุด เฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงสุด ของอะครอลีน 
(Acrolein) เบนซีน (Benzene) และ 1,3 บิวทาไดอีน (1,3-Butadiene) กับมาตรฐานค่าเฝ้าระวังส าหรับสารอินทรีย์
ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง ของประเทศไทย พบว่าเบนซีน (Benzene) และ 1,3 บิวทา 
ไดอีน (1,3-Butadiene) มีค่าไม่เกินค่าเฝ้าระวัง (ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ ก าหนดค่าเฝ้าระวังส าหรับ
สารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง ของเบนซีน ไม่เกิน 7.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
และ 1,3 บิวทาไดอีน ไม่เกิน 5.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ในขณะที่ค่าความเข้มข้นของอะครอลีน (Acrolein)  
สูงกว่าค่าเฝ้าระวัง (ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ ก าหนดค่าเฝ้าระวังส าหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ
โดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง ของอะครอลีน ไม่เกิน 0.55 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

เมื่อพิจารณาค่าความเข้มข้นของสารมลพิษ ณ ต าแหน่งพื้นที่อ่อนไหวและชุมชน พบว่า 
ค่าความเข้มข้นสูงสุดของเบนซีน (Benzene) และ 1,3 บิวทาไดอีน (1,3-Butadiene) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ทุกกรณีไม่
เกินค่าเฝ้าระวัง ในขณะที่อะครอลีน มีค่าสูงกว่าค่าเฝ้าระวัง จ านวน 16 แห่ง 

2) ด้านเสียง 

ในระยะด าเนินการกิจกรรมของโครงการคือการบินของอากาศยานต่างๆ และจากการประเมิน 
ผลกระทบด้านเสียงมีศาสนสถาน จ านวน 46 แห่ง พบว่ามีศาสนสถานจ านวนที่ ไม่ความเหมาะสมด้านการ 
ใช้ประโยชน์ที่ดินตามค าแนะน าทางวิชาการ เร่ือง เกณฑ์ระดับเสียงที่เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ  
สนามบินนานาชาติอู่ตะเภาของกรมควบคุมมลพิษ ได้แก่ วัดสระแก้ว ตั้งอยู่ในเขตแนวเส้นเท่าระดับเสียง NEF>40 หรือ
บริเวณที่มีระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันกลางคืนมากกว่า 75 เดซิเบลเอ และ วัดสมบูรณารามและวัดส านักกะท้อน ตั้งอยู่ 
ในเขตแนวเส้นเท่าระดับเสียง NEF 30-40 หรือบริเวณที่มีระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันกลางคืนในช่วง 65 -75 เดซิเบลเอ  

ทั้งนี้ ศาสนสถานที่ตั้งอยู่นอกแนวเส้นเท่าระดับเสียง NEF 30 หรือบริเวณที่มีระดับเสียงเฉลี่ย
กลางวันกลางคืนที่น้อยกว่า 65 เดซิเบลเอ ซึ่งมีจ านวน 43 แห่งนั้น มีความเหมาะสมตามเกณฑ์ฯ จึงคาดว่าจะไม่ได้รับ

ผลกระทบทางเสียงจากอากาศยาน รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 5.5-6 และรูปที่ 5.5-4 

 

ร่าง



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

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 5-193 
 

 

ตารางที่ 5.5-6 เกณฑ์เปรียบเทียบระดับเสียงที่เหมาะสมกับการใช้ประโยชนท์ี่ดินโดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภากับศาสนสถานในพืน้ที่ศึกษาโครงการ 

ล าดับ พื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบ 
ระดับเสียงเฉลี่ยที่เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 

ประเภท 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันกลางคืน (เดซิเบลเอ) 
น้อยกว่า 65 65-70 70-75 มากกว่า 75 

ในเขตแนวเส้นเท่าระดับเสียง NEF > 40 หรือบริเวณท่ีมีระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันกลางคืนมากกว่า 75 เดซิเบลเอ 
1.  วัดสระแก้ว วัด ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

ในเขตแนวเส้นเท่าระดับเสียง NEF 30 ถึง 40 หรือบริเวณท่ีมีระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันกลางคืนในช่วง 65 -75 เดซิเบลเอ 
2.  วัดสมบูรณาราม วัด เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
3.  วัดส านักกะท้อน วัด เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

นอกเขตแนวเส้นเท่าระดับเสียง NEF 30 ถึง 40 หรือบริเวณท่ีมีระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันกลางคืนในช่วง 65 -75 เดซิเบลเอ 
1.  ส านักวิปัสนาวัดพลา ศาสนสถานอื่นๆ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
2.  วัดพลา วัด เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
3.  วัดคลองทราย วัด เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
4.  วัดคีรีภาวนาราม วัด เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
5.  คริสตจักรไคร้สตเชิชบ้านฉาง วัด เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
6.  คริสตจักรบ้านฉาง โบสถ์คริสต์ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
7.  วัดบ้านคลองบางไผ่ วัด เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
8.  คริสตจักรพระคุณเต็มล้นบ้านฉาง โบสถ์คริสต์ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
9.  วัดสุวรรณรังสรรค์ วัด เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
10.  วัดหนองโบสถ์ วัด เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
11.  ศาลหลวงเตี่ยชากหมาก ศาสนสถานอื่นๆ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
12.  วัดชากหมาก วัด เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
13.  ศาลหลวงเตี้ยบ้านพยูน ศาสนสถานอื่นๆ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
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ตารางที่ 5.5-6 เกณฑ์เปรียบเทียบระดับเสียงที่เหมาะสมกับการใช้ประโยชนท์ี่ดินโดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภากับศาสนสถานในพืน้ที่ศึกษาโครงการ 

ล าดับ พื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบ 
ระดับเสียงเฉลี่ยที่เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 

ประเภท 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันกลางคืน (เดซิเบลเอ) 
น้อยกว่า 65 65-70 70-75 มากกว่า 75 

14.  วัดชลธาราม (พยูน) มัสยิด เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
15.  มัสยิด ดะห์วะติ้ลอิสลาม ศาสนสถานอื่นๆ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
16.  ศาลหลวงเตี่ยบ้านฉาง ศาสนสถานอื่นๆ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
17.  ศาลเจ้าเล่าเอี๊ยกวนอู บ้านฉาง ศาสนสถานอื่นๆ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
18.  วัดบ้านฉาง วัด เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
19.  วัดประชุมมิตรบ ารุง วัด เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
20.  ศาลเจ้าหลวงเตี่ย ศาสนสถานอื่นๆ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
21.  วัดเนินกระปรอก วัด เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
22.  วัดภูดรนิ่มเสนาะ วัด เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
23.  คริสตจักรของพระคริสต์บ้านฉาง โบสถ์คริสต์ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
24.  อเนกกุศลศาลา (วิหารเซียน) ศาสนสถานอื่นๆ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
25.  วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร วัด เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
26.  ส านักสงฆ์ศิริศิริรักษ์ ศาสนสถานอื่นๆ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
27.  ส านักปฏิบัติธรรมอนันต์บูรพาราม ศาสนสถานอื่นๆ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
28.  วัดมาบฟักทอง วัด เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
29.  พระพทุธรูปเขาชีจรรย์ วัด เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
30.  วัดเขาชีจรรย์ วัด เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
31.  วัดราษฎร์สามัคคี วัด เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
32.  ศาลเจ้าแม่กวนอิม ศาสนสถานอื่นๆ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

ร่าง
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ตารางที่ 5.5-6 เกณฑ์เปรียบเทียบระดับเสียงที่เหมาะสมกับการใช้ประโยชนท์ี่ดินโดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภากับศาสนสถานในพืน้ที่ศึกษาโครงการ 

ล าดับ พื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบ 
ระดับเสียงเฉลี่ยที่เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 

ประเภท 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันกลางคืน (เดซิเบลเอ) 
น้อยกว่า 65 65-70 70-75 มากกว่า 75 

33.  ส านักปฏิบัติธรรม กม.8 ศาสนสถานอื่นๆ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
34.  วัดรังสีสุนทร (กม.5) วัด เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
35.  ส านักสงฆ์โพธิปิยะ (ธรรมยุต) สาขาโพธิสัมพันธ์ ศาสนสถานอื่นๆ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
36.  ศูนย์ปฏิบัติธรรมสัตหีบ (บันไดแก้ว) ศาสนสถานอื่นๆ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
37.  วัดทุ่งโปรง วัด เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
38.  ส านักปฏิบัติธรรมเขาพลูตาหลวง ศาสนสถานอื่นๆ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
39.  วัดเขาบายศรี สันติธรรม วัด เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
40.  ส านักวิปัสสนาเวฬุอัมพวัน ศาสนสถานอื่นๆ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
41.  คริสตจักรพัฒนาการแสมสาร โบสถ์คริสต์ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
42.  วัดช่องแสมสาร วัด เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
43.  วิหารหลวงพ่อด า วัด เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ร่าง
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รูปที่ 5.5-4 แผนที่แสดงเส้นเท่าระดบัเสียงระยะด าเนินการในแผนที่แสดงต าแหน่งศาสนสถานในพื้นที่ศึกษาของโครงการ 

 

ร่าง



บทที่ 6
กำรประเมินผลกระทบทำงสุขภำพ



รายงานความก้าวหน้าของงาน EHIA คร้ังที่ 2 6-1 
บทที่ 5 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ  
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บทที่ 6 
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 

6.1 บทน ำ 

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพในโครงการน้ีให้ความส าคัญกับการคาดการณ์การเกิดผลกระทบต่อเน่ือง
ต่อสถานะสุขภาพเน่ืองจากการด าเนินโครงการ โดยการวิเคราะห์ผลกระทบทางสุขภาพได้พิจารณาเช่ือมโยงกับ
รายละเอียดของโครงการ กิจกรรมทั้งในระยะก่อสร้างและด าเนินการ ข้อมูลสภาพแวดล้อมในปัจจุบันของ 
ที่ตั้งโครงการและผลการประเมินทางสิ่งแวดล้อม ทั้งน้ีขอบเขตการประเมินผลกระทบทางสุขภาพได้พิจารณาตาม
ปัจจัยก าหนดสุขภาพเพื่อให้เป็นไปตามนิยามของ “สุขภำพ” ที่ระบุไว้ในมาตรา 3 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ 
(พ.ศ. 2550) ที่ให้ความหมายว่า “ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคมเช่ือมกัน
เป็นองค์รวมอย่างสมบูรณ์” กล่าวได้ว่าการประเมินได้ประมวลผลร่วมในหลายมิติทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ-สังคม 
และสาธารณสุข  โดยขอบเขตการคาดการณ์ได้พิจารณาว่ากิจกรรมของการพัฒนาอาจมีผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
สถานะสุขภาพของคนในชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ศึกษารอบโครงการ ส่วนขอบเขตการศึกษาผลกระทบทางด้าน 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้พิจารณาครอบคลุมคนงานก่อสร้างและพนักงานที่ปฏิบัติงานภายในสนามบิน
นานาชาติอู่ตะเภา 

การพิจารณาผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการต่อสุขภาพของคนในชุมชน คนงานก่อสร้างและพนักงาน
ที่ปฏิบัติงานภายในสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ตามแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ สผ. พ.ศ. 2556 โดยเร่ิมจากการกลั่นกรองโครงการ (Screening) และการก าหนด
ขอบเขตการศึกษา (Scoping) ภายใต้ขอบเขตข้อมูลทุติยภูมิต่างๆ และข้อมูลพื้นฐานที่มีอยู่เดิมก่อนเกิดโครงการน้ี 
จากน้ันจึงใช้หลักการประเมินความเสี่ยงสุขภาพ (Health Risk Assessment) มาคาดการณ์ระดับผลกระทบซึ่งเป็น
การวิเคราะห์ที่พิจารณาทั้งโอกาสการเกิดและความรุนแรงของผลกระทบ ผลจากการประเมินระดับผลกระทบน าไปสู่
การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสุขภาพให้ได้มากที่สุดเท่าที่ท าได้เชิงปฏิบัติ รวมทั้งมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบทางสุขภาพ ซ่ึงสามารถสรุปขอบเขตของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ รายละเอียด
แสดงดังรูปที่ 6.1-1  

ร่าง
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ที่มา :  ประยุกต์ใช้จาก เอกสาร/ประมวลสาระชุดวิชาระบบและเครื่องมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช  
หน่วยที่ 8 : การประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อมและสุขภาพ, นันทิกา สุนทรไชยกุล พ.ศ. 2561  

รูปที่ 6.1-1 ขอบเขตกำรประเมินผลกระทบทำงสุขภำพ 

 

  

กำรกลัน่กรองโครงกำร 

รายละเอียดโครงการ พื้นที่ตัง้ แผนการจัดการ 
ที่มีอยู่หรือวางแผนไว้  (บทที่ 1 และ 2)  
การประชุมปรึกษาหารือ (ใช้แบบ Checklist) 
และประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดโครงการ กจิการ  
หรือการด าเนินกิจการ ที่อาจมีผลกระทบ 
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชน 
ในชุมชนอย่างรุนแรงรุนแรง ซึ่งตอ้งจดัท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม  
และหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม 

ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การส ารวจพื้นที่
แผนการจัดการที่มีอยู่ สภาพแวดล้อมของพื้นที่
ศกึษา รายงาน/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)  
ข้อมูลพิษวิทยา ข้อมูลระบาดวิทยา สถานะ
สุขภาพ ข้อมูลอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่ 
สาธารณูปโภค ผลการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิง่แวดล้อมของโครงการปัจจุบัน  
(บทที่ 1-3) 

- รายการผลกระทบเบื้องต้น  
- ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม 

กำรก ำหนดขอบเขต
กำรศกึษำ 

- รายการผลกระทบที่คาดว่ามีศักยภาพ 
- ขอบเขตการศึกษา ข้อมูลที่ตอ้งการเพิ่ม

ทั้งของระดับพื้นที่ และโครงการ 
- ความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น 

หน่วยงานภาครัฐ ประชาชน นักวิชาการ 
หน่วยงานเอกชน 

กำรประเมนิผลกระทบ 
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง, มาตรการปอ้งกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่หรือทีก่ าหนดไว้, 
เครื่องมือการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ, 
ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม
และสุขภาพระดับพื้นที่ (ถ้ามี) (บทที่ 1-4) 
 

- ระดับผลกระทบ 
- การระบผุลกระทบที่มีศักยภาพ 
- การระบกุลุ่มเสี่ยง/พื้นที่เสี่ยง 

 

- การก าหนดร่างมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ 

- การก าหนดร่างมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

กำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมนิ 
ผลกระทบสิง่แวดล้อมและสขุภำพ 

การรับฟังความคิดเหน็ (ครั้งที่ 3) 

การรับฟังความคิดเหน็ (ครั้งที่ 1) 

การรับฟังความคิดเหน็ (ครั้งที่ 2) 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
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6.2 วัตถุประสงค์ของกำรประเมินผลกระทบทำงสขุภำพ 

1. เพื่อแสดงความเช่ือมโยงการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทั้ง 4 ด้านกับปัจจัยก าหนดสุขภาพ  
ที่สอดคล้องกับกิจกรรมโครงการ 

2. เพื่อประมวลข้อมูลสถานะสุขภาพและปัจจัยก าหนดสุขภาพอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของคนในชุมชนอย่างรุนแรง ภายใต้องค์ประกอบคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตใน
ประเด็นสาธารณสุขและอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

3. เพื่อประเมินผลกระทบที่มีความเก่ียวข้องกับกิจกรรมการพัฒนาโครงการ ซ่ึงจะมีศักยภาพในการ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนใกล้เคียงพื้นที่โครงการ รวมถึงผลกระทบทางสุขภาพของคนงาน
ก่อสร้างและพนักงาน 

4. เพื่อประเมินเบื้องต้นส าหรับความเปราะบางของชุมชนในพื้นที่ศึกษา (Vulnerability) ซ่ึงพิจารณาทั้ง
การได้รับสัมผัส (Exposure) ความไวรับ (Sensitivity) และความสามารถในการปรับตัว (Adaptive capacity) 

5. บูรณาการการมีส่วนร่วมเข้าสู่ทุกขั้นตอนของการประเมินผลกระทบ 

6. เพื่อก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ 

6.3 ขั้นตอนกำรประเมินผลกระทบทำงสุขภำพ 

6.3.1 กำรกลั่นกรองโครงกำร (Screening) 

การกลั่นกรองโครงการเป็นทั้งการพิจารณาประเภทโครงการที่ต้องจัดท ารายงาน EHIA ตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นขั้นตอนแรกของการช้ีบ่งเบื้องต้นว่ากิจกรรมของโครงการน้ัน 
ก่อให้เกิดสิ่งคุกคามท่ีอาจจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงปัจจยัก าหนดสุขภาพ (Determinant of Health) ของประชากร 
ในพื้นที่เสี่ยงและผู้ปฏิบัติงานในโครงการเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงของร่างกายจากการได้รับสัมผัสสิ่งคุกคามสุขภาพ
เป็นกระบวนการซับซ้อน อาจใช้เวลานานกว่าที่จะแสดงอาการของการเจ็บป่วย ทั้งน้ีเป็นการพิจารณาผลกระทบ  
ทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อสุขภาพของคนในชุมชน คนงานก่อสร้างและพนักงานที่ปฏิบัติงานภายในสนามบินนานาชาติ
อู่ตะเภา รายละเอียดของปัจจัยก าหนดสุขภาพแสดงดังรูปที่ 6.3-1 ซ่ึงปัจจัยเหล่าน้ีเป็นตัวช้ีวัดส าหรับการพิจารณา
ความเปราะบางของประชากรศึกษาด้วย 

ร่าง
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ที่มา : ประยุกต์ใช้จากแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพกรณีกิจการอุตสาหกรรมเหล็ก กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556   

รูปที่ 6.3-1 ขอบเขตปัจจัยก ำหนดสุขภำพส ำหรับกำรประเมินผลกระทบทำงสุขภำพ 
 

  

ปัจจัยก ำหนดสขุภำพ 

สิ่งแวดลอ้ม 
- การให้บริการดา้นอนามัยสิ่งแวดล้อม (ขยะมูลฝอย น้ าทิ้ง ห้องน้ า) 
- คุณภาพสิ่งแวดล้อม (น้ า อากาศ ดิน เสียง) 
- การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
- นิเวศวิทยาทางบก/นิเวศวิทยาทางน้ า 
- สิ่งคุกคามตามธรรมชาติ 

เศรษฐกิจ 
- โอกาสในการจ้างงาน 
- การกระจายรายได้ 
- ภาพรวมของเศรษฐานะ

ของประชากรในพ้ืนที่ 

ควำมเพียงพอและกำรเข้ำถึง
ระบบบรกิำรสำธำรณะ 

- ก ลุ่ ม / ส ม าคม / องค์ ก ร  
ในชุมชน 

- ระบบบริการสุขภาพ 
- การคมนาคม/การศึกษา 
- สิ่งอ านวยความสะดวก

สาธารณะ 
- ระบบสนับสนุนอ่ืนๆ 
- ระบบการจัดการภาวะ

ฉุกเฉินของจังหวัด 

วิถีกำรด ำเนินชีวติ 
- พฤติกรรมสุขภาพ  
- การดื่มเหล้า สูบบุหรี่  
- สันทนาการ (ถ้ามี) 

ปัจจัยชีวภำพ 
- อายุ เพศ ชาติพันธุ์ 
- ความทุพพลภาพ 
- กรรมพันธุ์ 
- สถานะสุขภาพ 

สังคม 
- การมีส่วนร่วม 
- เครือข่ายในสังคม 
- ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
- ความสามารถในการรับมือ 
- วัฒนธรรมของชุมชน 

 ร่าง
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6.3.1.1 วิธดี ำเนินกำร 

วิธีด าเนินการกลั่นกรองโครงการ (Screening) ประกอบด้วย 

1. การประชุมร่วมกันระหว่างเจ้าของโครงการและทีมที่ปรึกษาโครงการ 

2. การทบทวนรายละเอียดโครงการ (รายละเอียดแสดงดังบทที่ 2 รำยละเอียดโครงกำร) 

3. การรวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่เบื้องต้น/ การส ารวจพื้นที่  

4. การใช้แบบทวนสอบรายการกลั่นกรองโครงการ (Screening Checklist) ในการประเมินผลเบื้องต้น 
เพื่อให้ได้ประเด็นหรือสิ่งคุกคามสุขภาพที่คาดว่าอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพ และน าไปศึกษาต่อในขั้นตอน
การก าหนดขอบเขตศึกษาต่อไป 

โดยการด าเนินการกลั่นกรองโครงการแสดงดังรูปที่ 6.3-2 

 
 

ที่มา : ประยุกต์ใช้จาก แนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพกรณีกิจการอุตสาหกรรมเหล็ก  กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556  

รูปที่ 6.3-2 กระบวนกำรกลั่นกรองโครงกำร (Screening) ในกำรศึกษำผลกระทบทำงสขุภำพ 

ผลจากการกลั่นกรองโครงการ คือประเด็นหรือสิ่งคุกคามสุขภาพที่คาดว่าอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบ  
ต่อสุขภาพ ทั้งน้ี ต้องศึกษาต่อในขั้นการก าหนดขอบเขตศึกษาโครงการ (Scoping) 

6.3.1.2 ผลกำรกลั่นกรองโครงกำร (Screening) 

ผลจากการกลั่นกรองกรองโครงการเบื้องต้น พบว่า กลุ่มผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบเน่ืองจากกิจกรรม
ของโครงการแจกแจงตามระยะของโครงการดังน้ี 

- ระยะก่อสร้าง ได้แก่ ผู้อยู่อาศัยในชุมชนบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการฯ ชุมชนที่อยู่ในแนวเส้นทาง
ขนส่งวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง และคนงานก่อสร้างที่ปฏิบัติในบริเวณพื้นที่โครงการ 

- ระยะด าเนินการ ได้แก่ ผู้อยู่อาศัยในชุมชนบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการฯ ชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบ
ด้านเสียงจากอากาศยานตามระดับเสียงคาดการณ์ในรูปของเส้นเท่าระดับเสียงคาดการณ์ ( Noise 
Exposure Forecast - NEF) และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในบริเวณพื้นที่โครงการ 

รายละเอียดโครงการ 
(ประเภทของโครงการ การ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม ระบบ
สาธารณูปโภค สภาพแวดล้อม
ในสถานที่ท างาน นโยบายด้าน
อาชีวอนามัยและความลอดภัย) 

Checklist  
ประเด็นสุขภำพ 

ประชุมร่วมกัน  
(โครงกำร + ผู้เช่ียวชำญ

ทำงสุขภำพ) 

ประเด็น/สิ่งคุกคำมที่น ำมำ
พิจำรณำผลกระทบทำงสุขภำพ 

รำยงำน EIA (ถ้ำมี) ร่าง
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ส าหรับรายละเอียดผลกระทบทางสุขภาพเชิงลบและผลกระทบเชิงบวกที่คาดว่าจะเกิดจากการพัฒนา
โครงการ แสดงดังตำรำงที่ 6.3-1 และตำรำงที่ 6.3-2  

ตำรำงที่ 6.3-1 ผลกระทบทำงสุขภำพเชิงลบที่คำดว่ำจะเกดิขึ้นจำกกำรพัฒนำโครงกำร 
กลุ่มผู้ได้รับ
ผลกระทบ 

ปัจจัยก ำหนดสุขภำพ 
ระยะก่อสร้ำง ระยะด ำเนินกำร 

คนในชุมชน  1. เสียงดัง 
2. ฝุ่นละออง 
3. สาธารณูปโภค (น้ าอุปโภค-บริโภค) 
4. ความสะดวกในการเดินทาง (ความคล่องตัว) 
5. เครือข่ายทางสังคมของชุมชน/ 
   ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
6. โรคติดต่อทั่วไป (กลุ่มโรคหลักที่เป็นสาเหตุการ

เจ็บป่วย/โรคที่มีน้ าและอาหารเป็นสื่อ) 
7. ความปลอดภัยสาธารณะ (อุบัติเหตุการจราจร

ทางบก) 
8. ความพร้อมและความเพียงพอของระบบ   

บริการสุขภาพรวมบุคลากรและเวชภัณฑ์ 

1. มลพิษทางเสียง 
2. มลพิษทางอากาศ 
3. สาธารณูปโภค (น้ าอุปโภค-บริโภค) 
4. ความสะดวกในการเดินทาง (ความคล่องตัว) 
5. โรคติดต่อทั่วไป (กลุ่มโรคหลักที่เป็นสาเหตุ

การเจ็บป่วยของประชากรในพื้นที่) 
6. ความปลอดภัยสาธารณะ (อุบัติเหตุจาก 

การจราจรทางบกและทางอากาศ) 
7. สุขาภิบาล (การจัดการน้ าเสีย ขยะมูลฝอย) 
8. ความพร้อมและความเพียงพอของระบบ 

บริการสุขภาพรวมบุคลากรและเวชภัณฑ์ 

คนงานก่อสร้างและ
พนักงานที่ปฏิบัติ 
งานภายในสนามบิน
นานาชาติอู่ตะเภา 

ผลกระทบทางสุขภาพของคนงานก่อสร้าง 
1. สุขาภิบาลที่พักอาศัยของคนงานก่อสรา้ง 
2. สภาพแวดล้อมในการท างาน (เสียงดัง) 
3. อุบัติเหตุจากการท างาน 

ผลกระทบทางสุขภาพของพนักงานที่ปฏิบัติงาน
ภายในสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 
1. สภาพแวดล้อมในการท างาน (เสียงดัง) 
2. สารเคมีในบรรยากาศการท างาน 
3. อุบัติเหตุและอุบัติภัย 

 

ตำรำงที่ 6.3-2 ผลกระทบเชิงบวกที่คำดว่ำจะเกดิขึ้นจำกกำรพัฒนำโครงกำร 
ผลกระทบทำงสุขภำพ ปัจจัยก ำหนดสุขภำพ (ทั้งระยะกอ่สร้ำงและระยะด ำเนินกำร) 

คนในชุมชน  1. การจ้างงานและการเพิ่มขึ้นของรายได้  
2. การได้รับการสนับสนุนกิจกรรมภายในชุมชนจากโครงการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
3. หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นได้รับภาษีจากโครงการ เช่น ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย เป็นต้น     
4. ชุมชนได้รับประโยชน์จากกิจการอ่ืน  ๆที่เก่ียวเน่ืองกับการท่องเที่ยว 
5. เครือข่ายทางสังคมของชุมชน/ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน 

คนงานก่อสร้างและพนักงานที่
ปฏิบัติงานภายในสนามบินนานาชาติ
อู่ตะเภา 

1. การจ้างงาน  
2. การสร้างแรงงานสัมพันธ์ 
 

  

ร่าง
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6.3.2 กำรก ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ (Scoping) 

ขั้นตอนการก าหนดขอบเขตการศึกษาเป็นการประมวลข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อระบุว่าผลจากการ
ด าเนินกิจกรรมที่ได้จากขั้นตอนการกลั่นกรองโครงการ มีศักยภาพในการก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ โดยพิจารณา
จากปัจจัยก าหนดสุขภาพของคนในชุมชน คนงานก่อสร้างและพนักงานที่ปฏิบตัิงานภายในสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา
ให้กับโครงการ ผลจากขั้นตอนน้ีจะท าให้ขอบเขตของการศึกษาชัดเจนและมีทศิทางที่แน่นอนทั้งในเชิงพื้นที่และเวลา 
นอกจากน้ี ขอบเขตของการมีส่วนร่วมยังได้ขยายออกในวงกว้างเพื่อให้คนในชุมชนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่
เสี่ยงได้เข้ามามีส่วนร่วมได้มากยิ่งขึ้น ซ่ึงในบางคร้ังอาจได้รับข้อมูลซ่ึงน าไปสู่ผลกระทบที่ที่ปรึกษาคาดการณ์ไปไม่ถึง 
จึงช่วยให้ที่ปรึกษามั่นใจมากขึ้นว่าได้ด าเนินการศึกษาไปในทิศทางที่ถูกตอ้ง ทั้งน้ี การระบุศักยภาพของผลกระทบดา้น
สิ่งแวดล้อมช่วยคาดการณ์ความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อปัจจัยก าหนดสุขภาพของ
คนในชุมชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ศึกษาของโครงการ 

6.3.2.1 วัตถุประสงค์ 

1. ระบุปัจจัยก าหนดสุขภาพที่ต้องได้รับการประเมิน โดยปัจจัยดังกล่าวต้องสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลง
สถานะสุขภาพ 

2. ระบุประชากรกลุ่มเสี่ยงและพื้นที่เสี่ยงตามการได้รับสัมผัส (Exposure) ความไวรับ (Sensitivity) และ
ความสามารถในการปรับตัว (Adaptive Capacity) 

3. ระบุวิธีการประเมินความเสี่ยง 

4. ก าหนดข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม (Data Gap Analysis) 

6.3.2.2 วิธกีำรด ำเนินกำร 

วิธีด าเนินการก าหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) ประกอบด้วย 

1. การทบทวนรายละเอียดโครงการ สภาพแวดล้อมปัจจุบัน ผลการประเมิน ระดับผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

2. การทบทวนข้อมูลทุติยภูมิด้านต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลประชากร สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ สถิติทางสุขภาพ 
อนามัยสิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ความเพียงพอและการเข้าถึงระบบบริการสถานะ เศรษฐกิจ 
สังคม ความพร้อมของบุคลากรสาธารณสุข ระบบสนับสนุนที่มีอยู่ในพื้นที่ศึกษา และรายงานวิจัย  

3. การใช้แบบทวนสอบรายการ (Scoping Checklist) ส าหรับแจกแจงการคาดการณ์ผลกระทบ  

4. จัดให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมก าหนดขอบเขตการศึกษาผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม ซ่ึงประกอบด้วย  
(1) การประชุมร่วมระหว่างเจ้าของโครงการ (2) การพบปะผู้ มีส่วนเก่ียวข้องที่ส าคัญ (Key Informants)  
และ (3) การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
(การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 1) 

กระบวนการก าหนดขอบเขตการศึกษาน้ีครอบคลุมพื้นที่ศึกษาของโครงการ โดยภาพรวมของขั้นตอน 
การก าหนดขอบเขตการศึกษาแสดงดังรูปที่ 6.3-3 

ร่าง
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ที่มา : ประยุกต์ใช้จาก แนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพกรณีกิจการอุตสาหกรรมเหล็ก กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556  

รูปที่ 6.3-3 ขั้นตอนกำรก ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ (Scoping) 

6.3.2.3 ผลกำรก ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 

1) ขอบเขตพ้ืนที่ที่อาจได้รับผลกระทบ 

พื้นที่ที่คาดว่าอาจได้รับผลกระทบตามระยะเวลาของการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาโครงการ (Project 
Influence Area) โครงการน้ีได้ก าหนดพื้นที่ศึกษาตามลักษณะเส้นทางการบินของอากาศยานโดยวัดจากขอบเขต
พื้นที่โครงการไปทศิตะวันออกและตะวันตกด้านละ 6 กิโลเมตร และทิศเหนือและทิศใต้ออกไปด้านละ 10 กิโลเมตร 
โดยครอบคลุมพื้นที่จังหวัดระยอง (ประกอบด้วย 2 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอบ้านฉาง และอ าเภอเมืองระยอง) และจังหวดั
ชลบุรี (ประกอบด้วย 2 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอบางละมุง และอ าเภอสัตหีบ) 

  

ผลจากการกล่ันกรอง 

(ปัจจัยก าหนดสุขภาพ 

ที่อาจได้รับผลกระทบ) 

ตัวชี้วัดส่ิงแวดล้อม 

ตัวชี้วัดสุขภาพ/
สาธารณสุข 

การก าหนด 

ขอบเขตการศึกษา 

- ข้อมูลท่ีต้องการ 
(ปฐมภูมิ/ทุติยภูมิ) 

- วิธกีารศึกษา 
- วิธีการประเมิน 

ผลกระทบ 

ข้อมูลรายละเอียดโครงการ และข้อมูลอื่นๆ ของโครงการ 

(เช่น มาตรฐานการจัดการดา้นต่างๆ ของโครงการ 

แผนการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ข้อมูลพื้นฐานด้าน

สิ่งแวดล้อมและดา้นอาชีวอนามัย) 

ข้อมูลอื่นๆ ระดับพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง (เช่น 

แผนการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ข้อมูลพื้นฐาน

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพระดับพื้นที่ ข้อมูล

ประชากร เศรษฐกจิสงัคม เป็นต้น) 

ความคิดเห็นของประชาชนจาก

กระบวนการรบัฟงัความคิดเห็น

ของประชาชน ครั้งที่ 1 

ร่าง
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2) ผลกระทบเชิงลบซึ่งคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้น 

ผลจากการกลั่นกรองโครงการ (Screening) และก าหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) ของโครงการ 
ซ่ึงเช่ือมโยงกับข้อมูลในบทที่ 3, 4 และ 5 สามารถสรุปรายละเอียดขอบเขตการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเชิงลบ
ที่คาดว่ามีศักยภาพต่อคนในชุมชน คนงาน และพนักงานของโครงการ แสดงในตำรำงที่ 6.3-3 และตำรำงที่ 6.3-4  

ตำรำงที่ 6.3-3 ขอบเขตกำรประเมินผลกระทบทำงสุขภำพเชิงลบที่คำดว่ำมีศักยภำพตอ่คนในชุมชน 

ปัจจัยก ำหนดสุขภำพ 
กิจกรรมที่ก่อใหเ้กิด 
สิ่งคุกคำมสุขภำพ 

กลุ่มเสี่ยง ข้อมูลที่ใช้ในกำรประเมิน 

ระยะก่อสร้ำง 
1) เสียงดัง กิจกรรมการก่อสรา้ง - ผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียง

พ้ืนที่ก่อสร้าง 
- ผู้ใช้บริการสนามบิน 

- ผลการคาดการณ์ผลกระทบด้านเสียงจากกิจกรรม
ก่อสร้าง 

- อัตราป่วยของระบบของร่างกายที่อาจเก่ียวข้องกับ
ผลกระทบจากเสียง 

- การส ารวจความคิดเห็นของประชาชน 
2) ฝุ่นละออง กิจกรรมการก่อสร้าง - ผูท้ี่อยู่อาศัยใกล้เคียง

พ้ืนที่ก่อสร้าง 
- ผลการคาดการณ์ความเข้มข้นฝุ่นละอองที่เกิดขึ้น  

(บทที่ 5) 
- สถิติ: อัตราป่วยระบบทางเดินหายใจจากหน่วยงาน

สาธารณสุข 
- การส ารวจความคิดเห็นของประชาชน 

3) สาธารณูปโภค  
(น้ าอุปโภค-บริโภค) 

กิจกรรมการก่อสร้าง/การ
ตั้ง/ สรา้งที่พักอาศัยคนงาน 

- ผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียง
พ้ืนที่ก่อสร้างและที่
พักของคนงาน
ก่อสร้าง 

- การคาดการณ์ปริมาณการใช้น้ า 
- ข้อปฏิบัติในการจัดหาน้ าส าหรับอุปโภค - บริโภค การ

จัดการด้านขยะมูลฝอย และน้ าเสียบริเวณที่พักคนงาน
ก่อสร้าง 

- ความสามารถการผลิตน้ าของการประปา/ผู้จ าหน่ายน้ า
ให้กับโครงการ 

- แหล่งน้ าดิบของการผลิตน้ าประปา 
- การส ารวจความคิดเห็นของประชาชน 

4) ความสะดวกในการ
เดินทาง  
(ความคล่องตัว) 

การขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้าง
และการขนส่งคนงาน 

- ผู้ที่อยู่อาศัยโดยรอบ
สนามบินและอยู่
ใกล้เคียงเส้นทางการ
ขนส่ง 

- ผูท้ี่อยู่อาศัยใกล้เคียง
ที่พักคนงานก่อสร้าง 

- ปริมาณการขนส่งของโครงการ 
- สภาพปัจจุบันของการจราจรของเส้นทางที่ใช้ในการ

ขนส่ง 
- การส ารวจความคิดเห็นของประชาชน 
- ดัชนีการจราจรติดขัดของเส้นทางสัญจรของประชากรใน

พ้ืนที่ 

5) เครือข่ายทางสงัคมของ
ชุมชน/ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

การเข้ามาในชุมชนของ
คนงานตา่งถิ่น 

- ผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียง
ที่พักคนงานก่อสร้าง
และผูท้ี่อยู่อาศัย
โดยรอบสนามบิน 

- กฎระเบียบในที่พักคนงานก่อสร้าง 
- สถิติคดีอาชญากรรมในพ้ืนที่ 
- แผนงานประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของโครงการ 
- การส ารวจความคิดเห็นของประชาชน 

6) โรคติดต่อทั่วไป (กลุ่ม
โรคหลักที่เป็นสาเหตุ
การเจ็บป่วย/โรคที่มีน้ า
และอาหารเป็นสื่อ) 

การตั้ง/ สร้างที่พักอาศัยของ
คนงานก่อสร้าง 

- ผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียง
ที่พักคนงานก่อสร้าง
และโดยรอบ
สนามบิน (เด็ก หญิง

- มาตรการในการก ากับดูแลบริษัทรับเหมาก่อสร้าง  
- ก าหนดข้อปฏิบัติในการจัดหาน้ าส าหรับอุปโภค - 

บริโภค การจัดการด้านขยะมูลฝอย และน้ าเสียบริเวณที่
พักคนงานก่อสร้าง 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิง่และทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตำรำงที่ 6.3-3 ขอบเขตกำรประเมินผลกระทบทำงสุขภำพเชิงลบที่คำดว่ำมีศักยภำพตอ่คนในชุมชน 

ปัจจัยก ำหนดสุขภำพ 
กิจกรรมที่ก่อใหเ้กิด 
สิ่งคุกคำมสุขภำพ 

กลุ่มเสี่ยง ข้อมูลที่ใช้ในกำรประเมิน 

ตั้งครรภ์ และ
ผู้สูงอายุ) 

- สถิติอัตราป่วยและอัตราตายในพ้ืนที่จากหน่วยงาน
สาธารณสุข 

- ศักยภาพในการรองรับของสถานบริการสาธารณสุข 
บุคลากร และเวชภัณฑ์ในพ้ืนที่ 

- การส ารวจความคิดเห็นของประชาชน 
7) ความปลอดภัย

สาธารณะ (อุบัติเหตุ
การจราจรทางบก) 

เหตุการณ์ไม่คาดคิด/เหตุ
ฉุกเฉนิระหว่างการขนส่ง
วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและ
กิจกรรมก่อสร้างของ
โครงการ และกิจกรรม
ก่อสร้างของโครงการ 

- ผู้ที่อยู่อาศัยโดยรอบ
สนามบิน และอยู่
ใกล้เคียงเส้นทางการ
ขนส่ง 

- มาตรการในการก ากับดูแลผู้รับเหมาด้านการขนส่งวัสดุ
อุปกรณ์ก่อสร้างและคนงาน 

- สถิติอุบัติเหตุการขนสง่จากหน่วยงานในพ้ืนที ่
- การส ารวจความคิดเห็นของประชาชน 
- ศักยภาพในการรองรับของสถานบริการสาธารณสุข 

บุคลากร และเวชภัณฑ์ในพ้ืนที่ 

8) ความพร้อมและความ
เพียงพอของระบบ
บริการสุขภาพรวม
บุคลากรและเวชภัณฑ์ 

การเกิดอุบัติเหตุจากการ
ท างาน การเกิดโรคตดิต่อ 

- ผูท้ี่อยู่อาศัยโดยรอบ
สนามบิน (เด็ก หญิง
ตั้งครรภ์ และ
ผูสู้งอายุ) 

- สถิติสาเหตุอัตราป่วยและอัตราตายในพ้ืนที่จาก
หน่วยงานสาธารณสุข 

- ศักยภาพในการรองรับของสถานบริการสาธารณสุข 
บุคลากร และเวชภัณฑ์ในพ้ืนที่ 

- การส ารวจความคิดเห็นของประชาชน 

ระยะด ำเนินกำร 
1) มลพิษทางเสียง กิจกรรมการบิน - ผู้ที่อยู่อาศัยโดยรอบ

สนามบิน (เด็ก หญิง
ตั้งครรภ์ ผู้สูงอาย)ุ 

- ผลการคาดการณ์ผลกระทบด้านเสียงจากการคาดการณ์
โดยแบบจ าลองทางคณติศาสตร ์

- อัตราป่วยโรคระบบหลอดเลือดและหัวใจ 
- สถิติความเครียด/ความวิตกกังวล 
- การส ารวจความคิดเห็นของประชาชน 

2) มลพิษทางอากาศ กิจกรรมการบินและกิจกรรม
ภายในสนามบิน 

- ผู้ที่อยู่อาศัยโดยรอบ
สนามบิน (เด็ก หญิง
ตั้งครรภ์ ผู้สูงอาย)ุ 

- ความเข้มข้นมลสารที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพจาก
การคาดการณ์โดยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร ์

- ค่าความเข้มข้นอ้างอิงในการประเมินผลกระทบสุขภาพ 
- พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ 
- อัตราป่วยระบบทางเดินหายใจและระบบหลอดเลือด

และหัวใจ 
- การส ารวจความคิดเห็นของประชาชน 

3) สาธารณูปโภค (น้ า
อุปโภค-บริโภค) 

กิจกรรมภายในสนามบิน - ผู้ที่อยู่อาศัยโดยรอบ
สนามบิน 

- ผู้ใช้บริการสนามบิน 

- การคาดการณ์ปริมาณการใช้น้ า 
- ข้อปฏิบัติในการจัดหาน้ าส าหรับอุปโภค - บริโภค ของ

สนามบิน 
- ความสามารถการผลิตน้ าของการประปา/ผู้จ าหน่ายน้ า

ให้กับโครงการ 
- แหล่งน้ าดิบของการผลิตน้ าประปา 
- การส ารวจความคิดเห็นของประชาชน 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิง่และทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตำรำงที่ 6.3-3 ขอบเขตกำรประเมินผลกระทบทำงสุขภำพเชิงลบที่คำดว่ำมีศักยภำพตอ่คนในชุมชน 

ปัจจัยก ำหนดสุขภำพ 
กิจกรรมที่ก่อใหเ้กิด 
สิ่งคุกคำมสุขภำพ 

กลุ่มเสี่ยง ข้อมูลที่ใช้ในกำรประเมิน 

4) ความสะดวกในการ
เดินทาง (ความ
คล่องตัว) 

การเดินทางเข้ามาใช้บริการ
สนามบิน 

- ผู้ที่อยู่อาศัยโดยรอบ
สนามบิน 

- ผู้ใช้บริการสนามบิน 

- ผลการคาดการณ์สภาพการจราจรของถนนสายหลัก
โดยรอบสนามบิน 

- การส ารวจความคิดเห็นของประชาชน 
- ดัชนีการจราจรติดขัดในเส้นทางสัญจรของประชากรใน

พ้ืนที่ 
5) โรคติดต่อทั่วไป (กลุ่ม

โรคหลักที่เป็นสาเหตุ
การเจ็บป่วยของ
ประชากรในพ้ืนที่) 

การเดินทางเข้ามาใช้บริการ
สนามบิน 

- ผู้ที่อยู่อาศัยโดยรอบ
สนามบิน 

- ผู้ใช้บริการสนามบิน 

- แผนการควบคุมโรคตดิต่อของสนามบิน 
- สถิติสาเหตุอัตราป่วยและอัตราตายในพ้ืนที่จาก

หน่วยงานสาธารณสุข 
- ศักยภาพในการรองรับของสถานบริการสาธารณสุข 

บุคลากร และเวชภัณฑ์ในพ้ืนที่ 
- การส ารวจความคิดเห็นของประชาชน 

6) ความปลอดภัย
สาธารณะ(อุบัติเหตุจาก
การจราจรทางบกและ
อากาศ) 

อุบัติเหตุจากการจราจร 
ทางบก และทางอากาศ 

- ผูท้ี่อยู่อาศัยโดยรอบ
สนามบินผู้ใช้บริการ
สนามบิน 

- ผู้ที่ท างานสนับสนุน
ภายในสนามบิน 

- แผนป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และแผนการรับมือจาก
เหตุการณ์ฉุกเฉิน 

- สถิติการเกิดอุบัติเหตุ/เหตุการณ์ฉุกเฉิน 
- การส ารวจความคิดเห็นของประชาชน 

7) สุขาภิบาล (การจัดการ
น้ าเสีย ขยะมูลฝอย) 

การเกิดน้ าเสีย การเกิดขยะ
มูลฝอยจากการด าเนินงาน
ของสนามบิน 

- ผู้ที่อยู่อาศัยโดยรอบ
สนามบิน 

- ผลการคาดการณ์ผลกระทบด้านน้ าเสีย/ขยะมูลฝอยจาก
การด าเนินงานของสนามบิน 

- ระบบการจัดการน้ าเสียและการจัดการของเสียของ
สนามบิน รวมทั้งศักยภาพในการจัดการ 

- การส ารวจความคิดเห็นของประชาชน 

8) ความพร้อมและความ
เพียงพอของระบบ
บริการสุขภาพรวม
บุคลากรและเวชภัณฑ์ 

การเกิดอุบัติเหตุจากการ
การจราจรทางบกและทาง
อากาศ การเกิดโรคติดต่อ 

- ผู้ที่อยู่อาศัยโดยรอบ
สนามบิน 

- สถิติสาเหตุอัตราป่วยและอัตราตายในพ้ืนที่จาก
หน่วยงานสาธารณสุข 

- ศักยภาพในการรองรับของสถานบริการสาธารณสุข 
บุคลากร และเวชภัณฑ์ในพ้ืนที่ 

- การส ารวจความคิดเห็นของประชาชน 

 

ตำรำงท่ี 6.3-4 ขอบเขตกำรประเมินผลกระทบทำงสุขภำพเชิงลบท่ีคำดว่ำมีศักยภำพต่อคนงำนก่อสร้ำงและพนักงำนท่ี
ปฏิบัติงำนภำยในสนำมบิน 

ปัจจัยก ำหนดสุขภำพ 
กิจกรรมที่ก่อใหเ้กิด 
สิ่งคุกคำมสุขภำพ 

กลุ่มเสี่ยง ข้อมูลที่ใช้ในกำรประเมิน 

ระยะก่อสร้ำง 
1) สุขาภิบาลที่พักอาศัย

ของคนงานก่อสร้าง 
การพักอาศัยของคนงาน - คนงานก่อสร้าง และ

ครอบครัวที่อาศัยอยู่
บ ริ เ ว ณ ที่ พั ก ข อ ง
คนงานก่อสร้าง 

- พนักงานปฏิบัติงาน
ของสนามบิน 

- แนวทางการจัดการที่พักอาศัยของคนงานก่อสร้าง 
- ข้อก าหนดการควบคุมด้านสุขาภิบาลของผู้รับเหมา 
- การส ารวจความคิดเห็นของประชาชน 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิง่และทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตำรำงท่ี 6.3-4 ขอบเขตกำรประเมินผลกระทบทำงสุขภำพเชิงลบท่ีคำดว่ำมีศักยภำพต่อคนงำนก่อสร้ำงและพนักงำนท่ี
ปฏิบัติงำนภำยในสนำมบิน 

ปัจจัยก ำหนดสุขภำพ 
กิจกรรมที่ก่อใหเ้กิด 
สิ่งคุกคำมสุขภำพ 

กลุ่มเสี่ยง ข้อมูลที่ใช้ในกำรประเมิน 

2) สภาพแวดล้อมในการ
ท างาน (เสียงดัง) 

การใช้เครื่องจักร อุปกรณ์ใน
การก่อสร้าง 

- คนงานก่อสร้าง 
- พนักงานปฏิบัติงาน

ของสนามบิน 

- นโยบายในการก ากับดูแลบริษัทรับเหมาต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

- กฎระเบียบด้านอาชีวอนามัยในพ้ืนที่ก่อสร้าง 
- การจัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
- ระดับผลกระทบด้านฝุ่นและเสียงในระหว่างการก่อสร้าง 

3) อุบัติเหตุจากการ
ท างาน 

การขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้าง/
การขนส่งคนงาน และ
กิจกรรมก่อสรา้ง 

- คนงานก่อสร้าง - กฎระเบียบความปลอดภัยในการท างาน 
- การฝึกอบรมคนงานก่อสร้างเก่ียวกับการท างานในพ้ืนที่

เสี่ยงหรือการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วน
บุคคล เป็นต้น 

ระยะด ำเนินกำร 
1) สภาพแวดล้อมในการ

ท างาน (เสียงดัง) 
กิจกรรมการบิน - พนักงานโดยเฉพาะผู้

ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที ่
เขตการบิน (Airside) 

- กฎระเบียบด้านอาชีวอนามัยในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
- การจัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
- ผลการตรวจระดับเสียงในสภาพแวดล้อมการท างาน 

การตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง และหรือแผนงานกาา
รป้องกันการสูญเสียสมรรถภาพการได้ยินส าหรับคนงาน
กลุ่มเสี่ยง 

2) สารเคมีในบรรยากาศ
การท างาน 

กิจกรรมการบิน - พนักงานโดยเฉพาะผู้
ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่
เขตการบิน (Airside) 

- สถิติผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างาน  
- แผนงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
- แผนงานการเฝ้าระวังสุขภาพส าหรับพนักงานกลุ่มเส่ียง 

3) อุบัติเหตุและอุบัติภัย กิจกรรมการบินและกิจกรรม
ต่างๆ ของสนามบิน 

- พนักงานโดยเฉพาะผู้
ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่
เขตการบิน (Airside) 

- กฎระเบียบความปลอดภัยในการท างาน 
- แผนงานด้านการประเมินความเส่ียงจากการท างาน 
- สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการท างาน 
- การฝึกอบรมพนักงานเก่ียวกับการท างานในพ้ืนที่เสี่ยง

หรือการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
เป็นต้น 

- แผนการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน 

 

ทั้งน้ี สามารถสรุปชนิดของผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชน คนงานก่อสร้างและพนักงานที่ปฏิบัติงานภายใน
สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการซ่ึงจะต้องน าไปประเมินผลกระทบในรายละเอียด
ต่อไป ดังตำรำงที่ 6.3-5 และตำรำงที่ 6.3-6 
  

ร่าง
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ตำรำงที่ 6.3-5 ประเด็นผลกระทบเชิงลบที่อำจเกดิขึ้นต่อคนในชุมชน และคนงำนก่อสร้ำง ในระยะก่อสร้ำง 
ที่ตอ้งน ำไปประเมินในรำยละเอียด 

ล ำดับท่ี ระยะก่อสร้ำง 
ผลกระทบสุขภำพเชิงลบท่ีคำดว่ำมีศักยภำพต่อคนในชุมชน 

1. เสียงดัง 

2. ฝุ่นละออง 

3. สาธารณูปโภค (น้ าอุปโภค-บริโภค) 
4. ความสะดวกในการเดินทาง (ความคล่องตัว) 

5. เครือข่ายทางสังคมของชุมชน/ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

6. โรคติดต่อทั่วไป (กลุ่มโรคหลักที่เป็นสาเหตุการเจ็บป่วย/ โรคที่มีน้ าและอาหารเป็นสื่อ) 
7. ความปลอดภัยสาธารณะ (อุบัติเหตุการจราจรทางบก) 

8. ความพร้อมและความเพียงพอของระบบบริการสุขภาพรวมบุคลากรและเวชภัณฑ์ 

ผลกระทบสุขภำพเชิงลบท่ีคำดว่ำมีศักยภำพต่อพนักงำน/คนงำนของโครงกำร 

1. สุขาภิบาลที่พักอาศัยของคนงานก่อสร้าง 
2. สภาพแวดล้อมในการท างาน (เสียงดัง) 

3. อุบัติเหตุจากการท างาน 
 

 

ตำรำงที่ 6.3-6 ประเด็นผลผลกระทบเชิงลบที่อำจเกิดขึ้นต่อคนในชุมชน และพนักงำนที่ปฏิบตัิงำนภำยใน
สนำมบินนำนำชำติอูต่ะเภำ ระยะด ำเนินกำร ทีต่้องน ำไปประเมินในรำยละเอียด 

ล ำดับท่ี ระยะด ำเนินกำร 

ผลกระทบสุขภำพเชิงลบท่ีคำดว่ำมีศักยภำพต่อคนในชุมชน 
1. มลพิษทางเสียง 

2. มลพิษทางอากาศ 

3. สาธารณูปโภค (น้ าอุปโภค-บริโภค) 
4. ความสะดวกในการเดินทาง (ความคล่องตัว) 

5. โรคติดต่อทั่วไป (กลุ่มโรคหลักที่เป็นสาเหตุการเจ็บป่วยของประชากรในพื้นที่) 

6. ความปลอดภัยสาธารณะ (อุบัติเหตุจากการจราจรทางบกและทางอากาศ) 

7. สุขาภิบาล (การจัดการน้ าเสีย ขยะมูลฝอย) 
8. ความพร้อมและความเพียงพอของระบบบริการสุขภาพรวมบุคลากรและเวชภัณฑ์ 

ผลกระทบสุขภำพเชิงลบท่ีคำดว่ำมีศักยภำพต่อพนักงำนท่ีปฏิบัติงำนภำยในสนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำ 

1. สภาพแวดล้อมในการท างาน (เสียงดัง) 

2. สารเคมีในบรรยากาศการท างาน 
3. อุบัติเหตุและอุบัติภัย 

 

ร่าง
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6.3.3 กำรประเมินผลกระทบ (Impact Appraisal) 

การประเมินผลกระทบเป็นการคาดการณ์นัยส าคัญของผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการที่ผ่านการ
พิจารณาในขั้นตอนการกลั่นกรองและก าหนดขอบเขตการศึกษาต่อปัจจัยก าหนดสุขภาพ ผลกระทบที่มีนัยส าคัญ
พิจารณาจากระดับความเสี่ยงของผลกระทบซ่ึงสามารถสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงสภาวะสุ ขภาพ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ทั้งน้ีได้พิจารณาร่วมกับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม การได้รับสัมผัส ความไวรับ และความสามารถในการ
ปรับตัว โดยมุ่งหวังที่จะแสดงให้เห็นถึงความเช่ือมโยงของผลกระทบดังกล่าวต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยก าหนด
สุขภาพตามหลักการประเมินความเสี่ยง ขั้นตอนน้ีเป็นการอธิบายถึงลักษณะของผลกระทบทั้งในด้านโอกาสและ 
ผลไม่พึงประสงค์ต่อปัจจัยสุขภาพของกลุ่มประชากรทั้งภายใน (คนงานก่อสร้างและพนักงานปฏิบัติงานภายใน
สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา) และภายนอกโครงการ (คนในชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบสนามบิน) โดยแบ่งตามระยะ 
การด าเนินงานของโครงการ วิธีประเมินความเสี่ยงที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีได้แก่ การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Risk Assessment) และการประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณ (Quantitative Risk Assessment) 

6.3.3.1 วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อระบุระดับผลกระทบทางสุขภาพและอธิบายลักษณะความเสี่ยง (โอกาสของการเกิด ความรุนแรง
และกลุ่มเสี่ยง) 

2) เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาทางเลือกของมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

6.3.3.2 วิธกีำรด ำเนินกำร 

รวบรวมและประมวลข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการวิเคราะห์ทั้งหมด 

1) ประเภทของข้อมูลที่ต้องการเพ่ิมเติม 

- ข้อมูลตัวช้ีวัดทางด้านสิ่งแวดล้อม และตัวช้ีวัดสถานะสุขภาพและการสาธารณสุข ข้อมูลและ
ลักษณะของชุมชน (Community Profile) ซ่ึงสะท้อนถึงการได้รับสัมผัส ความไวรับ และ
ความสามารถในการปรับตัว 

- ข้อมูลทุติยภูมิ อาทิ ข้อมูลสภาพแวดล้อมปัจจบุัน สถิติทางสาธารณสุขและสุขภาพ การทบทวน
จากรายงานทางราชการ การศึกษาวิจัยที่เคยมี เป็นต้น ซ่ึงเช่ือมโยงถึงวิถีการได้รับสัมผัสสิ่ง
คุกคามสุขภาพ 

- ข้อมูลปฐมภูมิ อาทิ ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน  

- การใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ในการคาดการณ์การแพร่กระจายมลพิษทางอากาศ และเสียง 

 

  

ร่าง
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2) วิธีการเก็บข้อมูลที่ต้องการเพ่ิมเติม 

- ส ารวจภาคสนามส าหรับประชากรทั่วไป โดยประเด็นหลักในการส ารวจความคิดเห็นสภาพปัญหา
ที่ได้รับในปัจจุบัน และความสามารถในการรับมือกับปัญหา ข้อมูลสุขภาพ สถิติอุบัติเหตุและ
ความปลอดภัย การรับรู้และความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ ทั้งน้ีได้มีการอธิบายโครงการ
และผลกระทบหลักด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพรวมถึงมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพแก่ผู้ตอบแบบสอบถามก่อนการตอบแบบสอบถาม  

- ทบทวนรายงานวิจัยและรายงานของหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง 

- สัมภาษณ์รายบุคคล/สนทนากลุ่ม/สนทนาเชิงลึกในกลุ่มผู้มีส่วนเก่ียวข้องกลุ่มต่างๆ  ส าหรับ 
การประเมินความสามารถในการปรับตัว และความสามารถในการรับมือกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
ในพื้นที่ รวมทั้งวัฒนธรรมขององค์กรต่างๆในชุมชน (รายละเอียดแสดงดังบทที ่4 กำรมีส่วนร่วม
ของประชำชนและกำรประชำสัมพันธ์โครงกำร) 

3) การประเมินความเส่ียง ผลที่ได้สามารถอธิบายประเด็นดังต่อไปน้ี 

- การอธิบายระดับความเสี่ยงซ่ึงรวมถึงสิ่งคุกคามและผลอันไม่พึงประสงค์ต่อการเปลี่ยนแปลง
สถานะสุขภาพ ซ่ึงจะสะท้อนถึงโอกาสของการเกิด หรือโอกาสที่จะได้รับสัมผัสสิ่งคุกคามรวมถึง
ความรุนแรงของผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการได้รับสิ่งคุกคามน้ัน 

- การก าหนดมาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ เพื่อเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบทีอ่าจเกิดขึ้น 

6.3.3.3 เครื่องมือกำรประเมินควำมเส่ียงเชิงคุณภำพ 

• ตำรำงควำมเส่ียง (Risk Matrix) 

การประเมินระดับผลกระทบเชิงลบในที่น้ีได้ดัดแปลงตารางความเสี่ยงจากงานวิจัยอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
มาเป็นเค ร่ืองมือในการประเมิน  ซ่ึงพิจารณาทั้ งโอกาสของการเกิด(Likelihood)  และผลที่ เ กิดตามมา 
(Consequences) โอกาสการเกิดผลกระทบพิจารณาจากความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์น้ันๆและความเห็น
ของผู้เช่ียวชาญด้านสุขภาพ ส่วนระดับความรุนแรงของผลที่เกิดตามมาพิจารณาจากปัจจัยก าหนดสุขภาพ และปัจจยั
อื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับประชากรกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ความไวรับต่อการได้รับผลกระทบ (อันเน่ืองจากปัจจัยของระบบ
ภูมิคุ้มกัน การพัฒนาของระบบสรีระในร่างกาย) ความสามารถในการปรับตัวของระบบต่างๆที่มีอยู่ในพื้นที่ (เช่น 
ระบบสาธารณูปโภค ระบบบริการสุขภาพสมรรถนะของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง (เช่น หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่) แผนการจัดการขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น เศรษฐกิจและสังคม และระบบเครือขา่ย
ทางสังคม) และความสูญเสียที่เกิดตามมา (Loss and Damage) (พิจารณาจากอัตราป่วย/อัตราตาย จ านวน 
การบาดเจ็บและความรุนแรงของการบาดเจ็บ ความเสียหายทางกายภาพ เช่น จ านวนและระดับของความเสียหาย 
ที่เกิดขึ้นกับระบบสาธารณูปโภค ความต้องการดูแลในภาวะฉุกเฉินความปลอดภัยในชุมชน และผลกระทบต่อ 
อนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน) รายละเอียดของตารางความเสี่ยงแสดงดังตำรำงที่ 6.3-7 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิง่และทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตำรำงที่ 6.3-7 ตำรำงควำมเส่ียงที่ใช้ในกำรประเมินผลกระทบทำงสุขภำพ (ขนำด 4 x 3) 

ควำมรุนแรงของ 
ผลที่เกดิตำมมำ 

โอกำสของกำรเกดิ  
น้อยมำก (1) น้อย (2) ปำนกลำง (3) มำก (4) 

ต่ า (1) น้อยมาก (1) ต่ า (2) ต่ า (3) ปานกลาง (4) 

ปานกลาง (2) ต่ า (2) ปานกลาง (4) ปานกลาง (6) ปานกลาง (8) 

สูง (3) ต่ า (3) ปานกลาง (6) ปานกลาง (9) สูง (12) 
ที่มา :  ประยุกต์ใช้จาก เอกสาร/ประมวลสาระชุดวิชาระบบและเครื่องมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช หน่วยที่ 8: การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ, นันทิกา สุนทรไชยกุล (พ.ศ. 2561) 

โดยมีเกณฑ์การก าหนดคะแนนส าหรับโอกาสของการเกิดและความรุนแรงของผลที่เกิดตามมา ดังน้ี 

• โอกำสของกำรเกิดเหตุกำรณ์  

การจัดกลุ่มระดับความเป็นไปได้ของการเกิดเหตุการณ์ให้พิจารณาจากสถิติของการเกิดเหตุการณ์น้ันๆ 
ในพื้นที่ หรือพื้นที่ใกล้เคียง หรือสถานการณ์ใกล้เคียง และใช้ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี โดยนิยามส าหรับโอกาส
การเกิด รายละเอียดแสดงดังตำรำงที่ 6.3-8 

 

• ระดับควำมรุนแรงของผลที่เกิดตำมมำ  

การจัดแบ่งระดับความรุนแรงของผลที่เกิดตามมาโดยเฉพาะผลกระทบเชิงลบในเชิงคุณภาพด าเนินการ
โดยการก าหนดระดับคะแนนให้กับปัจจัยย่อย รายละเอียดแสดงดังตำรำงที่ 6.3-9 

 

 

 

ตำรำงที่ 6.3-8 นิยำมส ำหรับโอกำสของกำรเกิดเหตุกำรณ์  
คะแนน ระดับ โอกำสของกำรเกิด 

1 น้อยมาก มีความเป็นไปได้น้อยมาก ไม่เคยมีสถิติการเกิดในประเทศไทยหรือต่างประเทศจากการพัฒนาโครงการ 
ท่ีเหมือนกัน มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) 

2 น้อย มีความเป็นไปได้น้อย มีข้อมูลแสดงว่ามีแนวโน้มท่ีจะเกิด แต่ยังขาดสถิติท่ีชัดเจนจากข้อมูลท่ีมีอยู่
สนับสนุน มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) 

3 ปานกลาง มีความเป็นไปได้ปานกลาง หรือมีสถิติจากข้อมูลท่ีมีอยู่สนับสนุนการคาดการณ์ความเป็นไปได้  
ไม่มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) หรือวิธีการปฏิบัติท่ีมีอยู่ไม่ครอบคลุมการเกิดเหตุการณ์หรือเป็น 
ข้อกังวลและห่วงใยของผู้มีส่วนได้เสีย  

4 มาก เคยเกิดเหตุการณ์ ไม่มีมาตรฐานการปฏบิัติงาน (SOP) หรือวิธีการปฏิบัติท่ีมีอยู่ไม่เพียงพอ 
ที่มา :  ประยุกต์ใช้จาก เอกสาร/ประมวลสาระชุดวิชาระบบและเครื่องมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช หน่วยที่ 8: การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ, นันทิกา สุนทรไชยกุล (พ.ศ. 2561) 
ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
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ตำรำงที่ 6.3-9 กำรให้คะแนนปัจจัยส ำหรับกำรก ำหนดระดับควำมรุนแรงของผลที่เกิดตำมมำ  
คะแนน ระดับ ควำมรุนแรงของผลที่เกิดตำมมำ 

1 ต่ า เกิดการเจ็บป่วยเล็กน้อย ไม่ท าให้เกิดทุพพลภาพทางกาย ไม่มีผลต่อการเพิ่มอัตราป่วย  
ไม่จ าเป็นต้องมีการหยุดงาน มีระบบพร้อมส าหรับการรับมือและการปรับตัวสูง  
ไม่กระทบต่องบประมาณของท้องถ่ิน 

2 ปานกลาง เพิ่มอัตราป่วย มีการบาดเจ็บ เกิดทุพพลภาพทางกายเล็กน้อย มีจ านวนสะสมของกลุ่มไวรับ 
มีระบบพร้อมส าหรับการรับมือและการปรับตัวปานกลาง กระทบต่องบประมาณ มีการหยุดงาน  
กระทบต่อชุมชนในพื้นท่ีในภาพกว้าง 

3 สูง มีการเสียชีวิต เกิดทุพพลภาพทางกายระดับรุนแรงอาจถึงข้ันสูญเสียอวัยวะ เสียค่าใช้จ่าย 
ในการฟื้นฟ ูมีระบบพร้อมส าหรับการรับมือและการปรับตัวปานกลางถึงน้อย  
มีจ านวนสะสมของกลุ่มไวรับ กระทบต่อชุมชนในพื้นท่ีและพื้นท่ีใกล้เคียง 

ที่มา :  ประยุกต์ใช้จาก เอกสาร/ประมวลสาระชุดวิชาระบบและเครื่องมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช หน่วยที่ 8: การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ, นันทิกา สุนทรไชยกุล (พ.ศ. 2561) 

 

 

• ระดับผลกระทบ 

นิยามของระดับผลกระทบจากผลรวมคะแนนระหว่างโอกาสของการเกิดและความรุนแรง รายละเอียด
แสดงดังตำรำงที่ 6.3-10 

ตำรำงที่ 6.3-10 นิยำมของระดับผลกระทบจำกผลรวมคะแนนระหว่ำงโอกำสของกำรเกิดและควำมรุนแรง 
ของผลที่ตำมมำเม่ือใช้ Health Risk Matrix (ขนำด 4 x 3) 

คะแนนจำก 
Risk Matrix 

ระดับผลกระทบ ค ำนิยำม 

1 น้อยมาก ไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสถานะสุขภาพ ไม่เพิ่มอัตราป่วย/ตาย ไม่มีผลต่องบประมาณ 
ชุมชนมีความสามารถในการฟื้นตัว ไม่ต้องมีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 

2 – 3 ต่ า ไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสถานะสุขภาพ ไม่เพิ่มอัตราป่วย/ตาย ไม่มีผลต่องบประมาณ 
ชุมชนมีความสามารถในการฟื้นตัว ไม่ต้องมีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเพิ่มเติม 
อาจพิจารณาปรับปรุงมาตรการท่ีมีอยู่เดิม 

4 – 9 ปานกลาง ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสถานะสุขภาพ เพิ่มอัตราป่วย มีการบาดเจ็บ อาจมีผลต่อ
งบประมาณ ชุมชนมีความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลง ต้องมีการติดตามตรวจสอบว่า
มาตรการป้องกันและลดผลกระทบท่ีมีอยู่เดิมเพียงพอและเหมาะสม ถ้าจ าเป็นและสามารถ
ปฏิบัติได้อาจมีการเพิ่มมาตรการ หรือปรับปรุงมาตรการท่ีมีอยู่ให้สอดคล้องกับผลกระทบ 
ท่ีเกิดข้ึน ท้ังนี้ต้องค านึงถึงความเป็นไปได้เชิงปฏิบัติ 

10 – 12 สูง ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสถานะสุขภาพในวงกว้าง มีการเสียชีวิต ต้องการงบประมาณเพิ่ม 
ชุมชนมีความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลง ต้องมีการเพิ่มมาตรการป้องกัน แก้ไข และลด
ผลกระทบ ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงอาจจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงาน 

ที่มา :  ประยุกต์ใช้จาก เอกสาร/ประมวลสาระชุดวิชาระบบและเครื่องมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช หน่วยที่ 8: การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ, นันทิกา สุนทรไชยกุล (พ.ศ. 2561) 

  

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
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6.3.3.4 เครื่องมือกำรประเมินควำมเส่ียงเชิงปริมำณ 

การประเมินน้ีใช้ส าหรับมลพิษทางอากาศ โดยการคาดการณ์หรือท านายระดับความเสี่ยงของการได้รับ
สัมผัสสารมลพิษชนิดต่างๆ ตามความเป็นพิษของสารน้ันๆ และค่าอ้างอิงส าหรับการได้รับสัมผัสตลอดช่วงชีวิต  
การประเมินส าหรับโครงการน้ีแบ่งเป็น 2 กลุ่มดังน้ี 

(1) ส าหรับกลุ่มที่มีข้อมูลของ Inhalation Reference Concentration (RfC) 1/ และ Cancer Potency 
Factor (CPF) จากฐานข้อมูลสากล (Integrated Risk Information System : http://www.epa.gov/IRIS/ และ 
International Agency for Research on Cancer : http://www.iarc.fr/) 

(2) ส าหรับกลุ่มที่ไม่มีฐานข้อมูลตามข้อ (1) ให้ใช้ค่ามาตรฐานสิ่งแวดล้อม/อาชีวอนามัยหรืออื่นๆ ส าหรับ
การประเมินเปรียบเทียบความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณเม่ือมีข้อมูลของ RfC และ CPF มีแนวทางดังต่อไปน้ี 

1) การประเมินความเส่ียงต่อการเกิดโรคอื่นที่ไม่ใช่โรคมะเร็ง (Non-Cancer Risk)  

การประเมินการได้รับสัมผัสสารมลพิษผ่านระบบทางเดินหายใจ กรณีที่ก่อให้เกิดโรคอื่นที่ไม่ใช่
โรคมะเร็ง (Non - Cancer Risk) ด าเนินการโดยการค านวณหาค่าสัดส่วนความเป็นอันตราย (Hazard Quotient: 
HQ) ของสารรายชนิด (Single Chemical Exposure) และค่า Hazard Index (HI) ส าหรับการได้รับสัมผัสสาร
มากกว่า 1 ชนิด ซ่ึงพิจารณาลักษณะการได้รับทั้งแบบความเสี่ยงรวม (Aggregated risk) และความเสี่ยงสะสม 
(Cumulative Risk) ทั้งน้ี ได้ตั้งสมมติฐานของการประเมินความเสี่ยงตามหลักการแบบอนุรักษ์ (Conservative 
approach) โดยพิจารณาในกรณีเลวร้ายที่สุด (Worst Case Scenario) ซ่ึงมีล าดับขั้นในการค านวณ ดังน้ี 

(1) การประมาณค่าปริมาณการได้รับสัมผัสแบบเร้ือรัง (Chronic Daily Intake : CDI หรือ Exposure 
Concentration : EC) แสดงดังสมกำร (1) 

CDI หรือ EC (µg/m3) = 
CAir x ET x 1day/24hours x EF x ED

AT 
 สมกำร (1) 2 

 

- CDI (Chronic Daily Intake) หรือ EC (Exposure Concentration) คือ  ความเข้มข้นของ 
สารที่รับสัมผัสอย่างต่อเน่ือง หน่วยเป็น ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  

- CAir (Concentration of Contaminant in Air) คือ ค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศ
ที่ค านวณได้จากการใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ (AERMOD) รายละเอียดดังบทที่ 5 กำร

                                                             
1/Reference Concentration – An estimate (with uncertainty spanning about an order of magnitude) of a continuous inhalation exposure to the human 

population (including sensitive subgroups) that is likely Reference concentrations listed here are to be compared with long-term (maximum annual 
average) ambient air concentrations. 
2 Using EPA’s current methodology, it is unnecessary to calculate an inhaled dose when using dose-response factors from IRIS in a risk assessment. 
However, inhalation risk assessments may require that an adjusted air concentration be used to represent continuous exposure. For noncarcinogens, 
the air concentration is adjusted based on the time over which exposure occurs (i.e., the exposure duration). For carcinogens, the concentration is 
averaged over the lifetime of the exposed individual (often assumed to be 70 years). Retrieve from https://www.epa.gov/expobox/exposure-
assessment-tools-routes-inhalation  
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ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หัวข้อ 5.2.2 คุณภำพอำกำศ โดยเลือกใช้ผลจาก กรณีที่ 4 
สมมุติฐานคาดการณ์เที่ยวบินสูงสุดในปี พ.ศ. 2591 (2 ทางวิ่ง) โดยน าค่าความเข้มขน้เฉลีย่ 1 ปี 
จากเส้นความเข้มข้นเท่ากัน (Isopleth) สูงสุด 3 ระดับแรก ณ พื้นที่ชุมชน มาใช้ในการค านวณ 
หน่วยเป็นไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) 

- ET (Exposure Time) คือ ช่วงเวลาในการรับสัมผัสสาร หน่วยเป็น ช่ัวโมงต่อวัน (hours/day) 
ในที่น้ีก าหนดให้เท่ากับ 24 ช่ัวโมงต่อวัน คือรับสัมผัสตลอดทั้งวัน 

- EF (Exposure Frequency) คือ ความถี่ในการรับสัมผัสสาร หน่วยเป็น วันต่อปี (days/year) 
ในที่น้ีก าหนดให้เท่ากับ 365 วันต่อปี คือรับสัมผัสทุกวัน 

- ED (Exposure Duration) คือ ระยะเวลาในการรับสัมผัสสาร หน่วยเป็น ปี (years) ในที่น้ี
ก าหนดให้เท่ากับ 70 ปี คือรับสัมผัสตลอดช่วงอายุ 

- AT (Averaging Time) คือ ระยะเวลาที่ใช้ในการเฉลี่ย หน่วยเป็น วัน (days) โดยมักก าหนด
เป็น 2 กรณี คือ 1) เฉลี่ยตลอดช่วงชีวิต (มีค่า 70x365 วัน) ซ่ึงใช้กับประชากรที่ศึกษาตาม
สมมติฐานที่ว่าประชากรอยู่ในพื้นที่น้ันตั้งแต่เกิดจนตาย และ 2) เฉลี่ยตามช่วงระยะเวลาสัมผัส 
เช่น ช่วงท างาน 30 ปี (ค่า AT เท่ากับ 30x365 วัน) ซ่ึงใช้กับกลุ่มพนักงาน โดยในการศึกษา 

คร้ัง น้ี ก าหนดค่าเฉลี่ยตลอดช่วงชีวิตเท่ากับ 70 ปี3/ (อ้างอิงอายุขัยเฉลี่ยของคนไทย  
จากกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560) 

(2) น าค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศจากแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ หน่วยไมโครกรัม 
ต่อลูกบาศก์เมตร มาค านวณค่าสัดส่วนความเป็นอันตรายหรือค่าความเสี่ยง HQ แสดงดังสมกำร (2) ส าหรับ  
มลสารรายชนิด (Single Chemical Exposure)  

Hazard Quotient (HQ) = 
CDI (µg/m3)

RfC* (µg/m3)
 สมกำร (2) 

*RfC ซ่ึงเป็นค่าส าหรับการได้รับผลกระทบเรื้อรัง (Chronic Exposure) (อ้างอิงวิธีการศึกษา U.S.EPA 
Integrated Risk Information System, as of May 25, 2011 (www.epa.gov/IRIS) และ California Office of 
Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA), “All OEHHA Acute, 8 - hour and Chronic Reference 
Exposure Levels as of June 2014”)  

(3) การค านวณค่าความเสี่ยงรวม (HI) ส าหรับกรณีที่ได้รับมลสารมากกว่าหน่ึงชนิดในเวลาพร้อมๆ กัน 
(Mixed Chemical Exposure) ความเสี่ยงแบบสะสมค านวณจากผลรวมของค่า HQ ของสารแต่ละชนิดในที่น้ี
พิจารณาเฉพาะความเสี่ยงสะสม (Cumulative risk) กล่าวคือผลกระทบทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับอวัยวะเป้าหมายเดียวกัน 
แสดงดังสมกำร (3)  

                                                             
3/ รายงานการศึกษาพยากรณ์อายุคาดเฉลี่ยที่มีสุขภาวะของประชากรไทย พ.ศ.2558-2573 (Health Adjusted Life Expectancy: HALE) แผนยุทธศาสตรการพัฒนาดัชนี

ประเมินภาระโรคและสุขภาพของประชากรไทย ส านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ กระทรวงสาธารณสุข, กันยายน พ.ศ. 2560 

ร่าง



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

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE  6-20 
 

Hazard Index (HI) = ผลรวมของ HQ ของสารแต่ละชนิด สมกำร (3) 
 

(4) การอธิบายความเสี่ยงจากการประเมินค่า HQ และ HI น้ัน ทั้งค่า HQ และ HI ต้องไม่เกิน 1  
ซ่ึงหมายถึงผลกระทบต่อสุขภาพจากการได้รับสารน้ันผ่านการหายใจอย่างต่อเน่ืองเป็นเวลานานยังอยู่ในเกณฑ์  
ทีย่อมรับได้ และถ้าค่า HQ หรือ HI ต่ ากว่า 0.01 (ค่าความเสี่ยงอยูใ่นระดับต่ ากว่าเกฑ์ที่ยอมรับได้ 100 เท่า) ให้ปฏิบัต ิ
ตามมาตรการทางสิ่งแวดล้อม โดยไม่ต้องเพิ่มมาตรการป้องกันทางด้านสุขภาพ 

2) การประเมินความเส่ียงต่อการเกิดโรคมะเร็ง (Cancer Risk) (กรณีที่เป็นสารก่อมะเร็ง)  

กรณีที่สารมลพิษน้ันเป็นสารก่อมะเร็ง ค านวณโดยใช้ค่าความเข้มข้นของสารน้ันๆ และค่าหน่ึงหน่วย
ความเสี่ยงของการเกิดมะเร็ง (Unit risk factor: URF) ซ่ึงเป็นค่าคาดประมาณจ านวนคนที่มีโอกาสเป็นมะเร็งเพิ่มขึ้น
จากการได้รับสัมผัสทางการหายใจที่ระดับหน่ึงหน่วยความเข้มข้น (อาทิ 1 ไมโครกรัมต่อลูกบาศ์กเมตรอากาศ) ตลอด
ช่วงชีวิต การค านวณมีขั้นตอนดังน้ี 

(1) พิจารณาค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศที่ได้รับสัมผัส (CAir) เฉลี่ย 1 ปี จากเส้นความ
เข้มข้นเท่ากัน (Isopleth) สูงสุด 3 ระดับแรก ณ พื้นที่ชุมชน ซ่ึงได้จากการคาดการณ์โดยใช้แบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ (AERMOD) โดยเลือกใช้ผลจากกรณีที่ 4 สมมุติฐานคาดการณ์เที่ยวบินสูงสุดในปี พ.ศ. 2591 (2 ทางวิ่ง) 
มาใช้ในการค านวณ หน่วยเป็นไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

(2) สืบค้นค่า Pollutant-Specific Inhalation Unit Risk Factor (URF) ของสารมลพิษทางอากาศ 
ที่ศึกษาจาก 2 หน่วยงาน ได้แก่ Integrated Risk Information System (IRIS, 2012) และ California 
Environmental Protection Agency (CalEPA)- Air Toxics Hot Spots Program Technical Support 
Document for Cancer Potency Factors, Appendix A (Updated 2011) (Cal11))  

3) ก าหนดค่าระยะเวลาของการได้รับสัมผัสสะสมตลอดอายุขัย 70 ปี 

4) น าค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศจากแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ หน่วยไมโครกรัม 
ต่อลูกบาศก์เมตร มาค านวณความเสี่ยงต่อโอกาสการเกิดมะเร็งต่อหน่ึงหน่วยความเข้มข้น หรือ Cancer Risk  
ของสารก่อมะเร็ง โดยมีสูตรการค านวณแสดงดังสมกำร (4) 
 

Cancer Risk = CAir (µg/m3) x URF (per µg/m3) สมกำร (4) 
 

5) ผลที่ได้จากการค านวณ ตามข้อ 4) แสดงถึง จ านวนคนที่มีโอกาสเกิดมะเร็งเพิ่มขึ้น จากการได้รับ
สัมผัสสารทางการหายใจ ที่ระดับความเข้มข้นที่คาดประมาณ เป็นระยะเวลา 70 ปี 
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6.4 ลักษณะพ้ืนฐำนของชุมชนในพ้ืนท่ีท่ีตั้งโครงกำร และอำชวีอนำมัยและควำมปลอดภัย 

การวิเคราะห์ลักษณะพื้นฐานของชุมชนในพื้นที่ที่ตั้งโครงการก่อนเกิดโครงการ และอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย ณ ปัจจุบัน เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการประเมินเปรียบเทียบผลกระทบต่อสุขภาพเม่ือมีโครงการ  
พื้นที่ศึกษาและข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วยรายละเอียดโครงการ (บทที่ 2) สภาพแวดล้อมปัจจุบัน  
(บทที่ 3) ระบบการให้บริการสาธารณสุข สถานะสุขภาพ สถิติการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ พฤติกรรมเสี่ยงทาง
สุขภาพ และระบบการจัดการสาธารณภัย  

6.4.1 ชนิดและแหล่งของข้อมูล 

การเก็บข้อมูลปัจจัยก าหนดสุขภาพส าหรับการอธิบายลักษณะพื้นฐานของประชากรในพื้นที่ศึกษา (คนใน
ชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา และพนักงานที่ปฏิบัติงานภายในสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา) 
แบ่งเป็น 2 ประเภทดังน้ี 

1) ข้อมูลทุติยภูมิ 

ข้อมูลทุติยภูมิที่ใช้ประกอบการพิจารณาน้ี เป็นข้อมูลพื้นฐานด้านสุขภาพส าหรับประชาชนในพื้นที่
ศึกษาที่รวบรวมในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง จากสถิติข้อมูลพื้นฐานด้านสุขภาพของประเทศไทย ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ 
Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข  

2) ข้อมูลปฐมภูมิ 

ข้อมูลปฐมภูมิที่ใช้ประกอบการพิจารณา ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายภายในและรอบพื้นที่
โครงการ โดยใช้วิธีการจัดประชุมกลุ่มย่อย การสัมภาษณ์เชิงลึก การสัมภาษณ์แบบสุ่มด้วยแบบสอบถาม ทั้งน้ี  
ได้ด าเนินการร่วมไปกับการศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคม ข้อมูลพื้นฐานที่น าเสนอในหัวข้อน้ีจะครอบคลุมข้อมูล
ปัจจัยก าหนดสุขภาพที่สอดคล้องกับผลที่คาดว่าเกิดจากกิจกรรมของโครงการ  

ข้อมูลและแหล่งข้อมูลทั้งหมดสรุปในตารางที่ 6.4-1 และตารางที่ 6.4-2 ตามล าดับ 

ตำรำงที่ 6.4-1 ข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนสุขภำพตำมปจัจัยก ำหนดสุขภำพและแหลง่ที่มำของขอ้มูล 
ข้อมูลพื้นฐำนด้ำนสุขภำพ ทุติยภูม ิ ปฐมภูม ิ

1) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ   
2) สิ่งแวดล้อมทางสังคม   
3) ลักษณะทางเศรษฐกิจ  - 

4) ความพอเพียงและความพร้อมของระบบบริการสขุภาพรวมบุคลากร 
 และเวชภัณฑ์ 

  

5) สถานะสุขภาพ  - 

6) อุบัติเหตุในพื้นที่ และความปลอดภัยในชุมชน   
7) ระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ   
8) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  - 
9) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทางสาธารณสุข -  
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ตำรำงที่ 6.4-2 ปัจจัยก ำหนดสุขภำพและแหล่งที่มำของขอ้มูลทตุิยภูมิที่ใช้ในกำรประเมินผลกระทบ 
ทำงสุขภำพของโครงกำร 

ปัจจัยก ำหนดสุขภำพ ตัวแปรย่อย ที่มำของแหล่งข้อมูล 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
ทางกายภาพ 

− มลสารต่างๆ ท่ีสัมพันธ์กับโครงการ เช่น 
เสียงและ ความสัน่สะเทือน คุณภาพอากาศ 
คุณภาพน้ าผิวดิน เปน็ต้น (รายละเอียด
เพิ่มเติมดังบทที่ 3 สภำพแวดล้อมปัจจุบัน 
หัวข้อ 3.4.1 เสียงและควำมสั่นสะเทือน 
หัวข้อ 3.4.2 คุณภำพอำกำศ และหัวข้อ 
3.4.3 คุณภำพน้ ำผิวดิน) 

− แผนการก่อสร้าง 

− รายละเอียดโครงการ  

− รายงานของหน่วยงานราชการ 

− ผลการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 
(Baseline) ของพื้นท่ีศึกษา 

โครงสร้างประชากร 
(รายละเอียดแสดง 
ดังบทที่ 3 สภำพ 
แวดล้อมปัจจุบัน 
หัวข้อ 3.7.1 เศรษฐกิจ
และสังคม) 

− ภาพรวมของลักษณะประชากร  
การเปลี่ยนแปลง และสัดส่วนประชากร 
ตามวัยและการจ้างงาน 

− ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย 

− ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองและชลบุรี 

− ส านักงานสถิติจังหวัดระยองและชลบุรี 

เศรษฐกิจและสังคม − สภาพท่ัวไปทางด้านเศรษฐกิจ - สังคม 

− ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GDP) 

− อัตราการว่างงาน 

− ข้อมูลสุขาภิบาลครัวเรือน 

− อาชีพ/รายได้/รายจ่ายของครัวเรือน 

− องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

− การส ารวจภาคสนาม 

ข้อมูลสถิติพ้ืนฐาน 
ทางสุขภาพ 

− สาเหตุการเจ็บป่วยของผู้ป่วยนอก 
ตามกลุ่มโรค 10 อันดับแรก  

− สาเหตุการเจ็บป่วยของผู้ป่วยใน 
ตามกลุ่มโรค 10 อันดับแรก 

− สถิติการป่วยด้วยโรคติดต่อท่ีส าคัญ 

− สถิติการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อท่ีส าคัญ 

− สาเหตุการตาย 

− ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ Health Data 
Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข 

− ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองและชลบุรี 

− โรงพยาบาลชุมชน (รพช.)  

− โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) 

− ศูนย์บริการสาธารณสุข 

ค ว า ม เ พี ย ง พ อ แ ล ะ 
การเข้าถึงระบบบริการ
สุขภาพ 

− โครงสร้างพื้นฐานของการบริการสุขภาพ  
(ท้ังหน่วยงานรัฐและเอกชน) 

− บุคลากรทางสาธารณสุขและทางการแพทย์ 

− ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองและชลบุรี 

− ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
กระทรวงสาธารณสุข 

สาธารณูปโภค/
สาธารณูปการ/ 
อนามัยสิ่งแวดล้อม 

− เส้นทางคมนาคมขนส่ง 

− การใช้น้ า 

− การจัดการขยะมูลฝอย 

− ระบบบ าบัดน้ าเสีย  

− ระบบการระบายน้ าสาธารณะ 

− องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

− กรมทางหลวง 

− องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

− กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

− ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูล
พื้นฐานระดับหมู่บ้าน/ชุมชน (กชช.2ค) 
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