
�	
	 ��5

�ǰǰ ǰ�ǰ

�ǰǰ

�ǰǰ ǰ	 �
ǰ ǰ	 �
ǰ

�ǰǰ ǰ�����

���

 รายงานฉบับสมบูรณ์        

พฤษภาคม

trusangiam001
Text Box
ฉบับร่างDraft Version Subject to changes and approval by the Government of Thailand



 

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

 

บทที่ 1 

บทนํา 

1.1 ความเปนมาและความจําเปนของโครงการ 

1.1.1 ความเปนมาของสนามบินอูตะเภา 

สนามบินนานาชาติอูตะเภา ตั้งอยูในพ้ืนที่ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง หางจากตัวเมือง

ระยองไปทางทิศตะวันตกประมาณ 35 กิโลเมตร และหางจากตัวเมืองพัทยาไปทางทิศใตประมาณ 30 กิโลเมตร  

มีพื้นที่โดยรอบประมาณ 12,689 ไร เปนทาอากาศยานภายใตการดูแลของกองทัพเรือไทย การริเริ่มกอสรางสนามบิน 

อูตะเภาเกิดขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2504 เมื่อกองทัพเรือตองการกอสรางสนามบินทหารเรือ จึงไดดําเนินการสํารวจพื้นที่ 

และขออนุมัติกอสรางสนามบินแหงใหมของกองทัพเรือ โดยกองบัญชาการทหารสูงสุดไดอนุมัติใหกอสรางสนามบิน

บริเวณหมูบานอูตะเภา จังหวัดระยอง เปนทางวิ่งลาดยางความยาว 1,200 เมตร ตอมาในป พ.ศ. 2505 เกิดการขยายตัว 

ของลัทธิคอมมิวนิสตในเวียดนามใตและประเทศลาว รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเห็นถึงความจําเปนที่ตองสรางสนามบิน

ขนาดใหญในประเทศไทยเพิ่มเติม รัฐบาลไทยและสหรัฐอเมริกาจึงไดมีโครงการรวมกัน โดยในป พ.ศ. 2508 

คณะรัฐมนตร ี(ครม.) ไดลงมติใหรัฐบาลสหรัฐอเมริกาปรบัปรุงสนามบินอูตะเภา เพ่ือเปนหนวยในการลําเลียงหนวยรบ

ไปยังจุดยุทธศาสตรตางๆ ภายในประเทศ ตอมา จอมพลถนอม กิตติขจร ผูบัญชาการทหารสูงสุดในเวลานั้น มีคําสั่ง 

ใหกองทัพเรือใชสนามบินแหงนี้สําหรับงานของราชการและมีหนาที่ดูแลรักษาสนามบินโดยใหใชชื่อวา "สนามบิน 

อูตะเภา" 

ในป พ.ศ. 2519 จากที่กองทัพสหรัฐอเมริกาไดถอนกําลังทหารออกจากประเทศไทยซึ่งรวมถึงการถอน

กําลังทหารจากสนามบินอูตะเภาดวย เพื่อเปนการสงเสริมการพัฒนาประเทศ ครม. จึงมีมติใหสนามบินอูตะเภา 

เปนสนามบินพาณิชยระหวางประเทศ และเปนสนามบินสํารองของทาอากาศยานดอนเมือง เปนผลใหมีประกาศ

กฎกระทรวง ฉบับที่ 68 (พ.ศ. 2519) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 กําหนดให

สนามบินอูตะเภา จังหวัดระยอง เปนสนามบินศุลกากร โดยระบุเหตุผลทายประกาศวาเนื่องดวยทางราชการ

เห็นสมควรกําหนดใหสนามบินอูตะเภา จังหวัดระยอง เปนสนามบินพาณิชยเพ่ือใหอากาศยานระหวางประเทศข้ึน-ลง 

และมีการนําของเขา-สงออกทางสนามบินอูตะเภาได จึงไดกําหนดใหสนามบินอูตะเภาเปนสนามบินศุลกากร  

โดยไดประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลมที่ 93 ตอนที่ 90 วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2519 

ตอมา ครม. ไดมีมติเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2532 อนุมัติใหกองทัพเรือเปนผูบริหารสนามบิน 

อูตะเภารวมกับกรมการบินพาณิชย โดยแบงหนาที่ใหกองทัพเรือเปนผูดําเนินการดานการเงินและบัญชี งานดูแล

อาคารและพัสดุ งานรักษาความปลอดภัย งานสื่อสารการบิน และควบคุมจราจรทางอากาศ และงานเครื่องชวย 

การเดินอากาศ และใหกรมการบินพาณิชย เปนผูดําเนินการดานงานพิธีการบิน งานพัฒนาสนามบิน และงานที่ปรึกษา

และคําแนะนํา ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ 

กระทรวงกลาโหมไดออกคําสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ 30/33 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร

สนามบินอูตะเภา และเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2539 กองทัพเรือไดอนุมัติใหจัดตั้งอัตรากองการทาอากาศยาน 

Draft Version

Subject to changes and approval by the Government of Thailand

0847
Rectangle



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาต ิ

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อาํเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 1-2 
 

 

อูตะเภา (เพื่อพลาง) เพื่อเตรียมการดานกําลังพลในระหวางการขออนุมัติจัดตั้งสนามบินอูตะเภาเปนองคกร

รัฐวิสาหกิจ แตเนื่องดวยการจัดตั้งสนามบินอูตะเภาเปนองคกรรัฐวิสาหกิจตองใชเวลานาน กองทัพเรือจึงอนุมัต ิ

ใหปรับโครงสรางจากกองการทาอากาศยานอูตะเภาเปน “การทาอากาศยานอูตะเภา” เพื่อบริหารสนามบินอูตะเภา 

โดยมีการจัดเก็บรายไดและใชจายในลักษณะเงินนอกงบประมาณประเภทเงินฝาก จากนั้นเปนตนมา สนามบิน 

อูตะเภาจึงเปนที่รูจักในนามหนึ่งในสนามบินประจําภูมิภาคของภาคตะวันออกของประเทศไทย 

ภายหลังเกิดเหตุการณความไมสงบทางการเมืองเมื่อป พ.ศ. 2548 ที่มีการปดสนามบินสุวรรณภูมิ  

และเหตุการณน้ําทวมใหญเมื่อป พ.ศ. 2554 รัฐบาลไดเล็งเห็นถึงความจําเปนที่จะตองมีสนามบินนานาชาติแหงที่สาม 

ของกรุงเทพมหานคร ตอจากสนามบินดอนเมือง และสนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อรองรับสถานการณฉุกเฉิน 

ดานการคมนาคมทางอากาศของประเทศ ดังนั้น รัฐบาลนําโดยหัวหนารักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติไดมี 

ขอสั่งการของหัวหนารักษาความสงบแหงชาติ ในการประชุมวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ใหกระทรวงคมนาคม

ประสานกับกระทรวงกลาโหม (กองทัพเรือ) รวมกันพิจารณาแนวทางการพัฒนาสนามบินอูตะเภาใหเปน 

ทาอากาศยานเชิงพาณิชยหลักแหงที่สามของกรุงเทพมหานคร โดยในวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 รัฐบาลไดแถลง

นโยบายตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ ในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการขนสงและคมนาคม ดานคมนาคม 

ทางอากาศ โดยใหมีการสงเสริมการใชประโยชนทาอากาศยานในภูมิภาค เพ่ือรองรับปริมาณจราจรทางอากาศได

อยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนับสนุนใหเกิดการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมการบิน การซอมบํารุงอากาศยาน และ 

การพัฒนาขีดความสามารถในการใหบริการขนสงทางอากาศใหมีคุณภาพไดมาตรฐานในระดับสากล รวมทั้งการใช 

ทาอากาศยานในภูมิภาค อาทิ ทาอากาศยานอูตะเภาเปนทาอากาศยานเพื่อเสริมทาอากาศยานสุวรรณภูมิและ 

ทาอากาศยานดอนเมือง 

เพื่อใหเปนไปตามนโยบายที่ไดมีการแถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติขางตน กระทรวงคมนาคม 

และกองทัพเรือจึงไดประชุมรวมกันและมีมติเห็นชอบในการพัฒนาทาอากาศยานอูตะเภาใหเปนทาอากาศยาน

นานาชาติแหงที่สาม ภายใตการบริหารงานของกองทัพเรือ โดยตอบสนองภารกิจ 2 ดาน คือ ดานความมั่นคง 

และดานการพาณิชยอยางสมดุล เพื่อเกิดประโยชนสูงสุด ภายใตแนวคิด “One Airport Two Missions” และ 

ไดมีการลงนามระหวางกระทรวงคมนาคมโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม และกองทัพเรือโดยผูบัญชาการ

ทหารเรือ ในบันทึกขอตกลงความรวมมือ (Memorandum of Cooperation : MOC) เรื่อง การพัฒนาทาอากาศยาน

อูตะเภาใหเปนทาอากาศยานเชิงพาณิชยหลักแหงที่สามของกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพ่ือประสานความรวมมอื 

(Synergy) ในการพัฒนาพื้นที่ การวางแผนธุรกิจ (Business Plan) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อเพิ่มศักยภาพ 

ใหทาอากาศยานอูตะเภาเปนทาอากาศยานเชิงพาณิชยแหงที่สามของกรุงเทพมหานคร ภายใตการบริหารของกองทัพเรือ 

โดยมีเปาหมายการดําเนินงานแบงออกเปน 3 ระยะ คือ 

ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2560) : เพ่ิมศักยภาพทาอากาศยานอูตะเภาใหสามารถรองรับผูโดยสาร

จํานวน 3 ลานคน/ป โดยใชอาคารผูโดยสารที่มีอยูเดิม (อาคารผูโดยสารหลังที่ 1) และอาคารผูโดยสารหลังใหม 

ซึ่งขณะนั้นคือ อาคารผูโดยสารหลังที่ 2 ที่ไดกอสรางเสร็จเรียบรอยแลว โดยใหกองทัพเรือเปนผูบริหารงาน 

ทาอากาศยานอูตะเภาเหมือนเดมิ 

ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2563) : เปนระยะเตรียมความพรอมเพ่ือพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่อยู

ภายในความดูแลของกองทัพเรือ เพื่อรองรับผูโดยสารซึ่งคาดการณประมาณ 3 ลานคน/ป โดยใชประโยชนจากอาคาร
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ผูโดยสารหลังที่ 2 รวมถึงการเตรียมการศึกษาในการบริหารจัดการพื้นที่การใหบริการเชิงพาณิชยและความมั่นคง 

ภายใตความเห็นชอบของกองทัพเรือ 

ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2563 เปนตนไป) : ระยะนี้เปนการศึกษาการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานพื้นที่ Landside 

และ Airside และสิ่งอํานวยความสะดวกในการพัฒนาขีดความสามารถของทาอากาศยานอูตะเภา ใหรองรับ 

การเติบโตของกิจการการบินในอนาคต 

1.1.2 การพัฒนาสนามบินอูตะเภาและความสอดคลองกับแผน/ยุทธศาสตรของประเทศ 

ภายหลังจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 กําหนดใหมี "ยุทธศาสตรชาติ 20 ป"  

เปนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว มีวัตถุประสงคเพื่อยกระดับคุณภาพของประเทศในทุกภาคสวน  

และพัฒนาประเทศไทยใหกาวไปสูการเปนประเทศที่ประชากรมีรายไดสูง โดยเฉพาะดานการสรางความสามารถ 

ในการแขงขัน รัฐบาลจึงไดกําหนดนโยบาย Thailand 4.0 เพ่ือชวยยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน 

ของภาคการผลิตและภาคบริการบนฐานของเทคโนโลยีสมัยใหมและนวัตกรรม โดยเนนการพัฒนาใน 12 อุตสาหกรรม

เปาหมาย โดยมีอุตสาหกรรมขนสงและการบินเปนอุตสาหกรรมเปาหมายพัฒนาตามยุทธศาสตรของประเทศขางตน 

ในลําดับที่ 8 ดังนั้น จะพบวาจากความเปนมาและแนวคิดการพัฒนาสนามบินอูตะเภาใหเปนสนามบินเชิงพาณิชยหลัก

แหงที่ 3 ของกรุงเทพมหานครตามที่ไดกลาวมาขางตนนั้น ไดสอดคลองและเชื่อมโยงกันไดกับยุทธศาสตรของประเทศ

อยางมั่นคง  

เพื่อผลักดันการดําเนินการตามนโยบาย Thailand 4.0 รัฐบาลไดใชยุทธศาสตรสงเสริมและพัฒนา 

เชิงพ้ืนที่ โดยพื้นที่ภาคตะวันออกซึ่งเปนพื้นที่ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง ถูกกําหนดใหเปนพื้นที่นํารองใหมี 

การพัฒนาอยางตอเนื่อง อันจะนําไปสูการพัฒนาประเทศอยางมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ภายใตชื่อ “การพัฒนาเขต

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)” ซึ่งปจจุบันคือ “เขตพัฒนาพิเศษ 

ภาคตะวันออก” มีพื้นที่ครอบคลุมจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ดูแลรับผิดชอบโดยสํานักงาน

เพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ปจจุบัน คือ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก (สกพอ.) ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

ปจจุบันคือ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) อันมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน และโดยที่

สนามบินอูตะเภาตั้งอยูในพื้นที่ EEC รัฐบาลจึงไดเรงผลักดันใหมีการพัฒนาสนามบินอูตะเภาใหสามารถเปนสนามบิน

เชิงพาณิชยหลักแหงที่ 3 ของกรุงเทพมหานคร และใหเพิ่มศักยภาพของสนามบินใหสามารถรองรบัการเปนศูนยกลาง

การขนสงทางอากาศของภูมิภาค (Aviation Hub) ดังนั้น เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560 คณะกรรมการนโยบาย

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 ไดมีมติเห็นชอบใหประกาศพื้นที่ประมาณ 

6,500 ไร บริเวณสนามบินนานาชาติอูตะเภาเปนเขตสงเสริมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก : เมืองการบิน 

ภาคตะวันออก โดยกองทัพเรือไดเห็นชอบแผนการใชประโยชนที่ดินฝงตะวันออกของทางวิ่ง (ทางวิ่งปจจุบัน)  

เนื้อที่ประมาณ 6,500 ไร เพื่อสนับสนุนการพัฒนา EEC ตามนโยบายของรัฐบาล และเนื้อที่ประมาณ 1,830 ไร  

เพ่ือความปลอดภัยสนามบินและความมั่นคง แสดงดังรูปที่ 1.1-1 
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ที่มา : กรมอุทกศาสตร กองทัพเรอื, สิงหาคม พ.ศ. 2560 

รูปที่ 1.1-1 แผนที่สํารวจเขตสงเสริมเศรษฐกิจภาคตะวันออก บริเวณสนามบินอูตะเภา จังหวัดระยอง 

จากแผนที่ขางตนและโดยที่ไดรับความเห็นชอบจากกองทัพเรือที่ใหนําพื้นที่ประมาณ 6,500 ไร มาพัฒนา 

คณะกรรมการนโยบายฯ จึงไดออกประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ เรื่อง กําหนดเขตสงเสริม : เมืองการบิน 

ภาคตะวันออก กําหนดใหพ้ืนที่ประมาณ 6,500 ไร บริเวณสนามบินนานาชาติอูตะเภา จังหวัดระยอง เพื่อรองรับ

อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส โดยประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเลมที่ 135 ตอนพิเศษ 41 ง วันที่ 23 

กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 แผนที่เขตสงเสริมฯ แสดงดังรูปที่ 1.1-2 
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ที่มา : ประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบยีงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เร่ือง กาํหนดเขตสงเสริม : เมืองการบินภาคตะวันออก 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลมที่ 135 ตอนพิเศษ 41 ง วันที ่23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

รูปที่ 1.1-2 แผนที่ทายประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

เรื่อง กําหนดเขตสงเสริม : เมอืงการบินภาคตะวันออก 
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เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการนโยบายฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 ไดมีมติ

เห็นชอบโครงการโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญเปน EEC Project List จํานวน 4 โครงการ ไดแก 1) โครงการพัฒนา

สนามบินอูตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก 2) โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน 3) โครงการพัฒนา

ทาเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 และ 4) โครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3  เพื่อดําเนินการ 

ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และกระบวนการในการรวมลงทุนกับเอกชน

หรือใหเอกชนเปนผูลงทุน พ.ศ. 2561 และที่แกไขเพิ่มเติม และตามมาตรา 12 ของพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 (พ.ร.บ. EEC) บัญญัติใหมติของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  

มีผลผูกพันกระทรวงและหนวยงานทุกหนวยที่เปนกรรมการอยูดวย ทําใหเปาหมายของการพัฒนาสนามบินนานาชาต ิ

อูตะเภาตามเจตนารมณริเร่ิมโดยกระทรวงกลาโหม (กองทัพเรือ) และกระทรวงคมนาคม เรื่องการพัฒนาทาอากาศยาน 

อูตะเภาใหเปนทาอากาศยานเชิงพาณิชยหลักแหงที่ 3 ของกรุงเทพมหานคร ไดรับการสานตอโดย EEC และสงเสริม

ใหมีการพัฒนาสนามบินนานาชาติอูตะเภาใหมีศักยภาพในการเปนศูนยกลางดานการขนสงทางอากาศของภูมิภาค 

นับตั้งแตนั้นมา การพัฒนาสนามบินนานาชาติอูตะเภาไดรับการผลักดันใหสอดคลองและเปนไป 

ตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายฯ ภายใตชื่อ “โครงการพัฒนาสนามบินอูตะเภาและเมืองการบิน 

ภาคตะวันออก” โดยเปนการรวมลงทุนกับเอกชนหรือใหเอกชนเปนผูลงทุนตาม พ.ร.บ. EEC โดยสามารถแบง

รายละเอียดขอบเขตการพัฒนาตามโครงการพัฒนาสนามบินอูตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ออกไดเปน 

การพัฒนา 2 สวน คือ  

สวนที่ 1 : เปนงานหลักของโครงการไดแก การพัฒนาสนามบินนานาชาติอูตะเภาใหเปนสนามบิน 

เชิงพาณิชยหลักแหงที่ 3 ของกรุงเทพมหานคร โดยมีการขยายสนามบินนานาชาติอูตะเภาปจจุบันใหสามารถรองรบั

ผูโดยสารไดไมนอยกวา 60 ลานคน/ป ประกอบดวยการกอสรางทางวิ่งที่ 2 และการกอสรางอาคารผูโดยสารหลังใหม 

(หลังที่ 3)  

สวนที่ 2 : การพัฒนาพ้ืนที่ทางธุรกิจเพ่ือการเปนเมืองการบิน (Airport City) เปนการพัฒนาทางธุรกิจ

และทางพาณิชยเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกสและธุรกิจเก่ียวเนื่อง อันจะชวยสงเสริมและตอยอด

ประโยชนที่จะเกิดจากการพัฒนาขยายสนามบิน 

ผลการดําเนินงานเก่ียวกับโครงการพัฒนาสนามบินอูตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก สรปุไดดังนี้ 

 วันที่ 12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 : คณะกรรมการนโยบายฯ มีคําสั่งที่ 1/2561 แตงตั้งคณะกรรมการ

คัดเลือกเอกชนรวมลงทุนโครงการพัฒนาสนามบินอูตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก โดยม ี

ผูบัญชาการทหารเรือเปนประธาน มีอํานาจหนาที่หลักในการคัดเลือกเอกชนรวมลงทุน 

 วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561 :  คณะกรรมการนโยบายฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 มีมติเห็นชอบ

หลักการของโครงการพัฒนาสนามบินอูตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกในการใหเอกชน 

รวมลงทุน และเห็นชอบใหกองทัพเรือและ สกพอ. รวมกันเปนหนวยงานหลักรับผิดชอบในการดําเนิน

โครงการ  

 วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 : ครม. มีมติอนุมัติในหลักการโครงการตามมติของคณะกรรมการ 

นโยบายฯ และใหกระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
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และสิ่งแวดลอม สํานักงบประมาณ กองทัพเรือ สกพอ. และหนวยงานที่เกี่ยวของเรงดําเนินการ 

ในสวนที่เก่ียวของใหเปนไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดไว  

 วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563 : คณะกรรมการคัดเลือกฯ ไดดําเนินการคัดเลือกเอกชนรวมลงทุน 

ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ เปนไปตามอํานาจหนาที่ครบถวนตามที่ไดรับมอบหมายเสร็จ

เรียบรอย เอกชนที่ ไดรับการคัดเลือกคือ กลุม กิจการรวมคาบีบี เอส (BBS Joint Venture) 

ประกอบดวยสมาชิกคือ บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  บรษิัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด 

(มหาชน) และบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) โดยคณะกรรมการ

คัดเลือกฯ ไดเห็นชอบรางสัญญา โดยรางสัญญาไดระบุวา สกพอ. จะเปนคูสัญญาฝายรัฐ  

 วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 : คณะกรรมการนโยบายฯ มีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชน  

ผลการเจรจา และเห็นชอบรางสัญญารวมลงทุนที่ผานการตรวจพิจารณาจากสํานักงานอัยการสูงสุด 

และเห็นชอบให สกพอ. ลงนามในสัญญารวมลงทุนกับเอกชนที่ไดรับคัดเลือก  

 วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563 : ครม. มีมติเห็นชอบผลการประชุมของคณะกรรมการนโยบายฯ  

และมอบหมายให สกพอ. ลงนามในสัญญารวมลงทุนกับนิติบุคคลเฉพาะกิจที่จัดตั้งข้ึนโดยเอกชน 

ที่ไดรับการคัดเลือก  รวมถึงอนุมัติใหกองทัพเรือดําเนินกระบวนการคัดเลือกเพื่อดําเนินโครงการ

กอสรางทางวิ่งที่ 2 และทางขับไปพลางกอน ระหวางรอผลการพิจารณารายงานการประเมิน 

ผลกระทบสิ่งแวดลอมจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ตามบทบัญญัติของมาตรา 49  

วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 

และให สกพอ. และกองทัพเรือรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

และสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย  

 วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563 : สกพอ. ไดลงนามสัญญารวมลงทุนโครงการพัฒนาสนามบินอูตะเภา 

และเมืองการบินภาคตะวันออก กับบริษัท อูตะเภา อินเตอรเนชั่นแนล เอวิเอชั่น จํากัด ซึ่งเปน 

นิติบุคคลเฉพาะกิจที่จัดตั้งข้ึน โดยกลุมกิจการรวมคาบีบีเอส 

การพัฒนาสนามบินนานาชาติอูตะเภาเปนโครงการภายใตแผนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานภายในพื้นที่

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยสนามบินนานาชาติอูตะเภาจะดําเนินงานในรปูแบบการรวมลงทุนระหวางภาครัฐ

กับภาคเอกชน (Public Private Partnership: PPP) การวางแผนสําหรับองคประกอบตางๆ ที่จําเปนในการพัฒนา

พื้นที่ภายในขอบเขตของสนามบินตองพิจารณาใหเปนไปอยางสมบูรณ ดังนั้น จึงตองมีการศึกษาการวางแผนแมบท

สนามบินนานาชาติอูตะเภา ใหมีเปาหมายสอดรับกับนโยบายและยุทธศาสตรที่สําคัญ เชน ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบคมนาคมขนสง

ของไทยระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) จัดทําโดย กระทรวงคมนาคม นโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ 

ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) เปนตน โดยไดคาดการณปริมาณจราจรทางอากาศ วิเคราะห

ความตองการสิ่งอํานวยความสะดวกของสนามบินนานาชาติอูตะเภา และปรับระยะการพัฒนาใหสอดคลอง 

กับปริมาณการจราจรทางอากาศที่จะเพ่ิมขึ้นในอนาคต ดังนี้ 
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1.1.2.1 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติไดจัดทํายุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2561 - 2580) เพื่อให

หนวยงานใชเปนกรอบในการจัดทํายุทธศาสตรในสวนที่เ ก่ียวของกับภารกิจของหนวยงาน โดยมีวิสัยทัศน  

คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ซึ่งยุทธศาสตรชาติที่ใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนา 

ในระยะ 20 ปประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก 

1) ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง 

2) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

3) ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

4) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

5) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

6) ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ซึ่งยุทธศาสตรที่ 2 “ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน” ที่มุงเนนในประเด็น 

ดานการลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและดานการขนสงนั้น มีความเกี่ยวของโดยตรงกับกระทรวงคมนาคม 

และสอดคลองกับการจัดทําแผนแมบทการจัดตั้งสนามบินพาณิชยภายใตกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป กลาวคือ  

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงและบริการ เปนพื้นฐานสําคัญที่จะชวยเสริมสรางความมั่นคง 

ของประเทศ โดยการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงและระบบโลจิสติกสที่ครอบคลุมเชื่อมโยง 

และมีประสิทธิภาพใหความสําคัญดานการลงทุนโครงสรางพื้นฐานในดานขนสง การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 

และเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและพัฒนาระบบเมืองศูนยกลางความเจริญตลอดจนการเชื่อมโยง

ภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก และสรางโอกาสใหประชาชนทุกคนสามารถเขาถึงบริการระบบคมนาคมขนสง 

ไดอยางสะดวก ทั่วถึงและปลอดภัยทําใหเกิดความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม นอกจากนี้ การปฏิบัติงาน 

บริหารจัดการและการใหบริการ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมตองดําเนินการ

ใหมีประสิทธิภาพและมีความโปรงใส 

1.1.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

วิสัยทัศนของการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนา 

ที่มุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทยจากประเทศที่มีรายไดปานกลางไปสูประเทศที่มีรายไดสูง มีความมั่นคง และยั่งยืน

สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข และนําไปสูการบรรลุวิสยัทัศนระยะยาว“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”ของประเทศโดยกําหนด

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไว 10 ดาน และยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 

ไดกําหนดเปาหมายการเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณผูโดยสารของทาอากาศยานในกรุงเทพมหานคร 

เปน 120 ลานคนและทาอากาศยานในภูมิภาคเปน 55 ลานคนตอป 

ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังไดกําหนดแนวทางการพัฒนาระบบขนสงทางอากาศ ดังนี้ 
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1) เรงพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิและทาอากาศยานดอนเมืองตามแผนแมบทใหแลวเสร็จ 

ภายในชวงระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ศึกษาทางเลือกและความเหมาะสมของการขยายขีดความสามารถ

ของทาอากาศยานเพ่ือเตรียมความพรอมภายหลังจากที่ปริมาณความตองการเดินทางและการขนสงสินคา 

เต็มขีดความสามารถของทาอากาศยานสุวรรณภูมิและทาอากาศยานดอนเมือง จัดทําแผนการใชประโยชน 

และแผนการบํารุงรักษาทาอากาศยานในภูมิภาคเพื่อใหเกิดความคุมคาในการลงทุนของภาครัฐ ศึกษาความเปนไปได

ในการใชประโยชนทาอากาศยานที่มีศักยภาพแหงอื่น อาทิ สนามบินนานาชาติอูตะเภา สําหรับการพัฒนา

อุตสาหกรรมการบิน 

2) ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการทาอากาศยานเพ่ือรักษาคุณภาพความปลอดภัย ความเชี่ยวชาญ 

ของบุคลากร ความพรอมของอุปกรณการอํานวยความสะดวกตอผูโดยสารและสินคา และการเผชิญเหตุฉุกเฉินใหได

ตามมาตรฐานสากลและสอดคลองกับขอตกลงความรวมมือระหวางประเทศ อาทิ องคการการบินพลเรือนระหวาง

ประเทศ (ICAO) องคกรความรวมมือดานการบินในกลุมสหภาพยุโรป (European Aviation Safety Agency : 

EASA) สํานักงานบริหารการบินแหงชาติสหรัฐอเมริกา (Federal Aviation Administration : FAA) และสํานักงาน

การบินพลเรือนญี่ปุน (Japan Civil Aviation Bureau : JCAB) 

3) พัฒนาโครงสรางและการจัดการหวงอากาศ (Airspace Organization and Management) ใหมี

ความสามารถเพียงพอในการรองรับการเติบโตของปริมาณการจราจรทางอากาศทั้งในปจจุบันและอนาคตเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพ ลดความลาชา และทําใหเกิดความคลองตัวของเที่ยวบิน รวมทั้งใหอยูในระดับที่แขงขันได ทั้งนี้  

การพัฒนาดังกลาวตองสอดคลองกับนโยบาย มาตรฐาน และแผนการพัฒนาทางการบินของประชาคมโลกภายใต 

การกํากับขององคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO)  

โดยบูรณาการ การดําเนินงานอยางใกลชิดระหวางกระทรวงคมนาคม กระทรวงกลาโหม รวมทั้งสวนราชการ 

และภาคเอกชนที่เก่ียวของนอกจากนี้ยังไดกําหนดแผนงานและโครงการสําคัญในการพัฒนาระบบขนสงทางอากาศ 

ไดแก แผนพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ แผนพัฒนาทาอากาศยานดอนเมือง แผนพัฒนาทาอากาศยานแมสอด 

แผนพัฒนาทาอากาศยานเบตง และแผนพัฒนาสนามบินนานาชาติอูตะเภา 

1.1.2.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบคมนาคมขนสงของไทยระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) จัดทําโดย

กระทรวงคมนาคม 

ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบคมนาคมขนสงของไทยระยะ 20 ป ไดกําหนดแผนงานการพัฒนาระบบขนสง

ทางอากาศ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการใหบริการขนสงทางอากาศโดยการพัฒนา 

และปรับปรุงทาอากาศยาน การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศ และเพิ่มขีดความสามารถ 

ในการรองรับของระบบการบินของประเทศ การพัฒนาสายการบินและธุรกิจการบิน การกํากับดูแล บริหารจัดการ 

ความปลอดภัยและความมั่นคงดานการขนสงทางอากาศ โดยการพัฒนาในระยะสั้น (พ.ศ. 2560 - 2564) เปนไป 

เพ่ือดําเนินการแกไขปญหาในระยะเรงดวน (Critical Transport Issues) ซึ่งเรงดําเนินการในชวงป พ.ศ. 2560 - 2561 

เพื่อปรับโครงสรางรัฐวิสาหกิจดานคมนาคมทางอากาศ และแกไขกฎระเบียบดานการบินใหเปนมาตรฐานสากล  

สวนการพัฒนาในระยะกลาง (พ.ศ. 2565-2569) มุงเนนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานการคมนาคมขนสงตางๆ  

ใหมีความครอบคลุมทั้งเมืองหลักในภูมิภาคและประเทศเพื่อนบาน มีความเชื่อมโยง และเพียงพอ รวมทั้งการปรับปรุง

กฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวของใหทันสมัยสอดคลองกับการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานและการบริการขนสงใหเปน 
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ไปตามมาตรฐานสากลตลอดจนสงเสริมอุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่อง สอดคลองตามยุทธศาสตรและแผนพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานดานคมนาคมขนสงของไทย พ.ศ. 2558-2568 และการพัฒนาในระยะยาว (พ.ศ. 2570-2579) มุงเนน 

การบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐานที่ไดรบัการพัฒนาอยางครอบคลุม ทั่วถึง และเพียงพอ การยกระดับการใหบริการ

ขนสงที่สะดวกสบาย ทันสมัยไดมาตรฐานสากล ไดรับการบํารุงรักษาใหอยูในสภาพที่สมบูรณอยูเสมอ มีความ

ปลอดภัย สอดคลองตามยุทธศาสตรการพัฒนาระบบคมนาคมขนสงของไทยระยะ 20 ป 

1.1.2.4 นโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 

ตามแผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (พ.ศ. 2560 - 2564) (อางถึง รายงานหลัก แผนงาน

พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (พ.ศ. 2560 - 2564) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 

และสังคมแหงชาติ (พฤศจิกายน พ.ศ. 2559) จัดทําขึ้นเพ่ือตอยอดการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออก 

ในพื้นที่เปาหมายจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

ใหเปนเขตเศรษฐกิจชั้นนําของเอเชีย พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเชื่อมโยงอยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมการพัฒนาเมือง

และสภาพแวดลอมเมือง อํานวยความสะดวกและสิทธิประโยชนแกนักลงทุน รวมทั้งสนับสนุนอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

ขั้นสูงและการทองเที่ยว ซึ่งเปนการสงเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพิ่มการจางงานยกระดับคุณภาพชีวิต 

และรายไดของประชาชน โดยประกอบดวยแนวทางการพัฒนา 4 ดาน ไดแก 

1) แผนงานพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ : พัฒนาอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีข้ันสูงเปนมิตร 

กับสิ่งแวดลอมและสอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่และเรงรัดการแกปญหามลพิษและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ใหเกิดผล 

ในทางปฏบิัติ 

2) แผนงานพัฒนาคมนาคมและโลจิสติกส : พัฒนาโครงสรางพื้นฐานการขนสงเชื่อมโยงพ้ืนที ่

และสรางฐานทางเศรษฐกิจที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพรองรับกลุมอุตสาหกรรมเปาหมายเพื่อยกระดับ

ความสามารถในการแขงขันของประเทศใหสูงข้ึน 

3) แผนงานพัฒนาเมือง ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการสิ่ งแวดลอมเมืองทองเที่ยว  

และสาธารณสุข : พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โครงสรางพื้นฐานทางสังคม และสิ่งแวดลอมที่ได

มาตรฐานเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน สรางสมดุลและกระจายผลประโยชนสูชุมชน รวมทั้งพัฒนาสภาพแวดลอม

เมืองใหเปนเมืองนาอยู เอ้ือตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอยางมีสมดุลรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ 

ภาคตะวันออก 

4) การบริหารจัดการ : ใหสิทธิประโยชนเพื่อดึงดูดอุตสาหกรรมเปาหมาย ใหเปนกลไกขับเคลื่อน

เศรษฐกิจ เพ่ืออนาคต 

หนึ่งในแนวทางการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานคมนาคมและโลจิสติกส คือ การพัฒนาสนามบินนานาชาต ิ

อูตะเภาเปนสนามบินเชิงพาณิชยแหงที่ 3 ของกรุงเทพมหานคร ใหสามารถรองรับผูโดยสารสูงสุด 60 ลานคน  

ภายใน 15 ป และพัฒนาโครงขายการเชื่อมโยงทาอากาศยานสําคัญ 3 แหง อยางเปนระบบ ซึ่งในการจัดทํา 

แผนแมบทการพัฒนาสนามบินนานาชาติอูตะเภา มีความสอดคลองกับนโยบายดังกลาว โดยการทาอากาศยานไทย 

ไดมีการพิจารณาบทบาทของทาอากาศยานทั้ง 3 แหง คือ ทาอากาศยานดอนเมือง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และ

สนามบินนานาชาติอูตะเภา ในการรองรับจราจรทางอากาศและปริมาณผูโดยสารของกรุงเทพมหานครที่เพิ่มขึ้น  
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ซึ่งจากการวิเคราะห จําแนกผลการคาดการณปริมาณผูโดยสารของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และทาอากาศยานดอนเมือง 

(อางอิงจาก ผลการคาดการณปริมาณการจราจรทางอากาศ และจํานวนผูโดยสาร, แผนแมบทการพัฒนาทาอากาศ

ยานสุวรรณภูมิ (ฉบับปรับปรุง) กุมภาพันธ พ.ศ. 2559, บทที่ 3 การคาดการณปริมาณการจราจรทางอากาศ) นั้น  

ไดพิจารณาตามปจจัยที่มีผลกระทบตอปริมาณการจราจรในภาพรวมทั้งภาวะเศรษฐกิจในประเทศ และเศรษฐกิจโลก  

การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบในธุรกิจการบิน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ โรคระบาด และปจจัยการเมือง โดยนําผลกระทบ 

ของปจจัยดังกลาวในชวง 10 ปที่ผานมา (ป พ.ศ. 2550 - 2560) เปนเกณฑในการพิจารณา รวมทั้งนําผลการคาดการณ

ของสภาสมาคมทาอากาศยานระหวางประเทศ (The Airports Council International : ACI) มาพิจารณารวมดวย  

ผลการวิเคราะหการเติบโตตามแนวโนมปกติ (ระดับกลาง) คาดการณวาในป พ.ศ. 2580 กรุงเทพมหานครจะมีจํานวน

ผูโดยสารรวมประมาณ 213.07 ลานคน แบงเปนจํานวนผูโดยสารของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ทาอากาศยานดอนเมือง  

และสนามบินนานาชาติอูตะเภา 127.14  82.36 และ 3.57 ลานคน ตามลําดับ มีอัตราเติบโตเฉลี่ยรอยละ 4.5  6.0  

และ 15.5 ตามลําดับ แสดงดังตารางที่ 1.1-1 

ตารางที่ 1.1-1 ผลการคาดการณจํานวนผูโดยสารของกรุงเทพฯ พิจารณาการเติบโตตามแนวโนมปกติ * 
หนวย : ลานคน 

ป 

พ.ศ. 

ทาอากาศยาน 

สุวรรณภูมิ 

ทาอากาศยาน 

ดอนเมือง 

สนามบนินานาชาต ิ

อูตะเภา1/ รวม

กรุงเทพมหานคร 
ระหวางประเทศ 

ภายใน 

ประเทศ 
ระหวางประเทศ 

ภายใน 

ประเทศ 

รวมระหวางประเทศ 

และภายในประเทศ 

2560 53.13 11.34 14.36 23.94 1.40 99.29 

2565 64.33 13.21 25.19 27.15 1.30 130.13 

2570 79.56 14.66 32.05 30.24 1.82 157.63 

2575 94.57 16.11 38.95 33.32 2.55 184.54 

2580 109.58 17.56 45.90 36.46 3.57 213.07 

หมายเหตุ :  * หมายถึง  วิเคราะหประมาณการ ณ เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 

  1/ หมายถึง  การคาดการณจํานวนผูโดยสารในกรณีที่สนามบินนานาชาตอิูตะเภาไมมีการขยายทางวิ่ง 

ท่ีมา : การวิเคราะหของ ทอท. จากผลการคาดการณของ ICAO และ IATA  อางใน แผนแมบทการพัฒนาทาอากาศยานสวุรรณภูมิ เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 

ทั้งนี้ ทาอากาศยานทั้ง 3 แหง ที่รองรับจราจรทางอากาศของกรุงเทพมหานครในปจจุบันอยูระหวาง 

การพัฒนา และมีแผนที่จะพัฒนาเพื่อรองรับปริมาณจราจรทางอากาศที่ เพิ่มสูงข้ึนตามลําดับ โดยในชวงป   

พ.ศ. 2558 - 2563 มีโครงการซึ่งไดรับความเห็นชอบและอยูระหวางการดําเนินการบางสวน และจากการคาดการณ

ปริมาณจราจรทางอากาศ พบวา ในป พ.ศ. 2561 - 2563 ทาอากาศยานดอนเมืองจะมีปริมาณเที่ยวบิน และผูโดยสาร

เต็มขีดความสามารถของพื้นที่ซึ่งไมสามารถเพิ่มขีดความสามารถได ดังนั้น หลังจากป พ.ศ. 2563 ทาอากาศยาน

สุวรรณภมูิ และสนามบินนานาชาติอูตะเภา จะตองรองรับปริมาณจราจรทางอากาศสวนที่เพิ่มขึ้น  

ทั้งนี้ จากนโยบายการพัฒนาสนามบินนานาชาติอูตะเภาภายใตโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

(EEC) นั้น จะมีผลใหสนามบินนานาชาติอูตะเภาไดรับการพัฒนา และสามารถแบงเบาปริมาณจราจรทางอากาศ 

จากทาอากาศยานดอนเมืองและทาอากาศยานสุวรรณภูมิไดในอนาคต แตอยางไรก็ตาม การพัฒนาทาอากาศยาน 

ทั้ง 3 แหง มีความจําเปนตองศึกษาและบูรณาการรวมกันเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการพัฒนาทาอากาศยาน 

อยางตอเนื่องตอไป โดย การทาอากาศยานแหงประเทศไทย ไดประชุมหารือรวมกับสํานักงานเพื่อการพัฒนาระเบียง
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เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ.) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ความเชื่อมโยงของแผนแมบท 

การพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภมูิ ทาอากาศยานดอนเมือง และสนามบินนานาชาติอูตะเภา มีขอสรปุดังนี้ 

“ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ทาอากาศยานดอนเมือง และสนามบินนานาชาติอูตะเภา เปนทาอากาศยาน

หลักของประเทศทําหนาที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยทาอากาศยานสุวรรณภูมิยังคงมีบทบาทเปน Major Choice 

(Network Premium Hub) ทาอากาศยานดอนเมืองเปน Low Cost Carriers (LCC Hub) และสนามบินนานาชาต ิ

อูตะเภามีบทบาทหลักในการเปน Multimodal Transportation Hub ในการรองรับตลาดที่เกิดใหม (Emerging 

Markets) ซึ่ งสนามบินนานาชาติอูตะเภาจะพัฒนาเพื่อรองรับผู โดยสารและปริมาณการขนสงทางอากาศ 

จากการสงเสริมอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC (จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง) รวมทั้งรองรับ

ปริมาณการจราจรทางอากาศสวนเกิน (Overflow) จากทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และทาอากาศยานดอนเมือง  

ซึ่งคาดวาจะเติบโตอยางรวดเร็ว ดังนั้นการคาดการณการเติบโตของสนามบินนานาชาติอูตะเภาจึงไมทับซอนกับ 

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิและทาอากาศยานดอนเมือง ทั้งนี้ การพัฒนาสนามบินนานาชาติอูตะเภาตามนโยบาย 

ของกองทัพเรือเนนใหเปนทาอากาศยานเชิงพาณิชยแหงที่ 3 ของกรุงเทพมหานคร (รองจากทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  

และทาอากาศยานดอนเมือง) ซึ่งจะมีอาคารผูโดยสารใหมรองรับผูโดยสารได 30 ลานคนตอป และในอนาคตอีก 20 ป

ขางหนามีเปาหมายใหการพัฒนาเชิงพาณิชยใหสามารถรองรับผูโดยสารไดสูงสุด 60 ลานคนตอป” 

1.1.3 ความจําเปนของการกอสรางทางวิ่งที่ 2 และองคประกอบโครงการ 

ตามนโยบายรัฐบาลที่กําหนดการพัฒนาสนามบินนานาชาติอูตะเภา มีเปาหมายการใหสามารถรองรับ

ผูโดยสารไดไมนอยกวา 60 ลานคน/ป นั้น ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่จะตองขยายสนามบินนานาชาติอูตะเภาที่ปจจุบนั 

มีทางวิ่งเดียว รองรับผูโดยสารสูงสุดประมาณ 3 ลานคน/ป โดยกอสรางทางวิ่งที่ 2 (Runway 2) และองคประกอบ

โครงการฯ อันเปนงานสวนหลักของการพัฒนาโครงการพัฒนาสนามบินนานาชาติอูตะเภาและเมืองการบิน 

ภาคตะวันออก ซึ่งตามสัญญารวมลงทุนกําหนดใหภาครัฐรบัผิดชอบ โดยกองทัพเรอืรับผิดชอบการกอสรางทางวิ่งที่ 2  

สวนงานหลักของการพัฒนาสนามบินนานาชาติอูตะเภาที่เอกชนรับผิดชอบ ไดแก งานกอสรางอาคารผูโดยสาร 

หลังใหม (อาคารผูโดยสารหลังที่ 3 (Terminal 3)) งานกอสรางศูนยการขนสงภาคพ้ืน งานกอสรางทางขับเพิ่มเติม 

จากที่ดําเนินการโดยกองทัพเรือ งานกอสรางลานจอดอากาศยาน งานกอสรางศูนยธุรกิจขนสงสินคาทางอากาศ

และโลจิสติกส และงานกอสรางสาธารณูปโภคยอยภายในพื้นที่เชา ระบบถนน ระบบรวมและกระจายไฟฟา ประปา 

และน้ําเสีย  

โดยในสัญญารวมลงทุนกําหนดเงื่อนไขวา จะเริ่มใหสิทธิรวมลงทุนแกเอกชนคูสัญญาในการดําเนิน

โครงการฯ ได เมื่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของงานกอสรางทางวิ่งที่ 2 ของกองทัพเรือ  

และงานกอสรางอาคาร ซึ่งเปนงานหลักที่เอกชนรับผิดชอบ (ในกรณีที่เขาขายตองจัดทํารายงานการประเมิน 

ผลกระทบสิ่งแวดลอม) ไดรบัความเห็นชอบจากหนวยงานของรฐัที่เกี่ยวของ โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและขั้นตอน 

ตามที่กฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติหรือกฎหมายไทยที่เก่ียวของกําหนด 

ดังนั้น ตามที่ สกพอ. และกองทัพเรือ ซึ่งไดรับมอบหมายใหเปนหนวยงานหลักรวมกันดําเนินโครงการ  

จึงมีความจําเปนตองดําเนินการกอสรางทางวิ่งที่ 2 และองคประกอบของโครงการ เพ่ือใหการพัฒนาสนามบิน

นานาชาติอูตะเภาบรรลุเปาหมายการพัฒนาดังกลาวขางตน อันจะสงเสริมใหการพัฒนาพื้นที่ EEC และการพัฒนา
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ประเทศบรรลุเปาประสงคตามแผนและยุทธศาสตรชาติ Thailand 4.0 โดยตองดําเนินการใหเปนไปตามเงื่อนไข 

และขอกําหนดของกฎหมายดานสิ่งแวดลอม 

การพัฒนาสนามบินนานาชาติอูตะเภา (สวนขยาย) ที่จะมีการกอสรางทางวิ่งที่ 2 ขนาดความยาวทางวิ่ง  

3,505 เมตร เขาขายประเภทโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง ลําดับที่ 8 ประเภท

โครงการ กิจการ หรือการดําเนินการ “ระบบขนสงทางอากาศเฉพาะที่มีการกอสรางหรือขยายสนามบิน หรือที่ขึ้น

ลงชั่วคราวของอากาศยานตามกฎหมายวาดวยการเดินอากาศ” ขนาด “ที่มีความยาวของทางว่ิงตั้งแต 3,000  

ขึน้ไป” ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการ 

ที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชน

อยางรุนแรง ซึ่งตองจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม และหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทํา

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 (ประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563) ซึ่งตอไปนี้จะใชคําวา “โครงการ” เรียกแทนการดําเนินการพัฒนา

สนามบินนานาชาติอูตะเภาซึ่งเปนการขยายสนามบินนานาชาตอิูตะเภาโดยมีการกอสรางทางวิ่งที่ 2 และองคประกอบ

อ่ืนที่จําเปนสําหรับระบบการขนสงทางอากาศ 

1.2 องคประกอบและขอมูลปริมาณผูโดยสารของสนามบนินานาชาติอูตะเภาปจจุบัน 

สนามบินนานาชาติอูตะเภาตั้งอยูในพื้นที่อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง หางจากตัวเมืองระยองไปทาง 

ทิศตะวันตกประมาณ 35 กิโลเมตร และหางจากตัวเมืองพัทยาไปทางทิศใตประมาณ 30 กิโลเมตร พ้ืนที่ตั้ง 

ของสนามบินนานาชาติอูตะเภาอยูบนที่หลวงตามหนังสือสําคัญที่หลวง เลขที่ รย 0493 ที่ดินเลขที่ 1 เนื้อที่ประมาณ 

12,689 ไร อยูในความดูแลรักษาของกระทรวงการคลัง (สนามบินอูตะเภา) สนามบินนานาชาติอูตะเภาปจจุบัน 

มีองคประกอบ ดังนี้ 

ทางว่ิง : สนามบินนานาชาติอูตะเภาปจจุบันมี 1 ทางวิ่ง (เปนทางวิ่งมาตรฐาน Code 4E ตามเกณฑ 

ICAO) มีความยาวทางวิ่งวัดจากหัวทางวิ่งทั้งสองฝง (หัวทางวิ่ง 18 และ 36) 3,505 เมตร กวาง 60 เมตร โดยมีการ 

นําเครื่องลงดานหัวทางวิ่ง 18 ใชระบบการบินลงดวยเคร่ืองวัดประกอบการบิน (Instrument Landing System-ILS)  

ซึ่งเปนระบบทางวิ่งแบบพรีซิซั่น ประเภทที่หนึ่ง (Precision CAT I Runway) รายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับทางวิ่ง

ปจจุบันของสนามบินนานาชาติอูตะเภาแสดงดังตารางที่ 1.2-1 

  

Draft Version

Subject to changes and approval by the Government of Thailand



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาต ิ

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อาํเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 1-14 
 

 

ตารางที่ 1.2-1 ขอมูลเกี่ยวกับทางวิ่งปจจุบันของสนามบินนานาชาติอูตะเภา 

องคประกอบของทางวิ่ง 
ลักษณะทางว่ิงที่เปนอยูในปจจบุัน 

หัวทางวิ่ง 18 หัวทางวิ่ง 36 

- TORA1/ (m.) 3,505 3,505 

- TODA2/ (m.) 3,810 3,810 

- ASDA3/ (m.) 3,810 3,810 

- LDA4/ (m.) 3,505 3,505 

- Stopway (m.) 305 × 60 305 × 60 

- Clearway (m.) 305 × 300 305 × 300 

- RESA5/ (m.) 140 × 300 110 × 300 

- Runway Strip (m.) 4,235×300 

- Instrument Type Precision CAT I - 

หมายเหตุ : 1/TORA = Take-Off Run Available  2/TODA = Take-Off Distance Available 

 3/ASDA = Accelerate-Stop Distance Available 4/LDA = Landing Distance Available 

 5/RESA = Runway End Safety Area 

ลานจอดอากาศยาน : ปจจุบันมีลานจอดอากาศยาน 2 แหง ไดแก 1) ลานจอดอากาศยาน แอลฟา  

บราโว และชาลี จํานวน 49 หลุม และ 2) ลานจอดบริเวณอาคารผูโดยสารหลังที่ 2 จํานวน 6 แหง 

อาคารผูโดยสาร : ปจจุบันมีอาคารผูโดยสารจํานวน 2 หลัง มีรายละเอียดดังนี้ 

- อาคารผูโดยสารหลังที่ 1 มีขนาดพื้นที่ 2,000 ตารางเมตร สามารถรองรับผูโดยสารไดประมาณ  

1 ลานคนตอป แตปจจุบันไมไดใชสําหรับรองรบัผูโดยสาร แตใชเปนอาคารสํานักงาน 

- อาคารผูโดยสารหลังที่ 2 มีขนาดพื้นที่ 22,000 ตารางเมตร สามารถรองรับผูโดยสารไดประมาณ  

3 ลานคนตอป เปนอาคารที่สรางขึ้นใหม ปจจุบันใชเปนอาคารรองรับผูโดยสารขาเขาทั้งในประเทศ

และระหวางประเทศ โดยอาคารผูโดยสารหลังที่ 2 ประกอบดวย เคานเตอรเช็คอิน 24 เคานเตอร 

(ระหวางประเทศ 12 เคานเตอร และในประเทศ 12 เคานเตอร) เคานเตอรตรวจคนเขาเมือง  

8 เคานเตอร สะพานเทียบเครื่องบิน (Aerobridge) 2 สะพาน เครื่องรับกระเปาภายในประเทศ  

2 เครื่อง และสายพานรับกระเปาระหวางประเทศ 2 สายพาน โดยอาคารผูโดยสารหลังที่ 2  

มีขีดความสามารถของระบบตรวจสอบและคัดกรองผูโดยสาร ผังบริเวณอาคารผูโดยสารหลังที่ 2 

แสดงดังรูปที ่1.2-1 และรูปที ่1.2-2  
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รูปที ่1.2-1 ผังบริเวณอาคารผูโดยสารหลังที ่2 (ชั้น 1) 

 

รูปที ่1.2-2 ผังบริเวณอาคารผูโดยสารหลังที่ 2 (ชั้น 2) 

สิ่งอํานวยความสะดวกภายในอาคารผูโดยสาร : ภายในอาคารผูโดยสารมีสิ่งอํานวยความสะดวก 

แกผูโดยสาร รายละเอียดดังนี้ 

- เคานเตอรเช็คอิน 12 เคานเตอร (ปฏิบัติงานโดยใชคน) มีความจุของผูโดยสาร 255 คนตอชั่วโมง 

(สําหรบัเที่ยวบินระหวางประเทศ) และ 420 คนตอชั่วโมง (สําหรับเที่ยวบินภายในประเทศ) 

- เคานเตอรตรวจคนเขาเมืองขาออก 8 เคานเตอร (ปฏิบัติงานโดยใชคน) มีความจุของผูโดยสาร  

240 คน ในชวงเวลาสูงสุด 30 นาที หรือเทากับความจุของผูโดยสาร 480 คนตอชั่วโมง (240×2) 

- ชองทางเอ็กซเรย 2 ชอง (สําหรับเที่ยวบินระหวางประเทศ) มีความจุของผูโดยสาร 180 คน ในชวง

เวลาสูงสุด 30 นาที ซึ่งเทากับความจุของผูโดยสาร 360 คนตอชั่วโมง (180×2) 

- ชองทางเอ็กซเรย 2 ชอง (สําหรับเที่ยวบินภายในประเทศ) มีความจุของผูโดยสาร 180 คน ในชวง

เวลาสูงสุด 30 นาที ซึ่งเทากับความจุของผูโดยสาร 360 คนตอชั่วโมง (180×2) 

- เคานเตอรตรวจคนเขาเมืองขาเขา 8 เคานเตอร (ปฏิบัติงานโดยใชคน) สําหรับเที่ยวบินระหวาง

ประเทศ มีความจุของผูโดยสาร 345 คนตอชั่วโมง (หมายเหตุ : มีเคานเตอร Visa-on-Arrival  

2 เคานเตอร ที่อาคารผูโดยสารหลังที่ 2) 
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- สายพานลําเลียงกระเปา ขนาด 1×40 เมตร และ 1×25 เมตร สําหรับหองรบักระเปาเที่ยวบินระหวาง

ประเทศและภายในประเทศนั้น คํานวณความจุผูโดยสารได 325 คนตอชั่วโมง 

ผังการไหลเวียนของผูโดยสารภายในอาคารผูโดยสารปจจุบัน แสดงดังรูปที ่1.2-3 

สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ ประกอบดวย  

- หอบังคับการบิน (ความสูง 30 เมตร) 

- สถานีอุตุนิยมวิทยา 

- สถานีดับเพลิง มีรถดับเพลิงจํานวน 5 คัน (ลานจอดรถ รองรบัรถได 8 คัน)  

- ศูนยบริการภาคพื้น (ลานจอดรถ รองรับรถได 8 คัน) 

- ถนนทางเขาสนามบิน (ขนาด 2 ชองจราจร ในแตละทิศทาง) 

- คลังน้ํามันเชื้อเพลิง (อยูนอกเขตพื้นที่สนามบิน) ในปจจุบันมีถังเก็บน้ํามัน Jet A-1 จํานวน 2 ถัง 

ระบบสาธารณูปโภค ประกอบดวย 

- สถานีไฟฟายอย : ปจจุบันกิจการไฟฟา สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ซึ่งตั้งอยูที่ตําบลสัตหีบ ไดรับ

สัมปทานใหบริการดานไฟฟาจากกระทรวงพลังงาน และรับซื้อไฟฟามาจากการไฟฟาสวนภูมิภาค 

ประมาณ 115 กิโลโวลต เพื่อผลิตไฟฟาและจายไฟฟาใหพื้นที่อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จํานวน  

5 ตําบล 41 หมูบาน ครอบคลุมพื้นที่ 348.122 ตารางกิโลเมตร ไดแก พ้ืนที่ตําบลสัตหีบ ตําบล 

พลูตาหลวง ตําบลแสมสาร ตําบลบางเสร และตําบลนาจอมเทียนมีผูรับการใหบริการจํานวน 

52,489 ราย (ที่มา : กิจการไฟฟา สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ พ.ศ. 2562) และจายไฟใหกับ

หนวยงานในพื้นที่ทาอากาศยานนานาชาติอูตะเภาและกองการบินทหารเรือ (กบร.) ดวย สําหรับ

ไฟฟาที่สงมายังสถานีไฟฟายอยของ กบร. จะแปลงเปนไฟฟา 220 โวลต กอนจายใหกับอาคารสํานักงาน

ของการทาอากาศยานฯ และ กบร. ซึ่งสถานีไฟฟายอยของ กบร. มีการจายไฟฟาทั้งหมด 5 Feeders 

ซึ่งแยกเปน Feeder ที่ 1, 2, 3, 4 จายไฟฟาใหกับกองการบินทหารเรือ และ Feeder ที่ 5 จายไฟฟา

ใหกับทาอากาศยานนานาชาติอูตะเภา นอกจากนี้ กบร. ยังมีโรงปนไฟฟาสํารองในกรณีที่มีเหตุขัดของ 

ซึ่งสามารถสํารองไฟฟาไดประมาณ 20-30 นาที 

- ระบบน้ําประปา : ปจจุบันการทาอากาศยานอูตะเภาและกองการบินทหารเรือรับน้ําประปา 

จากกิจการประปา สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ซึ่งมีหนาที่จายน้ําประปาใหกับหนวยงานราชการ

และบานพักอาศัยของทางราชการในพื้นที่สัตหีบและใกลเคียง โดยกิจการประปาฯ สูบน้ําดิบ 

จากคลองบางไผมาผลิตน้ําประปาที่โรงกรองน้ําที่ 2 ซึ่งอยูภายในพื้นที่กองการบินทหารเรือ 

- รางระบายน้ําเปด (คูดิน) : เปนรางระบายน้ําเปด (คูดิน) ออกแบบและขุดไวตั้งแตกอสรางสนามบิน 

เพ่ือระบายน้ําฝน ซึ่งมีการขุดลอกรางระบายน้ําฝน 1-2 ครั้ง/ป ในชวงหนาแลง 
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รูปที่ 1.2-3 ผังกำรไหลเวียนของผู้โดยสำรภำยในอำคำรผู้โดยสำรหลังที่ 2 
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- ระบบรวบรวมน้ าเสียและระบบบ าบัดน้ าเสีย : ระบบบ าบัดน้ าเสียเดิมของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 
ก่อสร้างโดยสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2508 เป็นระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบ่อผึ่ง (Lagoon 
Treatment System) ตั้งอยู่บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของทางวิ่งที่ 1 (อยู่ใกล้กับระบบ Activated 
Sludge (AS) ปัจจุบัน) ซึ่งมีการใช้งานเร่ือยมา จนกระทั่งปี พ.ศ. 2513 ระบบบ าบัดน้ าเสียไม่สามารถ
ใช้งานได้ น้ าเสียจากกิจกรรมต่างๆ ของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา จึงรวบรวมโดยอาศัยแรงโน้มถ่วง
เข้าสู่ท่อรับน้ าเสียของระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบ่อผึ่งเดิม แต่น้ าเสียไม่ได้รวบรวมเข้าระบบบ าบัด  
น้ าเสียแต่อย่างใด โดยมีการปล่อยน้ าเสียลงรางระบายน้ าธรรมชาติในพื้นที่สนามบินซึ่งเชื่อมต่อ  
กับคลองบางไผ่และไหลลงสู่ทะเล หลังจากนั้นเมื่อปี พ.ศ. 2562 จึงมีการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย 
ขึ้นมาใหม่เป็นระบบบ าบัดแบบ Activated Sludge (AS) ขนาด 75 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน อยู่ทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของทางวิ่งที่ 1 สามารถรองรับน้ าเสียจากอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 และอาคาร
ต่างๆ ภายในสนามบิน ซึ่งมีปริมาณน้ าเสียเกิดขึ้นประมาณ 50 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งระบบบ าบัด
สามารถรองรับได้เพียงพอ 

- การจัดการขยะ : ปัจจุบันการจัดการขยะมูลฝอยของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ด าเนินการโดยการ
เก็บขนขยะมูลฝอยบริเวณอาคารผู้โดยสาร 1 - 2 เที่ยวต่อวัน และบริเวณอาคารส านักงาน 1 เที่ยวต่อวัน 
ไปยังโรงคัดแยกขยะมูลฝอยของบริษัทเอกชนที่เป็นผู้ได้รับสัมปทานจากกองทัพเรือ โรงคัดแยกขยะ
มูลฝอยดังกล่าวตั้งอยู่บริเวณเขาตะแบก กม.8 ห่างจากสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ประมาณ  
6 กิโลเมตร โดยมีโรงบ าบัดน้ าชะขยะ (Leachate) อยู่ในพื้นที่บริเวณดังกล่าวด้วย 

- ถังเก็บน้ าดับเพลิงยกสูง : ตั้งอยู่ที่โรงผลิตน้ าหมายเลข 2 ซึ่งจะส่งน้ าทางท่อไปยังหัวรับน้ าดับเพลิง  
8 แห่ง รอบๆ ทางวิ่งในปัจจุบัน 

- ระบบโทรศัพท์ : ปัจจุบันเป็นระบบ Analogue PABX มี Core Switch ตั้งอยู่ที่อาคารผู้โดยสาร 
หลังที่ 1 สายโทรศัพท์ใช้สายไฟ 22 กิโลโวลต์ 

ผังแสดงรายละเอียดองค์ประกอบของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาปัจจุบัน แสดงดังรูปที่ 1.2-4 

จากสถิติข้อมูลของการท่าอากาศยานอู่ตะเภา สนามบินนานาชาติอู่ตะเภามีจ านวนเที่ยวบินและจ านวน

ผู้โดยสารในช่วงปี พ.ศ. 2558 - 2563 แสดงดังตำรำงที่ 1.2-2 โดยข้อมูลล่าสุดเดือนตุลาคมในปี พ.ศ. 2563 มีปริมาณ
เที่ยวบิน 5,625 เที่ยว และจ านวนผู้โดยสาร 532,700 คน 

ตำรำงที่ 1.2-2 จ ำนวนเที่ยวบินและจ ำนวนผู้โดยสำรของสนำมบินนำนำชำติอูต่ะเภำ ในช่วงปี พ.ศ. 2558 - 2563 
ปี จ ำนวนผู้โดยสำร (คน) จ ำนวนเท่ียวบิน (เที่ยว) 

2558 241,384 4,611 
2559 783,846 8,374 
2560 1,448,675 12,484 
2561 1,856,997 15,096 
2562 1,715,949 13,690 

2563* (ตุลาคม) 532,700 5,625 
หมำยเหตุ : * หมายถึง ข้อมูลล่าสุดเดือนตุลาคมในปี พ.ศ. 2563  
ที่มำ : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา, พ.ศ. 2564 
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                อาคารผูโดยสารหลังที่ 2 

    

                                       ทางวิ่งที่ 1 (18R) 

 

              หอบังคับการบินปจจุบัน 

รูปที่ 1.2-4 ผังองคประกอบปจจุบัน  
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ศูนยซอมบํารุงอากาศยานของการบินไทย : ปจจุบันอยูบริเวณทางทิศตะวันออกของทางวิ่ง 1  

แตเนื่องจากบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) (การบินไทย) มีแผนที่จะพัฒนาโครงการศูนยซอมบํารุงอากาศยาน

แหงใหม โดยสํานักงานนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกไดรวมกับการบินไทยที่จะพัฒนาโครงการศูนยซอม

บํารุงอากาศยานแหงใหม โดยไดยกเลิกสัญญาเชาที่บริเวณศูนยซอมบํารุงอากาศยานปจจุบันและจะตองรื้อถอน 

ตามเงื่อนไขของสัญญาเชา ทั้งนี้ กองทัพเรือไดรับมอบหมายจากภาครัฐใหเปนผูดําเนินการกอสรางศูนยซอมบํารุง

อากาศยานแหงใหม รวมทั้งกอสรางทางขับ (Bypass Taxiway) เชื่อมตอทางวิ่งที่ 1 กับลานจอดอากาศยานสําหรับ

ศูนยซอมบํารุงอากาศยานใหแลวเสร็จโดยเร็วเพ่ือลดผลกระทบของการบินไทยในชวงที่ไมมีศูนยซอมบํารุงอากาศยาน 

โดยจะตั้งอยูในโซนบริการทางเทคนิค (Technical Zone) โดยใชถนนทางดานทิศตะวันออกเปนทางเขาออกหลัก 

ของโครงการแสดงดังรูปที่ 1.2-5 ซึ่งการกอสรางทางเชื่อมตอระหวางทางวิ่งที่ 1 ไปยังศูนยซอมอากาศยาน  

(MRO) แหงใหม พรอมลานจอดอากาศยานและหลุมจอดไมเปนสวนหนึ่งของโครงการกอสรางทางวิ่งที่ 2 จึงไมไดรวม

การประเมินผลกระทบในการกอสราง MRO ไวในรายงาน EHIA ฉบับนี้ดวย โดย Taxiway เชื่อมระหวางทางวิ่ง 1  

กับ MRO แหงใหม เปนการพัฒนาโครงการกอสรางศูนยซอมบํารุงอากาศยาน MRO ใหเปน Smart Hangar  

ซึ่งหนวยงานและผูที่เก่ียวของไดมีการหารือในการประชุม กรศ. 5/2560 และปจจุบันงานสวนดังกลาวไดดําเนินการ

วาจางแลวตามสัญญาเลขที่ 5/งป.2564 รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก 1-1 และถือเปนการพัฒนาสนามบินนานาชาต ิ

อูตะเภาเดิมที่ไมใชการกอสรางทางวิ่งเพ่ือรองรับการขึ้นลงของอากาศยานแตอยางใด  
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รูปที่ 1.2-5 ตําแหนงศูนยซอมบํารุงอากาศยานแหงใหมของบริษัท การบนิไทย จํากัด (มหาชน) 
 

1.3 แผนงานในการดําเนินการพฒันาสนามบินนานาชาติอูตะเภา 

โครงการพัฒนาสนามบินนานาชาติอูตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก เปนหนึ่งในโครงการรวมลงทุน 

ที่ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ 

วิธีการ เงื่อนไข และกระบวนการ ในการรวมลงทุนกับเอกชนหรือใหเอกชนเปนผูลงทุน พ.ศ. 2560 โดยมีเปาหมาย 

ที่จะพัฒนาสูการเปน “สนามบินนานาชาติเชิงพาณิชยหลักแหงที่ 3 ของกรุงเทพมหานคร (Bangkok Airport 

System หรือ BAS)” และพัฒนาสูการเปนเมืองการบิน ซึ่งจะเชื่อมตอกับสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง 

ดวยรถไฟความเรว็สูง 

การดําเนินงานของโครงการพัฒนาสนามบินนานาชาติอูตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกเพื่อให

สามารถรองรับจํานวนผูโดยสารไดสูงสุด 70 ลานคนตอป (ในป พ.ศ. 2591) จะตองมีการกอสรางทางวิ่งที่ 2 เพิ่มเติม

โดยคาดวาจะใชระยะเวลากอสรางประมาณ 36 เดือน โดยรัฐบาลไดมอบหมายให ทร. เปนผูรับผิดชอบกอสรางทางวิ่ง

และทางขับที่ 2 และจะสงมอบใหเอกชนผูที่ไดรบัการคัดเลือกใชในการดําเนินโครงการตอไป 
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ในการพัฒนาสนามบินนานาชาติอูตะเภาในพื้นที่เขตสงเสริมเมืองการบินภาคตะวันออกนั้น มีการพัฒนา

โครงการโดยหนวยงานที่เก่ียวของหลายหนวยงาน อาท ิเอกชนรวมลงทุน สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) กองทัพเรือ (ทร.) บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) 

รวมทั้งการใหเอกชนเชาที่ดินเพื่อดําเนินการในระบบสาธารณูปโภคสวนกลางของสนามบิน รายละเอียดของแผนงาน

ในการดําเนินการพัฒนาสนามบินนานาชาติอูตะเภา แสดงดังตารางที่ 1.3-1  

โดยการกอสรางทางวิ่งที่ 2 เพิ่มเติมถือเปนการพัฒนาสนามบินสวนขยาย ซึ่งเขาขายตองจัดทํารายงาน 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ประกอบดวย พื้นที่ 2 สวน คือ 1) องคประกอบที่เปนระบบขนสงทางอากาศ 

(กรอบสีสมพื้นสีฟา) และ 2) พื้นที่ธุรกิจการคา หรือ Commercial Gateway (กรอบสีสมพื้นสีเหลือง) โดยเมื่อ

กอสรางเสร็จองคประกอบของระบบขนสงทางอากาศจะประกอบดวยสนามบินปจจุบัน (กรอบเสนประสีฟา) รวมกับ

กรอบสีสมพื้นสีฟา ซึ่งครอบคลุมถึงระยะดําเนินการไดพิจารณากิจกรรมการดําเนินงานของสนามบินที่ครอบคลุม

จํานวนเที่ยวบิน และจํานวนผูโดยสารคาดการณไปจนถึงป พ.ศ. 2591 (Ultimate Phase) สําหรับพื้นทีส่วนที่เปนสีเทา

ไมรวมอยูในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ฉบับนี้ แตกําหนดพื้นที่พัฒนาไวเพื่อใหเห็นภาพรวมของการพัฒนา

สนามบินอูตะเภาทั้งหมด แสดงดังรูปที่ 1.3-1

Draft Version

Subject to changes and approval by the Government of Thailand



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ 

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 1-23 
 

ตารางที่ 1.3-1 แผนการดําเนินงานโครงการพัฒนาสนามบินนานาชาติอูตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก  

 
ที่มา : สาํนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก, พ.ศ. 2563 

ทางว่ิงที่ 2 พรอมอุโมงคลอดใตทางวิ่ง และทางขับคูขนาน 
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รูปที่ 1.3-1 ขอบเขตพื้นที่โครงการภายในสนามบินนานาชาติอูตะเภา ทีด่ําเนินการศึกษาและจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ ฉบับนี้ (กรอบสีสม) 
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1.4 วัตถุประสงคของการจัดทํารายงาน 

การจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบิน

นานาชาตอูิตะเภา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง มีวตัถุประสงคดังนี้ 

1) เพื่อจําแนกและคาดการณผลกระทบสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ ทั้งผลกระทบทางบวก

และทางลบ โดยเปรียบเทียบกับสภาวะที่ไมมีโครงการ 

2) เพ่ือปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมทางลบตั้งแตขั้นวางแผนโครงการเพื่อใหสามารถ

กําหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบที่มีความเหมาะสม ทั้งดานงบประมาณและความเปนไปไดในทางปฏิบัติ

มากกวาการแกปญหาที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง 

3) เพื่อนําปจจัยดานสิ่งแวดลอมมาใชประกอบการวางแผนและตัดสินใจดําเนินโครงการใหสอดคลอง 

กับแผนการพัฒนาสนามบินนานาชาติอูตะเภาทีเ่ปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและชุมชนอยางยั่งยืน 

4) เพื่อกําหนดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

1.5 พื้นท่ีและวิธีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม 

เนื่องจากปจจุบัน สนามบินนานาชาติอูตะเภามีการเปดใชงานและบริหารโดยการทาอากาศยานอูตะเภา

(กองทัพเรือ) ดังนั้น เพื่อแสดงใหเห็นถึงการดําเนินงาน/การปฏิบัติงานสนามบินสาธารณะ ครอบคลุมทั้งสนามบิน  

อันจะชวยใหการออกใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะ โดยไมสามารถแยกการดําเนินการของทางวิ่งที่ 1 

ออกจากทางวิ่งที่ 2 ได รวมทั้งยังสามารถบรรจุมาตรการที่กําหนดในรายงานการประเมินผลกระทบสิง่แวดลอม (EHIA) 

ไวเปนเงื่อนไขแนบทายใบรับรองที่จะอนุญาตไดตอไป 

ทั้งนี้ การกําหนดพื้นที่ศึกษาของโครงการ อยูในพื้นที่ที่จะมีการพัฒนาสนามบินนานาชาติอูตะเภา  

(สวนขยาย) ซึ่งอยูภายในพื้นที่สนามบนินานาชาตอูิตะเภา มีพื้นที่ประมาณ 12,689 ไร (พื้นที่กรอบสีเขียว) ตามหนังสือ

สําคัญหลวง เลขที่ รย 0493 โดยพ้ืนที่โครงการมีขนาดพื้นที่ประมาณ 4,415 ไร (อยูภายในพื้นที่กรอบสีสม) ดังแสดง

ในรูปที่ 1.3-1 ซึ่งมีพื้นที่สวนที่อยูในเขตสงเสริมเมืองการบินภาคตะวันออก ประมาณ 4,233 ไร สวนที่เหลือ 

อีกประมาณ 182 ไร อยูในพื้นที่ใชประโยชนทางทหารเพ่ือความปลอดภยัสนามบินและความมั่นคง  

เมื่อกอสรางทางวิ่งที่ 2 แลวเสร็จ ในระยะดําเนินการของสนามบิน จะเปนการดําเนินงาน/การปฏิบัติงาน

สนามบินสาธารณะ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งสนามบิน กลาวคือ เปดใชทางวิ่งรวมกันทั้งทางวิ่งที่ 1 และทางวิ่งที่ 2 ดังนั้น  

ในการกําหนดกรอบการศึกษาโครงการจึงกําหนดขอบเขตการศึกษาใหครอบคลุมพื้นที่ดานตะวันออกและตะวันตก

ออกไปดานละ 6 กิโลเมตร ดานเหนือและใตออกไปดานละ 10 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่สนามบินนานาชาต ิ

อูตะเภา (พื้นที่กรอบสีเขียว) เพ่ือใหครอบคลุมผลกระทบทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นตอพื้นที่ออนไหวและชุมชนโดยรอบ 

โดยครอบคลุมพื้นที่ศึกษา 2 จังหวัด 4 อําเภอ 10 ตําบล รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1.5-1และรูปที่ 1.5-1 

โดยหลังจากที่รายงานฉบับนี้ไดรับความเห็นชอบกองทัพเรือ และ สกพอ. จะนํามาตรการตางๆ ไปรวม 

กับเงื่อนไข เพื่อขอใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะ ซึ่งสํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย (กพท.) 

จะพิจารณาออกใหการทาอากาศยานอูตะเภาตอไป 
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ตารางที่ 1.5-1 พื้นที่ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ 

จังหวัด (2 จังหวัด) อําเภอ (4 อําเภอ) ตําบล (10 ตําบล) 

1) ระยอง 1) บานฉาง 1) พลา (ที่ตั้งโครงการ) 

2) สํานักทอน 

3) บานฉาง 

2) เมืองระยอง 4) หวยโปง 

2) ชลบุรี 1) บางละมุง 1) หวยใหญ 

2) สัตหีบ 2) นาจอมเทียน 

3) บางเสร 

4) พลูตาหลวง 

5) สัตหีบ 

6) แสมสาร 

รวม 4 อําเภอ 10 ตําบล 
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รูปที่ 1.5-1 พื้นที่ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ 
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1.6 แนวทางการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอม 

การศึกษาและจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที่ 2 

สนามบินนานาชาติอูตะเภา อางอิงและยึดถือแนวทางการศึกษาและขอกําหนด ดังนี้ 

1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดโครงการกิจการ หรือ 

การดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต  

ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง ซึ่งตองจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม และหลักเกณฑ วิธีการ 

และเงื่อนไขในการจัดทํารายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 

2) แนวทางการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมประเภทโครงการดานคมนาคม (แนวทางการวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการสนามบินหรือทาอากาศยาน) ของสํานักวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สํานักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) (พ.ศ. 2549) 

3) แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ของประเทศไทยฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 ของ สผ. และฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2556) 

4) ประกาศสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง แนวทาง 

การมสีวนรวมของประชาชนในกระบวนการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (พ.ศ. 2562) 

5) กฎหมาย ขอกําหนด และระเบียบของหนวยงานราชการที่เก่ียวของ 

1.7 ขั้นตอนและขอบเขตการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอม 

การศึกษาและจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม มีขั้นตอนการศึกษาแสดงดังรูปที่ 1.7-1  

ทั้งนี้ สนามบินนานาชาติอูตะเภาเปนสนามบินภายใตการดูแลของ ทร. ริเริ่มโครงการ ในป พ.ศ. 2504 สืบเนื่องจาก 

ทร. ตองการกอสรางสนามบินทหารเรือ ดังไดกลาวแลวในหัวขอ 1.1 ซึ่งขณะนั้นไมมีการศึกษาและจัดทํารายงาน 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมไว 

ขั้นตอนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ เริ่มตั้งแตการศึกษาขอมูลรายละเอียดโครงการ  

การทบทวนขอมูลทุติยภูมิตางๆ ที่เกี่ยวของ การกําหนดขอบเขตการศึกษา การสํารวจสภาพแวดลอมปจจุบัน  

การประเมินผลกระทบ การกําหนดมาตรการฯ และจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ซึ่งในขั้นตอน

การศึกษาและจัดทํารายงานฯ ไดดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมโดยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและภาคสวน

ที่เก่ียวของควบคูไปดวย ตั้งแตชวงเริ่มตนการศึกษา จนถึงขั้นตอนการจัดทํารางรายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอม ซึ่งความเห็นจากการรับฟงความคิดเห็นไดนําไปผนวกและจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ เพ่ือนําเสนอ สผ. 

และคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (คชก.) ใหความเห็น กอนที่จะเสนอ

ตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (กก.วล.) และคณะรฐัมนตรีเพื่อพิจารณาตอไป 
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รูปที่ 1.7-1 ขั้นตอนและขอบเขตของการศกึษาผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 

1.7.1 แหลงขอมูล 

ในการศึกษา ไดศึกษาทบทวนรายงานโครงการวางแผนแมบทโครงการศึกษาความเหมาะสม โครงการ

พัฒนาสนามบินอูตะเภาและพื้นที่โดยรอบ จังหวัดระยอง พ.ศ. 2561 และเอกสารตางๆ จากสวนกลางและหนวยงาน 

ในทองถ่ินบริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกลเคียง เพื่อรวบรวม ศึกษารายละเอียดขอมูลและกิจกรรมของโครงการ  

อาทิ องคประกอบและกิจกรรมโครงการ แผนผังแสดงตําแหนงขององคประกอบตางๆ ระบบสาธารณูปโภค 

และสาธารณูปการในปจจุบัน ความสามารถในการรองรับเที่ยวบินสูงสุด ชนิดและปริมาณของเสียและการจัดการ 

แผนการกอสราง รวมทั้งมาตรการตางๆ ที่เก่ียวของ ดังนี้ 

1) รายงานฉบับสมบูรณ โครงการวางแผนแมบทโครงการศึกษาความเหมาะสม โครงการพัฒนา

สนามบินอูตะเภาและพื้นที่โดยรอบ จังหวัดระยอง จัดทําโดย บริษัท เออีคอม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด 

(ธันวาคม พ.ศ. 2561) 

2) แผนยุทธศาสตรการทาอากาศยาน ป พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับทบทวนประจําป พ.ศ. 2562)  

จัดทําโดยกรมทาอากาศยาน 
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3) แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (พ.ศ. 2560-2564) จัดทําโดย สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

4) แผนภาพรวมเพ่ือการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2560-2565 (พฤศจิกายน  

พ.ศ. 2561) จัดทําโดย สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

1.7.2 การกลั่นกรองโครงการ 

โครงการฯ ไดพิจารณาเบื้องตนถึงภาพรวมของผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนิน

กิจกรรมของโครงการตามขอมูลพื้นฐานเก่ียวกับโครงการ ขอมูลประชากรและชุมชนที่อยูใกลเคียงที่ไดจากการศึกษา 

ทบทวนรายงานและเอกสารตางๆ ซึ่งผลกระทบที่ระบุไดในขั้นตอนนี้อาจมีหรือไมมีนัยสําคัญตอผลกระทบสิ่งแวดลอม

และการเปลี่ยนแปลงสถานะสุขภาพของคนในชุมชนที่อยูโดยรอบโครงการ 

1.7.3 การกําหนดขอบเขตการศึกษา 

โครงการฯ ไดพิจารณาผลกระทบที่ชี้บงไวในการกลั่นกรองเพ่ือคาดการณศักยภาพของผลกระทบ 

ตอการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม สุขภาพและปจจัยกําหนดสุขภาพของคนในชุมชน  

ระบุศักยภาพของผลกระทบเพ่ือคาดการณความเปนไปไดที่จะกอให เกิดผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบ 

ตอทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ และปจจัยกําหนดสถานะทางสุขภาพของคนในชุมชนที่ตั้งอยูรอบ

โครงการ ครอบคลุมทรัพยากรสิ่งแวดลอม 4 ดาน ประกอบดวย ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ทรัพยากร

สิ่งแวดลอมทางชีวภาพ คุณคาการใชประโยชนของมนุษย และคุณคาตอคุณภาพชีวิต โดยมีประเด็นสิ่งแวดลอม 

ที่ศึกษาทั้งหมด 23 ประเด็น ดังนี้ 

1) ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ไดแก เสียง ความสั่นสะเทือน คุณภาพอากาศ สภาพภูมิประเทศ 

ธรณีวิทยาและแผนดินไหว ทรพัยากรดิน อุทกวิทยาน้ําผวิดิน คุณภาพน้ําผิวดิน คุณภาพน้ําใตดิน และคณุภาพน้ําทะเล 

2) ทรพัยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ ไดแก นิเวศวทิยาทางบก และนิเวศวิทยาทางน้ํา 

3) คุณคาการใชประโยชนของมนุษย ไดแก การจัดการของเสียและน้ําเสีย การใชประโยชนที่ดิน  

การคมนาคมขนสง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (การใชน้ํา ไฟฟา สื่อสาร) และระบบระบายน้ําและปองกันน้ําทวม 

4) คุณคาตอคุณภาพชีวิต ไดแก เศรษฐกิจและสังคม การโยกยายและการทดแทนทรัพยสิน สุขภาพ

และการสาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย แหลงทองเที่ยวและทัศนียภาพ และแหลงโบราณคด ี

และประวัติศาสตร 

1.7.4 การทบทวนขอมูลทุติยภูมิ และการสํารวจภาคสนาม 

การทบทวนขอมูลทุติยภูมิและการสํารวจภาคสนาม (ขอมูลปฐมภูมิ) เพื่อรวบรวมและศึกษาสภาพแวดลอม

และสุขภาพในพื้นที่เปนขอมูลพื้นฐานกอนการดําเนินโครงการ เปรียบเทียบแนวโนมของสภาพแวดลอมภายหลังมีการ

ดําเนินโครงการเพื่อใชในการกําหนดขอบเขตการศึกษาถึงผลกระทบดานสิ่งแวดลอม โดยการศึกษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอมพื้นฐาน อาศัยขอมูลทั้งจากรายงาน และเอกสารจากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ รายละเอียดแสดงดัง

ตารางที่ 1.7-1 รวมกับการเก็บตัวอยางสิ่งแวดลอมเพ่ิมเติม 
7)  
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ตารางที่ 1.7-1 วิธีการศึกษาและรวบรวมขอมูล 

ปจจัยสิ่งแวดลอม วิธีการศึกษา / ที่มาของขอมูล 

1) เสียง - รวบรวมและศึกษาขอมูลผลการตรวจวัดระดับเสยีงโดยรอบสนามบินนานาชาต ิ

อูตะเภา ท้ังจากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ และ 

จากหนวยงานตางๆ 

- ศึกษาขอมูลระดับการปรับถมพ้ืนที่ของสนามบินนานาชาติอูตะเภาศึกษาขอมูล

การรองเรียน/ปญหาดานเสียงรบกวนในพ้ืนท่ีโดยรอบสนามบินนานาชาต ิ

อูตะเภา 

2) ความสั่นสะเทือน - รวบรวมและศึกษาขอมูลผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนโดยรอบสนามบิน

นานาชาติอูตะเภาทั้งจากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ 

และจากหนวยงานตางๆ 

- ศึกษาขอมูลการรองเรียน/ปญหาดานความสั่นสะเทือนในพ้ืนที่โดยรอบ

สนามบินนานาชาติอูตะเภา 

3) คุณภาพอากาศ - ศึกษาเกี่ยวกับปริมาณน้ําฝน อุณหภูมิ ทิศทางและความเร็วลม ความดัน

บรรยากาศ ความชื้นสัมพัทธ และลักษณะภูมิอากาศอื่นๆ ในพื้นท่ีศึกษา  

โดยพิจารณาจากสถิติภูมิอากาศของสถานีตรวจวัดอากาศของกรม

อุตุนิยมวิทยา ซึ่งอยูใกลสนามบินนานาชาติอูตะเภามากที่สุด และมีการ

เผยแพรขอมูลที่เปนปจจุบัน 

- รวบรวมและศึกษาขอมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบสนามบิน

นานาชาติอูตะเภา ท้ังจากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดลอม 

ที่เก่ียวของ และจากหนวยงานตางๆ 

4) สภาพภูมิประเทศ - ศึกษาลักษณะภูมิประเทศจากแผนที่ภูมิประเทศของกรมแผนท่ีทหาร  

และภาพถายดาวเทียม Google Earth 

- ศึกษาขอมูลระดับการปรับถมพ้ืนที่ของสนามบินนานาชาติอูตะเภา 

5) ธรณีวิทยาและแผนดินไหว - ศึกษาลักษณะทางธรณีวิทยาจากแผนท่ีธรณีวิทยา ของกรมทรัพยากรธรณี 

- ศึกษาขอมูลแผนท่ีพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินไหว จากกรมทรัพยากรธรณี 

- รวบรวมและศึกษาขอมูลสถิติการเกิดแผนดินไหวที่รูสึกไดในประเทศไทย 

ของกรมอุตุนิยมวิทยา 

6) ทรัพยากรดิน - ศึกษารายงานผลการสํารวจระดับการทรุดตัวของพ้ืนดินในเขตจังหวัดชลบุรี

และจังหวัดระยอง จากกรมแผนที่ทหาร และขอมูลการสํารวจตางๆ ที่เก่ียวของ 

- ศึกษาขอมูลผลการสํารวจระดับการทรุดตัวของพ้ืนดินภายในสนามบิน

นานาชาติอูตะเภา 

7) อุทกวิทยาน้ําผิวดิน - ศึกษาสภาพอุทกวิทยาน้ําผิวดินภายในสนามบินนานาชาติอูตะเภา ระดับ 

การปรับถมพื้นที่ของสนามบินนานาชาติอูตะเภา ระบบปองกันนํ้าทวม 

ของสนามบินนานาชาติอูตะเภา การขุดลอกคลอง การบริหาร จัดการน้ํา 

และแผนในอนาคตของกรมชลประทาน 

- รวบรวมและศึกษาขอมูลฝนสูงสุดของสถานีที่อยูในพ้ืนที่สนามบินนานาชาติ 

อูตะเภา หรือใกลเคียง 
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ตารางที่ 1.7-1 วิธีการศึกษาและรวบรวมขอมูล 

ปจจัยสิ่งแวดลอม วิธีการศึกษา / ที่มาของขอมูล 

8) คุณภาพน้ําผิวดิน - รวบรวมและศึกษาขอมูลผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้าในแหลงน้ําผิวดิน

ภายในและโดยรอบสนามบินนานาชาติอูตะเภา ทั้งจากรายงานการประเมิน 

ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เก่ียวของและจากหนวยงานตางๆ 

- รวบรวมและศึกษาขอมูลผลการตรวจวิเคราะหน้ําเสียกอนเขาและน้ําทิ้ง 

หลังผานระบบบําบัดนํ้าเสียสวนกลางของสนามบินนานาชาติอูตะเภา 

9) คุณภาพน้ําใตดิน - ศึกษาแผนท่ีน้ําบาดาลของกรมทรัพยากรธรณ ี

- รวบรวมขอมูลบอบาดาล และผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําใตดินบริเวณ

โดยรอบสนามบินนานาชาติอูตะเภา 

10) คุณภาพน้ําทะเล - ศึกษาระบบระบายน้ําบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ ระบบบําบัดน้ําเสยี และการจัดการ

ขยะมูลฝอย/กากของเสีย ที่เกิดขึ้นในพ้ืนทีส่นามบินนานาชาติอูตะเภา 

- รวบรวมขอมูลผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําทะเลบริเวณพ้ืนที่โครงการ 

11) นิเวศวิทยาทางบก - รวบรวมและศึกษาขอมูลการสํารวจนิเวศวิทยาทางบก (ปาไมและสัตวปา) 

บริเวณสนามบินนานาชาติอูตะเภาและพ้ืนที่ใกลเคียง  

- รวบรวมและศึกษาสํารวจนก และขอมูลจากรายงานการศึกษาการปองกัน

อุบัติเหตุทางการบินเนื่องจากนกและสัตวบริเวณสนามบินนานาชาติอูตะเภา 

12) นิเวศวิทยาทางน้ํา - รวบรวบและศึกษาขอมูลผลการวิเคราะหนิเวศวิทยาทางน้ํา ทั้งในแหลงน้ํา 

ผิวดิน และน้ําทะเล โดยรอบสนามบินนานาชาติอูตะเภา จากรายงานตางๆ  

ที่เก่ียวของ 

13) การจัดการของเสีย - รวบรวมและศึกษาขอมูลการจัดการของเสียทุกประเภท ขอบเขตการใหบริการ 

ตลอดจนขีดความสามารถในการใหบริการ ปญหา สาเหตุ และแผนงาน 

ดานการจัดการของเสียในพื้นที่ศึกษา 

14) การใชประโยชนที่ดิน - ศึกษาขอกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามผังเมืองรวมของจังหวัดชลบุรี  

และจังหวัดระยอง 

- ศึกษาแผนท่ีและขอมูลการใชประโยชนท่ีดินโดยรอบสนามบินนานาชาต ิ

อูตะเภา กอนและหลังสรางสนามบิน โดยแจกแจงประเภทการใชประโยชน

ที่ดินตางๆ  

15) การคมนาคมขนสง - ศึกษาเสนทางคมนาคมโดยรอบสนามบินนานาชาติอูตะเภา และขอมูล 

ดานนโยบายและแผนในการเดินทางทางบก ระบบขนสงและโครงขายเชื่อมโยง

ในอนาคตในพ้ืนที่ศึกษา 

- รวบรวมขอมูลสถิติปริมาณการจราจรของเสนทางคมนาคมสายหลักที่เก่ียวของ

กับโครงการ 

16) ระบบสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ (การใชน้ํา ไฟฟา 

และสื่อสาร) 

- รวบรวมและศึกษาขอมูลแหลงน้ําใชและความเพียงพอของน้ําเพ่ือการอุปโภค

และบริโภคของประชาชน จากแหลงขอมูลตางๆ เชน การประปาสวนภูมิภาค ฯลฯ 

- รวบรวมและศึกษาขอมูลแหลงไฟฟา ปริมาณและปญหาการใชไฟฟา 

ของประชาชนจากแหลงขอมูลตางๆ เชน การไฟฟาสวนภูมิภาค ฯลฯ 
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ตารางที่ 1.7-1 วิธีการศึกษาและรวบรวมขอมูล 

ปจจัยสิ่งแวดลอม วิธีการศึกษา / ที่มาของขอมูล 

- รวบรวมและศึกษาขอมูลระบบการสื่อสาร และปญหาการใชงานของประชาชน

จากแหลงขอมูลตางๆ 

17) ระบบระบายนํ้าและปองกัน 

น้ําทวม 

- ศึกษาสภาพการระบายน้ํา ขนาดคลองระบายนํ้า สถานีสูบน้ํา ประสิทธิภาพ

และปญหาอุปสรรคในการระบายน้ําของระบบระบายน้ําภายในพ้ืนทีส่นามบิน

นานาชาติอูตะเภาและระบบระบายน้ําภายนอก 

- ศึกษาขอมูลเก่ียวกับระบบปองกันน้ําทวมของสนามบินนานาชาติอูตะเภา  

การขุดลอกคลองการบริหารจัดการนํ้าและแผนในอนาคตของกรมชลประทาน 

18) เศรษฐกิจและสังคม - รวบรวมขอมูลลักษณะทั่วไปทางดานประชากร สภาพสังคมและเศรษฐกิจ 

ของพ้ืนที่ศึกษา  

- รวบรวมขอมูลการรองเรียนจากการดําเนินงานสนามบินนานาชาติอูตะเภา 

19) การโยกยายและการทดแทน

ทรัพยสิน 

- สํารวจชุมชน จํานวนบานเรือนในพื้นที่โดยรอบที่อยูในแนวเสนเสียง จากแผนที่

ของกรมแผนที่ทหาร และภาพถายดาวเทียม Google Earth 

- ศึกษาแผนท่ีเสนเทาระดับเสียง (NEF) และผลการสํารวจชุมชน อาคาร  

และสิ่งปลูกสรางที่อยู ในพื้นที่  NEF 30 - 40 และ NEF≥40 เพื่อชดเชย 

หรือปรับปรุง 

20) สุขภาพและการสาธารณสุข - รวบรวมและศึกษาขอมูลสถานะสุขภาพของคนในพื้นที่ (สาเหตุอัตราปวย 

สาเหตุอัตราตาย สถานะสุขภาพจิต สถิติอุบัติเหตุ) จากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

- รวบรวมและศึกษาขอมูลความเพียงพอและความพรอมของระบบบริการสุข

ภาพรวมบุคลากรจากหนวยงานที่เก่ียวของ (จํานวนสถานบริการและจํานวน

บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข) 

21) อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย 

- รวบรวมและศึกษาขอมูลอุบัติเหตุ/อุบัติภัย (สถิติอุบัติเหต ุการสอบสวนสาเหตุ

อุบัติเหตุ อัตราการบาดเจ็บ) 

- รวบรวมและศึกษาขอมูลการตรวจสอบสภาพแวดลอมในการทํางาน และ 

การตรวจวัดทางสุขศาสตรอุตสาหกรรม / ผลการตรวจสุขภาพของผูปฏิบัติงาน / 

ผลการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง 

22) แหลงทองเที่ยวและทัศนียภาพ - ศึกษาขอมูลทางนโยบายและแผนในการเดินทางทางบก ระบบขนสง 

และโครงขายเชื่อมโยงในอนาคตในพ้ืนที่ศึกษา 

- ศึกษาแผนสงเสริมการทองเที่ยวในบริเวณพ้ืนที่ศึกษา 

23) แหลงโบราณคดแีละ

ประวัติศาสตร 

- รวบรวมขอมูล การศึกษาและตรวจสอบสถานที่สําคัญ แหลงโบราณคด ี

และประวัติศาสตร ทั้งที่อยูบนดิน และใตดินบริเวณพ้ืนที่โครงการ ประวัติ

ความสํ าคัญและความ เป นมาของสถาน ท่ีสํ าคัญ  แหล ง โบราณคดี   

และประวัติศาสตร และแนวทางการอนุรักษจากกรมศิลปากร และเอกสาร

ตางๆ ที่เก่ียวของ 
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1.7.5 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

เปนการคาดการณผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่คาดวาอาจเกิดขึ้นจากการดําเนินกิจกรรมของโครงการ 

ทั้งในระยะกอสรางและระยะดําเนินการ ซึ่งไดพิจารณาทั้งดานบวกและดานลบครอบคลุมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

ตอทรัพยากรสิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ รวมทั้งเชื่อมโยงความสัมพันธของผลกระทบแตละดานที่มีตอกัน  

โดยการคาดการณผลกระทบสิ่งแวดลอมไดใชหลายๆ เครื่องมือรวมกัน เชน แบบจําลองทางคณิตศาสตร 

(Mathematical Model) สมการคณิตศาสตร (Mathematical Equation) ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ขอมูล

หลักฐาน เปนตน ซึ่งเปนการประเมินผลกระทบในแตละดานครอบคลุมถึงภาพรวมของแหลงกําเนิดมลพิษ  

หรือคุณภาพสิ่งแวดลอมที่มีอยูเดิม (กอนมีโครงการ) และแหลงกําเนิดมลพิษของโครงการเมื่อพิจารณาลักษณะ

สภาพแวดลอมของพื้นที่ศึกษา และลักษณะกิจกรรมของโครงการ โดยไดกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมิน 

ในประเด็นที่อาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สรุปรายละเอียดแสดงดังตารางที ่1.7-2 
 

ตารางที ่1.7-2 ขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ 

ขอบเขตการประเมิน 

ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
แนวทางการประเมินผลกระทบสิง่แวดลอม 

ผลกระทบดานเสียงและความสั่นสะเทือน 

ระยะกอสราง - ศึกษาแหลงกําเนิดหรือกิจกรรมที่กอใหเกิดเสียงดังและความสั่นสะเทือน เชน การปรับ

ถมพ้ืนที่ การขนสงวสัดุอุปกรณกอสราง คนงาน การกอสราง การใชเครื่องจักร 

- ศึกษาระดับเสียงและความสั่นสะเทือนในปจจุบัน ณ ตําแหนงพ้ืนท่ีออนไหวใกลเคียง

สนามบินนานาชาตอูิตะเภาที่คาดวาจะไดรับผลกระทบจากการกอสราง 

- คาดการณระดับเสียงและความสั่นสะเทือน ณ ตําแหนงพื้นท่ีออนไหวที่อาจไดรับ

ผลกระทบโดยใชสมการทางคณิตศาสตรเปนเครื่องมือ 

- กําหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ระยะดําเนินการ - ศึกษาแหลงกําเนิดหรือกิจกรรมที่กอใหเกิดเสียงดังและความสั่นสะเทือนท่ีมีนัยสําคัญ 

จากการดําเนินงานของโครงการ เชน การขึ้น-ลง การเตรียมวิ่งข้ึน การเขาจอดและ 

การจอดของอากาศยาน การคมนาคมและการปฏิบัติงานภายในพื้นที่เขตการบิน (Airside) 

การบํารุงรักษาอากาศยาน การเดินทาง ขนสงทางบก 

- คาดการณจํานวนเที่ยวบินและแบบอากาศยาน (Fleet Mix) ที่เ พ่ิมข้ึนในอนาคต  

พรอมทั้งกําหนดสมมติฐานการศึกษาที่ครอบคลุมการใชทางวิ่งกรณีปกติ กรณีเลวราย  

(Peak Hour) และกรณีปดทางวิ่งใดทางวิ่งหนึ่ง รวมกับการพิจารณาขอมูลรูปแบบ 

การใชทางวิ่ง สัดสวนการใชทางวิ่ง และการกระจายของเสนทางบิน (Disperse Track) 

- คาดการณระดับเสียงจากการเปดดําเนินโครงการ โดยใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร 

Aviation Environmental Tool (AEDT) เปนเครื่องมือ และแสดงระดับเสยีงคาดการณ

ในรูปของเสนเทาระดับเสียง Noise Exposure Forecast (NEF) 

- ศึกษาระดับเสียงและความสั่นสะเทือนในปจจุบัน ณ ตําแหนงพ้ืนท่ีออนไหวใกลเคียง

สนามบินนานาชาติอูตะเภาที่คาดวาจะไดรับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ 

- กําหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

Draft Version
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ตารางที ่1.7-2 ขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ 

ขอบเขตการประเมิน 

ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
แนวทางการประเมินผลกระทบสิง่แวดลอม 

ผลกระทบดานคณุภาพอากาศ 

ระยะกอสราง - พิจารณากิจกรรมการปรับถมพื้นท่ี การขนสงวัสดุอุปกรณกอสราง คนงาน การกอสราง 

การใชเครื่องจักร ซึ่งจะกอใหเกิดการฟุงกระจายของฝุนละออง รวมท้ังไอเสียจาก

เครื่องจักร เครื่องยนต 

- ศึกษาคุณภาพอากาศในปจจุบันของพื้นท่ีศึกษา 

- คาดการณผลกระทบจากการฟุงกระจายของฝุนละอองในพื้นที่กอสราง โดยใชแบบจําลอง 

- ท า งคณิ ต ศ า สต ร เ ป น เ ค รื่ อ ง มื อ  ( AERMOD ( The American Meteorological 

Society/ Environmental Protection Agency Regulatory Model Improvement 

Committee’s Dispersion Model)) 

- กําหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ระยะดําเนินการ  - ศึกษาคุณภาพอากาศปจจุบันในพ้ืนที่ศึกษากอนดําเนินโครงการ 

- ศึกษาแหลงกําเนิดหรือกิจกรรมที่กอใหเกิดมลสารทางอากาศ เชน การเตรียมวิ่งขึ้น  

การข้ึน-ลง การเขาจอด และการจอดของอากาศยาน การเดินทาง การขนสงทางบก  

โดยมลสารที่สําคัญ ไดแก ไอเสียและสารอินทรียระเหย (VOCs) จากการเผาไหม

เชื้อเพลิงเครื่องยนตอากาศยาน (Aircraft) และกิจกรรมภาคพ้ืนดิน เชน อุปกรณ

สนับสนุนภาคพื้นดิน (Ground Support Equipment) และหนวยกําเ นิดไฟฟา 

(Auxiliary Power Units) 

- คาดการณจํานวนเที่ยวบินและแบบอากาศยาน (Fleet Mix) ที่เ พ่ิมข้ึนในอนาคต  

พรอมท้ัง กําหนดสมมติฐานการศึกษาที่ครอบคลุมการใชทางวิ่งกรณีปกติ กรณีเลวราย 

(Peak Hour) และกรณีปดทางวิ่งใดทางวิ่งหนึ่ง 

- ใชขอมูลเที่ยวบินตอปจําแนกตามรายชนิดอากาศยานในแตละทางวิ่งเปนขอมูลสําหรับ

นําเขาแบบจําลอง Aviation Environmental Tool (AEDT) เ พ่ือประเมินอัตรา 

การปลอยสารมลพิษทางอากาศ และนําขอมูลเขาสูแบบจําลองคุณภาพอากาศ  

Air Quality Dispersion Modeling ( AERMOD)  เ พ่ื อปร ะ เมิ น กา รแพร ก ระจาย 

ของสารมลพิษทางอากาศ และแสดงระดับความเขมขนของมลพิษคาดการณในรูป 

ของเสนความเขมขนเทากันของมลสารทางอากาศ (Isopleth) 

- กําหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ผลกระทบดานอุทกวิทยาน้ําผิวดนิ คุณภาพน้ําผิวดนิ คุณภาพน้ําใตดนิ คุณภาพน้ําทะเล และนิเวศวิทยาทางน้ํา 

ระยะกอสราง  - ศึกษาแหลงกําเนิดหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดมลพิษตอทิศทางการไหลของน้ําผิวดิน

คุณภาพน้ําผิวดิน คุณภาพน้ําใตดิน คุณภาพน้ําทะเล รวมถึงนิเวศวิทยาทางน้ํา เชน  

การปรับถมพ้ืนที่ การตั้ง/สรางที่พักคนงาน การใชน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคและกอสราง 

การจัดการของเสีย การจัดการนํ้าทิ้ง 

- ศึกษาคุณภาพน้ําและนิเวศวิทยาทางน้ําในแหลงน้ําที่รองรับน้ําทิ้งจากพื้นที่กอสราง 

Draft Version
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ตารางที ่1.7-2 ขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ 

ขอบเขตการประเมิน 

ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
แนวทางการประเมินผลกระทบสิง่แวดลอม 

- กําหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ระยะดําเนินการ - ศึกษาขนาดรองรับปริมาณน้ําเสียกอนเขาและน้ําทิ้งหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย

สวนกลางของสนามบินนานาชาติอูตะเภา และประเมินศักยภาพของระบบบําบัดน้ําเสีย

สวนกลางของสนามบินนานาชาติอูตะเภา 

- กําหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ผลกระทบดานสภาพภูมิประเทศ ทรัพยากรดิน ธรณีวิทยาและแผนดนิไหว 

ระยะกอสราง 

และระยะดําเนินการ 

- ศึกษาลักษณะกิจกรรมของการปรับพ้ืนที่สําหรับกอสรางทางวิ่ง การกอสรางอุโมงค 

และการกอสรางทางขับ การสํารวจสภาพชั้นดินและแบบรายละเอียด (Detailed 

Design) ในการกอสราง และแนวทางการปฏิบัติและควบคุมงานในระหวางการปรับ

สภาพช้ันดิน 

- กําหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ผลกระทบดานนิเวศวิทยาทางบก 

ระยะกอสราง 

และระยะดําเนินการ 

- ศึกษาสภาพขอมูลของสภาพนิเวศวิทยาทางบกปจจุบันของพ้ืนที่โครงการและพ้ืนที่

ใกลเคียง และเปรียบเทียบกับผลการศึกษาในอดีต เพ่ือหาแนวโนมของการเปลี่ยนแปลง

ดานนิเวศวทิยาทางบก 

- กําหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ผลกระทบดานการระบายน้ําและปองกันน้ําทวม 

ระยะกอสราง 

และระยะดําเนินการ 

- ศึกษาสภาพอุทกวิทยาน้ําผิวดินและการระบายน้ําที่เปลี่ยนแปลงไปจากการปรับสภาพ

การใชพื้นที่จากพื้นดินที่ไมไดมีการพัฒนาเปนทางวิ่งท่ีทําดวยคอนกรีต 

- ประเมินสภาพการทํางานของระบบระบายน้ําออกจากพ้ืนท่ีในกรณีฝนตกหนักตอเน่ือง

จากการเพิ่มทางวิ่งท่ี 2 อุโมงคลอดใตทางวิ่ง และทางขับคูขนาน 

- กําหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ผลกระทบดานระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ระยะกอสราง 

และระยะดําเนินการ 

- คาดการณปริมาณความตองการใชน้ําและไฟฟาจากกิจกรรมของโครงการ 

- ประเมินศักยภาพในการจัดหาน้ําใชและไฟฟาของสนามบินนานาชาติอูตะเภา 

- กําหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ผลกระทบดานการจัดการน้ําเสียและการจัดการของเสีย 

ระยะกอสราง 

และระยะดําเนินการ 

- คาดการณปริมาณน้ําเสียและของเสียจากแหลงกําเนิดหรือกิจกรรมของโครงการ เชน 

จากกิจกรรมการกอสราง จากกิจกรรมของคนงานในพ้ืนที่กอสราง จากท่ีพักของคนงาน 
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ตารางที ่1.7-2 ขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ 

ขอบเขตการประเมิน 

ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
แนวทางการประเมินผลกระทบสิง่แวดลอม 

(Camp Site) และจากพนักงานที่ปฏิบัติงานภายในสนามบินนานาชาติอูตะเภา รวมถึง

ผูโดยสารในอนาคต 

- ประเมินศักยภาพในการจัดการน้ําเสียและของเสียของสนามบินนานาชาติอูตะเภา 

- กําหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ผลกระทบดานการคมนาคมขนสง 

ระยะกอสราง - ศึกษาจํานวนเท่ียวของยานพาหนะท่ีใชในการขนสงวัสดุกอสราง เชน ดินหรือทรายถม 

อุปกรณเครื่องจักร คนงาน และกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบดานการคมนาคม

ขนสง 

- ศึกษาขอมูลปริมาณการจราจรบนเสนทางคมนาคมที่เปนเสนทางสายหลักเพ่ือเขาสู

สนามบินนานาชาติอูตะเภา 

- คาดการณผลกระทบตอสภาพความคลองตัวของการจราจรจากจํานวนเท่ียวของยานพาหนะ 

ที่เพ่ิมข้ึนในกิจกรรมกอสราง 

- กําหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ระยะดําเนินการ - คาดการณปริมาณการจราจรและอัตราสวน V/C Ratio ที่เกิดขึ้น จากปริมาณผูโดยสาร

ที่มาใชบริการสนามบินนานาชาติอูตะเภาและปริมาณการขนสงสินคาท่ีเพิ่มข้ึน 

จากกิจกรรมของโครงการ เปรียบเทียบกับกรณีไมมีโครงการ เพื่อวิเคราะหประเมิน

สภาพจราจรบนถนนบริเวณโดยรอบพื้นท่ีสนามบินนานาชาติอูตะเภาและบนถนน

ทางเขา-ออก 

- รวบรวมขอมูลเก่ียวกับนโยบายดานการคมนาคมโดยรอบสนามบินนานาชาติอูตะเภา 

- กําหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ผลกระทบดานการใชประโยชนท่ีดิน 

ระยะกอสราง 

และระยะดําเนินการ 

- เปรียบเทียบการใชประโยชนที่ดินของพ้ืนท่ีสนามบินนานาชาติอูตะเภา กับการกําหนด

ประเภทการใชประโยชนท่ีดิน 

- ศึกษาขอมูลแนวโนมของการใชประโยชนที่ดินบริเวณสนามบินนานาชาติอูตะเภา 

และประเมินผลกระทบจากการใชประโยชนท่ีดินในพื้นที่ท่ีไดรับผลกระทบดานเสียง 

จากผลคาดการณเสนเทาระดับเสียง เมื่อเปดดําเนินการทางวิ่งท่ี 2 

- กําหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ผลกระทบดานการทองเท่ียว และทัศนียภาพ 

ระยะกอสราง 

และระยะดําเนินการ 

- ประเมินผลกระทบตอความสะดวกในการเขาถึงแหลงทองเที่ยวตางๆ (ความสามารถ 

ในการเขาถึงไดโดยงาย (Accessibility)) ในพ้ืนที่บริเวณใกลเคียงสนามบินนานาชาติ 

อูตะเภา 
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ตารางที ่1.7-2 ขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ 

ขอบเขตการประเมิน 

ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
แนวทางการประเมินผลกระทบสิง่แวดลอม 

- ประเมินความสามารถในการดูดซับสิ่งรบกวนทางสายตาของพ้ืนที่ตั้ง (Visual Absorption 

Capability) และประเมินความไวของการรับรูตอการเปลี่ยนแปลงของทัศนียภาพจากจุดมอง

ที่สําคัญ (Visual Sensitivity) เพ่ือประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมดานทัศนียภาพที่เกิดขึ้น

จากโครงการตอสภาพแวดลอม 

- กําหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ผลกระทบดานเศรษฐกิจและสังคม 

ระยะกอสราง - ศึกษากิจกรรมการกอสรางที่อาจกอใหเกิดผลกระทบดานเศรษฐกิจ-สังคม ทั้งทางบวก

และทางลบ เชน การขนสงวัสดุอุปกรณกอสราง คนงาน การตั้ง สรางที่พักคนงาน  

- คาดการณผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ-สังคม เชน การจางงาน  

ปญหาสังคม ปญหายาเสพติด ตลอดจนความเดือดรอนรําคาญ และความไมสะดวก 

ในการดํารงชีวิต 

- กําหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ระยะดําเนินการ - ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการตอสภาพทางเศรษฐกิจ 

และสังคมของพื้นท่ีศึกษา ทั้งทางบวกและทางลบ เชน การจางงาน การเดินทาง  

การขนสงทางบก การจัดการน้ําเสีย น้ําทิ้ง การระบายน้ําและปองกันน้ําทวม การจัดการ

ของเสีย เปนตน 

- คาดการณผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งทางบวก 

และทางลบ เชน ผลประโยชนทางดานเศรษฐกิจ การขยายตัวของชุมชน ปญหา

ประชากรแฝง ความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบโดยเฉพาะดานเสียง เปนตน 

- กําหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ผลกระทบดานการโยกยายและการทดแทนทรัพยสิน 

ระยะดําเนินการ - ศึกษาผลจากการคาดการณระดับเสียงหลังจากเปดใชทางวิ่ งที่  2 ณ ตําแหนง 

พ้ืนที่ออนไหวใกลเคียงสนามบินนานาชาติอูตะเภาท่ีคาดวาจะไดรับผลกระทบจากการ

ดําเนินโครงการ 

- สํารวจชุมชน/ทรัพยสินที่ไดรับผลกระทบในพื้นที่เสนสียง NEF ≥ 40 และ NEF 30 - 40 

เพื่อชดเชยหรือปรับปรุง สําหรับจัดตั้งงบประมาณเพ่ือจายคาชดเชย โดยใชแนวทาง 

ตามมติ ครม. วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 

- กําหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 
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ตารางที ่1.7-2 ขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ 

ขอบเขตการประเมิน 

ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
แนวทางการประเมินผลกระทบสิง่แวดลอม 

ผลกระทบดานสุขภาพ การสาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในประเด็นอุบัติเหตุ อุบัตภิัย ความปลอดภัย

สาธารณะ 

ระยะกอสราง 

และระยะดําเนินการ 

- การจําแนกและบงชี้กิจกรรมที่มีความเสี่ยงที่จะกอใหเกิดอันตรายตอสาธารณะจากการ

ดําเนินการ เชน การเตรียมวิ่งข้ึน การขึ้น-ลง การเขาจอดและการจอดของอากาศยาน 

การคมนาคมและการปฏิบัติงานภายในเขตปฏิบัติการบิน การบํารุงรักษาอากาศยาน  

การเดินทาง การขนสงทางบก เปนตน 

- ประเมินความเสี่ยงในการเกิดอันตรายตอสาธารณะ 

- กําหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ผลกระทบดานแหลงโบราณคดีและประวัติศาสตร 

ระยะกอสราง - ประเมินระดับเสียง แรงสั่นสะเทือน และผลกระทบท่ีเกิดจากฝุนละอองจากกิจกรรม 

การกอสรางตอแหลงโบราณสถานและศาสนสถานที่อยูใกลกับพื้นที่กอสรางของโครงการ 

- กําหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ระยะดําเนินการ - จัดทําแผนที่แสดงตําแหนงโบราณสถานและศาสนสถานบริเวณพ้ืนท่ีศึกษาของโครงการ

ซอนทับกับเสนเทาระดับเสียงระยะดําเนินการที่ไดจากการคาดการณดวยแบบจําลอง 

ทางคณิตศาสตร 

- จัดทําแผนที่แสดงตําแหนงโบราณสถานและศาสนสถานบริเวณพ้ืนท่ีศึกษาของโครงการ

ซอนทับกับเสนความเขมขนเทากันของฝุนละอองจากแบบจําลองทางคณิตศาสตร 

- วิ เคราะหผลกระทบตอโบราณสถานและศาสนสถานท่ีอาจจะไดรับผลกระทบ 

จากลมหมุนปลายปก 

- กําหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

1.7.6 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ใหความสําคัญกับการคาดการณการเกิดผลกระทบตอสถานะสุขภาพ

อันเนื่องมาจากการดําเนินโครงการ โดยพิจารณาเชื่อมโยงกับรายละเอียดของโครงการและขอมูลสภาพแวดลอม 

ในปจจุบันของพื้นที่ศึกษา สําหรับขอบเขตการประเมินผลกระทบสุขภาพพิจารณาตามปจจัยกําหนดสุขภาพ 

ทั้งดานสิ่งแวดลอมและดานสังคมไดนํามาพิจารณารวมดวย ขอบเขตของการคาดการณพิจารณาวากิจกรรม 

ของการพัฒนาอาจมีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงปจจัยกําหนดสุขภาพของคนในชุมชนที่อยูในพื้นที่รอบโครงการฯ 

สวนขอบเขตการศึกษาผลกระทบทางดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยครอบคลุมพนักงานที่ปฏิบัติงานในโครงการ 

โดยเริ่มจากการกลั่นกรองโครงการ (Screening) และการกําหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) ภายใตขอบเขต 

ขอมูลทุติยภูมิตางๆ และขอมูลพื้นฐานที่มีอยูเดิมกอนเกิดโครงการนี้ จากนั้นจึงใชหลักการประเมินความเสี่ยง 

ทางสุขภาพ (Health Risk Assessment) เพื่อคาดการณระดับความรุนแรงของผลกระทบและความเปนไปไดของการ
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เกิดผลกระทบดังกลาว ผลของการประเมินระดับผลกระทบนําไปสูการกําหนดมาตรการเพื่อปองกันและแกไข

ผลกระทบใหไดมากที่สุดรวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบฯ 

การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณใชขอมูลการระบายมลสารทางอากาศในการประเมินการแพรกระจายของสาร 

การประเมินปริมาณการรับสารและการตอบสนอง และการประเมินระดับ/ลักษณะความเสี่ยงเพื่อคาดการณ 

ขนาดของผลกระทบทางสุขภาพ โดยแบงออกเปนความเสี่ยงตอการเกิดมะเร็ง และความเสี่ยงที่กอใหเกิดโรคอื่น 

ที่ไมใชมะเร็ง สวนการประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพเปนการประเมินระดับของผลกระทบซึ่งพิจารณาจากโอกาสของ

การเกิด (Likelihood) และผลที่เกิดตามมา (Consequences) ซึ่งระดับของโอกาสการเกิดผลกระทบพิจารณาจาก 

ความนาจะเปนของการเกิดเหตุการณนั้นๆ และความเห็นของผูเชี่ยวชาญดานสุขภาพ สวนระดับความรุนแรงของ 

ผลที่เกิดตามมาพิจารณาจากประเด็นหลักของประชากรกลุมเสี่ยง (Risk Group) โดยพิจารณาจากความออนแอ/ 

ความไวตอการไดรับผลกระทบอันเนื่องจากปจจัยของระบบภูมิคุมกัน การพัฒนาของระบบสรีระในรางกาย และ 

ความสูญเสียที่เกิดตามมา (Loss and Damage) โดยพิจารณาจากอัตราปวย/อัตราปวยตาย จํานวนการบาดเจ็บ 

และความรุนแรงของการบาดเจ็บความเสียหายทางกายภาพ เชน จํานวนและระดับของความเสียหายที่เกิดขึ้น 

กับระบบสาธารณูปโภค ความตองการดูแลในภาวะฉุกเฉิน ความปลอดภัยในชุมชน และผลกระทบตออนามัย

สิ่งแวดลอมในชุมชน สมรรถนะของหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน หนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่ องคกรปกครอง 

สวนทองถ่ิน เปนตน 

1.7.7 การรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของประชาชน 

กิจกรรมการรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของประชาชนของโครงการ ไดดําเนินตามแนวทาง 

ที่ระบุไวในแนวทางการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) (8 มกราคม พ.ศ. 2562) โดยมีข้ันตอน 

การดําเนินงานดังตอไปนี้ 
 

1) การระบุกลุมผูมีสวนไดเสีย 

2) การจัดลําดบัความสําคัญของผูมีสวนไดเสีย 

3) การเขาพื้นที่โครงการเพื่อเตรียมการกอนการรบัฟงความคิดเห็น 

 การพบปะเพ่ือใหขอมูลเบ้ืองตนและปรึกษาหารือ 

 การลงพ้ืนที่เพื่อใหขอมูลกับประชาชน 

4) การดําเนินการตามกระบวนการรบัฟงความคิดเห็นของประชาชน 

 การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 : กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

และผูมีสวนไดเสียในการกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 : กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

และผูมีสวนไดเสียในข้ันตอนการประเมินและจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ 

- การสํารวจขอมูลและความคิดเห็นดวยแบบสอบถาม 

- การสัมภาษณเชิงลึก  

- การประชุมกลุมยอย/การสนทนากลุม 
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 การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 : กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

และผูมีสวนไดเสียในการทบทวนรางรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ มาตรการ

ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

1.7.8 การประชาสัมพันธ 

การประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารของโครงการ เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งที่ใชสรางการรับรูและเขาใจ 

แกกลุมเปาหมายและสาธารณชน จึงไดมีการดําเนินงานสื่อสารประชาสัมพันธหลากหลายรูปแบบ ทั้งการประชาสัมพันธ 

ผานสื่อสาธารณะตางๆ อาทิ โทรทัศน วิทยุ สิ่งพิมพเพื่อสรางความรับรูเขาใจในวงกวาง การประชาสัมพันธ ดวยโปสเตอร 

ประชาสัมพันธ แผนพับ บอรดนิทรรศการ และเว็บไซต เพื่อการเขาถึงขอมูลและมีการตอบรับไดอยางรวดเร็ว การอาศัย

แนวรวมสื่อสารมวลชนในพื้นที่โครงการ เพื่อประสานและรวมกันกําหนดแนวทางและกลยุทธที่ใชในการประชาสัมพันธ 

การจัดทําแผนประชาสัมพันธทั่วไปและแผนฉุกเฉิน แผนการใชสื่อประชาสัมพันธและการจัดทําแผนสนับสนุน 

สรางความสัมพันธกับสื่อมวลชน ตลอดจนการประเมินผลการดําเนินงานดานการมีสวนรวมและการประชาสัมพันธ 

ของโครงการเพื่อนําไปสูการสื่อสารสาธารณะเชิงรุกและการกําหนดรูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนไดอยางเหมาะสม 

1.7.9 การเสนอมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ในการพิจารณาเสนอมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ มีแนวทางดังนี้ 

1) ศึกษาทบทวนมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบที่โครงการดําเนินการอยูในปจจุบัน และนําไป

พิจารณาประกอบกับการกําหนดมาตรการฯ ของโครงการทั้งระยะกอสรางและระยะดําเนินการ ซึ่งมาตรการที่จะ

เสนอรวมถึงมาตรการที่ควรเพิ่มเติมหรือปรบัปรุง 

2) เสนอแนะมาตรการและวิธีการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ที่มีความเหมาะสม 

กับลักษณะและความรุนแรงของผลกระทบ และมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติในแตละประเด็นทั้งดานสิ่งแวดลอม 

และสุขภาพที่คาดวาจะเกิดผลกระทบและมีการเปลี่ยนแปลงเกินกวาคามาตรฐานที่กําหนดทั้งในระยะกอสราง 

และระยะดําเนินการ โดยไดระบุรายละเอียดของมาตรการที่ชัดเจนพรอมทั้งงบประมาณดําเนินการตามมาตรการ 

ที่เสนอนอกจากนี้ หากมีบางประเด็นที่คาดวาอาจเกิดผลกระทบที่ไมอาจหลีกเลี่ยงก็ไดเสนอมาตรการชดเชย 

ความเสียหายที่เกิดขึ้นไวในการศึกษา ขณะเดียวกันหากพบวาบางประเด็นอาจมีผลกระทบในระดับต่ํามาก 

แตหากสามารถเสนอแนวทางการปรับปรุงหรือสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพโดยรอบโครงการใหดีขึ้น

กวาเดิมก็ไดนําเสนอแนวทางและมาตรการดังกลาวไวเพ่ือประโยชนกับโครงการและผูมีสวนไดเสียในอนาคต 

1.7.10 การเสนอมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพทั้งในระยะกอสรางและระยะดําเนิน

โครงการมีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมและสถานะทางสุขภาพและตรวจสอบ

ประสิทธิภาพตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบฯ ที่เสนอใหกองทัพเรือ (ทร.) และ สกพอ. รวมกัน 

เปนหนวยงานหลักรับผิดชอบในการดําเนินโครงการฯ ซึ่งมาตรการติดตามตรวจผลกระทบฯ เหลานี้จะใชเปนขอมูล 

ในการเฝาระวังผลกระทบฯ ที่คาดวาจะเกิดจากโครงการ และใชเปนขอมูลในการปรับปรุงการดําเนินโครงการ 

และปรบัปรุงมาตรการดานสิ่งแวดลอมของโครงการในอนาคตใหมีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน 
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1.7.11 การจัดทําแผนปฏิบตักิารดานสิ่งแวดลอม 

พิจารณานํามาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบฯ 

มาจัดทําเปนแผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอมของโครงการในระยะกอสรางและระยะดําเนินการ รวมทั้งไดพิจารณา 

นํามาตรการดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชนมากําหนดเปนแผนปฏิบัติการฯ ดวยตามความ

เหมาะสม โดยในแผนปฏิบัติการฯ ประกอบดวย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ พื้นที่

ดําเนินการ วิธีการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินงาน หนวยงานรับผิดชอบในการจัดทําและบริหารแผนงาน รวมทั้ง

งบประมาณสําหรับดําเนินการ เพื่อใหหนวยงานรับผิดชอบ สามารถดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการไดบรรลุผลสําเรจ็

และมีประสิทธิภาพ 

1.8 กฎหมาย นโยบาย และระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ 

ในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการไดศึกษาทบทวนกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของ  

สรุปดังตารางที่ 1.8-1 

ตารางที่ 1.8-1 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการศึกษาผลกระทบสิง่แวดลอมของโครงการฯ 

กฎหมายที่เกีย่วของ รายละเอียดโดยสังเขป 

1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2560 

- มาตรา 58 กําหนดไววา การดําเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนญุาต

ใหผูใดดําเนินการ ถาการน้ันอาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ 

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสีย

สําคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดลอมอยางรุนแรง  

รัฐตองดําเนินการใหมีการศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพ

สิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจัดใหมีการ 

รับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียและประชาชนและชุมชน 

ที่เกี่ยวของกอน เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาดําเนินการหรือ

อนุญาตตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

2. พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอมแหงชาต ิพ.ศ. 2535 

- พระราชบัญญัตินี้ถือเปนกฎหมายสิ่งแวดลอมหลักในการควบคุม

กิจกรรมตางๆ ของประเทศไทย ทั้ งการ กําหนดมาตรฐาน 

ดานสิ่งแวดลอม การกําหนดสาระสําคัญสําหรับการควบคุมและการ

ลดมลพิษ การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติหากเกิดความเสียหาย  

การวิเคราะห ผลกระทบสิ่งแวดลอม การวางแผนสิ่งแวดลอม  

การมีสวนรวมของประชาชน กระบวนการตัดสินใจ และอํานาจ

หนาที่ของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาต ิ

3. พระราชบัญญัตสิงเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. 2561 

- เปนการแกไขเพ่ิมเติมเนื้อหาของพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 โดยปรับปรุงบทบัญญัติ

เ ก่ียวกับการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  

และระบบการวิเคราะหผลกระทบ สิ่ งแวดลอม ใหสอดคลอง 

กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ในหมวด 3 

การคุมครองสิ่งแวดลอม สวนท่ี 4 การทํารายงานการวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอม ซึ่งมีการแกไขคําวา “รายงานการวิเคราะห
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ตารางที่ 1.8-1 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการศึกษาผลกระทบสิง่แวดลอมของโครงการฯ 

กฎหมายที่เกีย่วของ รายละเอียดโดยสังเขป 

ผลกระทบสิ่งแวดลอม” เปน “รายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอม” ซึ่งกําหนดใหการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่ งแวดลอมอยางนอยตองประกอบดวยสาระสําคัญเก่ียวกับ

รายละเอียดโครงการหรือ กิจการหรือการดําเนินการ สภาพ

สิ่ งแวดลอมปจจุ บัน การประเมินทางเลือกในการดําเนินการ  

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ 

หรือกิจการหรือการดําเนินการท้ังทางตรงและทางออม การมีสวน

ร วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดลอม  

และมาตรการปองกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและการชดเชย

เยียวยาความเดือดรอนหรือเสียหาย และสําหรับโครงการหรือ

กิจการหรือการดําเนินการของรัฐหรือท่ีรัฐจะอนุญาตใหผู ใด

ดําเนินการท่ีอาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพ

สิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญ 

อ่ืนใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่ งแวดลอมอยางรุนแรง 

ผูดําเนินการหรือผูขออนุญาตตองประเมินผลกระทบดานสุขภาพ 

และจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียและประชาชน

และชุมชนท่ีเก่ียวของ ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรี

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติประกาศ

กําหนดเปนการเพ่ิมเติมจากที่ตองดําเนินการตามวรรคสองดวย 

4. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดโครงการ

กิจการ  หรื อการดํ า เนินการที่ อาจมี

ผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพ

สิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต 

ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง ซึ่ง

ตองจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอม และหลักเกณฑ วิธีการ และ

เงื่อนไขในการจัดทํารายงานการประเมิน 

ผลกระทบสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2561 

- ประกาศนี้ ออกตามความในมาตรา  48  และมาตรา  51  

แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

พ .ศ .  2535 ซึ่ งแก ไข เ พ่ิม เติม โดยพระราชบัญญัติส ง เสริม 

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ใหมี

การยกเลิกประกาศฉบับเดิมท้ังหมดที่เคยประกาศไว และใหปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑในประกาศฉบับนี้แทน โดยมีสาระสําคัญ ไดแก  

การอธิบายคํานิยามตางๆ ประเภทโครงการ หลักเกณฑ วิธีการ  

และเงื่อนไขในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โดยไดกําหนดแนวทางในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอมสําหรับโครงการกิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมี

ผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ 

อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง ซึ่งตองจัด

ใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวน 

ไดเสีย โดยผูที่จัดทํารายงานตามประกาศนี้จะตองเปนผูที่ไดรับ

ใบอนุญาตเปนผูจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และไดข้ึนทะเบียนไวกับ สผ. 
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ตารางที่ 1.8-1 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการศึกษาผลกระทบสิง่แวดลอมของโครงการฯ 

กฎหมายที่เกีย่วของ รายละเอียดโดยสังเขป 

5. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดโครงการ

กิจการ  หรื อการดํ า เนินการที่ อาจมี

ผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพ

สิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต 

ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง ซึ่ง

ตองจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอม และหลักเกณฑ วิธีการ และ

เงื่อนไขในการจัดทํารายงานการประเมิน 

ผ ลก ร ะทบสิ่ ง แ วด ล อม  ( ฉ บับ ท่ี  2 )  

พ.ศ. 2562  

- เปนการแกไขเพิ่มเติม โดยยกเลิกความในลําดับที่ 8 (ระบบขนสง

ทางอากาศ) และลําดับท่ี 9 (ทาเทียบเรือ) ของเอกสารทายประกาศ 1 

ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เรื่อง 

กําหนดโครงการกิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบ 

ตอทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย 

คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง ซึ่งตองจัดทํา

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม และหลักเกณฑ วิธีการ 

และเงื่อนไขในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 จาก “ลําดับที่ 8 โครงการ

ระบบขนสงทางอากาศ ท่ีมีการกอสรางขยาย หรือเพิ่มทางวิ่ง 

ของอากาศยานตั้งแต 3,000 เมตรข้ึนไป” และใหใชขอความตอไปนี้ 

แทน “ลําดับที่  8 ระบบขนสงทางอากาศ เฉพาะการกอสราง 

หรือขยายสนามบิน หรือท่ีขึ้นลงช่ัวคราวของอากาศยาน ตามกฎหมาย

วาดวยการเดินอากาศ ที่มีความยาวของทางวิ่งตั้งแต 3,000 เมตร

ขึ้นไป”  

6. ประกาศสํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง 

แนวทางการมีสวนรวมของประชาชนใน

กระบวนการจัดทํารายงานการประเมินผล

กระทบสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2562 

- เปนการปรับปรุงแนวทางการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการ

จัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ใหมีความเหมาะสม

และสอดคลองกับบทบัญญัติของพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา

คุณภาพสิง่แวดลอมแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

7. พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 - หมวดท่ี 1 มาตรา 11 บุคคลหรือคณะบุคคลมีสิทธิรองขอใหม ี

การประเมินและมีสิทธิรวมในกระบวนการประเมินผลกระทบ

สุขภาพจากนโยบายสาธารณะ บุคคลหรือคณะบุคคลมีสิทธิไดรับ

ขอมูลคําชี้แจงและเหตผุลจากหนวยงานของรัฐกอนการอนุญาตหรือ

ดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบตอสุขภาพของ

ตนเองหรือของชุมชนและแสดงความเห็นของตนในเรื่องดังกลาว 

8. ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผล

กระทบดานสุขภาพที่ เกิดจากนโยบาย

สาธารณะ พ.ศ. 2552 

- ประกาศนี้ออกตามอํานาจตามมาตรา 25 วรรคหนึ่ง (5) ของ 

พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ  พ.ศ. 2550 โดยหมวดที่  3 

กระบวนการและข้ันตอนการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ  

ของประกาศฯ สวนที่ 1 ใชสําหรับกรณีโครงการหรือกิจกรรม 

ที่อาจจะกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพ

สิ่ งแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ตามมาตรา 67 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ซึ่งใหดําเนินงาน 

ตามแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงาน 

การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของประเทศไทย ที่จัดทําโดย

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยใหเพ่ิมเติม 
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ตารางที่ 1.8-1 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการศึกษาผลกระทบสิง่แวดลอมของโครงการฯ 

กฎหมายที่เกีย่วของ รายละเอียดโดยสังเขป 

1) ขั้นตอนการจัดเวทีกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมิน 

ผลกระทบดานสุขภาพสาธารณะ (Public Scoping) 

2) กําหนดปจจัยที่ตองศึกษาครอบคลุมปจจัยที่อาจสงผลกระทบ

ตอสุขภาพภาคผนวกแนบทาย 1 เปนอยางนอย 

3) จัดเวทีรับฟงความคิดเห็นฯ เพ่ือทบทวนรางรายงานการ

ประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ (Public Review) 

9. พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 

และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

- เปนบทบัญญัติท่ีคุมครองสิทธิประโยชนของลูกจางเก่ียวกับขอบเขต

ของการใชบังคับกฎหมาย ฐานะและความรับผิดชอบของผูประกอบ

กิจการและผูรับเหมาคาแรง การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข 

และอัตราการจายคารักษาพยาบาล คาฟนฟูสมรรถภาพในการ

ทํางาน คาทําศพ คาทดแทน และเงินเพ่ิมกรณีนายจางไมจายเงิน

สมทบหรือจายไมครบจํานวน รวมท้ังหลักเกณฑการยื่นแบบรายการ

ขึ้นทะเบียนนายจาง การแจงการประสบอันตราย เจ็บปวย หรือสูญ

หาย และการยื่นคํารองขอรับเงินทดแทน เปนตน และมีประกาศ

กระทรวงแรงงาน เรื่อง กําหนดชนิดของโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะ

หรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทํางาน พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 24 

กรกฎาคม พ.ศ. 2550 

10. พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551  

(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553  

(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560 

(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 

(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

- กฎหมายคุมครองแรงงานเปนกฎหมายที่บทบัญญัติ ถึงสิทธ ิ

และหนาที่ระหวาง นายจางและลูกจางโดยกําหนดมาตรฐานข้ันต่ํา

ในการใชแรงงานและการจายคาตอบแทนในการทํางาน เพื่อให

ลูกจางทํางานดวยความปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยอันดีไดรับ

คาตอบแทนและสวัสดิการตามสมควร ท้ังนี้เพ่ือใหการใชแรงงาน

เกิดประโยชนสูงสุดแกนายจาง ลูกจาง และประเทศ 

11. พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีว- 

อนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

พ.ศ. 2554 

- พระราชบัญญัตินี้เปนกฎหมายในการควบคุมสถานประกอบกิจการ

ตางๆ ในประเทศ ในดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดลอมในการทํางาน โดยสาระสําคัญในหมวด 1 บททั่วไป 

มาตรา 6 ใหนายจางมีหนาที่จัดและดูแลสถานประกอบกิจการ 

และลูกจางใหมีสภาพการทํางานและสภาพแวดลอมในการทํางาน 

ที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมทั้ งสงเสริมสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของลูกจางมิใหลูกจางไดรับอันตรายตอชีวิต รางกาย 

จิตใจ และสุขภาพอนามัย ใหลูกจางมีหนาที่ ใหความรวมมือ 

กับนายจางในการดําเนินการและสงเสริมดานความปลอดภัย  

อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน เพื่อให เกิด 

ความปลอดภัยแกลูกจางและสถานประกอบกิจการ และหมวด 4 

การควบคุม กํากับ ดูแล มาตรา 32 เพื่อประโยชนในการควบคุม 
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ตารางที่ 1.8-1 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการศึกษาผลกระทบสิง่แวดลอมของโครงการฯ 

กฎหมายที่เกีย่วของ รายละเอียดโดยสังเขป 

กํากับ ดูแลการดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดลอมในการทํางาน ใหนายจางดําเนินการดังตอไปนี ้

1) จัดใหมีการประเมินอันตราย 

2) ศึกษาผลกระทบของสภาพแวดลอมในการทํางานที่มีผล 

ตอลูกจาง 

3) จัดทําแผนการดําเนินงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดลอมในการทํางาน และจัดทําแผนการควบคุม 

ดูแลลกูจางและสถานประกอบกิจการ 

4) สงผลการประเมินอันตราย การศึกษาผลกระทบ แผนการ

ดําเนินงานและแผนการควบคุมตาม 1) 2) และ 3) ใหอธิบดี

หรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย 

- กฎกระทรวงและประกาศภายใตพระราชบัญญัติความปลอดภัย  

อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554 ไดแก 

กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และ

ดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม

ในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 

5) ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง บัญชีรายชื่อ

สารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 

6) ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง แบบบัญชี

รายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดขอมูลความปลอดภัย 

ของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 

7) ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ 

วิธีการ และเงื่อนไขการฝกอบรมผูบริหาร หัวหนางาน และ

ลูกจางดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม 

ในการทํางาน พ.ศ. 2555 

8) กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และ

ดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม

ในการทํางานเกี่ยวกับความรอน แสงสวาง และเสยีง พ.ศ. 2559 

12. ขอกําหนดของสํานักงานการบินพลเรือน

แหงประเทศไทย ฉบับที่  14 วาดวย

มาตรฐานสนามบิน พ.ศ. 2562 

- เปนขอกําหนดเกี่ยวกับการบริหารจัดการสนามบิน ซึ่งใชบังคับ 

กับสนามบินที่ใหบริการแกสาธารณะที่ตั้งอยูบนพ้ืนดิน ประกอบดวย 

ระบบอางอิงทั่วไป การรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะ  

การออกแบบ สนามบิน วิธีปฏิบัติเฉพาะสําหรับการดําเนินงาน 

ของสนามบิน การบํารุง รักษาสนามบิน 

13. ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กําหนด

เขตบริเวณใกลเคียงสนามบินนานาชาติ

ระยอง-อูตะเภา ในทองท่ีอําเภอบางละมุง 

- เปนประกาศใหเขตบริเวณใกลเคียงสนามบินนานาชาติระยอง- 

อูตะเภา ในทองที่ตําบลหวยใหญ อําเภอบางละมุง ตําบลบางเสร  

ตําบลพลูตาหลวง ตําบลสัตหีบ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี   
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ตารางที่ 1.8-1 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการศึกษาผลกระทบสิง่แวดลอมของโครงการฯ 

กฎหมายที่เกีย่วของ รายละเอียดโดยสังเขป 

อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอําเภอ

บานฉาง จังหวัดระยอง เปนเขตปลอดภัย

ในการเดินอากาศ พ.ศ. 2538 

และตําบลสํานักทอน ตําบลพลา ตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง 

จั งหวัดระยอง ภายในแนวเขต ตามแผนที่ท ายประกาศ น้ี  

เปนเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ 

มาตรฐานดานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ 

14. มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โดยท่ัวไป 

- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม

แหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง 

กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ 

ในบรรยากาศโดยทั่วไป 

- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม

แหงชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง 

กําหนดมาตรฐานคากาซซัลเฟอร 

ไดออกไซดในบรรยากาศโดยท่ัวไป 

ในเวลา 1 ชั่วโมง 

- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม

แหงชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง 

กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ 

ในบรรยากาศโดยทั่วไป 

- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม

แหงชาติ ฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2550) เรื่อง 

กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ 

ในบรรยากาศโดยทั่วไป 

- ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง 

กําหนดคาเฝาระวังสําหรับสารอินทรีย

ระเหยงายในบรรยากาศโดยทั่วไป 

ในเวลา 24 ชั่วโมง 

- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม

แหงชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง 

กําหนดมาตรฐานคากาซไนโตรเจน 

ไดออกไซดในบรรยากาศโดยท่ัวไป 

- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม

แหงชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) เรื่อง 

กําหนดมาตรฐานฝุนละอองขนาด 

ไมเกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศ

โดยท่ัวไป 

ใชสําหรับเปรียบเทียบกับคุณภาพสิ่งแวดลอมในปจจุบันและประเมิน 

ผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 
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ตารางที่ 1.8-1 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการศึกษาผลกระทบสิง่แวดลอมของโครงการฯ 

กฎหมายที่เกีย่วของ รายละเอียดโดยสังเขป 

15. มาตรฐานระดับเสียง 

- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม

แหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง 

กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 

- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม

แหงชาติฉบับท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง 

คาระดับเสียงรบกวน 

- ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง  

การคํานวณคาระดับเสยีง (ประกาศ ณ 

วันท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2540) 

- ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ 

เรื่ อ ง วิ ธีการตรวจวัดระดับเ สีย ง

พ้ืนฐาน ระดับเสียงขณะไมมี การ

รบกวน การตรวจวัด และคํานวณ

ระดับเสียงขณะมีการรบกวน การ

คํานวณคาระดับการรบกวน และแบบ 

บันทึกการตรวจวัด เสี ย ง รบกวน  

(31 สิงหาคม พ.ศ. 2550) 

16. มาตรฐานระดับความสั่นสะเทือน 

- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม

แหงชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง 

กําหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือน

เพ่ือปองกันผลกระทบตออาคาร 

17. การจัดการกากของเสียอันตราย 

- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง 

ระบบเอกสารกํากับการขนสงของเสีย

อันตราย พ.ศ. 2547 

- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง 

การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว 

พ.ศ. 2548 

18. มาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้ง 

- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนด

มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง

จากอาคารบางประเภทและ 

บางขนาด พ.ศ. 2548 
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาต ิ

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรนุแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อาํเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 1-49 
 

ตารางที่ 1.8-1 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการศึกษาผลกระทบสิง่แวดลอมของโครงการฯ 

กฎหมายที่เกีย่วของ รายละเอียดโดยสังเขป 

- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง 

กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย

น้ําทิ้ง จากโรงงาน พ.ศ. 2560 

- กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ

วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและ

ขอมูลการจัดทําบันทึกรายละเอียด 

และรายงานสรุปผลการทํางานของ

ระบบบําบัดนํ้าเสีย พ.ศ. 2555 

19. มาตรฐานการตรวจสุขภาพของพนักงาน 

- กฎกระทร วง แร ง ง าน  กํ าหน ด

หลักเกณฑ และวิธีการตรวจสุขภาพ

ของลูกจ างและสงผลการตรวจ 

แกพนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547 

- ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครอง

แรงงาน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและ

วิธีการตรวจสุขภาพลูกจางและแบบ

รายงานผลการตรวจสุขภาพลูกจาง 

ที่ทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย 

พ.ศ. 2535 
 

 

1.9 เนื้อหาในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการฯ ประกอบดวย 7 บท ดังนี้ 

บทที่ 1 บทนํา 

บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ 

บทที่ 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

บทที่ 4 การมีสวนรวมของประชาชนและการประชาสัมพันธโครงการ 

บทที่ 5 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

บทที่ 6 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 

บทที่ 7 แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
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