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บทที่ 2 

รายละเอียดโครงการ 

กองทัพเรือ (ทร.) และสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) มีความ

ประสงคที่จะพัฒนาสนามบินนานาชาติอูตะเภาใหเปนศูนยกลางการบินทีส่ามารถรองรบัผูโดยสารไดสูงสุด 70 ลานคน

ตอป ในป พ.ศ. 2591 ซึ่งเปนการคาดการณปริมาณการใชสนามบินในกรณีมีการเติบโตมากกวากรณีฐาน (Aggressive 

Scenario) สําหรับรองรับกิจกรรมที่เกินขีดความสามารถของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (BKK) และทาอากาศยาน 

ดอนเมือง (DMK) ซึ่งการพัฒนาสนามบินนานาชาติอูตะเภาใหสามารถรองรับผูโดยสารไดตามการคาดการณขางตน 

จําเปนตองพัฒนาสนามบินนานาชาติอูตะเภา (สวนขยาย) ขนาดพ้ืนที่ประมาณ 4,415 ไร ซึ่งจะมีการกอสราง 

ทางวิ่งที่ 2 (Runway 2) ขนาดความยาวทางวิ่ง 3,505 เมตร โดยสนามบินสวนขยาย ประกอบดวยพ้ืนที่ 2 สวน  

คือ 1) องคประกอบที่เปนระบบขนสงทางอากาศ และ 2) พื้นที่ธุรกิจการคา (Commercial Gateway) โดย 

เมื่อกอสรางแลวเสร็จ องคประกอบของระบบขนสงทางอากาศจะประกอบดวยสนามบินปจจุบัน รวมกับพ้ืนที่

สนามบินสวนขยาย ซึ่งครอบคลุมถึงระยะดําเนินการที่ไดพิจารณากิจกรรมการดําเนินงานของสนามบินที่ครอบคลุม

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

จะไมรวมอยูในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมในรายงานฉบับนี้ แตกําหนดพ้ืนที่พัฒนาไวเพ่ือใหเห็นภาพรวม 

ของการพัฒนาสนามบินอูตะเภาทั้งหมด ดังรายละเอียดที่ไดอธิบายไวในบทที่ 1 หัวขอ 1.3 แผนงานในการ

ดําเนินการพัฒนาสนามบิน สําหรับขอบเขตการศึกษาและจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมฉบับนี้  

จะพิจารณากิจกรรมการพัฒนาทางวิ่งที่ 2 (Runway 2) พรอมอุโมงค (Tunnel) ลอดใตทางวิ่งและทางขับคูขนาน อาคาร

ผูโดยสารหลังที่ 3 (Terminal 3) อาคารเทียบเคร่ืองบินรอง (Satellite Terminal) ลานจอดอากาศยาน (Apron) สถานี

รถไฟอูตะเภา (U-tapao HSR Station) ศูนยธุรกิจการคา (Commercial Gateway) พื้นที่สนับสนุน (Airport City) 

อาคารคลังสินคา (Cargo Terminal) ซึ่งอยูในพื้นที่สนามบินสวนขยาย 

2.1 ที่ตั้งและพื้นที่ศึกษาของโครงการ 

สนามบินนานาชาติอูตะเภา ตั้งอยูในพ้ืนที่ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง มีพื้นที่ประมาณ 

12,689 ไร ดังรูปที่ 2.1-1 โดยมีอาณาเขตติดตอ ดังนี้  

ทิศเหนือ ติดตอ เทศบาลเมืองบานฉาง 

ทิศใต  ติดตอ ชายฝงทะเลอาวไทย 

ทิศตะวันออก ติดตอ เทศบาลตําบลบานฉาง 

ทิศตะวันตก ติดตอ องคการบริหารสวนตําบลพลูตาหลวง 

โดยพื้นที่กอสรางทางวิ่งและทางขับที่ 2 และองคประกอบที่เกี่ยวของ อยูในพื้นที่สนามบินสวนขยาย  

โดยโครงการไดกําหนดกรอบพ้ืนที่ศึกษา (กรอบเสนสีมวง) ตามลักษณะกิจกรรมของโครงการและผลกระทบหลัก 

ครอบคลุมพื้นที่ดานตะวันออกและตะวันตกจากขอบเขตสนามบินนานาชาติอูตะเภา (กรอบเสนสีเขียว) ออกไป 

ดานละ 6 กิโลเมตร และดานเหนือและใตออกไปดานละ 10 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 2.1-1 ซึ่งพ้ืนที่ศึกษานี้ครอบคลุม 
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2 จังหวัด ไดแก จังหวัดระยอง (อําเภอบานฉาง และอําเภอเมืองระยอง) และจังหวัดชลบุรี (อําเภอบางละมุง และ

อําเภอสัตหีบ) รายละเอียดดังกลาวแลวในบทที่ 1 ขอ 1.5 พื้นที่และวิธีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม 

รูปที่ 2.1-1 ที่ตั้งและพื้นที่ศึกษาของโครงการ 
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2.2 การพิจารณาทางเลือกตําแหนงของทางวิ่งที่ 2 

รายละเอียดการพิจารณาทางเลือกตําแหนงของทางวิ่งที่ 2 โดยอางอิงจากผลการประเมินระยะหางทางวิ่ง 

ที่เหมาะสม โครงการจัดทําแผนแมบทโครงการศึกษาความเหมาะสมโครงการพัฒนาสนามบินอูตะเภา และพื้นที่

โดยรอบ จังหวัดระยอง พ.ศ. 2561 ซึ่งในการศึกษานั้นไดเสนอทางเลือกสําหรับระยะหางไว 3 ทางเลือก คือ  

ที่ระยะหาง 1,140  1,400 และ 1,525 เมตร โดยพิจารณาจากขอจํากัดของพื้นที่ที่เปนอุปสรรคตอระดับการรอนลง

ของเครื่องบิน ไดแก เขาโกรกตะแบก และทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (มอเตอรเวย) รวมทั้งการวางผังการใชพื้นที่ 

ของสนามบิน โดยเฉพาะตําแหนงอาคารผูโดยสารแหงที่ 3 รายละเอียดแนวทางเลือกตําแหนงของทางวิ่งที่ 2 มีดังนี ้

ทางเลือกที่ 1 : ระยะหางของทางวิ่งที่ 2 กับทางวิ่งปจจุบัน 1,140 เมตร 

ทางเลือกที่ 1 นี้ สามารถหลีกเลี่ยงการปรับระดับความสูงของเขาโกรกตะแบกได โดยไมจําเปนตองปรับ

ความสูงของทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 แตเนื่องจากระยะหางระหวางทางวิ่งคอนขางแคบทําใหมีขอจํากัดสําหรับ 

การวางผังการใชพื้นที่ของสนามบิน รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 2.2-1 

ทางเลือกที่ 2 : ระยะหางของทางวิ่งที่ 2 กับทางวิ่งปจจุบัน 1,400 เมตร 

กรณีทางเลือกที่ 2 ตองมีการลดระดับความสูงของเขาโกรกตะแบก เนื่องจากพื้นที่บางสวนอยูในแนวเขต

พื้นที่การบิน รวมทั้งตองมีการปรับลดความสูงของทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 เนื่องจากอยูในแนวเขตพื้นที่การบิน 

อยางไรก็ตาม ดวยระยะหางนี้ทําใหมีความยืดหยุนในการวางผังการใชพ้ืนที่ของสนามบินในอนาคตได และยังสามารถ

ใชพื้นที่ระหวางทางวิ่งเพ่ือพัฒนาอาคารผูโดยสารและลานจอดอากาศยานไดเพียงพอ รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 2.2-2 

ทางเลือกที่ 3 : ระยะหางของทางวิ่งที่ 2 กับทางวิ่งปจจุบัน 1,525 เมตร 

สําหรับทางเลือกที่ 3 ตองมีการลดระดับความสูงของเขาโกรกตะแบก เนื่องจากพื้นที่บางสวนอยูในแนว

เขตพื้นที่การบิน รวมทั้งตองมีการปรับลดความสูงของทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 เนื่องจากอยูในแนวเขตพื้นที่การบนิ 

แตดวยระยะหางระหวางทางวิ่งที่มีชวงกวางขนาดนี้ทําใหมีความยืดหยุนในการวางผังการใชพื้นที่ของสนามบินในอนาคต

ไดดีกวา และสามารถพัฒนาอาคารผูโดยสารขนาดใหญ/หรือแบบหลายหลังได รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 2.2-3 

จากผลการพิจารณาของรัฐบาล โดยคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ตามมติการประชุม 

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ไดกําหนดใหใชระยะหางของทางวิ่ง 1,140 เมตร ในการวางแผนพัฒนาสนามบินนานาชาติ

อูตะเภา ซึ่งเปนระยะหางทางวิ่งที่มีความเหมาะสม และสงผลกระทบนอยที่สุด สรุปรายละเอียดดังรูปที่ 2.2-4 
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รูปที่ 2.2-1  ทางเลือกท่ี 1 : ระยะหางของทางวิ่งที่ 2 กับทางวิ่งปจจุบัน 1,140 เมตร รูปที่ 2.2-2 ทางเลือกท่ี 2 : ระยะหางของทางวิ่งที่ 2 กับทางว่ิงปจจุบัน 1,400 เมตร รูปที่ 2.2-3 ทางเลือกท่ี 3 : ระยะหางของทางวิ่งที่ 2 กับทางว่ิงปจจุบัน 1,525 เมตร 

• หลีกเลี่ยงการปรับระดับความสูงของเขาโกรกตะแบกได 

• ไมจําเปนตองปรับความสูงของทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 

• ระยะหางมีชวงแคบ จะมีขอจํากัดสําหรับการวางผังการใชพื้นที่ของสนามบิน  

• ตองมีการลดระดับความสูงของเขาโกรกตะแบก เนื่องจากพื้นทีบ่างสวนอยูในแนว

เขตพ้ืนที่การบิน  

• ตองมีการปรับลดความสูงของทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 

• มีความยืดหยุนในการวางผังการใชพื้นที่ของสนามบินในอนาคตได  

• ตองมีการลดระดับความสูงของเขาโกรกตะแบก เนื่องจากพื้นทีบ่างสวนอยูในแนว

เขตพ้ืนที่การบิน  

• ตองมีการปรับลดความสูงของทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 

• มีความยืดหยุนในการวางผังการใชพื้นที่ของสนามบินในอนาคตไดดี  
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รูปที่ 2.2-4 ระยะหางของทางวิ่งที่ 2 กับทางวิ่งปจจุบัน 1,140 เมตร 

  

Future Highway 7 

Future High Speed Rail 
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โครงการไดพิจารณาอุปสรรคตอการข้ึนลงของเครื่องบินตามขอกําหนดของสํานักงานการบินพลเรือนแหง

ประเทศไทย ฉบับที่ 14 วาดวยมาตรฐานสนามบิน แสดงดังรูปที่ 2.2-5 และพบวาโครงสรางของรถไฟฟาความเร็วสูง 

ที่ลงใตดินตัดผานระยะหัวทางวิ่งที่ 1 ไมเปนอุปสรรคตอการข้ึนลงของเครื่องบินตามแนวพ้ืนผิวแนวรอน (Approach 

Surface) ของทางวิ่งที่ 1 และ 2 แสดงดังรูปที่ 2.2-6 ถึงรูปที่ 2.2-8  

ที่มา : โครงการจางที่ปรึกษาสนับสนุนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อบริหารและกํากับสัญญา โครงการ

พัฒนาสนามบินอูตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รูปที่ 2.2-5 พื้นผิวจํากัดสิ่งกีดขวาง ตามขอกําหนดของสํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย 
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ขอกําหนด กพท. 

 
ขอกําหนด กพท. 

 

 

ที่มา : โครงการจางที่ปรึกษาสนับสนุนสาํนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อบริหารและกํากับสัญญา โครงการพัฒนาสนามบินอูตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รูปที่ 2.2-6 พื้นผิวจํากัดสิ่งกีดขวางของทางวิ่งที่ 1 และ 2 
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ที่มา : โครงการจางที่ปรึกษาสนับสนุนสาํนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อบริหารและกํากับสัญญาโครงการพัฒนาสนามบินอูตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รูปที่ 2.2-7 พื้นผิวแนวรอน (Approach Surface) ของทางวิ่งที่ 1 สนามบินนานาชาติอูตะเภา 
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ที่มา : โครงการจางที่ปรึกษาสนับสนุนสาํนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อบริหารและกํากับสัญญาโครงการพัฒนาสนามบินอูตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รูปที่ 2.2-8 พื้นผิวแนวรอน (Approach Surface) ของทางวิ่งที่ 2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา 
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2.3 แนวทางการพัฒนาสนามบินนานาชาติอูตะเภา (สวนขยาย) 

ในการพัฒนาพ้ืนที่สนามบินสวนขยาย นั้น จะมีกองทัพเรือ และ สกพอ. เปนหนวยงานหลักในการ

ดําเนินการโครงการ ตามที่คณะกรรมการนโยบายฯ ไดมอบหมาย โดยจะอยูภายในขอบเขตของสัญญารวมลงทุน

โครงการพัฒนาสนามบินอูตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก อันจะมีหนวยงานของรัฐและเอกชนผูประกอบการ

หลักๆ ที่จะเขามาดําเนินการพัฒนา ไดแก  

- กองทัพเรือ รับผิดชอบกอสรางทางวิ่งและทางขับที่ 2 รวมถึงกอสรางอาคารศูนยซอมอากาศยาน 

ของการบินไทย (TG : MRO)  

- สกพอ. บริหารจัดการการใชประโยชนที่ดินในเขตสงเสริมฯ 6,500 ไร ซึ่งเปนการดําเนินการ 

แทนกรมธนารักษ ตามที่ไดระบุไวใน พ.ร.บ. EEC มาตรา 53 นอกจากนี้ สกพอ. ยังมีหนาที่รับผิดชอบตามระบุในสัญญา 

รวมลงทุนโครงการพัฒนาสนามบินอูตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก เนื่องดวย สกพอ. เปนคูสัญญาฝายรัฐ 

ในสัญญารวมลงทุน   

- บริษัท อูตะเภา อินเตอรเนชั่นแนล เอวิเอชั่น จํากัด (UTA) ในฐานะเอกชนรวมลงทุนโครงการพัฒนา

สนามบินและเมืองการบินภาคตะวันออก ดําเนินการพัฒนางานสวนอาคารสําหรับสนามบินนานาชาติอูตะเภา  

(สวนขยาย) และพัฒนาสวนเมืองการบิน (Airport City) และจะเปนผูบริหารสนามบินนานาชาติอูตะเภาภายใต

ใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะ ทั้งหมดแทนการทาอากาศยานอูตะเภา กองทัพเรือ โดยเมื่ออาคาร

ผูโดยสารหลังใหม (หลังที่ 3) กอสรางแลวเสร็จ กอนเปดใหบริการสนามบินนานาชาติอูตะเภา กองทัพเรือ  

จะดําเนินการโอนใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะ เพื่อ UTA จะไดสามารถใหบริการสนามบินนานาชาต ิ

อูตะเภาทั้งหมดได ซึ่งจะมีการโอนยายกิจกรรมการบินเชิงพาณิชยจากอาคารผูโดยสารหลังที่ 2 (และหลังที่ 1 ถาม ี

การใชงานอยูในชวงเวลานั้น) ไปยังอาคารผูโดยสารหลังที่ 3 โดยกองทัพเรอืจะดําเนินการใหมีการใชประโยชนรวมกัน

ระหวางการบินทหารและการบินพลเรือน ตามที่กองทัพเรอื และ UTA จะไดมีการลงนามในขอตกลงการใชประโยชน

รวมกัน (Joint Use Agreement : JUA) โดยใหเปนไปตามกฎหมายการเดินอากาศ  

- บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย (จํากัด) พัฒนาหอบังคับการบินแหงใหมและใหบริการ 

การเดินอากาศ 

- เอกชนผูประกอบการใหบริการสาธารณูปโภคกลาง ไดแก ผูประกอบการใหบริการระบบผลิตไฟฟา

และน้ําเย็น (บริษัท บี.กริม จํากัด (มหาชน)) ผูประกอบการใหบริการระบบประปาและบําบัดน้ําเสีย (บริษัท จัดการ

และพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน)) หรือ บริษัท อีสทวอเตอร จํากัด และผูประกอบการใหบรกิาร

ระบบเตมิน้ํามันอากาศยาน 

- บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ดําเนินการใหบริการศูนยซอมอากาศยานอูตะเภา 

- สถาบันการบินพลเรอืน ดําเนินการพัฒนาศูนยฝกอบรมดานบุคลากรการบิน 

การพัฒนาองคประกอบตามผังภาพรวมทั้งหมด ดังกลาวขางตน ตามแนวทางของแผนแมบทโครงการ

ศึกษาความเหมาะสม โครงการพัฒนาสนามบินอูตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกและพื้นที่โดยรอบ  

จังหวัดระยอง พ.ศ. 2561 แบงการพัฒนาออกเปน 3 ระยะ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2.3-1 และรูปที่ 2.3-1 
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ตารางที่ 2.3-1 องคประกอบกิจกรรมที่จะเกิดข้ึนในพื้นท่ีสนามบินนานาชาติอูตะเภาสวนขยายและพื้นท่ีโดยรอบ 

ลําดับ รายการ ตําแหนงกิจกรรม 
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2571)  

พัฒนาชวงป พ.ศ. 2564-2566 

ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2581)  

พัฒนาชวงป พ.ศ. 2573-2576 

ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2591)  

พัฒนาชวงป พ.ศ. 2583-2586 

1 ทางว่ิงท่ี 2 (Runway 2)  

และทางขับ (Taxiway) 

ในพ้ืนที่โครงการ ทางว่ิงที่ 2 กวาง 60 เมตร 

ยาว 3,505 เมตร  

และทางขับคูขนานทางว่ิงท่ี 1 และ 2 

- - 

2 อาคารผูโดยสาร หลังที่ 3  

(Terminal 3) 

และอาคารเทียบเครื่องบินรอง 

(Satellite Terminal) 

ในพ้ืนที่โครงการ อาคารผูโดยสารหลังท่ี 3 

(รองรับผูโดยสาร 14* 

ลานคนตอป) 

อาคารผูโดยสารหลังท่ี 3 

(สวนขยาย สําหรับรองรับผูโดยสาร

เพ่ิมขึ้นเปน 38* ลานคนตอป) 

อาคารเทียบเครื่องบินรอง สําหรับ

รองรับผูโดยสารเพ่ิมขึ้นเปน 70* 

ลานคนตอป) 

3 สถานีรถไฟความเรว็สูงอูตะเภา 

(U-tapao HSR Station) 

ในพ้ืนที่โครงการ สถานีรถไฟความเร็วสูงอูตะเภา  

และงานอุโมงคใตดิน 

- - 

4 ศูนยธุรกิจการคาอํานวยการขนสงทาง

อากาศ (Commercial Gateway) 

และพื้นที่สนับสนุน (Airport City) 

ในพ้ืนที่โครงการ โดยเอกชนรวมลงทุน โดยเอกชนรวมลงทุน โดยเอกชนรวมลงทุน 

5 พ้ืนที่สนับสนุนธุรกิจการบิน/พ้ืนทีธุ่รกิจ 

(Airport City) 

นอกพื้นที่โครงการ โดยเอกชนรวมลงทุน โดยเอกชนรวมลงทุน โดยเอกชนรวมลงทุน 

6 อาคารคลังสินคา  

(Cargo Terminal and Cargo Village) 

ในพ้ืนที่โครงการ 0.194 ลานตันตอป 0.591 ลานตันตอป 1.108 ลานตันตอป 

7 เขตประกอบการคาเสรี  

(Free Trade Zone) 

นอกพื้นที่โครงการ อาคารสินคาและเขตประกอบ 

การคาเสรี ระยะที่ 1 

อาคารสินคาและเขตประกอบ 

การคาเสรี ระยะที่ 2 

อาคารสินคาและเขตประกอบ 

การคาเสรี ระยะที่ 3 

8 ศูนยซอมบํารุงอากาศยานอ่ืน นอกพื้นที่โครงการ MRO ระยะที่ 1 MRO ระยะที่ 2 MRO ระยะที่ 3 
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ตารางที่ 2.3-1 องคประกอบกิจกรรมที่จะเกิดข้ึนในพื้นท่ีสนามบินนานาชาติอูตะเภาสวนขยายและพื้นท่ีโดยรอบ 

ลําดับ รายการ ตําแหนงกิจกรรม 
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2571)  

พัฒนาชวงป พ.ศ. 2564-2566 

ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2581)  

พัฒนาชวงป พ.ศ. 2573-2576 

ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2591)  

พัฒนาชวงป พ.ศ. 2583-2586 

9 ศูนยซอมบํารุงอากาศยาน 

ของการบินไทย 

(TG MRO) 

นอกพื้นที่โครงการ อาคารศูนยซอมบํารุงอากาศยาน 

ของการบินไทย ระยะที่ 1  

และผิวทางสําหรับทางขับ 

อาคารศูนยซอมบํารุงอากาศยาน 

ของการบินไทย ระยะที่ 2 

- 

10 ลานจอดอากาศยาน (Apron) 

ของศูนยซอมอากาศยาน 

(Maintenance Repair and 

Overhaul : MRO) 

นอกพื้นที่โครงการ ลานจอดอากาศยาน 

ของศูนยซอมอากาศยาน (MRO) 

- - 

11 ศูนยฝกอบรมบุคลากร 

ดานการบินและอวกาศ 

นอกพื้นที่โครงการ ศูนยฝกอบรมบุคลากรดานการบิน 

และอวกาศ ระยะที่ 1 

ศูนยฝกอบรมบุคลากรดานการบินและ

อวกาศ ระยะที่ 2 

- 

12 ระบบสาธารณูปโภคสวนกลาง        

ไฟฟา นอกพื้นที่โครงการ โรงไฟฟาพลังงานความรอนรวม 

ขนาด 80 MW (อยูระหวางทํา EIA) 

โรงไฟฟาพลังงานแสดงอาทิตย 15 MW 

ระบบกักเก็บพลังงาน 50 MWh 

  - 

ประปา นอกพื้นที่โครงการ 10,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน 10,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน - 

ระบบบําบดันํ้าเสีย นอกพื้นที่โครงการ 8,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน 8,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน  

บริการเช้ือเพลิงอากาศยาน นอกพื้นที่โครงการ 15 ลานลิตร 10 ลานลิตร - 

ที่มา : โครงการวางแผนแมบทโครงการศกึษาความเหมาะสม โครงการพัฒนาสนามบินอูตะเภาและพื้นทีโ่ดยรอบ จังหวัดระยอง, พ.ศ. 2561 
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ที่มา : โครงการจางที่ปรึกษาสนบัสนุนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อบริหารและกํากับสัญญาโครงการพัฒนาสนามบินอูตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 จัดทําขึ้นโดยอางอิงแนวทางท่ีใหไวในแผนแมบทโครงการศกึษาความเหมาะสม โครงการพัฒนาสนามบินอูตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกและพืน้ที่โดยรอบ จังหวัดระยอง พ.ศ. 2561  

รูปที่ 2.3-1 กรอบพื้นที่โครงการและผังภาพรวมองคประกอบกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในพื้นท่ีสนามบินนานาชาติอูตะเภาสวนขยายและพื้นท่ีโดยรอบ  
 

อุโมงคลอดใตทางวิ่งที่ 2 
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2.4 องคประกอบของโครงการภายในพื้นที่โครงการ 

สําหรับขอบเขตการศึกษาและจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมฉบับนี้ จะพิจารณา

กิจกรรมการพัฒนาทางวิ่งที่ 2 พรอมอุโมงคลอดใตทางวิ่งและทางขับคูขนาน อาคารผูโดยสารหลังที่ 3 อาคารเทียบ

เครื่องบินรอง ลานจอดอากาศยาน สถานีรถไฟอูตะเภา ศูนยธุรกิจการคา พื้นที่สนับสนุน อาคารคลังสินคา ภายใน

พื้นที่สนามบินสวนขยาย ดังรูปที่ 2.3-1 และตารางที่ 2.3-1 ซึ่งองคประกอบเหลานี้ เปนสวนที่สนับสนุนใหเกิด 

การรองรบัจํานวนผูโดยสารไดสูงสุด 70 ลานคนตอปในป พ.ศ. 2591 ในอนาคต รายละเอียดดังนี้ 

 ทางวิ่งและทางขบัท่ี 2 

ทางวิ่งและทางขับที่ 2 ใชเวลากอสรางประมาณ 36 เดือน โดยทางวิ่งที่ 2 ตั้งอยูทางดานทิศตะวันออก 

ของทางวิ่งที่ 1 วางตัวขนานไปกับทางวิ่งที่ 1 ที่ระยะหาง 1,140 เมตร มีความยาวทางวิ่งวัดจากหัวทางวิ่งทั้งสองฝง 

(หัวทางวิ่ง 18 และหัวทางวิ่ง 36) 3,505 เมตร รหัส F ความกวางของทางวิ่ง 60 เมตร ไหลทางแตละขาง 

ยาว 15 เมตร สวนทางขับที่ 2 วางตัวคูขนานไปกับทางวิ่งที่ 2 จํานวน 6 เสน (ซาย 2 เสน ขวา 2 เสน และขวา 

ของทางวิ่งที่ 1 จํานวน 2 เสน) ทางขับรหัส F มีความกวาง 23 เมตร  

สําหรับงานกอสรางอุโมงคลอดใตทางวิ่งที่ 2 ที่เชื่อมระหวางอาคารผูโดยสารหลังที่ 3 (หมายเลข 1  

ในรูปที่ 2.3-1) กับอาคารเทียบเครื่องบินรอง (หมายเลข 1.1 ในรูปที่ 2.3-1) ซึ่งจําเปนตองดําเนินการพรอมกับการ

กอสรางทางวิ่งที่ 2 เพื่อไมใหมีงานกอสรางโครงสรางหลักใตทางวิ่งที่ 2 หลังเปดใหบริการแลว โดยหลังจากกอสราง

อุโมงคสวนลอดใตทางวิ่งที่ 2 แลวเสร็จ จะยังไมมีการเปดใชงานสวนนี้ใน Phase 1 และ 2  ดังนั้น การใชอาคาร

ผูโดยสารหลังที่ 3 ในระยะที่ 1 จึงออกแบบใหมีถนนภายในเขตการบินเพื่อเชื่อมตอกับกิจกรรมดานทิศตะวันออก 

ทั้งนี้ อุโมงคลอดใตทางวิ่งที่ 2 กอสรางเพ่ือรองรับอุโมงค โดยภายในอุโมงคมรีะบบเคลื่อนยายผูโดยสาร

อัตโนมัติ (Automated People Mover : APM) อุโมงคขนกระเปาสัมภาระ และอุโมงคระบบสาธารณูปโภค  

ใหสอดคลองกับผังแมบทของกองทัพเรือ ที่กําหนดใหมีการเชื่อมตอระหวางอาคารผูโดยสารหลังที่ 3 และอาคารเทียบ

เครื่องบินรอง (Satellite Terminal) ดังรูปที่ 2.4-1 โดยขอบเขตงานกอสรางอุโมงคลอดใตทางวิ่งที่ 2 จะอยูในความ

รับผิดชอบของ สกพอ. และกองทัพเรือ โดยจะสิ้นสุดที่ระยะประมาณ 200 เมตร กอนถึงอาคารผูโดยสารหลังที่ 3 

หลังจากนั้นเอกชนจะกอสรางอุโมงคสวนที่เหลือใหสอดคลองกับระดับของอาคารผูโดยสารตอไป 
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ที่มา : โครงการจางที่ปรึกษาสนับสนุนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อบริหารและกํากับสัญญา โครงการพัฒนาสนามบินอูตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รูปที่ 2.4-1 แนวคิดการกําหนดตําแหนงอุโมงคเชื่อมตอระหวางอาคารผูโดยสารและอาคารเทียบเคร่ืองบินรอง 
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 อาคารผูโดยสารหลังที่ 3 และอาคารเทียบเคร่ืองบินรอง 

อาคารผูโดยสารหลังที่ 3 จะกอสรางและใหบริการโดยเอกชนรวมลงทุนโครงการพัฒนาสนามบินอูตะเภา

และเมืองการบินภาคตะวันออก โดยภาครัฐมีแผนเตรียมความพรอมกอนสงมอบพื้นที่โดยใชระยะเวลาประมาณ  

18 เดือนหลังจากลงนามในสัญญารวมลงทุนฯ โดยเอกชนรวมลงทุนจะตองดําเนินการคูขนานในชวงระยะเวลา

ดังกลาวในการจัดหาแหลงเงินทุนและเตรียมความพรอมกอนเริ่มงานกอสรางเพื่อใหสามารถกอสรางใหแลวเสร็จ

ภายใน 3 ป นับถัดจากวันสงมอบพื้นที่ แนวคิดการออกแบบอาคารผูโดยสารหลังที่ 3 เบื้องตนจะรองรับผูโดยสาร 

ขาเขาและขาออกโดยจัดแยกทิศทางการไหลของผูโดยสารในอาคารใหสอดคลองกับพฤติกรรมการเคลื่อนไหว 

ของผูโดยสาร เพื่อใหสนามบินสามารถใหบริการสายการบินแบบเต็มรูปแบบ (Full Service) และสายการบินตนทุนต่ํา 

โดยในเบื้องตนจะเปนอาคารสูงจากระดับพื้นในระดับ 4 ชั้น และจะมีชั้นใตดินสําหรับรองรับการเดินทางเชื่อมโยง

ระหวางการเดินทางทางอากาศและการเดนิทางทางรางดวยรถไฟความเร็วสูง ดังนี้ 

- ชั้นใตดิน เปนพ้ืนที่สําหรับระบบ Automated People Mover : APM เชื่อมตอระหวางอาคาร

ผูโดยสารหลังที่ 3 และอาคารเทียบเคร่ืองบินรอง 

- ชั้น 1 เปนพ้ืนที่สําหรับเชื่อมตอกับรถสาธารณะ และพ้ืนที่งานบริการภาคพื้น Ground Service & 

Loading  

- ชั้น 2 เปนพื้นที่สําหรับผูโดยสารขาเขา พื้นที่พาณิชย ดานตรวจคนเขาเมือง และพื้นที่รับกระเปา 

- ชั้น 3 เปนพื้นที่รานคาและพาณิชย และพื้นที่งานระบบ BHS & X-Ray 

- ชั้น 4 เปนพื้นที่สําหรับผูโดยสารขาออก เคานเตอร Check-in พื้นที่รานคาและพาณิชย 

สําหรับอาคารเทียบเคร่ืองบินรองจะเปนพื้นที่ใหบริการสําหรับผูโดยสารขาเขาและขาออก เปนอาคาร 4 ชั้น 

และชั้นใตดิน 1 ชั้น โดยชั้นใตดิน เปน พื้นที่สําหรับระบบ APM เชื่อมตอระหวางอาคารผูโดยสารหลังที่ 3  

และอาคารเทียบเครื่องบินรอง ชั้น 1 เปนพื้นที่สําหรับงานบริการภาคพ้ืน Ground Service & Loading ชั้น 2  

เปนพื้นที่สําหรับผูโดยสารขาเขา ชั้น 3 เปนพื้นที่รานคาและพาณิชย ชั้น 4 เปนพ้ืนที่สําหรับผูโดยสารขาออก  

โดยผูโดยสารสามารถเดินเชื่อมตออาคารผูโดยสารหลังที่ 3 ไปยังศูนยการขนสงภาคพื้น สถานีรถไฟ

ความเร็วสูง และอาคารจอดรถบริเวณดานหนาของอาคารผูโดยสารหลังที่ 3 รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 2.4-2  

และรูปที่ 2.4-3 
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ที่มา : ขอเสนอเอกชนรวมลงทุนโครงการพัฒนาสนามบินอูตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก พ.ศ., 2562 

รูปที่ 2.4-2 แนวคิดการเชื่อมโยงระหวางอาคารหลัก (Main Building Section Diagram) 

 
ที่มา : ขอเสนอเอกชนรวมลงทุนโครงการพัฒนาสนามบินอูตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก พ.ศ., 2562 

รูปที่ 2.4-3 รูปตัดอาคารผูโดยสารหลังที่ 3 และการไหลเวียนผูโดยสารขาเขาและขาออก 
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องคประกอบและสิ่งอํานวยความสะดวกหลักภายในอาคารผูโดยสารหลังที่ 3 ประกอบดวย 

1) ประตูทางออกที่ติดกับอากาศยาน (Contact Gates) ซึ่งรองรบั 54-103 หลุมจอดอากาศยานประชิด

อาคาร (สําหรับรองรับผูโดยสาร 70 ลานคนตอป) แสดงดังรูปที่ 2.4-4 ประกอบดวย 

1.1) ประตูเชื่อมหลุมจอดสําหรับเครื่องขนาด Code C จํานวน 6 หลุมจอด 

1.2) ประตูเชื่อมหลุมจอดสําหรับเครื่องขนาด Code E MARS (หลุมจอด 1 หลุม สามารถรองรับ

เครื่อง Code E ได 1 ลํา หรือรองรบัเคร่ือง Code C ได 2 ลํา) จํานวน 44 หลุมจอด 

1.3) ประตูเชื่อมหลุมจอดสําหรับเครื่องขนาด Code F MARS (หลุมจอด 1 หลุม สามารถรองรับ

เครื่อง Code F ได 1 ลํา หรือรองรบัเคร่ือง Code C ได 2 ลํา) จํานวน 4 หลุมจอด 
 

 
ที่มา : โครงการจางที่ปรึกษาสนับสนุนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อบริหารและกํากับสัญญา โครงการพัฒนา

สนามบินอูตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รูปที่ 2.4-4 ประตูทางออกที่ติดกบัอากาศยาน (Contact Gates) 

 

2) ถนนดานหนาแบบสองระดับ (Dual-Level) แสดงดังรูปที่  2.4-5 พรอมทั้งพื้นที่สําหรับจอด  

สําหรับผูโดยสารขาเขาและขาออก ซึ่งเปนทางยกระดับเขาออกสนามบินสามารถเชื่อมตอจากทางหลวงพิเศษระหวาง

เมืองหมายเลข 7 (Motorway No. 7) โดยกอนถึงอาคารผูโดยสารหลังที่ 3 ถนนจะแบงเปนสองระดับ เพื่อไปชั้น 2 

สําหรับผูโดยสารขาเขา และชั้น 4 สําหรับผูโดยสารขาออก โดยมีตัวอยางทางเขา-ออก ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

แสดงดังรูปที่ 2.4-6 
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ที่มา : ขอเสนอเอกชนรวมลงทุนโครงการพัฒนาสนามบินอูตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก 

รูปที่ 2.4-5 ถนนดานหนาแบบสองระดบั (Dual-Level) 

 

  

  

รูปที่ 2.4-6 ตัวอยางถนนเขาสูอาคารผูโดยสารชั้น 4 ผูโดยสารขาออก และชั้น 2 ผูโดยสารขาออก ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
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ทั้งนี้เพื่อรองรับการเดินทางเขาสูสนามบิน ในบริเวณใกลเคียงพื้นที่อาคารผูโดยสารหลังที่ 3 จะจัดเตรียม

พื้นที่สําหรับจอดรถตั้งอยูดานหนาอาคารผูโดยสาร โดยจะเปนอาคารจอดรถและลานจอดที่อยูบริเวณแนวอุโมงครถไฟ

ความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินที่สามารถรองรถยนตไดในเบื้องตนประมาณ 4,300 คัน แสดงดังรูปที่ 2.4-7 

 
ที่มา : โครงการจางที่ปรึกษาสนับสนุนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อบริหารและกํากับสัญญา โครงการพัฒนา

สนามบินอูตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

รูปที่ 2.4-7 อาคารจอดรถที่ตั้งอยูดานหนาของอาคารผูโดยสารหลังที่ 3 
 

3) อาคารอํานวยการตามแนวยาว ประกอบดวย จุดลงทะเบียน จุดรับสัมภาระ CIQ (Customs 

Immigration Quarantine) ระบบตรวจสอบความปลอดภัย พื้นที่รอรับผูโดยสาร 

4) พื้นที่ตรวจสอบสัมภาระสวนกลาง 

5) ศูนยกลางรานคาปลีกในเขตการบิน 

6) พื้นที่จําเพาะสาํหรับการขยายตวัอาคารอํานวยการในอนาคต 

7) ประตูรอขึ้นเครื่องสวนใหญ (ทั้งการพัฒนาในระยะเริ่มตนและระยะกลาง) จะอยูภายในระยะ 500 เมตร 

จากอาคารอํานวยการ 

8) ระบบเคลื่อนยายผูโดยสารอัตโนมัติ (Automated People Mover : APM) 

9) พื้นที่สนับสนุนไดแก อาคารศูนยกลางขนสงภาคพ้ืน อาคารจอดรถ หอบังคับการบิน โดยที่จอดรถ

สําหรับอาคารผูโดยสารหลังที่ 3 จะออกแบบเปนอาคารจอดรถแยกจากอาคารผูโดยสารหลังที่ 3 ตั้งอยูดานหนา 

ของอาคารผูโดยสารหลังที่ 3 และเปนลานจอดรถตั้งอยูบริเวณดานบนของแนวอุโมงครถไฟความเร็วสูง รวมจอด

รถยนตไดประมาณ 4,300 คัน โดยอาคารจอดรถจะเชื่อมตอกับศูนยขนสงภาคพื้นเพื่อไปยังอาคารผูโดยสารหลังที่ 3 

แสดงดังรูปที่ 2.4-8 โดยดานหนาของอาคารผูโดยสารหลังที่ 3 จะจัดใหมีพื้นที่ Drop Off/Curb Side สําหรับ

ผูโดยสารขาออกที่ชั้น 4 และที่จอดรับผูโดยสารขาเขาที่ชั้น 2 ซึ่งจะมีลักษณะการไหลเวียนของจราจรคลายกับ

สนามบินสุวรรณภมูิ 
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การพัฒนาพื้นที่ปฏิบัติการการบินในสนามบินอูตะเภาสวนขยายจะแบงเปน 3 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 : รองรับจํานวนผูโดยสารประมาณ 14 ลานคนตอป ประกอบดวย อาคารผูโดยสารหลังที่ 3 หลุม

จอดประชิดอาคารและหลุมจอดระยะไกล 

ระยะที่ 2 : รองรับจํานวนผูโดยสารประมาณ 38 ลานคนตอป เปนการขยายอาคารผูโดยสารหลังที่ 3  

และกอสรางหลุมจอดระยะไกลเพิ่มเติม (Remote Parking) ซึ่งผูโดยสารตองนั่งรถ Ramp Bus ออกไปเพื่อโดยสาร

อากาศยาน ดังแสดงในรูปที่ 2.4-9 

ระยะที่ 3 : รองรับจํานวนผูโดยสารประมาณ 70 ลานคนตอป เปนการกอสรางอาคารเทียบเครื่องบินรอง 

(Satellite Building) และเชื่อมตอกับอาคารผูโดยสารหลังที่ 3 ดวยระบบ APM หลุมจอดประชิดอาคารและหลุมจอด

ระยะไกล (Remote Parking) เพิ่มเติม 
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ที่มา : โครงการจางที่ปรึกษาสนับสนุนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อบริหารและกํากับสัญญา โครงการพัฒนาสนามบินอูตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รูปที่ 2.4-8 การเชื่อมโยงระหวางพื้นที่สําหรับการจอดรถยนตที่มาใชบริการโครงการกับอาคารผูโดยสารหลังที่ 3 

 

 
ที่มา : โครงการจางที่ปรึกษาสนับสนุนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อบริหารและกํากับสัญญา โครงการพัฒนาสนามบินอูตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รูปที่ 2.4-9 การพัฒนาพื้นที่ปฏิบัติการบินระยะที่ 2 - ลานจอดอากาศยานระยะไกล (Remote Parking) เพิ่มเติมดานทิศใตของอาคารผูโดยสารหลังที่ 3 
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 ศูนยธุรกิจการคาอํานวยการขนสงทางอากาศ (Commercial Gateway) 

ศูนย ธุ ร กิจการคาอํ านวยการขนส งทางอากาศ (Commercial Gateway บริ เวณหมายเลข 3  

ในรูปที่ 2.3-1 ) ดําเนินการโดยเอกชนรวมลงทุนในการพัฒนาสนามบินนานาชาติอูตะเภา โดยเปนสวนหนึ่ง 

ของโครงการพัฒนาสนามบินนานาชาติอูตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก ตั้งอยูบริเวณดานหนาของสนามบิน

นานาชาติอูตะเภา เพ่ือดึงดูดใหประชาชนในพื้นที่และนักทองเที่ยวเขามาใชบริการสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ  

 อาคารคลังสินคา (Cargo Terminal and Cargo Village) 

อาคารคลังสินคา (Cargo Terminal and Cargo Village บริเวณหมายเลข 6 ในรูปที่ 2.3-1) ดําเนินการ

โดยเอกชนรวมลงทุนในการพัฒนาสนามบินนานาชาติอูตะเภา โดยเปนสวนหนึ่งของโครงการพัฒนาสนามบิน

นานาชาติอูตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก โดยอาคารคลังสินคามีองคประกอบเพื่อรองรับการขนสงสินคา 

ไดประมาณ 6 แสนตันตอป หรือมากกวา ประกอบดวยอาคารคลังสินคา และลานจอดเครื่องบินบรรทุกสินคา  

โดยคาดวาสินคาสวนใหญจะขนสงผานระวางใตทองของเครื่องบินโดยสาร ดังนั้น จึงอาจมีการออกแบบใหมีถนน 

ทางลอดใตทางวิ่งที่ 2 (Runway 2) หรือถนนในพื้นที่ Airside อยางนอย 1 เสนทาง เพ่ือใหรถบรรทุกสินคาวิ่งผานได

โดยไมตองตัดผานทางวิ่ง (Runway)  
 

2.5 ระบบสาธารณูปโภคสําหรับการพัฒนาสนามบินนานาชาติอูตะเภาในพื้นที่โครงการ 

 ระบบไฟฟา ระบบประปา และระบบบําบัดน้ําเสีย 

โครงการสนามบินนานาชาติอูตะเภาสวนขยายจะรับกระแสไฟฟา น้ําประปา และการบําบัดน้ําเสีย  

จากระบบสาธารณูปโภคสวนกลาง ซึ่งตั้งอยูนอกพื้นที่โครงการ โดยมีแนวคิดที่จะใชถนนดานทิศตะวันออก 

ของสนามบินนานาชาติอูตะเภาเปน Main Utility Corridor (พื้นที่นอกโครงการ) เพ่ือวางงานระบบทอตางๆ ไดแก 

สายไฟฟา ทอสงน้ําประปา ทอรวบรวมน้ําเสีย โดยติดตั้งทอเปนระบบใตดินเพ่ือมาใหบริการในพื้นที่โครงการ ไดแก 

อาคารผูโดยสารหลังที่ 3 พื้นที่สนับสนุน พื้นที่ธุรกิจดานหนาอาคารผูโดยสาร (Gateway) และอาคารสินคา (Cargo) 

แสดงดังรูปที่ 2.5-1 สําหรับเขตการบินเดิมจะกําหนดใหใชระบบสาธารณูปโภคปจจุบันตอไป โดยแยกออกจาก

สนามบินสวนขยาย
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ที่มา : โครงการจางที่ปรึกษาสนับสนุนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อบริหารและกํากับสัญญา โครงการพัฒนาสนามบินอูตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รูปที่ 2.5-1 แนวคิดเบื้องตนการวางระบบทอระบบสาธารณูปโภคตางๆ ในพื้นที่โครงการ 
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 ระบบการใหบริการเติมเชื้อเพลิงอากาศยาน 

โครงการจะจัดใหมีการใหบริการเติมเชื้อเพลิงอากาศยาน JET A-1 โดยใชรถบรรทุกน้ํามัน (Refueling 

Truck) และทอ Hydrant ใตดินไปยังหลุมจอดอากาศยาน โดยรบัน้ํามันเชื้อเพลงิอากาศยาน JET A-1 จากคลังน้ํามัน

และสถานีสูบจายน้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน (Hydrant Pump Station) ที่ตั้งอยูภายนอกพื้นที่โครงการ โดยมีพื้นที่

ประมาณ 19 ไร แสดงดังรูปที่ 2.5-2 
 

 
ที่มา : โครงการจางที่ปรึกษาสนับสนุนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อบริหารและกํากับสัญญา โครงการพัฒนา

สนามบินอูตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รูปที่ 2.5-2 แนวคิดเบื้องตนการวางระบบทอ Hydrant สําหรับงานใหบริการเติมเชื้อเพลิงอากาศยาน 
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 ระบบบําบัดน้ําเสียจากอากาศยาน 

น้ําเสียจากอากาศยานเกิดจากการชําระลางและการขับถายของผูโดยสารบนเคร่ืองบิน ซึ่งน้ําเสียและของเสีย

จากอากาศยานสวนใหญจะพบทั้งที่เปนของแข็งและของเหลว โครงการฯ จะจัดการโดยเมื่ออากาศยานมาจอดเทียบ 

ที่หลุมจอดอากาศยานแลว จะมีรถสูบถายของเสีย (Lavatory service truck) มาจอดเทียบและดูดของเสีย 

จากอากาศยาน ตัวอยางการขนถายของเสียออกจากอากาศยานแสดงดังรูปที่ 2.5-3 เพื่อนําไปเขาระบบยอยของเสีย

(Triturator) และระบบบําบัดน้ําเสียจากอากาศยาน เพื่อใหคุณสมบัติของน้ําเสียเปนไปตามตารางแนบทายประกาศ 

การนิคมอุตสาหกรรม แหงประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ําเสียลงสูระบบบําบัด 

น้ําเสียในนิคมอุตสาหกรรม กอนที่จะสงตอไปยังระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลาง ซึ่งบริหารจัดการโดยบริษัท จัดการ 

และพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) หรือ อีสทวอเตอร เพ่ือบําบัดใหเปนน้ําทิ้งที่มีคุณสมบัติ 

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง 

จากแหลงกําเนิดประเภท โรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม ลงวันที่ 29 

มีนาคม 2559 กอนระบายลงสูบอหนวงน้ําของโครงการ (Pond No. 2) และปลอยออกทะเลตอไป รายละเอียดแสดงดัง 

รูปที ่2.5-4 

 
ที่มา : Aviation Learnings Sharing Knowledge of Airport Operations. https://aviationlearnings.com สืบคนเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

รูปที่ 2.5-3 ตัวอยางการขนถายของเสียออกจากอากาศยาน 
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ที่มา : โครงการจางที่ปรึกษาสนับสนุนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อบริหารและกํากับสัญญา โครงการพัฒนา

สนามบินอูตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รูปที ่2.5-4 ผังการจัดการน้ําเสียจากอากาศยานของโครงการฯ 
 

 ถนนหลักภายในโครงการและถนนเขา-ออก สนามบินนานาชาติอูตะเภา 

สนามบินนานาชาติอูตะเภาไดจัดใหมีทางเขาออกโครงการสําหรับผูโดยสารโดยใชถนนสุขุมวิท และ 

ทางหลวงพิเศษระหวางเมืองหมายเลข 7 เปนหลัก รายละเอียดดังนี้ 

ทางหลวงพิเศษระหวางเมืองหมายเลข 7 

กรมทางหลวงรับผิดชอบกอสรางทางหลวงพิเศษระหวางเมืองหมายเลข 7 สวนตอขยายเชื่อมตอสนามบิน

อูตะเภา บริเวณหมายเลข 3 ในรูปที่ 2.5-5 ซึ่งรองรับการจราจรทั้งขาเขาและออกของสนามบินอูตะเภา โดยกรมทาง

หลวงจะรับผิดชอบออกแบบและกอสรางเฉพาะสวนที่อยูนอกพื้นที่สนามบินอูตะเภาเทานั้น โดยเอกชนคูสัญญา

รับผิดชอบออกแบบและกอสรางสวนภายในสนามบินอูตะเภา  

ถนนสุขุมวิท 

สําหรับการเชื่อมตอกับถนนสุขุมวิทไดกําหนดจุดเขาออกสนามบินอูตะเภาไว 3 ตําแหนงเพื่อตอไปยัง

อาคารผูโดยสารหลังที่ 3 บริเวณหมายเลข 1 2 และ 4 ในรูปที่ 2.5-5 โดยทางยกระดับเขาออกสนามบินนี้จะชวยให 

ผูมาใชบริการที่เดินทางมาจากถนน 332 หรือชลบุรี ผานถนนสุขุมวิทสามารถเขาถึงสนามบินไดอยางสะดวก  

และผูโดยสารขาเขา (Arrivals) ก็สามารถออกจากสนามบินและใชทางยกระดับเขาออกเพื่อเดินทางตอไปยังระยอง 

ไดอีกดวย โดยกรมทางหลวงอยูระหวางการออกแบบรายละเอียดทางยกระดับนี้ ซึ่งจะมีจํานวนชองจราจรจํานวน 4 ชอง  

นอกจากนี้ โครงการไดกําหนดทางเขาออกดานทิศตะวันออก (บริเวณหมายเลข 5 ของรูปที่ 2.5-5)  

เพ่ือเขาไปสูบริเวณที่เปนเมืองการบิน (Airport City Zone) พื้นที่ปลอดอากร (Free Zone) อาคารสินคา (Cargo 

Zone) ศูนยซอมบํารุงอากาศยาน ศูนยฝกอบรมบุคลากรดานการบิน และที่ตั้งของสาธารณูปโภคสวนกลาง เพื่อแยก

การจราจรออกจากผูโดยสารที่จะมาใชบริการอาคารผูโดยสารหลังใหม ทั้งนี้ บริเวณดานหนา Airport City Zone  

จะมีการกอสรางทางเขาออกเพ่ิมเติมเพื่อเปนทางเลือกแกผูมาใชบริการในพ้ืนที่นี้อีกดวย โดยไดกําหนดใหมีถนนหลัก

ดานทิศตะวันออกมีจํานวนชองจราจรไมนอยกวา 4 ชอง มีเขตทางประมาณ 60 เมตร สําหรับจัดใหพื้นที่ถนนและการวาง
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ระบบสาธารณูปโภคตางๆ สําหรับการเชื่อมตอระหวางถนนดังกลาวกับถนนสุขุมวิทไดมีการบูรณาการผานคณะทาํงาน

บูรณาการโครงการพัฒนาสนามบินอูตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ซึ่งแตงตั้งโดย คณะอนุกรรมการ

ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาสนามบินอูตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก โดยรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหม 

ไดมีคําสั่ง ที่ 001/2563 แตงตั้งคณะทํางานบูรณาการโครงการพัฒนาสนามบินอูตะเภาและเมืองการบินภาค

ตะวันออก ดังภาคผนวก 2-1 เพื่อใหโครงการมีการกําหนดแผน ขอบเขต และแนวทางการดําเนินงานโครงการ

กอสรางตางๆ รวมกันในพื้นที่โครงการ ใหมีประสิทธิภาพเปนไปตามเปาหมายที่ กําหนดไว องคประกอบ 

ของคณะทํางานฯ ประกอบดวย สกพอ. ผูแทนสวนราชการและหนวยงานที่เก่ียวของ ซึ่งมีกรมทางหลวงรวมเปน

คณะทํางานอยูดวย รวมทั้งผูแทนจากทองถิ่น 
 

 

ที่มา : โครงการจางที่ปรึกษาสนับสนุนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อบริหารและกํากับสัญญา โครงการพัฒนา

สนามบินอูตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รูปที่ 2.5-5 การเขา-ออกจากถนนตางๆ 

 สถานีรถไฟความเร็วสูงอูตะเภา 

โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อูตะเภา) ดําเนินการโดยเอกชน 

รวมลงทุนของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ซึ่งไดมีการศึกษาและจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอม และผานความเห็นชอบแลวเมื่อป พ.ศ. 2562 โดยแนวเสนทางโครงการประกอบไปดวยสถานีรถไฟ 

ความเร็วสูงจํานวน 9 สถานี ไดแก สถานีดอนเมือง สถานีบางซื่อ สถานีมักกะสัน สถานีสุวรรณภูมิ สถานีฉะเชิงเทรา 

สถานีชลบุรี สถานีศรีราชา สถานีพัทยา และสถานีอูตะเภา ซึ่งสถานีอูตะเภา ตั้งอยูที่ระดับชั้นใตดินของอาคารผูโดยสาร

หลังที่ 3 ของสนามบินนานาชาติอูตะเภา โดยมีระบบประกอบอาคาร เชน ระบบไฟฟา ระบบเครื่องกล ระบบปองกัน

อัคคีภัย ระบบประปาและสุขาภิบาล เพื่อรองรับการใชงานของอาคารสําหรับผูใชบริการเดินรถและผูโดยสารใหไดรับ

ความสะดวกสบายและปลอดภัย มีรูปแบบชานชาลากลาง (Central Platform) รองรับได 4 ชานชาลา อาคารสถานี

สามารถเชื่อมตอกับอาคารของสนามบินนานาชาติอูตะเภา 

สําหรับขอบเขตพื้นที่โครงการที่จะพัฒนาทางวิ่ง (Runway) และทางขับ (Taxiway) ที่ 2 สนามบินนานาชาติ

อูตะเภา จะมีสถานีรถไฟความเร็วสูงอูตะเภาตั้งอยูในขอบเขตพื้นที่โดยความยินยอมของสนามบินนานาชาติอูตะเภา 
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และเชื่อมตอกับอาคารศูนยการขนสงภาคพื้นที่ชั้นใตดิน ซึ่งเปน Commercial Gateway/Support Zone ตั้งอยู 

ในฝง Landside โดยอาคารศูนยการขนสงภาคพื้นตั้งอยูดานหนาอาคารผูโดยสารหลังที่ 3 ซึ่งมีทางเดินเชื่อมตอ

ระหวางอาคารศูนยการขนสงภาคพื้นและอาคารผูโดยสารหลังใหม รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 2.4-2 ดังนั้น  

การกอสรางสถานีรถไฟความเร็วสูงอูตะเภาจะตองมีการประสานงานเพ่ือใหแบบและแผนการกอสรางสอดคลองกัน

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกจึงไดมปีระกาศแตงตั้งคณะอนุกรรมการรวมประสานโครงการ

รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินและโครงการพัฒนาสนามบินอูตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก  

เพ่ือประสานการกําหนดตําแหนงแนวเสนทางของรถไฟความเร็วสูง ประสานการออกแบบสถานีรถไฟความเร็วสูง 

อูตะเภา การออกแบบอาคารผูโดยสารแหงใหม และศูนยการขนสงภาคพื้นใหมีความตอเนื่องเชื่อมโยงกันอยาง 

เปนระบบ เพื่ออํานวยประโยชนแกการใหบรกิารประชาชนมากที่สุด และประสานการเชื่อมโยงในเรื่องวิธีการ ขั้นตอน 

และเทคโนโลยีดานการกอสรางเพื่อใหมีการตกลงกันในเรื่องผูรับผิดชอบการกอสรางในงานแตละสวนที่เชื่อมโยง/

เก่ียวกัน ใหมีความชัดเจน ดังภาคผนวก 2-2 

สําหรับแนวคิดของการออกแบบสถานีรถไฟความเร็วสูงเบื้องตนจากโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสาม

สนามบินเปนสถานีใตดิน 2 ชั้น โดยความลาดชันของทางลงอุโมงครถไฟความเร็วสูงมายังบริเวณสถานีชั้นใตดิน 

อูตะเภามีระดับความลาดชัน 16 Permille (รูปที่ 2.5-6) กอนเขาสถานี โดยมีจํานวนชานชาลา 2 ชานชาลา ตั้งอยู

ตรงขามกัน และมีรางตั้งอยูดานขางของชานชาลาจํานวน 4 ราง โดยมีรางรถไฟเปนตัวแบง ชานชาลายาว 210 เมตร 

ซึ่งมีความสูงสันรางระดับเดียวกันทั้งหมด โดยปลายชานชาลาจะมีความยาวรางเผื่อไว 45 เมตร พรอมติดตั้ง 

ชุดแปนปะทะ (Buffer Stop) ที่ปลายรางเพื่อปองกันไมใหรถไฟตกราง ดังนั้นรถไฟขาเขาสถานีอูตะเภาจะคอยๆ  

ลดความเร็วลงเปนศูนยที่สถานีหากมีการถไหลของตัวรถก็จะมีระยะเผื่อที่เพียงพอและมีแปนปะทะทายราง 

ชวยหยุดรถไดอยางปลอดภัย 

 
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก, พ.ศ. 2564 

รูปที่ 2.5-6 แนวคิดเบื้องตนของการออกแบบสถานีรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน 
 

จากแบบแนวคิดสถานีรถไฟความเร็วสูงของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ไดกําหนด

สมมติฐานความสูงชานชาลารถไฟความเร็วสูงวัดจากระดับสันรางถึงระดับชานชาลาสูง 1.25 เมตร (อางอิงจาก 

งานศึกษาออกแบบรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน) ตามรูปที่ 2.5-7 อยางไรก็ตาม ความสูงชานชาลาจะข้ึนอยู

กับตัวระบบรถไฟที่จะเลือกใชในการใหบริการ ดังนั้น โครงการรถไฟความเร็วสูงสามสนามบินจะตองทบทวนแนวคิด

การออกแบบสถานีรถไฟความเร็วสูงนี้ โดยควรพิจารณากําหนดความสูงของชานชาลาใหเสมอกับระดับความสูง 

ของพื้นรถตามหลัก Universal Design เพื่อใหผูใชบริการทุกกลุมหรือผูพิการสามารถใชบริการไดอยางเทาเทียมกัน 

45 m 

Buffer Stop 
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ซึ่งจะตองเปนไปตามมาตรฐานการออกแบบเขตปลอดภัยโครงสราง (Structural Profile) และระหวางเขตปลอดภัย

ตัวรถ (Loading Profile) กับขอบชานชาลาใหมีระยะหางที่ปลอดภัยตามขอกําหนด 

สําหรับองคประกอบหลักของสถานีรถไฟความเร็วสูงอูตะเภา ซึ่งเปนสถานีใตดิน 2 ชั้น ประกอบดวย 

(1) ชั้น 1 เปนชั้นชานชาลา (Platform Level) สําหรับรถไฟจอดใหผูโดยสารขาเขาลงที่สถานีหรือสําหรับ

ผูโดยสารขาออกผานที่จําหนายตั๋วมาเพื่อรอขึ้นรถไฟ และมีบันไดเลื่อนหรือลิฟทสําหรับผูพิการขึ้นไปยังชั้น 2  

ซึ่งเปนชั้นจําหนายตั๋ว (Concourse Level) 

(2) ชั้นจําหนายตั๋ว เปนชั้นสําหรับอํานวยความสะดวกสําหรับผูมาใชบริการ โดยมีพื้นที่สวนประกอบ

สําคัญๆ ในสถานี ไดแก 

 พื้นที่สําหรับผูโดยสารมาใชบริการ แยกเปนพ้ืนที่ 2 สวนคือ 1) พื้นที่สวนที่ยังไมจายตังค (Unpaid 

Area) เชน ลิฟท/บันไดเลื่อน หองน้ํา และ 2) พื้นที่สวนที่จายตังค (Paid Area) เชน ประต ู

ผานเขา/ออก (Ticket gate) พื้นที่พักคอย 

 พื้นที่สําหรับเจาหนาที่ ไดแก ที่จําหนายตั๋ว/อัตโนมัติ (Ticket office) ศูนยใหบริการขอมูลขาวสาร 

(information office) หองทํางาน (Staff working office) หองประชุม (Meeting room) หองน้ํา 
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ที่มา : โครงการจางที่ปรึกษาสนับสนุนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อบรหิารและกํากับสัญญา โครงการพัฒนาสนามบินอูตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รูปที่ 2.5-7 แนวรถไฟความเร็วสูงในพื้นท่ีสนามบินนานาชาติอูตะเภา (เบื้องตน) 
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 ระบบระบายน้ําและการปองกนัน้ําทวม 

1) การออกแบบระบบระบายน้ํา มีขอกําหนดที่ใชในการตรวจสอบ ดังนี ้

 ขอมูลน้ําฝน : โครงการไดดําเนินการรวบรวมขอมูลที่จําเปนตอการออกแบบระบบระบายน้ํา 

โดยไดทําการศึกษาวิเคราะหขอมูลที่เก่ียวของ ทั้งขอมูลน้ําฝน ไดแก คาความเขมฝนในโครงการ โดยใชขอมูล 

ของ KGT.19 รหัสสถานี 09171 อําเภอ พนัสนิคม จังหวัด ชลบุรี ขอมูลป ค.ศ 1998-2018 หนวยงานที่เก็บขอมูล

น้ําฝน คือ กรมชลประทาน ซึ่งไดสรุปเปนกราฟ IDF (Intensity-Duration-Frequency Curve) และคาความลึกฝน

สะสมสรุปเปนกราฟ DDF (Depth-Duration-Frequency Curve) แสดงดังรูปที่ 2.5-8 และรูปที่ 2.5-9 ตามลําดับ 

 
รูปที่ 2.5-8 กราฟ IDF (Intensity-Duration-Frequency Curve) 

 
รูปที่ 2.5-9 กราฟ DDF (Depth-Duration-Frequency Curve) 

หมายเหตุ : การคํานวณหาอัตราการไหลของน้ําในโครงการ สําหรับรางน้ํา (ถาวร) ใชคาบการเกิดซ้ํา (Return Period) 100 ป และรางน้ํา 

(ชั่วคราว) ใชคาบการเกิดซ้ํา (Return Period) 5 ป 

ที่มา : งานออกแบบระบบระบายน้ําของโครงการฯ, พ.ศ. 2563 โดยอางอิงขอมลูจากกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ, พ.ศ. 2558 
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2) หลักการที่นํามาใชในโครงการ 

 อัตราการไหลสูงสุด (Rational Formula) : เปนการคํานวณสําหรับพ้ืนที่รับน้ํา (Catchment 

Area) นอยกวาหรือเทากับ 25 ตารางกิโลเมตร เมื่อพิจารณาจากลักษณะภูมิประเทศและ Profile ของทางวิ่ง 

และทางขับ เปนการหาอัตราการไหลสูงสุดของน้ํา โดยคิดจากปริมาณน้ําฝนสวนเกินที่ตกลงในพื้นที่รับน้ํา (ปริมาณ

น้ําฝนที่เหลือจากการระเหย การซึมลงดิน การคายระเหย การอุมและเก็บกักอยูในแองน้ําตางๆ) โดยตั้งสมมุติฐานวา 

การตกของฝนมีความเขมสม่ําเสมอกระจายทั่วพื้นที่รบัน้ําฝนตลอดชวงเวลาฝนตกที่พิจารณา 
 

การคํานวณอัตราการไหลสูงสุดสามารถหาไดตามสมการดังน้ี 

            Q = 0.278CIA 

เมื่อ Q = อัตราการไหลสูงสุดของน้ํา ณ จุดที่พิจารณา มีหนวยเปน ลูกบาศกเมตร/วินาท ี

 C = สัมประสิทธิ์น้ําทา (Coefficient of Runoff) ขึ้นกับลักษณะพื้นที่รับน้ําของน้ําฝน 

 I = ความเขมของฝน (Rainfall Intensity) มีหนวยเปนมิลลิเมตร/ชั่วโมง 

 A = พื้นที่รับน้ําฝนมีหนวยเปนตารางกิโลเมตร สามารถหาไดจากการแบงพ้ืนที่ 

รับน้ําฝนในแผนที่เสนชั้นความสูงหรือแผนที่แสดงโครงสรางทางน้ํา 

การหาคาความเขมฝน (I) จากกราฟจําเปนตองทราบคาตัวแปรตอไปนี ้

1) รอบปการเกิดซ้ําของน้ําฝน (Return Period) ที่ใชในการออกแบบ 

2) ชวงเวลาการตกของฝน (Duration) ที่ใชในการคํานวณ กําหนดใหเทากับชวงเวลาที่น้าํฝน

สวนเกินที่ตกในพ้ืนที่รับน้ําไหลมารวมพรอมกัน ณ จุดระบายน้ําที่พิจารณาออกแบบ  

(Time of Concentration) ซึ่งหาไดจากสมการดังตอไปนี ้

 

เมื่อ Tc = เวลาที่น้าํมารวมกัน (Time of Concentration) หนวยเปนชั่วโมง 

 L = ระยะจากจุดไกลสุดถึงจดุระบายออก หนวยเปนกิโลเมตร 

 H = ระดับความสูงที่แตกตางระหวางจุดไกลสดุและจุดระบายออก หนวยเปนเมตร 

 สูตรของแมนนิ่ง (The Manning Formula) : เปนวิธีการใชหลักพลังงาน (Principle of 

Energy) ในการประมวลหาคาความเร็วเฉลี่ยของลําน้ํา การคํานวณจะตองใชขอมูลหรือวัดความลาดเทของผิวน้ํา 

ตามแนวลําน้ํา เพื่อใชเปนคาประมาณของความลาดชันของพลังงาน หรือ Energy Gradient เปนสูตรที่นิยมใชคํานวณ 

คาความเร็วเฉลี่ย 

𝑄 =   
1

𝑛
𝐴𝑅 / 𝑆 /  

 

เมื่อ Q = อัตราการไหล, (m3/s) 

 n = สัมประสทิธิ์ความขรุขระ 

 A = พ้ืนรูปตัดลาํน้าํ, (m2) 

 R = รศัมีชลศาสตร, (m) 

 S = ความลาดชันของราง, (m/m) 

 

Tc = (0.87L
3
)
0.385

             H
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3) การคํานวณอัตราการไหล และปริมาตรน้ําสะสมในกรณีตางๆ 

การคํานวณหาสัมประสิทธิ์น้ําทา (Coefficient of Runoff : C)  ในการคํานวณหาสัมประสิทธิ์

น้ําทาในพื้นที่โครงการ แบงออกเปน 2 กรณี ไดแก คํานวณหาสัมประสิทธิ์น้ําทาของพื้นที่เดิม และคํานวณหา

สัมประสิทธิ์น้ําทาของพ้ืนที่หลังพัฒนา (แสดงดังรูปที่ 2.5-10 และรูปที่ 2.5-11) รายละเอียดดังนี้ 

 คํานวณหาสัมประสิทธิ์น้ําทาของพื้นที่เดิม 

 
ที่มา : งานออกแบบระบบระบายน้ําของโครงการฯ, พ.ศ. 2563 

รูปที่ 2.5-10 พื้นที่ที่คาดวาเปนพื้นหญาของโครงการเดิม 

โดย สีเขียวแทนพื้นทีท่ี่ประเมินวาเปนพื้นหญาของพ้ืนที่เดิม มีพื้นที่ 10,036,990.24

ตารางเมตร พื้นคอนกรีต มีพื้นที่ 1,073,324.05 ตารางเมตร 

คา C คอนกรีต = 0.90, คา C หญา = 0.40 

สามารถคํานวณคา C ไดดงันี ้

จากสูตร    𝐶 =
..

..
 

 

ดังนั้น C = 0.90(1,073,324.05 )+ 0.40(10,036,990.24) 

              (1,073,324.05 +10,036,990.24)  

จะไดคาสัมประสิทธิน์้ําทาของพืน้ที่เดิม, (คา C) เทากับ 0.45 
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 คํานวณหาสัมประสิทธิ์น้ําทาของพื้นที่หลังการพัฒนา 

 
ที่มา : งานออกแบบระบบระบายน้ําของโครงการฯ, พ.ศ. 2563 

รูปที่ 2.5-11 พื้นที่ที่ประเมินวาเปนพื้นหญาของโครงการหลังการพัฒนา 

โดย สีเขียวแทนพื้นที่ที่ประเมินวาเปนพื้นหญาของพ้ืนที่หลังการพัฒนา มีพื้นที่ 

3,578,943.56 ตารางเมตร พื้นคอนกรีต มีพื้นที่ 7,531,370.73 ตารางเมตร 

 คา C คอนกรีต = 0.90, คา C หญา = 0.40 

 สามารถคํานวณคา C ไดดงันี ้

จากสูตร  𝐶 =
..

..
 

 

ดังนั้น     C   =  0.90(7,531,370.73)+0.40(3,578,943.56) 

                     (7,531,370.73+3,578,943.56) 

แสดงวาคาสัมประสิทธิน์้ําทาของพื้นที่พัฒนา, C เทากับ 0.74 
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4) การคํานวณระบบระบายน้ําในพ้ืนที่โครงการ 

การพัฒนาพื้นที่ของสนามบินนานาชาติอูตะเภาทั้งทางวิ่ง ทางขับและอาคารประกอบตางๆ ทําให

สภาพการระบายน้ําในพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลง กลาวคือ ปริมาตรของน้ําทาที่เกิดจากพายุฝนเพิ่มข้ึนจากเดิม 

ซึ่งเปนพื้นที่ไมพัฒนา มีทั้งพื้นทีท่ี่เปนไมพุม ไมละเมาะ และพื้นที่รกราง 

การพัฒนาพื้นที่ทําใหคาสัมประสิทธิ์การไหลเพิ่มขึ้น เนื่องจากความสามารถในการซึมน้ําลดลง 

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ ซึ่งทําใหคาสัมประสิทธิ์การเกิดน้ําทาเดิมเฉลี่ยเปลี่ยนจากพ้ืนที่รกรางมีคา C=0.45 

เปลี่ยนเปน C=0.74 โดยเมื่อนํามาคํานวณความลึกน้ําทาสะสมจะทําใหเกิดน้ําทาสวนเกินข้ึน จากการนําความลึก 

น้ําสะสมกอนการพัฒนามาเปรียบเทียบกับความลึกน้ําสะสมหลังการพัฒนา โดยจะไดคาความลึกน้ําทาสวนเกิน

เทากับ 22.65 มิลลิเมตร แสดงดังรูปที่ 2.5-12 กราฟแสดงการเปรียบเทียบความลึกน้ําทาสะสมใน 1 ชั่วโมง 

ที่เกิดขึ้นในกรณีที่คาสัมประสิทธิ์การเกิดน้ําทา 

 
ที่มา : งานออกแบบระบบระบายน้ําของโครงการฯ, พ.ศ. 2563 

รูปที่ 2.5-12 กราฟเปรียบเทียบความลึกน้ําสะสมใน 1 ชั่วโมงที่เกิดขึ้นในกรณีที่คาสัมประสิทธิ์การเกดิน้าํทา 

ซึ่งเมื่อนําความลึกน้ําทามาทําการคํานวณปริมาตรสะสมจากพื้นที่ที่ทําการกอสราง ดังรูปที่ 2.5-13 

พบวา น้ําทาสะสมใน 1 ชั่งโมง มีปริมาตร 251,691.20 ลูกบากศเมตร ซี่งเปนน้ําทาสวนเกินที่เกิดขึ้นในโครงการที่ตอง 

ทําการออกแบบบอหนวงน้ําเพื่อเก็บกักน้ําสวนนี้ไว และจะทําการสูบและปลอยลงระบบระบายน้ําสาธารณะ 

ภายหลังจากพายุฝนผานไป (ไมนอยกวา 1 ชั่วโมง) 

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 2-37 
 

 

 
ที่มา : งานออกแบบระบบระบายน้ําของโครงการฯ, พ.ศ. 2563 

รูปที่ 2.5-13 พื้นที่รับน้ําทั้งหมดของโครงการที่จะทําการกอสราง 

โครงการมีการออกแบบระบบระบายน้ําฝนเพื่อระบายน้ําออกจากพื้นที่ทางวิ่งและทางขับ ทําหนาที่

ปองกันน้ําจากภายนอกไมใหเขามายังพื้นที่สนามบิน เพื่อควบคุมปริมาณน้ํา การออกแบบระบบระบายน้ําของโครงการ 

แบงออกเปน 2 สวนตามลักษณะการใชงาน แสดงดังรูปที่ 2.5-14 รายละเอียดดังนี้ 

1) ระบบระบายน้ําสายรอง (Secondary Canal) (หมายเลข 1 และ 2) จะทําการระบายน้ําที่ไหล 

บนผิวดินจากพื้นทางวิ่ง (Runway) และทางขับ (Taxiway) รวมทั้งพื้นที่อื่นๆ ลําเลียงลงสูระบบรางเปด โดยแบง 

ตามโครงสรางระบบระบายน้ําไดดังนี้ 

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

 TRAPEZOIDAL DITCH: LINE 2S-S/1, 2S-S/2, 5S-S/1, 5S-S/2, 8S-S/2 

2) น้ําจากหมายเลข 1 และ 2 จะลําเลียงลงสูระบบระบายน้ําหลัก (Primary Canal) (หมายเลข 3)  

ลักษณะเปน U-DITCH 

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

N 
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ที่มา : งานออกแบบระบบระบายน้ําของโครงการฯ, พ.ศ. 2563 

รูปที่ 2.5-14 ระบบรางระบายน้ําคอนกรีตที่อยูระหวางทางว่ิงและทางขับคูขนาน 

รายละเอียดการคํานวณขนาดรางระบายน้ําแตละขนาด (แสดงดังภาคผนวก 2-3) ซึ่งขนาดตางๆ 

ดังกลาวสามารถรองรับปริมาณน้ําไดสูงสุดประมาณ 120.21 ลูกบาศกเมตรตอวินาที เพ่ือลําเลียงน้ําลงสูบอหนวงน้ํา  

ซึ่งจะทําการหนวงน้ําในขณะที่มีฝนตกลงสูพ้ืนที่สนามบิน และจะระบายน้ําออกสูระบบระบายน้ําของโครงการตอไป  

ซึ่งหลังจากฝนหยุดตกหรือมีปริมาณน้ําฝนลดลง สามารถระบายน้ําไดในปริมาณที่ไมมีผลกระทบ 

โดยน้ําฝนที่ตกในพื้นที่ทางวิ่งและทางขับที่ 2 จะไหลมารวมกันในบอหนวงน้ํา ซึ่งสามารถหนวงน้ํา

สวนเกินได 1 ชั่วโมง พิจารณาที่คาบการเกิดซ้ําในรอบ 10 ป การระบายน้ําสวนเกินออกจะดําเนินการเมื่อพายุฝน 

ผานไปแลว ทั้งนี้ระดับน้ําทะเลสูงสุดอยูที่ระดับ +1.1 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง แสดงทิศทางการไหลของน้ํา

แสดงดังรูปที่ 2.5-15 
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ตําแหนงบอหนวงน้ําของโครงการ แสดงดังรูปที่ 2.4-16 ซึ่งที่ปรึกษาไดออกแบบบอหนวงน้ําไว  

2 สวนคือ บอที่ 1 มีปริมาตรเก็บกักสูงสุดเทากับ 124,820 ลูกบาศกเมตร และบอที่ 2 มีปริมาตรเก็บกับสูงสุด 

เทากับ 195,257.41 ลูกบาศกเมตร ซึ่งผลรวมของปริมาตรบอหนวงน้ําที่ 1 และบอหนวงน้ําที่ 2 จะมีปริมาตรเก็บกัก

เทากับ 320,077.41 ลูกบาศกเมตร ซึ่งมีปริมาตรเพียงพอสําหรับน้ําสวนเกินที่เกิดขึ้นทั้งโครงการ ซึ่งมีคาเทากับ 

 
ที่มา : งานออกแบบระบบระบายน้ําของโครงการฯ, พ.ศ. 2564 

รูปที่ 2.5-15 ผังแสดงทิศทางการไหลของน้าํในพื้นท่ีโครงการ 

อาวไทย 
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251,691.20 ลูกบาศกเมตร อยางไรก็ตาม มีขอจํากัดในการใชพื้นที่สวนลางในระยะ 1 กิโลเมตรจากฝง ซึ่งตองการ

สงวนไวเพ่ือปฏิบัติการทางทหาร จึงไมสามารถกอสรางบอหนวงน้ําใตสุดของพ้ืนที่การพัฒนาโครงการได 
 

 
ที่มา : งานออกแบบระบบระบายน้ําของโครงการฯ, พ.ศ. 2564 

รูปที่ 2.5-16 ตําแหนงที่ตั้งของบอหนวงน้ําของโครงการ 

จากตําแหนงของบอหนวงน้ํา ขางตน โครงการจึงไดพิจารณาการแบงแยกน้ําเปน 2 สวน คือพ้ืนที่

เหนือแนวเขตสงวนและพื้นที่ในเขตสงวน จากการพัฒนาโครงการจะมีปริมาณน้ําที่ตองระบายทั้งหมด 388,137 

ลูกบาศกเมตร โดยอยูในพื้นที่เหนือแนวเขตสงวนและผานระบบบอหนวงน้ําในปริมาณ 369,966 ลูกบาศกเมตร และ 

อยูในพื้นที่เขตสงวน 18,171 ลูกบาศกเมตร ซึ่งจะใหไหลออกโดยไมผานบอหนวงน้ํา ซึ่งปริมาณน้ําสวนนี้ มีนอยกวา 

ปริมาณน้ํากอนพัฒนาโครงการ (275,453 ลูกบาศกเมตร) ที่ระบายออกโดยไมมีการหนวงอยางมาก ซึ่งถือวา 

ไมกระทบตอสภาพการระบายน้ําของเดิม 

นอกจากนั้น โครงการจะมีการกอสรางสถานีสูบน้ํา จํานวน 1 แหง บริเวณบอหนวงน้ําหมายเลข 1 

เพื่อสูบระบายน้ําฝนสวนเกินที่กักเก็บไวออกสูภายนอก โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ําขนาด 2 ลูกบาศกเมตรตอวินาที  

จํานวน 4 เครื่อง (ใชงาน 3 เครื่อง สํารอง 1 เครื่อง) ซึ่งจะมีการใชงานพรอมกันสูงสุด 3 เครื่อง อัตราสูบน้ํารวม  

6 ลูกบาศกเมตรตอวินาที โดยมีเจาหนาที่ควบคุมการสูบน้ําประจําตลอด 24 ชั่วโมง และมีการบํารุงรักษาเครื่องจักร

ใหมีความพรอมอยูตลอดเวลา การสูบน้ําออกจากพ้ืนที่สนามบินนานาชาติอูตะเภามีเกณฑในการสูบน้ํา คือ ชวงเวลา 

การข้ึน-ลงของน้ําทะเล รวมทั้งตองมีการประสานงานกับกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อตรวจสอบขอมูลปริมาณฝนที่ตก 

รวมทั้งการพยากรณปริมาณน้ําฝนลวงหนาเพ่ือประเมินปริมาณน้ํา 
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ขั้นตอนการดําเนินงานเรื่องระบบระบายน้ําของโครงการ ความสามารถในการระบายน้ํา ทั้งใน

ปจจุบันและอนาคต การระบายน้ําทิ้งทั้งหมดลงจุดเดียวที่ทิศใตลงสูทะเล การออกแบบระบบระบายน้ํา ไดประเมิน

ปริมาณน้ําฝนที่เกิดในพื้นที่โครงการ 6,500 ไร และออกแบบครอบคลุมบริเวณอาคารภายในสนามบินแลว แสดงดัง

รูปที่ 2.5-17 

 
ที่มา : งานออกแบบระบบระบายน้ําของโครงการฯ, พ.ศ. 2563 

รูปที่ 2.5-17 ผังพื้นท่ีการคิดปริมาณน้ําฝน และทิศทางการไหลของน้ําในพ้ืนที่ที่พัฒนาและยังไมพัฒนา 

โดยการออกแบบระบบรางระบายน้ําจะออกแบบรับน้ําฝนที่มาจากน้ําผิวดินและน้ําฝนจากอาคาร 

โดยมีระบบรางระบายน้ําตางๆ ขางทางวิ่งและทางขับแสดงดังรูปที่ 2.5-18 
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ที่มา : งานออกแบบระบบระบายน้ําของโครงการฯ, พ.ศ. 2563 

รูปที่ 2.5-18 ผังแสดงตําแหนงรางระบายน้ําขางทางว่ิงและทางขับตางๆ 
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ในสวนของปริมาณน้ําทิ้งตางๆ จากอาคารที่ไมใชน้ําฝนจะถูกนําเขาระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลาง

ทั้งหมด โดยไมนําเขามารวมกับระบบระบายน้ําฝน 

การออกแบบไดดําเนินการใหมีการระบายน้ํา เมื่อเกิดพายุฝน น้ําฝนจะมีการลําเลียงผานราง 

ระบายน้ํา ในทิศทางลงสูทะเล โดยการระบายน้ําของทั้งโครงการจะลําเลียงลงสูบอหนวง ทั้ง 2 บอ ซึ่งมีปริมาตร 

เก็บกักน้ําที่เกิดจากพายุฝนได 1 ชั่วโมง โดยบอหนวงจะทําหนาที่เก็บกักน้ําสวนเกินที่เกิดจากการพัฒนาพื้นที่โครงการ 

อีกทั้งจะระบายน้ําออกในอัตราการระบายน้ําเดิมที่ระบายอยูในพื้นที่ กอนการพัฒนาโครงการเพื่อไมใหมีผลกระทบ

ตออัตราการระบายน้ําเดิม โดยเมื่อพายุฝนผานพนไป จะทําการสูบระบายน้ําที่เก็บกักไวในบอหนวง ซึ่งจะทําการ

ระบายในอัตราที่ไมเกินอัตราการระบายน้ําเดิม กอนการพัฒนาพ้ืนที่โครงการดวยเชนเดียวกัน การระบายน้ําในชวง 

ที่มีระดับน้ําทะเลขึ้นสูงสุด จะยังสามารถระบายน้ําไดเมื่อเกิดพายุฝน โดยไมเกิดการลนรางระบาย เนื่องจากระดับ

ความสูงสันรางจะสูงกวาระดับน้ําทะเลสูงสุด 2 เมตร และความสูงของพื้นที่สนามบิน สูงกวาระดับน้ําทะเลสูงสุด

ประมาณ 6 เมตร 

การระบายน้ําฝนของกลุมอาคาร ทางวิ่งและทางขับที่จะกอสรางใหม (ดานทิศตะวันออก) มีรายละเอียด

ดังนี ้

 น้ําจากกลุมอาคาร/สํานักงานตางๆ : เปนพ้ืนที่นอกเหนือจากทางวิ่งและทางขับที่ผูรับสัมปทาน 

อยูระหวางดําเนินการศึกษาออกแบบระบบยอย เพื่อระบายน้ําลงระบบระบายน้ําหลักที่โครงการออกแบบไว

ครอบคลุมพ้ืนที่เมืองการบินภาคตะวันออก ซึ่งในการประเมินพื้นที่รับน้ําฝนนั้น โครงการไดพิจารณาออกแบบ 

ใหครอบคลุมบริเวณอาคารภายในสนามบินนานาชาติอูตะเภา ครอบคลุมพื้นที่ในการพัฒนาถึงระยะที่ 3  

 พื้นที่ทางวิ่งและทางขับ : การออกแบบระบบระบายน้ํา ไดพิจารณาในสวนของการระบายน้ําฝน 

ที่เกิดในพ้ืนที่เมืองการบินภาคตะวันออก แสดงดังรูปที่ 2.5-19 
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ที่มา : งานออกแบบระบบระบายน้ําของโครงการฯ, พ.ศ. 2564 

รูปที่ 2.5-19 ระบบระบายน้ําของโครงการ 
 

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 2-45 
 

หลักการทํางานของระบบระบายน้ําของโครงการ 

การระบายน้ําของบอหนวงน้ําหมายเลข 1 (Pond No.1) และบอหนวงน้ําหมายเลข 2 (Pond No.2)  

แสดงดังรูปที่ 2.5-20 

  
ที่มา : งานออกแบบระบบระบายน้ําของโครงการฯ, พ.ศ. 2563 

รูปที่ 2.5-20 รูปแบบการจัดการการระบายน้ําของบอหนวงน้ําหมายเลข 1 และบอหนวงน้ําหมายเลข 2 

จากรูปที่ 2.5-20 อธิบายไดวาขณะฝนตกน้ําจะไหลจาก Pond No.1 ผานประตูระบายน้ําหมายเลข 1  

ดวยอัตราการระบายที่ 39.82 ลูกบาศกเมตรตอวินาที และน้ําจะไหลจาก Pond No.2 ผานประตูระบายน้ํา 

หมายเลข 2 ดวยอัตราการระบายที่ 48.30 ลูกบาศกเมตรตอวินาที โดยน้ําทั้ง 2 สวนนี้จะมารวมกันบรเิวณจุดทางออก

ใกลทะเล และไหลออกสูทะเลดวยอัตราการระบายสูงสุดไมเกิน 88.12 ลูกบาศกเมตรตอวินาที ซึ่งเปนอัตราการไหล

เทากับอัตราการไหลเดิมในพื้นที่กอนการพัฒนา โดยหลังจากฝนตก Pond No.1จะระบายน้ําดวยเครื่องสูบน้ํา 

เพื่อระบายน้ําออก ดวยอัตราสูงสุดไมเกิน 6 ลูกบาศกเมตรตอวินาที สวน Pond No.2 จะระบายน้ําตอเนื่องในสวน 

ที่ไดทําการหนวงไว ผานประตูน้ําในอัตรา 48.30 ลูกบาศกเมตรตอวินาทีจนหมดบอหนวง เมื่อน้ําไหลระบายมาถึง

บริเวณจุดออกใกลทะเล จะมีอัตราการไหลสูงสุดรวมไมเกิน 54.30 ลูกบาศกเมตรตอวินาที กระบวนการระบายน้ํา

ของบอ Pond No.1 และ Pond No.2 รายละเอียดดังนี้ 

 กระบวนการระบายน้ําของ Pond No.1 

สามารถอธิบายกระบวนการระบายน้ําของ Pond No.1 ดังรูปที่ 2.5-21 
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ที่มา : งานออกแบบระบบระบายน้ําของโครงการฯ, พ.ศ. 2564 

รูปที่ 2.5-21 กระบวนการระบายน้ําของ Pond No.1 
 

การระบายน้ําขณะเกิดฝนตกในพื้นท่ีโครงการ อธิบายไดดังนี ้

จุด A : เปนจุดที่น้ําจากโครงการจะไหลระบายเขาสู Pond No.1 ทําหนาที่ระบายน้ําจากพื้นที่รับน้ํา 

2,500 ไร ประกอบดวย 2 สวน คือ สวนที่ 1 เปนบอเก็บกัก และสวนที่ 2 เปนคลองหนวงน้ํา 

(Retention) ซึ่งมีปริมาตรรวม 124,820 ลูกบาศกเมตร โดยจะมีปริมาตรเพียงพอ สําหรับ 

การหนวงน้ําสวนเกินที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาพื้นที่โครงการไดไมต่ํากวา 1 ชั่วโมง (ปริมาณน้ําฝน 

1 ชั่งโมง เทากับ 92,038.30 ลูกบาศกเมตร) 

จุด B :  น้ําจากจุด A จะระบายลงสู Pond No.1 มีความจุประมาณ 60,220 ลูกบาศกเมตร โดยจะทําหนาที่

เก็บกักน้ําสวนเกินที่เกิดจากการพัฒนาพื้นที่ โดยเมื่อน้ําไหลลง Pond No.1 จนเต็มความจุ  

น้ําจะเออลนและถูกลําเลียงไปสู Retention มีความจุประมาณ 64,600 ลูกบาศกเมตร  

โดยปริมาตรเก็บกักของ Retention จะถูกควบคุมโดยประตูน้ํา (Sluice Gate) ที่บรเิวณ จุด C 

จุด C :  บริเวณ Sluice Gate ประกอบดวยประตูน้ํา 4 บาน แตละบานมีขนาดกวาง 2.50 เมตร  

การบริหารจัดการประตูน้ําชวงน้ําขึ้นจะทําโดยการยกบานสูงเหนือระดับประตูน้ําเปนระยะ 

0.90 เมตร สวนชวงน้ําลงจะทําโดยการยกบานสูงเหนือระดับประตูน้ําเปนระยะ 0.80 เมตร  

ซึ่งเปนการหนวงน้ําไวใน Retention Ditch เพ่ือใหสามารถควบคุมอัตราการระบายน้ําได 

ในอัตรา 39.81 ลูกบาศกเมตรตอวินาที เปนการระบายน้ําในอัตราเดียวกันกับอัตราการระบาย

น้ําเดิมของพื้นที่โครงการกอนการพัฒนา การควบคุมอัตราการไหลดังกลาว มีวัตถุประสงค 

เพ่ือไมใหกระทบกับสภาพการระบายน้ําเดิมของพื้นที ่

การจัดการและการควบคุมประตูน้ํา สามารถทําไดโดยลดระดับบานประตูระบายน้ําลงจนถึงระดับ 

ทองประตูน้ําหรือปดบานประตูระบายน้ําได เมื่อตองการเก็บกักน้ําไวใชประโยชนในพื้นที่โครงการหรือเพื่อซอมบํารุง

ในกรณีที่จําเปนที่ตองการระบายน้ําอยางเรงดวนดวยการยกประตูน้ําขึ้นสูงสุด (2 เมตร จากทองประตู) จะทําให

สามารถระบายน้ําไดในอัตรา 75 ลูกบาศกเมตรตอวินาท ี
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การระบายน้ําหลังจากพายุฝนผานพนไปจากพื้นท่ีโครงการ อธิบายไดดงันี ้

จุด D : สถานีสูบน้ํา (Pump Station) จะสูบน้ําหลังจากน้ําใน Retention ระบายออกหมดแลว  

โดยจะทําการสูบน้ําสวนเกินที่เก็บกักไวใน Pond No.1 เพื่อใหบอวาง เตรียมพรอมสําหรับ

รองรับน้ําฝนชุดใหม ซึ่งภายในสถานีสูบน้ําจะติดตั้งเครื่องสูบน้ําไวทั้งหมด 4 เครื่อง 

ประกอบดวย เครื่องสูบน้ําหลักจํานวน 3 เครื่อง และเครื่องสูบน้ําสํารองในกรณีซอมบํารุง

จํานวน 1 เครื่อง ซึ่งจะทําใหสามารถระบายน้ําออกจากบอหนวงไดสูงสุดไมเกิน 6 ลูกบาศกเมตร 

ตอวินาที 

รูปแบบการทํางานของเครื่องสบูน้ํา รายละเอียดดังนี ้

- เครื่องสูบน้ําทํางาน 3 เครื่อง เมื่อระดับน้ําอยูที่ระดับ 5.45 เมตรจากกนบอ ในอัตราการสูบน้ํา  

6 ลูกบาศกเมตรตอวินาท ี

- เมื่อระดับน้ําลดลงถึงระดับ 5.25 เมตรจากกนบอ เครื่องสูบน้ําจะทําการสูบน้ําเพียง 2 เครื่อง 

ในอัตราการสูบน้ํา 4 ลูกบาศกเมตรตอวินาท ี

- เมื่อระดับน้ําสูงข้ึนถึงระดับ 4.75 เมตรจากกนบอ จะกําหนดใหเครื่องสูบน้ําทํางานเพียง 1 เครื่อง  

ในอัตราการสูบน้ํา 2 ลูกบาศกเมตรตอวินาที โดยจะระบายไปจนถึงระดับกนบอของ Pond No.1 

ในการทํางานแตละครั้งจะกําหนดใหเครื่องสูบน้ําทํางานสลับหมุนเวยีนกัน เพื่อไมใหเครื่องสูบน้ําเครื่องใด

เครื่องหนึ่งทํางานหนักเกินไป 

 กระบวนการระบายน้ําของ Pond No.2 

สามารถอธิบายกระบวนการระบายน้ําของ Pond No.2 ดังรูปที่ 2.5-22 

 
ที่มา : งานออกแบบระบบระบายน้ําของโครงการฯ, พ.ศ. 2564 

รูปที่ 2.5-22 กระบวนการระบายน้ําของ Pond No.2 
 

กระบวนการระบายน้ําของ Pond No.2 รายละเอียดดังนี ้

ขณะเกิดพายุฝนในพื้นท่ีโครงการ 

จุด A : น้ําจากโครงการจะไหลเขาสู Pond No.2 ซึ่งเปนการระบายจากพ้ืนที่รับน้ํา 4,000 ไร  

โดย Pond No.2 มีปริมาตร 195,257.41 ลูกบาศกเมตร เปนปริมาตรที่เพียงพอสําหรับ 

การหนวงน้ําที่เกิดข้ึนจากการพัฒนาพ้ืนที่โครงการไดไมต่ํากวา 1 ชั่วโมง โดยปริมาณน้ําฝน 

1 ชั่งโมงเทากับ 159,652.90 ลูกบาศกเมตร 
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จุด B : น้ําจากจุด A จะระบายลงสูคลองหนวงน้ําและบอเก็บกักน้ําหมายเลข 2 (Retention and 

Pond No.2) ที่มีความจุรวมประมาณ 195,257.41 ลูกบาศกเมตร ทําหนาที่หนวงน้ําสวนเกิน 

ที่เกิดจากการพัฒนาพื้นที่ โดยที่ปริมาตรเก็บกักของ Retention จะถูกควบคุมโดย Sluice 

Gate บริเวณจุด C 

จุด C : บริเวณ Sluice Gate ประกอบดวยประตูน้ํา 4 บาน แตละบานมีขนาดกวาง 2.50 เมตร  

การบริหารจัดการประตูน้ําชวงน้ําขึ้นจะทําโดยการยกบานสูงเหนือระดับประตูน้ําเปนระยะ 

0.90 เมตร สวนชวงน้ําลงจะทําโดยการยกบานสูงเหนือระดับประตูน้ําเปนระยะ 0.80 เมตร 

เปนการหนวงน้ําไวใน Retention เพื่อควบคุมอัตราการระบายน้ําใหอยูในอัตรา 48.30 

ลูกบาศกเมตรตอวินาที ซึ่งเปนการระบายน้ําในอัตราเดียวกันกับอัตราการระบายน้ําเดิม 

ของพื้นที่โครงการกอนพัฒนา การควบคุมอัตราการไหลมีวัตถุประสงคเพ่ือไมใหกระทบกับ

สภาพการระบายน้ําเดิมในพื้นที ่

การจัดการประตูน้ําและการควบคุมประตูน้ํา ทําไดโดยลดระดับบานประตูระบายน้ําลงจนถึงระดับ 

ทองประตูน้ําหรือปดบานประตูระบายน้ําได เมื่อตองการเก็บกักน้ําไวใชประโยชนในพื้นที่โครงการหรือเพื่อซอมบํารุง  

ในกรณีที่จําเปนที่ตองการระบายน้ําอยางเรงดวน สามารถทําไดดวยการยกประตูน้ําขึ้นสูงสุด (2 เมตร จากทองประตู)  

จะทําใหสามารถระบายน้ําไดในอัตรา 75 ลูกบาศกเมตรตอวินาที โดยโครงการไดออกแบบให Retention Pond 

No.1 และ Retention Pond No.2 เปนบอตกตะกอนและบอหนวงน้ําในตัวแลว 

โดยโครงการไดเพ่ิมเติมรายละเอียดรูปตัดแสดงชองทางระบายน้ําออกทะเล แสดงรูปสะพาน และระบุ

ตําแหนงประตูระบายน้ํา รายละเอียดของ Retention Pond No.1 และ No.2 รวมทั้งใหมีการปฎิบัติตามมาตรการ

ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมที่กําหนดอยู 

ในรายงาน EHIA ฉบับนี้อยางเครงครัด โดยใหรายละเอียดดังกลาวปรากฎอยูในแบบกอสรางดวย รายละเอียดแสดงดัง

รูปที่ 2.5-23 และรูปที่ 2.5-24 
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รูปที่ 2.5-23 รูปตัดแสดงชองทางระบายน้ําออกทะเล ที่เปนรูปสะพาน ตําแหนงประตูระบายน้ําและรายละเอียดของ Retention Pond No.1 ที่ปรากฎอยูในแบบกอสราง 
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 ระบบจดัการขยะมูลฝอยและของเสีย 

การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียที่เกิดข้ึนภายในสนามบินนานาชาติอูตะเภา มีรายละเอียดชนิดประเภท

ปรมิาณของเสียและการจัดการของเสีย สรุปไดดังนี้ 

1) แหลงกําเนิดและประเภทขยะมูลฝอย 

ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่สนามบินนานาชาติอูตะเภา จําแนกเปน 3 ลักษณะ คือ 

1.1) ขยะมูลฝอยทั่วไป (Solid Waste) ที่นํากลับมาใชไดใหมและไมสามารถนํากลับมาใชใหม เชน  

เศษอาหาร เศษกระดาษ เศษผา พลาสติก เปนตน 

1.2) ขยะมูลฝอยอันตราย (Hazardous Waste) เชน หลอดไฟฟลูออเรสเซนต ถานไฟฉาย แบตเตอรี่ เปนตน 

1.3) ขยะมูลฝอยติดเชื้อ (Infectious Waste) เปนขยะมูลฝอยจากหองพยาบาล รวมถึงขยะมูลฝอย 

จากอากาศยานที่มาจากประเทศที่ไดรับการประกาศวาเปนพ้ืนที่ที่เปนเขตโรคติดตอหรือโรคระบาด 

เชน สําลี ผากอซ เปนตน 

2) ปริมาณขยะมูลฝอย 

ปริมาณขยะมูลฝอยจากแหลงตางๆ ในพื้นที่สนามบินนานาชาติอูตะเภา จากผลการศึกษาโครงการ

วางแผนแมบทโครงการศึกษาความเหมาะสม โครงการพัฒนาสนามบินนานาชาติอูตะเภาและพื้นที่โดยรอบ จังหวัดระยอง  

เพ่ือออกแบบระบบการบริหารจัดการปริมาณขยะมูลฝอยที่จะเกิดขึ้น พบวาปริมาณขยะมูลฝอยมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน 

ตามปริมาณการจราจรทางอากาศและผูโดยสารที่เพิ่มขึ้นในโครงการตลอด 30 ป คาดวาจะมีปริมาณขยะมูลฝอย 101.27 

ตันตอวัน (ในป พ.ศ. 2591) เม่ือคาดการณปริมาณผูโดยสารสูงสุดที่ 70 ลานคนตอป คาดวาจะมีประมาณขยะมูลฝอย

เกิดขึ้น 84.38 ตันตอวัน ซึ่งนอยกวาปรมิาณขยะมูลฝอยรวมทั้งหมดที่คาดการณไว และสามารถบรหิารจัดการได 

3) การบริหารจัดการของเสียภายในสนามบินนานาชาติอูตะเภา 

การจัดการของเสียที่เกิดขึ้นภายในสนามบินนานาชาติอูตะเภา บริษัทเอกชนที่เขามาบริหารสนามบิน 

ตองเปนผูบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนจากอาคารและกิจกรรมตางๆ ไปยังสถานีขนถายขยะมูลฝอยที่อยู 

ในสนามบินเพ่ือคัดแยก และนําไปกําจัดอยางถูกตองตามหลักสุขาภิบาล โดยผูที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงานราชการ 

หรือตามกฎหมายกําหนด แผนการจัดการขยะมูลฝอยแสดงดังรูปที่ 2.5-25 มีรายละเอียดการจัดการดังนี้ 

3.1) การรวบรวมขยะมูลฝอย 

การรวบรวมของเสียหรือขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นภายในพื้นที่ตางๆ ของสนามบินนานาชาติอูตะเภา  

จะมีการจัดภาชนะจัดวางใหเหมาะสมกับประเภทและแหลงกําเนิดขยะมูลฝอย ที่ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยจะมีการระบุ

ประเภทของขยะมูลฝอยไวที่ขางถังสําหรับการคัดแยก เชน ขยะมูลฝอยเปยก ขยะมูลฝอยทั่วไป ขยะมูลฝอยติดเชื้อ  

ขยะมูลฝอยอันตราย เปนตน ซึ่งภาชนะรองรับขยะมูลฝอยทุกประเภท จะไดรับการดูแลรักษาทําความสะอาด  

และตรวจสอบใหอยูในสภาพดี นอกจากนี้ยังจัดใหมีพนักงานดูแลไมใหขยะมูลฝอยลนออกมานอกภาชนะ และมีการ

จัดเก็บขยะมูลฝอยอยางสม่ําเสมอ โดยแบงเปน 

 ขยะมูลฝอยจากกลุมอาคารผูโดยสาร อาคารสํานักงาน และอาคารจอดรถ : จะรวบรวม 

จากถังรองรับที่แยกประเภทของขยะมูลฝอยมาใสถุงที่มิดชิด มัดปากถุงใหแนน จากนั้นจะรวบรวมและใชรถเข็นขนถาย

มาไวยังจุดพักขยะมูลฝอย เพื่อรอการเก็บขนไปยังสถานีขนถายขยะมูลฝอย  
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 ขยะมูลฝอยที่เกิดจากกลุมอาคารในเขต Airside และกลุมอาคารรอบนอก : จะรวบรวมไว 

ในภาชนะรองรับขนาดใหญ เชน ถังลักเกอร หรือถังโรลออฟที่ตั้งตามจุดตาง ๆ ของอาคาร และใชยานพาหนะจัดเก็บ 

ขยะมูลฝอยไปยังสถานีขนถายขยะมูลฝอย 

 ขยะมูลฝอยจากการบริการบนเครื่องบินของสายการบิน : ขยะมูลฝอยจากสายการบิน 

ในประเทศจะรวบรวมและสงไปยังจุดพักขยะมูลฝอย เศษอาหารจะจัดการโดยผูใหบริการรับกําจัด สวนขยะมูลฝอย 

จากเที่ยวบินนานาชาติซึ่งอาจจะมีเชื้อโรคปนเปอนจะแยกนําไปกําจัดเฉพาะสวน ซึ่งจะจัดการโดยผูใหบริการรับกําจัด 

ที่ไดรบัอนุญาตจากทางราชการ 

3.2) การขนยายขยะมูลฝอยไปยังสถานีขนถายขยะมูลฝอย 

การขนยายขยะมูลฝอยจากจุดพักขยะมูลฝอยในพื้นที่โครงการมายังสถานีขนถายขยะมูลฝอย 

ทําการขนยายโดยใชพาหนะแยกตามประเภทขยะมูลฝอย มีการกําหนดเสนทางการวิ่งของพาหนะขนถายขยะมูลฝอย

ไมใหสรางปญหากับการจราจรยวดยานของผูโดยสารและยวดยานปกติของสนามบิน 

สถานีขนถายขยะมูลฝอยภายในสนามบินนานาชาติอูตะเภาตั้งอยูในตําแหนงที่เขาออกสะดวก

พื้นที่ประมาณ 16,000 ตารางเมตร ประกอบดวย อาคารขนถาย อาคารซอมบํารุง อาคารสํานักงาน อาคารชั่งน้ําหนกั  

โรงจอดและพื้นที่ลางรถ สิ่งอํานวยความสะดวกในกระบวนการคัดแยกขยะ ถนนทางเขาและพื้นที่กันชน 
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รูปที่ 2.5-25 แผนการจัดการขยะมูลฝอยภายในสนามบินนานาชาติอูตะเภา  
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3.3) การคัดแยกขยะมูลฝอย 

ขยะมูลฝอยประเภทตางๆ ที่จะเกิดข้ึนที่ ไดแก 

 ขยะมูลฝอยทั่วไปจะนําเขาสูกระบวนการคัดแยกขยะมูลฝอย ใหดําเนินการโดยไมใหมีการ 

คัดแยกขยะที่สถานีขนถายมูลฝอยภายในพื้นที่สนามบิน โดยใหมีการแยกภาชนะจัดเก็บตั้งแตตนทางเปน 2 ประเภท คือ 

- สามารถนาํกลับมาใชใหมได เชน ขวดพลาสติกที่บรรจุน้ําดื่ม/เครื่องดื่ม  ขวดแกว/โลหะ  

กระดาษ/พลาสติกที่เปนบรรจุภัณฑที่ทิ้งแลวฯลฯ ใหรวบรวมใสภาชนะแยกจากขยะทั่วไป

ที่ไมสามารถนํากลับมาใชใหมได แลวนํามาพักเพื่อรอจําหนาย (ขยะลักษณะดังกลาวอาจ

จําหนายไมไดราคาแตเมื่อคํานึงถึงการลงทุนเครื่องจักรในการคัดแยกและปญหาที่เกิดข้ึน

ในการดําเนินการ/บํารงุรักษาในระยะยาว จะเปนการจัดการขยะของสนามบินนานาชาต ิ

อูตะเภาที่ลดความเสี่ยงในการเกิดปญหาสิ่งแวดลอมในระยะยาวได 

- ไมสามารถนํากลับมาใชใหมได เชน ถวยพลาสติกที่ใสอาหารมีครีมติดอยูก็จะไปลงถัง 

ที่ไมสามารถนํามาใชใหมได ซึ่งเมื่อรวบรวมใสในภาชนะแลว นํามาพักในอาคารพักขยะ

และขนไปกําจัดภายนอกพ้ืนที่สนามบินวันตอวันไมใหมีการตกคาง 

 ขยะมูลฝอยอันตรายจะนําไปเก็บรวบรวมไวในอาคารสําหรับเก็บขยะมูลฝอยอันตราย

โดยเฉพาะไมปะปนกับขยะมูลฝอยอื่น 

 ขยะมูลฝอยติดเชื้อจะนําไปเก็บไวในหองควบคุมอุณหภูมิไมใหเกิน 10 องศาเซลเซียส เพื่อรอ 

การขนสงไปกําจัดภายนอกพ้ืนที่สนามบินนานาชาติอูตะเภาตอไป 

ซึ่งกระบวนการคัดแยกขยะมูลฝอยจะดําเนินการใหแลวเสร็จในแตละวันเพื่อไมใหมีขยะมูลฝอยตกคาง 

และมีการลางทําความสะอาดพ้ืน น้ําเสียที่เกิดขึ้นจะไหลลงสูรางระบายน้ําเสียที่มีอยูโดยรอบ และไหลไปรวมกัน 

ที่บอพักน้ําเสีย กอนรวบรวมไปยังบอสูบน้ําเสีย เพื่อสงตอไปยังระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลางของโครงการตอไป 

3.4) การขนสงขยะมูลฝอยไปกําจัดภายนอกพื้นที่อากาศยาน 

 ขยะมูลฝอยทั่วไป 

- ขยะมูลฝอยประเภทอาหาร : โครงการจะใหผูไดรับอนุญาตจากหนวยงานราชการหรือ 

ตามที่กฎหมายกําหนด นําเศษอาหารดังกลาวไปกําจัดอยางถูกหลักสุขาภบิาล  

- ขยะมูลฝอยที่สามารถนําไปรีไซเคิลได : จะมีเอกชนนํารถเขามารับซื้อภายในพื้นที่สถานี

ขนถาย 

- ขยะมูลฝอยท่ีเหลือจากการคัดแยก : จัดเก็บในอาคารคัดแยกขยะมูลฝอย เพ่ือรอการขน

ถายออกไปกําจัดเปนประจําทุกวัน ดวยวิธีกําจัดที่ถูกตองตามหลักสุขาภิบาล 

 ขยะมูลฝอยอันตราย 

ขยะมูลฝอยอันตราย เก็บในอาคารสําหรบัเก็บขยะมูลฝอยอันตราย เพื่อรอสงไปกําจัดโดยผูที่

ไดรับอนุญาตจากหนวยงานราชการ 
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 ขยะมูลฝอยติดเชื้อ 

ขยะมูลฝอยติดเชื้อจะนําไปเก็บไวในหองควบคุมอุณหภูมิไมใหเกิน 10 องศาเซลเซียส เพื่อรอ

การขนสงไปกําจัดภายนอกพื้นที่สนามบินนานาชาติอูตะเภาโดยวิธีการเผาในเตาเผาขยะมูลฝอยติดเชื้อของผูที่ไดรับ

อนุญาตจากหนวยงานราชการ 

3.5) การตรวจสอบการดําเนินงานของผูรับจางกําจัดของเสีย 

จะมีสวนงานรับผิดชอบโดยตรงเพื่อทําหนาที่กํากับดูแลและตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัท

คูสัญญาซึ่งเปนผูรับเหมาในการจัดการของเสียภายในสนามบินนานาชาติอูตะเภา และเพ่ือเปนการควบคุมการจัดการ 

ของเสียที่เกิดข้ึน ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เอกชนที่จะเขามาดําเนินการตองกําหนดใหมีการเพิ่มมาตรการโดยระบ ุ

แนบทายสัญญาวาจางในการกําจัดของเสีย ใหครอบคลุมทั้งบริษัทที่เปนคูสัญญา และผูรับกําจัดรายอ่ืน ใหสุมตรวจสอบ 

การดําเนินการกําจัดของเสียเปนประจําทุกเดือน 
 

 ระบบปองกันอคัคีภัย 

ระบบปองกันอัคคีภัยจะมีการจัดเตรียมไวสําหรบัการจายน้ําภายใตแรงดันเพื่อรองรับการทํางานของสถานี

กูภัยและดับเพลิง (ระดับในการปองกันเพลิงไหมระบุใหเปนสนามบินประเภท 10 (Category 10) ถังเก็บน้ําเหนือ

พื้นดินมีความจุไมนอยกวา 300 ลูกบาศกเมตร เพื่อใหเพียงพอตอการใชงาน โดยเครื่องสูบน้ําดับเพลิงจะติดตั้ง 

ตามมาตรฐาน NFPA20 แรงดันต่ําสุดของหัวจายน้ํา 5.5 บาร) ประกอบดวย เครื่องสูบน้ําดับเพลิง เครื่องสูบน้ํารกัษา

แรงดัน ถังเก็บน้ํา สถานีสูบน้ํา ระบบนําจาย และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ทั้งนี้ สถานีสูบน้ําและถังเก็บน้ํา 

จะตั้งอยูใกลกับหนวยกูภัยของสนามบินเพื่อสะดวกตอการดําเนินงานและปรับปรงุซอมแซม 

สําหรับอัตราการไหลของระบบทั้งหมดประมาณ 3,000 แกลลอนตอนาที ประกอบดวย เครื่องสูบ 

น้ําดับเพลิงเคร่ืองยนตดีเซล 3 ชุด เครื่องสูบน้ํารักษาแรงดัน 1 ชุด เพื่อใหระบบมีความดันตามที่ตองการ 

ระบบจายน้ําเปนแบบเครือขาย มีหัวกระจายน้ําติดตั้งใกลกับลานจอดอากาศยานเพื่อใหสะดวกในการเขา

ดับเพลิงของรถดับเพลิง มีระยะหางของแตละหัวประมาณ 90-150 เมตร 

 สถานีดับเพลิงและกูภัย 

สถานีดับเพลิงและกูภัยกําหนดใหอยูทางทิศตะวันออกของสนามบิน และตั้งอยูกึ่งกลางระหวางทางวิ่ง 

ตามขอกําหนดของ ICAO ซึ่งพิจารณาจากระยะเวลาที่สามารถเขาถึงพื้นที่จุดเกิดเหตุที่อยูบริเวณพื้นที่บริเวณทางวิ่ง

ทั้ง 2 ในกรณีของสนามบินนานาชาติอูตะเภาในอนาคตจะมีการใชงานเครื่องบินประเภท Code F ดังนั้น สนามบิน 

จึงควรติดตั้งอุปกรณที่สามารถรองรับระดับการดับเพลิงและกูภัยตามมาตรฐานองคการการบินพลเรือนระหวาง

ประเทศ ระดับ 10 

สําหรับสถานีดับเพลิงและกูภัย โครงการจะกอสรางใหมเพิ่มเติม ตั้งอยูดานทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ

ใกลกับจุดก่ึงกลางของทางขับ P โดยระยะทางที่รถดับเพลิงใชในการเดินทางจริง จะข้ึนกับความเร็วของรถดับเพลิง 

โดยการออกแบบเสนทางสําหรับรถดับเพลิงที่เหมาะสมนั้น จะตองเปนไปตามขอกําหนดฉบับที่ 14 มาตรฐาน

สนามบินของสํานักงานการบินพลเรือน ซึ่งรถดับเพลิงจะตองเขาถึงพื้นที่บริเวณเกิดเหตุไดภายในระยะเวลา 2 นาที 

รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 2.5-26 แนวคิดเบื้องตนไดออกแบบใหมีที่จอดรถสําหรับดับเพลิงได 8 คัน โดยสถานี

ดับเพลิงจะตองมีหองเฝาระวัง หองฝก พื้นที่พักผอน หองพักผาน หองนอน หองครัว ล็อกเกอรและหองเก็บของ 

หองซักผา หองน้ํา และหองเคร่ือง
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 ระบบการสื่อสารเครือขายและความปลอดภัย 

อุปกรณที่จะเชื่อมตอกับเครือขายหลักที่ไดรับการออกแบบ เชน อุปกรณ loT, VoIP Phone, WiFi และ

อ่ืนๆ ที่ใชภายในระบบเครือขายนี้ ซึ่งจะสามารถเชื่อมตอและตอบสนองการใชงานไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

โดยมีหลักการในการออกแบบเครือขายหลัก คือ 

1) ความยืดหยุน เพ่ือลดเวลาในการใชงานเครือขาย 

2) มีประสิทธิภาพสูง Real Time Networking 

3) การจัดการอยางพิถีพิถัน เพื่อการบริหารแบบงายพรอมระบบรักษาความปลอดภัยเครือขายโดยอัตโนมัติ 

4) การรักษาความปลอดภัย เพื่อปกปองเครือขายจากการถูกโจมตีจากภายนอก 

ระบบเครือขายอัตโนมัติประเภทตางๆ ที่นํามาใชในสนามบินนานาชาติอูตะเภา ไดแก 

1) Zero Touch Provisioning ทั้งระบบหลักและระบบยอยเพื่อใหแนใจในประสิทธิภาพตลอด 24 ชั่วโมง 

โดยไมมีปญหาใดๆ และงายตอการบํารุงรักษา 

2) ระบบจัดการเครือขาย (ทํางานบนคลาวด) ซึ่งใชกับเครือขายไดดีผานซอฟตแวรที่ออกแบบมาเพื่อใช

ในการจัดการอุปกรณเครอืขายทุกชนิด เชน Access Point, Ethernet Switch, Firewall และโปรแกรมอ่ืนๆ  

3) ระบบจัดการเครือขายนโยบาย เพื่อสนับสนุนการสื่อสารที่สอดคลองกับระบบที่จะใชในการตั้งคา

นโยบายความปลอดภยัสูงสุดภายในแตละเครอืขายหรืออุปกรณภายในเครือขายใหมีประสิทธิภาพอยางเต็มที่ 

4) การจัดการเครือขายแบบ Multi-Cloud ใหสามารถจัดการอุปกรณเครือขายหลายยี่หอไดพรอมๆ  

กันภายในโปรแกรมเดียว และตองทํางานบนระบบคลาวด 

ศูนยขอมูลของสนามบินจะมีการเชื่อมตอกับผูใหบริการอินเตอรเน็ต (ISP) จํานวน 2 รายขึ้นไป หรือ

มากกวา เพื่อใหตอเชื่อมไดตลอดเวลา โดยระบบเครือขายหลัก (DWDM) เปนเสนทางการเชื่อมตอแบบเสนใยแกว 

นําแสง จํานวน 3 เสนทาง ความเร็วอยางนอย 1,000 Gbps ภายในเครือขาย เพื่อรับ-สงขอมูลจากแกนหลัก 

ของเครือขายจากแตละสวนใหเชื่อมตอไดอยางนอย 100 Gbps ทั้งยังทําหนาที่เชื่อมตอระบบเพื่อตรวจสอบหา 

สิ่งแปลกปลอมภายในเครือขาย (Firewall Hight Performance) เพื่อปองกันการโจมตีจากภายในและภายนอก

เครอืขายไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

 หอควบคุมการจราจรทางอากาศ 

เพื่อใหการควบคุมการฃึ้นลงของอากาศยานในสนามบินนานาชาติอูตะเภาและในบริเวณพื้นที่ขับเคลื่อน

อากาศยานเปนไปอยางเหมาะสม จึงจะมีการกอสรางหอควบคุมการจราจรทางอากาศแหงใหมและกลุมอาคาร

ปฏิบัติการอ่ืนๆ โดยบริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด (บวท.) จะเปนผูบริหารหวงอากาศสําหรับสนามบิน

นานาชาติอูตะเภา ปจจุบัน บวท. อยูระหวางขออนุมัติเพื่อดําเนินโครงการ  

หอควบคุมการจราจรทางอากาศแหงใหมจะตั้งอยูระหวางทางวิ่งที่ 1 และ 2 ซึ่งเปนการกอสรางหอควบคุม

การจราจรทางอากาศแหงใหม เพื่อควบคุมการจราจรทางอากาศทั้งทางวิ่งที่ 1 และ 2 โดยในสัญญารวมลงทุน

โครงการพัฒนาสนามบินอูตะเภาไดกําหนดใหภาครัฐโดยบริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด เปนผูดําเนิน

โครงการ โดย สกพอ. บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด และเอกชนคูสัญญาจะตกลงในรายละเอียดเก่ียวกับ

การดําเนินโครงการตอไป และสําหรับหอบังการบินแหงเดิมจะใชสําหรับดานความมั่นคงโดยตองไมขัดตอขอกําหนด

ของสํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย 

 

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 2-60 
 

2.6 องคประกอบสนับสนุนอื่นๆ นอกพื้นที่โครงการ 

ในการจัดทํารายงาน EHIA ฉบับนี้ ไดพิจารณาการกอสรางองคประกอบเฉพาะสวนที่อยูในพ้ืนที่โครงการ 

ซึ่งเปนการพัฒนาสนามบินนานาชาติอูตะเภา (สวนขยาย) สําหรับองคประกอบอ่ืนๆ ที่อยูนอกพื้นที่โครงการ ซึ่งเปน

การกอสรางสาธารณูปโภคกลางและการกอสรางเมืองการบิน (Airport City) เชน การกอสรางศูนยธุรกิจการคา 

โรงแรม ศูนยการประชุม (Convention Center) เปนตนนั้น เนื่องดวยองคประกอบดังกลาวอยูนอกพื้นที่โครงการ 

และ/หรือไมใชระบบขนสงทางอากาศ ดังนั้น ในรายงาน EHIA ฉบับนี้จึงไมนํามาประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โดยองคประกอบตางๆ ที่อยูนอกพื้นที่โครงการ ตองมีการศึกษาความเหมาะสมตามเงื่อนไขการขออนุญาตกอสราง

และดําเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวของ ซึ่งในกรณีเขาขายตองจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

เอกชนรวมลงทุนหรือผูประกอบการสาธารณูปโภคตองจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ในขั้นตอน

ของการขออนุญาตกอสรางตอไป 

 พื้นที่สนับสนุนธุรกิจการบิน (Airport City) 

พื้นที่สนับสนุนธุรกิจการบิน (Airport City) ดําเนินการโดยเอกชนรวมลงทุนในการพัฒนาสนามบิน

นานาชาติอูตะเภา โดยเปนสวนหนึ่งของโครงการพัฒนาสนามบินนานาชาติอูตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก 

(Eastern Airport City) ประกอบดวย 

1) อาคารสํานักงาน (Office Area) : มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับอุตสาหกรรม 

การบินใหเขามาตั้งฐานการดําเนินธุรกิจภายในบริเวณรอบสนามบินนานาชาติอูตะเภา อันจะนําไปสูการพัฒนาพื้นที ่

ใหเปน “มหานครการบินของภาคตะวันออก” ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมเชิงพาณิชยที่เกิดจากการเติบโต 

ของอุตสาหกรรมตามแผนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 

2) สวนธุรกิจ (Business Park) : เปนพื้นที่อเนกประสงค (Multi-purpose Area) เพื่อรองรับและ

รวบรวมกิจกรรมทางการคาจากอุตสาหกรรมตางๆ ทั้งการจําหนาย การจัดแสดงสินคา การนําเขา-สงออกสินคาการ

จัดการคลังสินคา ตลอดจนการดําเนินการผลิตอุตสาหกรรมเบา (Light Manufacturing) 

3) ศูนยจัดแสดงสินคา (Exhibition) : เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกในการเดินทางของผูเขารวมและ

สินคาที่จะนํามาจัดแสดง อีกทั้งยังตั้งอยูใกลกับคลังสินคา (Cargo Village) สะดวกตอการจัดการสินคาเพื่อจําหนาย 

ทั้งในประเทศไทยและเพื่อสงออก 

4) Luxury Outlet : ที่รวบรวมรานคาแบรนดเนมตางๆ เพ่ือใหบริการทั้งชาวไทยและชาวตางชาต ิ

ที่เดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทย ตลอดจนดึงดูดชาวตางชาติที่อาศัยอยูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

ที่ตองการซื้อสินคาแบรนดเนม 

 เขตประกอบการคาเสรี (Free Trade Zone) 

เขตประกอบการคาเสรี (Free Trade Zone) ดําเนินการโดยเอกชนรวมลงทุนในการพัฒนาสนามบิน

นานาชาติอูตะเภา โดยเปนสวนหนึ่งของโครงการพัฒนาสนามบินนานาชาติอูตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก 

การจัดตั้งเขตประกอบการคาเสรี เพื่อรองรับและสงเสริมผูผลิตหรือผูประกอบการที่มีการนําเขาสินคาหรือวัตถุดิบ 

ในการเพิ่มมูลคาสินคากอนสงไปยังตลาดเปาหมาย โดยสามารถดําเนินการผลิตอุตสาหกรรมเบา (Light Manufacturing) 

และกระบวนการโลจิสติกสตางๆ เปนตน ทั้งนี้การสรางศูนยแสดงสินคาควรจะมีชั้นจอดรถใตดินและมีพื้นที่ที่สามารถ
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รับน้ําหนักสินคาได 5 ตันตอตารางเมตร และมีขนาดของ Clearing Floor สูงอยางนอย 15 เมตร และโครงสราง 

ไมมีเสา มีระบบตางๆ พรอมสําหรับจัดงานแสดงสินคาทุกประเภท 

 ศูนยซอมบํารุงอากาศยานอื่น 

ศูนยซอมบํารุงอากาศยานอ่ืน ดําเนินการโดย สกพอ. ซึ่งเปนที่ตั้งของศูนยซอมบํารุงอากาศยาน 

ของผูประกอบการรายอ่ืน มีขนาดพื้นที่ประมาณ 400 ไร ประกอบดวย ศูนยซอมอากาศยานและลานจอดอากาศยาน 

 ศูนยฝกอบรมบุคลากรดานการบินและอวกาศ 

ศูนยฝกอบรมบุคลากรดานการบินและอวกาศ ดําเนินการโดยสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) เนื่องจาก

กองทัพเรือและ สกพอ. มีความตองการใหศูนยฝกอบรมบุคลากรดานการบินและอวกาศ ตั้งอยูในเขตบริการทางเทคนิค 

(Technical Zone) ซึ่งอยูบริเวณเดียวกับศูนยซอมบํารุงอากาศยานของการบินไทย เพื่อใหนักศึกษาสามารถเขารับการ

ฝกสอนที่ศูนยซอมบํารุงอากาศยานไดตามขอกําหนดและมาตรฐานที่เก่ียวของ 
 

 ระบบสนับสนุนเพื่อความปลอดภัยในการขึ้น - ลงของอากาศยาน 

โครงสรางสนับสนุนเพื่อความปลอดภัยในการชึ้น - ลงอากาศยานของสนามบินนานาชาติอูตะเภา 

จําเปนตองมีโครงสรางรองรับไฟนํารอง (Approach Lighting Support Structure) สําหรับทางวิ่งที่ 2 ซึ่งโครงการ 

ไดมีหนังสือเพ่ือหารือกรมเจาทาแลว และกรมเจาทาไดมีหนังสือตอบกลับวา “ลักษณะของสิ่งปลูกสรางดังกลาว  

ไมอยูในลักษณะอาคารและการลวงล้ําแมน้ํา ตามที่กําหนดไวในขอ 4 และ ขอ 5 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 63  

(พ.ศ. 2537) แตทั้งนี้ เปนโครงการของทางราชการและปลูกสรางข้ึนเพ่ือประโยชนของทางราชการ จึงอาจอยูใน

ลักษณะของอาคารที่พึงอนุญาตได” รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก 2-4 ดังนั้น โครงสรางรองรับไฟนํารองจึงไมเปน

รายละเอียดของรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EHIA) ฉบับนี้ 

 ระบบสาธารณปูโภคสวนกลาง 

ระบบสาธารณูปโภคสวนกลางดําเนินการโดย สกพอ. โดยใหเอกชนเชาที่ดิน พัฒนาระบบสาธารณูปโภค

สวนกลางเพื่อรองรับการพัฒนาโครงการสนามบินอูตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ระบบสาธารณูปโภคกลาง

ประกอบดวยระบบการผลิตไฟฟาและน้ําเย็น ระบบการผลิตน้ําประปา ระบบบําบัดน้ําเสีย และระบบเติมเชื้อเพลิง

อากาศยาน 

ระบบสาธารณูปโภคสวนกลางทั้งหมด เพ่ือรองรับการพัฒนาในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

ดําเนินการโดย ทร.และ สกพอ. โดยการใหเอกชนเชาที่ดินเพื่อดําเนินการในระบบสาธารณูปโภคสวนกลาง 

ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก 2-5) มาตรา 53 ซึ่งระบบ

สาธารณูปโภคสวนกลาง ประกอบดวย ระบบการผลิตไฟฟาและน้ําเย็น ระบบการผลิตน้ําประปา ระบบบําบัดน้ําเสีย 

และระบบเติมเชื้อเพลิงอากาศยาน มีพื้นที่รวมประมาณ จํานวน 154 ไร (แสดงดังรูปที่ 2.6-1) ตั้งอยูบนพ้ืนที ่

นอกโครงการ (พื้นที่หมายเลข 12 (ระบบผลิตไฟฟา ระบบผลิตน้ําประปาและบําบัดน้ําเสีย งานใหบริการเติมเชื้อเพลิง 

อากาศยาน)) ดังแสดงในรูปที่ 2.3-1 รายละเอียดดังนี้ 
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ที่มา : โครงการจางที่ปรึกษาสนับสนุนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อบริหารและกํากับสัญญา โครงการพัฒนาสนามบินอูตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รูปที่ 2.6-1 ผังพื้นที่สําหรับระบบสาธารณปูโภคงานระบบไฟฟา ระบบประปาและบําบัดน้ําเสีย และระบบบริการน้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน 
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2.6.6.1 ระบบผลติไฟฟา 

โรงผลิตไฟฟาตั้งอยูในพื้นที่สนับสนุนสนามบินอูตะเภานอกพื้นที่สนามบินนานาชาติอูตะเภาสวนขยาย  

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือจําหนายไฟฟาใหกับสนามบินอูตะเภา ซึ่งการมีโรงผลิตไฟฟฟาในเขตสนามบินจะทําใหสนามบนิ 

มีแหลงจายไฟฟาที่มั่นคง คุณภาพของกระแสไฟฟาที่ดีกวาการรับไฟฟาจากระบบจําหนายไฟฟาที่มาจากสายสงไฟฟา

ระยะไกล ลดผลกระทบที่เกิดจากปญหาจากระบบสงไฟฟาจากภายนอก ดังนั้น สกพอ. ไดกําหนดใหการพัฒนา

สนามบินอูตะเภาจะตองมีโรงผลิตไฟฟาตั้งอยูใกลพื้นที่โครงการ รวมถึงใหมีแหลงจายไฟฟาสํารองจากภายนอกอีก

อยางนอย1 แหลงจากการไฟฟาฝายผลิตหรือการไฟฟาสวนภูมิภาค ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานความมั่นคง N-1 ระบบ

ไฟฟาสามารถจายไฟฟาไดอยางตอเนื่อง ในกรณีอุปกรณหลักในระบบไฟฟาหลุดออกจากระบบไฟฟา 1 อุปกรณ  

สกพอ. ไดดําเนินการสรรหาเอกชนเขามาใหเปนผูใหบริการดังกลาว โดย บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน) 

ไดรับการคัดเลือกใหเขาเปนผูใหบริการดังกลาว โดยเปนผูเสนอสวนแบงรายไดคืนใหกับภาครัฐสูงสุด 

โครงการงานระบบไฟฟาและน้ําเย็น พื้นที่สนามบินนานาชาติอูตะเภา โดย บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด 

(มหาชน) เปนโครงการโรงไฟฟาที่มีระบบผลิตไฟฟาแบบผสมผสานการใชเชื้อเพลิงมากกวา 1 ชนิด (SPP Hybrid)  

ดังแสดงในรูปที่ 2.6-2 ประกอบดวย 

 โรงไฟฟาพลังงานความรอนรวม (Cogeneration Combined Cycle Power Plant) ที่ใชกาซธรรมชาติ

เปนเชื้อเพลิง มีกําลังการผลิตติดตั้งสูงสุด 160 เมกะวัตต (รวมกําลังการผลิต 2 ระยะ) และกําลัง 

การผลิตน้ําเย็นติดตั้ง 9,600 ตันความเย็น 

 โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย (Solar Power Plant) ที่มีระบบกักเก็บพลังงาน (Battery Energy 

Storage System) ขนาด 15 เมกะวัตต 
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ที่มา : บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน), พ.ศ. 2563 

รูปที่ 2.6-2 ผังโครงการงานระบบไฟฟาและน้ําเย็นของสนามบินนานาชาติอูตะเภา 
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การจําหนายไฟฟาจากโรงผลิตไฟฟาของบริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน) จะจายเขาสนามบิน

นานาชาติอูตะเภาเปนหลักผานเอกชนรวมลงทุน (บริษัท อูตะเภา อินเตอรเนชั่นแนล เอวิเอชั่น จํากัด) ซึ่งจะเขามา

วางระบบการสงจายไฟไปยังพื้นที่สวนตางๆ ของสนามบินนานาชาติอูตะเภา สําหรับปริมาณไฟฟาสวนเกินในชวง

ระยะเวลานั้นๆ จะจําหนายใหกิจการไฟฟาสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ เพื่อเสริมความมั่นคงใหกับระบบไฟฟา

ภายในพื้นที่สัมปทานของกิจการไฟฟาสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือเทานั้น (กิจการไฟฟาสวัสดิการสัมปทาน

กองทัพเรือไดรับสัมปทานใหบริการดานไฟฟาจากกระทรวงพลังงาน ในพ้ืนที่อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จํานวน 5 

ตําบล 41 หมูบาน ครอบคลุมพื้นที่ 348.12 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวย ตําบลสัตหีบ ตําบลพลูตาหลวง ตําบล

แสมสาร ตําบลบางเสร ตําบลนาจอมเทียน) 

โรงผลิตไฟฟามีกําลังการผลิตติดตั้งสูงสุดเปน 160 MVA และสามารถสงไฟฟาที่ผลิตไดจริง (Gross Power) 

140.60 MW โดยการคาดการณปริมาณไฟฟาแสดงดังตารางที่ 2.6-1 ซึ่งไดพิจารณาตามพื้นที่ที่พัฒนาการขยายตัว 

ของสนามบินนานาชาติอูตะเภา และการพาณิชย ตามแผนแมบท (โครงการวางแผนแมบทโครงการศึกษา 

ความเหมาะสม โครงการพัฒนาสนามบินนานาชาติอูตะเภาและพื้นที่โดยรอบ จังหวัดระยอง, พ.ศ. 2561) พบวา  

ในระยะที่ 1 (พ.ศ. 2571) ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2581) และระยะที่ 3 (พ.ศ. 2591) มีความตองการพลังงานไฟฟาเทากับ 

66.12  27.17 และ 22.69 MVA ตามลําดับ ในภาพรวมของสนามบินนานาชาติอูตะเภาทั้งหมด ป พ.ศ. 2591 มีความ

ตองการพลังงานไฟฟารวมเทากับ 115.98 MVA หรือคิดเปน 98.58 MW และเหลือจําหนายไปยังกิจการไฟฟา สวัสดิการ

สัมปทานกองทัพเรือ 36.3 MW แสดงดังตารางที่ 2.6-2 

ตารางที่ 2.6-1 กําลังการผลิตและการสงจายไฟฟาไปยังพื้นที่สวนตางๆ ของสนามบินนานาชาติอูตะเภา 

กรณี 

Gross 

Power 

(MW)* 

ใชภายใน

โครงการของ 

บริษัท บี.

กริม (MW) 

Net 

Power 

(MW) 

สงไปยัง 

Chiller เพื่อ

ผลิตน้ําเย็น 

(MW) 

จําหนายไปยัง

สนามบิน

นานาชาติ 

อูตะเภา 

(MW)** 

จําหนายไปยัง

กิจการไฟฟา 

สวัสดกิารสัมปทาน

กองทัพเรือ 

(MW)*** 

กรณีที่ 1 Full 

Load 

140.60 2.72 137.88 3 98.58 36.30 

กรณีที่ 2 Patial 

Load 

90.86 2.58 88.26 3 N/A N/A 

หมายเหต ุ: * กรณี ขยายกําลังการผลิตติดตั้งสูงสุดเปน 160 MVA 

 ** ที่คา Power Factor 0.85 เทากับ 98.58 MW 

 *** ปริมาณคาดการณความตองการพลังงานไฟฟาสูงสุด ในระยะที่ 3 

ที่มา : บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน), พ.ศ. 2563 
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ตารางที่ 2.6-2 การคาดการณความตองการพลังงานไฟฟาในแตละชวง 

พื้นที ่
ความตองการพลังงานไฟฟา (MVA) 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 

เชิงพาณิชย – โรงแรม 3.78 0.00 0.00 

เชิงพาณิชย – รานคาปลีก 2.66 0.00 0.00 

เชิงพาณิชย - สํานักงาน ( 10 ตารางเมตร/คน ) 6.72 6.72 0.00 

เชิงพาณิชย – หองจัดประชุม 0.97 0.00 0.00 

อาคารผูโดยสาร  70 ลานคนตอป 13.06 5.80 14.63 

สวนสนับสนุนการบิน 5.05 0.00 0.00 

คลังสินคา/โลจิสติกศ 2.89 2.89 3.86 

ศูนยซอมบํารุงอากาศยาน 10.08 0.00 0.00 

ศูนยซอมบํารุงอากาศยานอ่ืน ๆ / การฝกอบรม 0.00 10.08 0.00 

น้ําเติมสําหรบัระบบทําความเย็น แบบกลุมอาคาร 10.92 1.68 4.20 

น้ําเติมสําหรบัโรงไฟฟา 10.00 0.00 0.00 

รวม 66.12 27.17 22.69 

ปริมาณรวมสะสม 66.12 93.29 115.98*** 

หมายเหต ุ: ***  ที่คา Power Factor 0.85 เทากับ 98.58 MW 
 

ที่มา : โครงการวางแผนแมบทโครงการศกึษาความเหมาะสม โครงการพัฒนาสนามบินนานาชาติอูตะเภาและพื้นที่โดยรอบ จังหวัดระยอง, 

พ.ศ. 2561 

2.6.6.2 ระบบผลติประปา 

โรงผลิตน้ําประปาตั้งอยูในพื้นที่สนับสนุนสนามบินอูตะเภานอกพื้นที่สนามบินนานาชาติอูตะเภาสวนขยาย 

ซึ่งผูผลิตน้ําประปาดังกลาว คือ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) หรือ  

อีสทวอเตอร ออกแบบระบบโดยบริษัท พารากอน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ผังบริเวณของระบบแสดงดังรูปที่ 2.6-3  

โดยแหลงน้ําที่บริษัท อีสวอเตอร น้ํามาใชในการผลิตน้ําประปาไดรับการจัดสรรน้ําจากสํานักชลประทานที่ 9 

กรมชลประทาน โดยใหใชน้ําจากอางเก็บน้ําหลักบริเวณพื้นที่โครงการ จํานวน 3 แหง ไดแก อางเก็บน้ําดอกกราย  

อางเก็บน้ําหนองปลาไหลและอางเก็บน้ําประแสร และใชรวมกับแหลงน้ําที่บริษัท อีสทวอเตอร ไดพัฒนาไว ไดแก  

สระเก็บน้ําทับมา คิดเปนปริมาณน้ํารวมทั้งสิ้น 390 ลานลูกบาศกเมตร (ดังตารางที่ 2.6-3) ซึ่งเพียงพอกับกําลัง 

การผลิตที่ไดออกแบบไว โดยจะไมเกิดปญหาการแยงการใชน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภคของประชาชนแตอยางใด  

โดยเอกชนรวมลงทุน (บริษัท อูตะเภา อินเตอรเนชั่นแนล เอวิเอชั่น จํากัด) จะเปนผูติดตั้งระบบทอสงน้ําประปา

สวนกลางเพื่อจายเขาสูพื้นที่โครงการ 
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ตารางที่ 2.6-3 แหลงน้ําที่นํามาจายน้ําดิบใหกบัโครงการ และแผนการพัฒนาแหลงน้ําดิบเพิ่มเติม 

แหลงน้ํา ที่ตั้ง 
ความจุอาง  

(ลาน ลบ.ม.) 

ปริมาณน้ําจัดสรร 

(ลาน ลบ.ม.) 

1. แหลงน้ําที่ไดรับจัดสรรจากสํานักชลประทานท่ี 9 กรมชลประทาน 

- อางเก็บน้ําหนองปลาไหล ตําบลปลวกแดง อําเภอปลวกแดง 

จังหวัดระยอง 

164 120 

- อางเก็บน้ําดอกกราย ตําบลพนานิคม อําเภอนิคมพัฒนา 

จังหวัดระยอง 

79 116* 

- อางเก็บน้ําประแสร ตําบลชุมแสง อําเภอวังจันทร 

จังหวัดระยอง 

248 40 

(ระบบทอน้ําดิบ 

ประแสร-คลองใหญ 

ของกรมชลประทาน) 

70  

(ระบบทอน้ําดิบประแสร-หนอง

ปลาไหลของบริษัทฯ) 

- อางเก็บน้ําหนองคอ ตําบลหนองขาม อําเภอศรรีาชา 

จังหวัดชลบุร ี

21 16.7 

รวม 362.7 

2. แหลงน้ําจากทางน้ําธรรมชาต ิ

แมน้ําบางปะกง ตําบลคลองเข่ือน อําเภอคลองเขื่อน 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

- 27** 

รวม 27 

รวมเปนปริมาณน้ํา (1)+(2) 390 

หมายเหต ุ: *  หมายถึง ปริมาณมากกวาความจุของอางเก็บน้ํา เนื่องจากมีปรมิาณน้ําไหลเขา (Inflow) จากพื้นที่ลุมน้ําดานเหนือมากกวาความจุอาง 

** หมายถึง  ปริมาณน้ําเฉลี่ยที่สามารถสูบไดจากแมน้ําบางปะกงตามความสามารถของเครื่องสูบน้ํา ซึ่งจะสูบเฉพาะชวงฤดูฝน 

ที่มา : บริษัท อีสทวอเตอร จํากัด, พ.ศ. 2562 

โดยจะมีการสงน้ําดิบเขาสูพื้นที่โครการผานระบบทอ มีขนาดเสนผานศูนยกลางเทากับ 500 มิลลิเมตร 

สามารถสงน้ําไดประมาณ 9.62 ลานลูกบาศกเมตรตอป ที่แรงดันน้ําประมาณ 43 เมตร เปนปริมาณน้ําที่เพียงพอ 

ตอกําลังการผลิตน้ําประปาเพื่อรองรับความตองการใชน้ําของสนามบินนานาชาติอูตะเภา บริษัท อีสทวอเตอร จํากัด 

ไดวางแผนการกอสรางไว 2 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 กอสรางในชวงเร่ิมโครงการเพื่อใหรองรับความตองการน้ําประปาที่ 10,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน 

มีถังสํารองน้ําประปาที่สามารถสํารองน้ําประปาไวใชงานไดไมต่ํากวา 3 วัน (ขนาดความจุ 30,000 ลูกบาศกเมตร)  

โดยรองรับความตองการไดจนถึงชวงที่เริ่มกอสรางอาคารผูโดยสารหลังที่ 3 หรือประมาณป พ.ศ. 2563 - 2568 

ระยะที่ 2 กอสรางระบบผลิตน้ําประปาเพ่ิมอีก 10,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน มีถังสํารองน้ําประปา 

ที่สามารถสํารองน้ําประปาไวใชงานไดไมต่ํากวา 3 วัน (ขนาดความจุ 30,000 ลูกบาศกเมตร) โดยการกอสราง 
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จะแลวเสรจ็ในชวงเดียวกับการเปดใชอาคารผูโดยสารหลังที่ 3 ในชวงประมาณป พ.ศ. 2569 หรือจะพิจารณากอสราง

เมื่อปริมาณการใชน้ําในระยะที่ 1 เกินรอยละ 75 ขึ้นไป (ของกําลังการผลิต) 

ระบบผลิตน้ําประปารวมระยะที่ 1 และ 2 จะมีกําลังผลิตรวม 20,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน ซึ่งสูงกวาการ

คาดการณปริมาณการใชน้ําที่ไดพิจารณาตามพื้นที่ที่พัฒนาการขยายตัวของสนามบินนานาชาติอูตะเภาและ 

การพาณิชยตามแผนแมบท (โครงการวางแผนแมบทโครงการศึกษาความเหมาะสม โครงการพัฒนาสนามบิน

นานาชาติอูตะเภาและพื้นที่โดยรอบ จังหวัดระยอง, พ.ศ. 2561) ซึ่งมีการคาดการณปริมาณการใชน้ําป พ.ศ. 2571 ป 

พ.ศ. 2581 และป พ.ศ. 2591 เทากับ 8,610 13,046 และ 19,333 ลูกบาศกเมตรตอวัน ตามลําดับ โดยปริมาณน้ําใช

ที่เกิดขึ้นจากจํานวนผูโดยสารในป พ.ศ. 2571 ป พ.ศ. 2581 และป พ.ศ. 2591 เทากับ 959 2,603 และ 4,795 

ลูกบาศกเมตรตอวัน หรือรอยละ 11, 20 และ 25 ของปริมาณน้ําใชทั้งหมด ตามลําดับ รายละเอียดแสดงดัง 

ตารางที่ 2.6-4 ถึงตารางที่ 2.6-6  

ตารางที่ 2.6-4 การคาดการณปริมาณน้ําใชและน้ําเสียในพื้นที่สนามบินนานาชาติอูตะเภาในระยะที่ 1 (พ.ศ. 2571) 

พื้นที ่
พื้นที่อาคาร ปริมาณการใชน้ํา ปริมาณน้ําเสีย 

(ตารางเมตร) (ลบ.ม./วัน) (ลบ.ม./วัน) 

เชิงพาณิชย – โรงแรม 18,420 74 661/ 

เชิงพาณิชย – รานคาปลีก 5,500 22 201/ 

เชิงพาณิชย - สํานักงาน (10 ตารางเมตร/คน) 40,000 320 2881/ 

เชิงพาณิชย – หองจัดประชุม 2,000 8 71/ 

อาคารผูโดยสาร (14 ลานคน) 182,900 959 7672/ 

สวนสนับสนุนการบิน 15,000 60 541/ 

คลังสินคา/โลจิสติกส 50,250 201 1811/ 

ศูนยซอมบํารุงอากาศยาน 24,900 100 901/ 

ศูนยซอมบํารุงอากาศยานอ่ืนๆ/การฝกอบรม 116,670 467 4201/ 

น้ําเติมสําหรบัระบบทําความเย็นแบบกลุมอาคาร   900 - 

น้ําเติมสําหรบัโรงไฟฟา   5,500 1,2933/ 

รวมทั้งหมด   8,610 3,185  

หมายเหต ุ: 1/  ปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นเทากับรอยละ 90 ของปริมาณน้ําใช 

 2/  ปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นเทากับรอยละ 80 ของปริมาณน้ําใช 
3/  ปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นเทากับรอยละ 23.5 ของปริมาณน้ําใช  

    (คาการออกแบบโรงไฟฟาสนามบินนานาชาติอูตะเภา บรษิัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน), 2563) 

ที่มา : โครงการวางแผนแมบทโครงการศึกษาความเหมาะสม โครงการพัฒนาสนามบินนานาชาติอูตะเภาและพื้นที่โดยรอบ จังหวัดระยอง, พ.ศ. 2561 
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ตารางที่ 2.6-5 การคาดการณปริมาณน้ําใชและน้ําเสียในพื้นที่สนามบินนานาชาติอูตะเภาในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2581) 

พื้นที ่
พื้นที่อาคาร ปริมาณการใชน้ํา ปริมาณน้ําเสีย 

(ตารางเมตร) (ลบ.ม./วัน) (ลบ.ม./วัน) 

เชิงพาณชิย – โรงแรม 50,000 200 1801/ 

เชิงพาณชิย – รานคาปลีก 14,930 60 541/ 

เชิงพาณชิย - สํานักงาน (10 ตารางเมตร/คน) 108,570 869 7821/ 

เชิงพาณชิย – หองจัดประชุม 5,430 22 201/ 

อาคารผูโดยสาร (38 ลานคน) 264,100 2,603 2,0822/ 

สวนสนับสนุนการบนิ 37,000 148 1331/ 

คลังสินคา/โลจิสติกส 153,100 612 5511/ 

ศูนยซอมบํารุงอากาศยาน 30,850 123 1111/ 

ศูนยซอมบํารุงอากาศยานอืน่ๆ/การฝกอบรม 116,670 467 4201/ 

น้ําเติมสาํหรับระบบทําความเยน็แบบกลุมอาคาร  2,443 - 

น้ําเติมสาํหรับโรงไฟฟา  5,500 1,2933/ 

รวมทั้งหมด  13,046 5,625  
หมายเหต ุ: 1/  ปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นเทากับรอยละ 90 ของปริมาณน้ําใช 

 2/  ปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นเทากับรอยละ 80 ของปริมาณน้ําใช 
3/  ปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นเทากับรอยละ 23.5 ของปริมาณน้ําใช  

    (คาการออกแบบโรงไฟฟาสนามบินนานาชาติอูตะเภา บรษิัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน), 2563) 

ที่มา : โครงการวางแผนแมบทโครงการศึกษาความเหมาะสม โครงการพัฒนาสนามบินนานาชาติอูตะเภาและพื้นที่โดยรอบ จังหวัดระยอง, พ.ศ. 2561 
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ตารางที่ 2.6-6 การคาดการณปริมาณน้ําใชและน้ําเสียในพื้นที่สนามบินนานาชาติอูตะเภาในระยะที่ 3 (พ.ศ. 2591) 

พื้นที ่
พื้นที่อาคาร ปริมาณการใชน้ํา ปริมาณน้ําเสีย 

(ตารางเมตร) (ลบ.ม./วัน) (ลบ.ม./วัน) 

เชิงพาณชิย – โรงแรม 50,000 200 1801/ 

เชิงพาณชิย – รานคาปลีก 27,500 110 991/ 

เชิงพาณชิย - สํานักงาน (10 ตารางเมตร/คน) 200,000 1,600 1,4401/ 

เชิงพาณชิย – หองจัดประชุม 10,000 40 361/ 

อาคารผูโดยสาร (70 ลานคน) 469,000 4,795 3,8362/ 

สวนสนับสนุนการบนิ 60,000 240 2161/ 

คลังสินคา/โลจิสติกส 287,000 1,148 1,0331/ 

ศูนยซอมบํารุงอากาศยาน 100,000 400 3601/ 

ศูนยซอมบํารุงอากาศยานอืน่ๆ/การฝกอบรม 200,000 800 7201/ 

น้ําเติมสาํหรับระบบทําความเยน็แบบกลุมอาคาร   4,500 - 

น้ําเติมสาํหรับโรงไฟฟา   5,500 1,2933/ 

รวมทั้งหมด   19,333 9,212  
หมายเหต ุ: 1/  ปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นเทากับรอยละ 90 ของปริมาณน้ําใช 

 2/  ปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นเทากับรอยละ 80 ของปริมาณน้ําใช 
3/  ปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นเทากับรอยละ 23.5 ของปริมาณน้ําใช  

    (คาการออกแบบโรงไฟฟาสนามบินนานาชาติอูตะเภา บรษิัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน), 2563) 

ที่มา : โครงการวางแผนแมบทโครงการศึกษาความเหมาะสม โครงการพัฒนาสนามบินนานาชาติอูตะเภาและพื้นที่โดยรอบ จังหวัดระยอง, พ.ศ. 2561 

2.6.6.3 ระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลาง 

โรงผลิตบําบัดน้ําเสียสวนกลางตั้งอยูในพื้นที่สนับสนุนสนามบินอูตะเภานอกพื้นที่สนามบินนานาชาต ิ

อูตะเภาสวนขยาย ซึ่งระบบบําบัดน้ําเสียดังกลาวจะดําเนินการโดย บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ํา 

ภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) หรือ อีสทวอเตอร ออกแบบระบบโดยบริษัท พารากอน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ผังบริเวณ

ของระบบบําบัดน้ําเสียแสดงดังรูปที่ 2.6-3 โดยปริมาณน้ําเสียที่เกิดข้ึนจากอาคารผูโดยสาร เมื่อมีปริมาณผูโดยสาร

สูงสุดที่ 70 ลานคนตอป จะมีประมาณน้ําเสีย 3,836 ลูกบาศกเมตรตอวัน (คิดเปน 51 เปอรเซ็นต ของปริมาณน้ําเสีย

ทั้งหมด) จากการคาดการณปริมาณน้ําเสีย ไดพิจารณาตามพื้นที่ที่พัฒนาการขยายตัวของสนามบินนานาชาติอูตะเภา

และการพาณิชยตามแผนแมบท (โครงการวางแผนแมบทโครงการศึกษาความเหมาะสม โครงการพัฒนาสนามบิน

นานาชาติอูตะเภาและพื้นที่โดยรอบ จังหวัดระยอง, พ.ศ. 2561) โดยปริมาณน้ําเสียที่เกิดข้ึนคิดประมาณจากรอยละ 

80 - 90 ของปริมาณน้ําใช ซึ่งปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นไดรวมการใชงานภายในแตละอาคาร และพื้นที่เชิงพาณิชย 

ไวแลว พบวา ปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมดในป พ.ศ. 2571 ป พ.ศ. 2581 และป พ.ศ. 2591 เทากับ 3,185, 5,625 

และ 9,212  ลูกบาศกเมตรตอวัน ตามลําดับ โดยปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นจากจํานวนผูโดยสารในป พ.ศ. 2571  

ป พ.ศ. 2581 และป พ.ศ. 2591 เทากับ 767, 2,082 และ 3,836 ลูกบาศกเมตรตอวัน หรือรอยละ 24, 37 และ 41 

ของปริมาณน้ําเสียทั้งหมด ตามลําดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2.6-4 ถึงตารางที่ 2.6-6 ซึ่งบริษัท อีสทวอเตอร 

จํากัด มีการออกแบบระบบเพื่อบําบัดน้ําเสียขนาด 16,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน ซึ่งสามารถรองรับและบําบัดน้ําเสีย 

ไดเพียงพอ 
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โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อาํเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 2-72 
 

โดยน้ําทิ้งที่ผานการบําบัดแลวสวนหนึ่ง กลับมาใชใหมบางสวน เพื่อลดปริมาณการปลอยน้ําทิ้งลงสูบอพัก

น้ําสุดทายของโครงการ โดยคุณภาพของน้ําทิ้งดังกลาวที่จะนํากลับมาใชใหม สามารถนําไปใชในพื้นที่สีเขียวภายใน

พื้นที่สนับสนุนธุรกิจการบิน/พื้นที่ธุรกิจ (Airport City) เปนหลัก ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 258,400 ตารางเมตร  

หรือ 1.615 ไร เมื่อใชอัตราความตองการน้ําสําหรับพื้นที่ที่เปนสนามหญา เทากับ 0.75 ลิตรตอวัน อางอิงจากปรมิาณ

การใชน้ําของพืชอางอิง (ETp) เดือนเมษายน (ที่มา : ดิเรก ทองอราม, 2524) และอางอิงปริมาณการระเหยน้ําเฉลี่ย

รายเดือนของจังหวัดระยอง เปนคาเฉลี่ยในรอบ 30 ป (2504 - 2533), กรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. 2534 ดังนั้น  

ตองใชน้ําในการรดสนามหญา 1,143,420 ลิตรตอวัน หรือประมาณ 1,143 ลูกบาศกเมตรตอวัน ผังสมดุลมวลน้ํา  

ในระยะที่ 1 (พ.ศ. 2571) ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2581) และระยะที่ 3 (พ.ศ. 2591) อางอิงขอมูลปริมาณความตองการใชน้ํา

จากกิจกรรมการพัฒนาตามแผนแมบทฯ โครงการศึกษาความเหมาะสม โครงการพัฒนาสนามบินนานาชาติอูตะเภา

และพื้นที่โดยรอบ จังหวัดระยอง, พ.ศ. 2561 ดังแสดงในรูปที่ 2.6-4 ถึง รูปที ่2.6-6  
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ที่มา : สาํนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก, พ.ศ. 2564 

รูปที่ 2.6-4 ผังสมดุลมวลน้ําในพื้นท่ีสนามบินนานาชาติอูตะเภา ระยะที่ 1 
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ 

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
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ที่มา : สาํนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก, พ.ศ. 2564 

รูปที่ 2.6-5 ผังสมดุลมวลน้ําในพื้นท่ีสนามบินนานาชาติอูตะเภา ระยะที่ 2 

Draft Version
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ที่มา : สาํนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก, พ.ศ. 2564 

รูปที่ 2.6-6 ผังสมดุลมวลน้ําในพื้นท่ีสนามบินนานาชาติอูตะเภา ระยะที่ 3 
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ปริมาณน้ําเสียในชวงแรกยังมีไมมากนัก เนื่องจากเปนชวงการกอสราง (พ.ศ. 2563-2568) และจะเพิ่มขึ้น 

ในป พ.ศ. 2569 หลังจากเปดใชงานอาคารผูโดยสารแหงที่ 3 แลว ดังนั้น การกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียจะตอง

สอดคลองกับระยะเวลาดังกลาว สรุปไดดังนี ้
 

ระยะที่ 1 : พ.ศ. 2563 – 2568: ระบบบาํบัดน้ําเสยีขนาด 

ระยะที่ 2 : พ.ศ. 2569 – 2587: ระบบบาํบัดน้ําเสยีสวนที่เพิ่ม 

=    8,000  ลูกบาศกเมตรตอวัน 

=    8,000  ลูกบาศกเมตรตอวัน 

รวมขนาดระบบบาํบัดน้ําเสีย =  16,000  ลูกบาศกเมตรตอวัน 

ระบบบําบัดน้ําเสียเปนแบบ Sequencing Batch Reactor (SBR) โดยมีถังเติมอากาศกับถังตกตะกอน 

อยูในถังเดียวกันและปรับการไหลเวียนทางไฮดรอลิกใหสั้นตรงตามฟงกชั่นการทํางานของ SBR ทําใหใชพื้นที่นอย 

สะดวก ประหยัด และใชตนทุนต่ําและเมื่อน้ําเสียเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียแลว มีการควบคุมคุณภาพน้ําทิ้งที่ผาน 

การบําบัดตามมาตรฐานควบคมุการระบายน้ําทิ้งตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

การออกแบบระบบใชงานแบงออกเปน 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ระบบบําบัดน้ําเสียกําลังการผลิต 8,000  

ลูกบาศกเมตรตอวัน ระยะที่ 2 ระบบบําบัดน้ําเสียกําลังการผลิตสวนเพิ่มอีก 8,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน รวมเปน 

16,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน หลักการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียแบบ SBR แสดงดังรูปที่ 2.6-7 

  
ที่มา : บริษัท อีสทวอเตอร จํากัด, พ.ศ. 2562 

รูปที่ 2.6-7 หลักการทํางานของระบบบําบดัแบบ Sequenc  ing Batch Reactor (SBR) 

Draft Version
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น้ําทิ้งที่ผานระบบบําบัดน้ําเสียจะมีการตรวจวัดคาซีโอดีและบีโอดี ดวยเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ํา

แบบตอเนื่อง (COD/BOD Online) น้ําทิ้ งที่ผานการบําบัดที่ ไดมาตรฐานแลว จะนําไปบําบัดเปนน้ํารีไซเคิล 

เพ่ือนํากลับไปใชประโยชนซ้ําโดยใชรดน้ําตนไมในพื้นที่สีเขียว (พื้นที่สวนหยอม) ภายในพื้นที่โครงการ 

ในกรณีที่น้ําทิ้งที่ผานการบําบัดจากถังเอสบีอารมีคาไมไดตามมาตรฐาน จะสงน้ําทิ้งไปพักไวยังบอพัก 

น้ําเสียฉุกเฉิน (Emergency Tank) เพ่ือปองกันไมใหน้ําที่ไมไดมาตรฐานหลุดออกไปนอกพื้นที่โครงการ จากนั้น 

จึงสูบน้ํากลับไปบําบัดใหมจนกวาน้ําทิ้งจะมีคุณภาพไดตามมาตรฐานน้ําทิ้ง 

ตะกอนสวนเกินที่เกิดข้ึนจากกระบวนการบําบัดน้ําเสียจะถูกสูบมาพักไวยังบอพักตะกอน (Sludge 

Holding Tank) ซึ่งจะมีการเติมอากาศเพื่อไมใหเกิดกลิ่น ตะกอนจะถูกสูบเพื่อผสมกับโพลิเมอร กอนจะสงไปยัง 

ชุดเครื่องรดีตะกอน จนไดกากตะกอนที่มีความชื้นประมาณ 80% หรือตะกอน 20% DS กากตะกอนที่ไดจะมีลักษณะ

เปน Cake มีองคประกอบของอินทรียสารสูง และไมมีองคประกอบของสารอันตราย เนื่องจากไดกําหนดคุณภาพ 

น้ําเสียที่เขาระบบไวแลว สามารถนําไปใชประโยชนเปนปุยบํารุงดินสําหรับไมดอกไมประดับในโครงการได แตจะตอง

นํามาทําใหเสถียรกอน โดยการนํามาหมักทําปุยหรือใชเปนสารบํารุงดินหรือจางบริษัทเอกชนเพื่อจัดการของเสีย  

(อยูระหวางการจัดหาเอกชนเพื่อมาดําเนินการ) ออกไปกําจัดนอกพื้นที่ โดยขออนุญาตจัดการวัสดุที่ไมใชแลว 

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว 

การรับน้ําเสียจากโครงการสนามบินอูตะเภาสวนขยายมาบําบัดนั้น บริษัท อีสทวอเตอร จํากัด  

ไดกําหนดใหทุกกิจกรรมในพื้นที่โครงการตองบําบัดน้ําเสียหรือตองบริหารจัดการน้ําเสียใหมีคุณภาพเปนไปตาม

มาตรฐานการนิคมอุตสาหกรรม กอนปลอยมายังระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลางของ บริษัท อีสทวอเตอร โดยระบบ

บําบัดน้ําเสียสวนกลางสามารถรองรับน้ําเสียได 16,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน รายละเอียดการตรวจวัดคุณภาพน้ํา 

กอนปลอยลงสูทะเลแสดงดังตารางที่ 2.6-7 

ตารางที่ 2.6-7 คุณภาพน้ําเสียกอนเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลางและคุณภาพน้ําทิ้งกอนปลอยลงสูทะเล 

ลําดับ รายการ หนวย 
น้ําเสียระบายสูระบบ

บําบัดน้ําเสีย* 

น้ําท้ิงกอนปลอย 

ลงสูทะเล** 

1 ความเปนกรดและดาง (pH)  5.5-9.0 5.5-9.0 

2 อุณหภูมิ (Temperature) องศาเซลเซยีส (°C) <45 <40 

3 สี (Color) เอดีเอ็มไอ (ADMI) 600 300 

4 กลิ่น (Odor) - ไมเปนท่ีพึงรังเกียจ  

5 ของแข็งละลายน้ําทั้งหมด (TDS) มิลลิกรัมตอลิตร <3,000 <3,000 

6 ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มิลลิกรัมตอลิตร <200 <50 

7 บีโอด ี(BOD) มิลลิกรัมตอลิตร <500 <20 

8 ซีโอดี (COD) มิลลิกรัมตอลิตร <750 <120 

9 ซัลไฟด (Sulfide) มิลลิกรัมตอลิตร <1 <1 

10 ไซยาไนด (Cyanide) มิลลิกรัมตอลิตร <0.2 <0.2 

11 นํ้ามันและไขมัน (Fat Oil & Grease) มิลลิกรัมตอลิตร <10 <5 

12 ฟอรมาลดีไฮด (Formaldehyde) มิลลิกรัมตอลิตร <1 <1 

13 สารประกอบฟนอล (Phenols) มิลลิกรัมตอลิตร <1 <1 

14 คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) มิลลิกรัมตอลิตร <1 <1 

Draft Version
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ตารางที่ 2.6-7 คุณภาพน้ําเสียกอนเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลางและคุณภาพน้ําทิ้งกอนปลอยลงสูทะเล 

ลําดับ รายการ หนวย 
น้ําเสียระบายสูระบบ

บําบัดน้ําเสีย* 

น้ําท้ิงกอนปลอย 

ลงสูทะเล** 

15 สารฆาศัตรูพืชและสัตว (Pesticide)  ตองตรวจไมพบ ตองตรวจไมพบ 

16 ทีเคเอ็น (TKN) มิลลิกรัมตอลิตร <100 <100 

17 ฟลูออไรด (Fluoride) มิลลิกรัมตอลิตร <5 - 

18 สารซักฟอก (Surfactant) มิลลิกรัมตอลิตร <30 - 

19 โลหะหนัก (Heavy Metal) 

- สังกะสี (Zinc) มิลลกิรัมตอลิตร 5 5 

- โครเมียมเฮกซะวาเลนท (Cr6+) มิลลิกรัมตอลิตร 0.25 0.25 

- โครเมียมไตรวาเลนท (Cr3+) มิลลิกรัมตอลิตร 0.75 0.75 

- สารหนู (Arsenic) มิลลิกรัมตอลิตร 0.25 0.25 

- ทองแดง (Copper) มิลลิกรัมตอลิตร 2 2 

- ปรอท (Mercury) มิลลิกรัมตอลิตร 0.005 0.005 

- แคดเมียม (Cadmium) มิลลิกรัมตอลิตร 0.03 0.03 

- แบเรียม (Barium) มิลลิกรัมตอลิตร 1 1 

- ซีลีเนียม (Selenium) มิลลิกรัมตอลิตร 0.02 0.02 

- ตะกั่ว (Lead) มิลลิกรัมตอลิตร 0.2 0.2 

- นิเกิล (Nickle) มิลลิกรัมตอลิตร 1 1 

- แมงกานีส (Manganease) มิลลิกรัมตอลิตร 5 5 

- เงิน (Silver) มิลลิกรัมตอลิตร 1 - 

- เหล็กทั้งหมด (Total Iron) มิลลิกรัมตอลิตร 10 - 

หมายเหตุ :  * ตารางแนบทายประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ที่  76/2560 เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไป 

ในการระบายน้ําเสียลงสูระบบบําบัดน้ําเสียในนิคมอุตสาหกรรม) 

 ** อางอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง 

จากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม ลงวันที่ 29 มีนาคม 2559 

ที่มา : บริษัท อีสทวอเตอร จํากัด, พ.ศ. 2563 

ซึ่งบริษัท อีสทวอเตอร ไดมีหนังสือหารือสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(สผ.) เก่ียวกับการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ของระบบบําบัดน้ําเสียและไดรับแจงวา น้ําเสียที่จะ

รับบําบัดมีลักษณะและคุณสมบัติของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนของเสียอันตรายไมเขาขายตามประกาศ

กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2548 รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก 2-6

ดังนั้น โครงการระบบบําบัดน้ําเสียของอีสทวอเตอรจึงไมเขาขายตองจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

แผนเบื้องตนการดําเนินโครงการระบบประปาและระบบบําบัดน้ําเสีย ระยะที่ 1 แสดงดังตารางที่ 2.6-8 
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ตารางที่ 2.6-8 แผนเบื้องตนการดําเนินโครงการระบบประปาและระบบบําบัดน้ําเสีย ระยะที่ 1 โครงการงานระบบประปาและระบบบําบัดน้ําเสียพื้นที่สนามบินนานาชาติอูตะเภา 

  
ที่มา : บริษัท อีสท วอเตอร, พ.ศ. 2563 ปรับปรุงโดยโครงการจางที่ปรึกษาสนับสนุนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อบริหารและกํากับสัญญาโครงการพัฒนาสนามบินอูตะเภา 

และเมืองการบินภาคตะวันออก, พ.ศ. 2564 
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2.6.6.4 ระบบบริการน้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน 

สกพอ. ไดจัดสรรพื้นที่สําหรับระบบบริการน้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยานเพื่อรองรับพ้ืนที่กอสรางคลังน้ํามัน

เชื้อเพลิง ประมาณ 19 ไร ปจจุบันระบบบริการน้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยานอยูระหวางคัดเลือกผูประกอบการ 

ซึ่งผลจากการศกึษาของโครงการวางแผนแมบทโครงการศึกษาความเหมาะสม โครงการพัฒนาสนามบินนานาชาติอูตะเภา

และพื้นที่โดยรอบ จังหวัดระยอง (บริษัท เออีคอม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด, พ.ศ. 2561) ขนาดพื้นที่ที่ตองการ

สําหรับการพัฒนาคลังน้ํามันเชื้อเพลิงของสนามบินนานาชาติอูตะเภา ประเมินจากผลการคาดการณจํานวนเที่ยวบิน 

ในวันที่มีปริมาณการจราจรคับคั่งสําหรับการพัฒนาในระยะตางๆ ผลการประมาณขนาดพื้นที่ที่ตองการสําหรับคลังน้ํามัน 

ประเมินมาจากปริมาตรกักเก็บเชื้อเพลิงทั้งหมดที่ตองการในสนามบิน รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2.6-9 

ตารางที่ 2.6-9 ขนาดพื้นที่ที่ตองการสําหรับคลังน้ํามันเชื้อเพลิง 

คลังน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับสนามบิน หนวย 
ระยะที่ 1 

พ.ศ. 2571 

ระยะที่ 2 

พ.ศ. 2581 

ระยะที่ 3 

พ.ศ. 2591 

การจราจรทางอากาศในชวงเวลาเรงดวน 

(เครื่องบินโดยสารและเครื่องบินบรรทุกสินคา) 

เที่ยว 209 480 744 

สัดสวนของเที่ยวบินขาออกในวันท่ีการจราจรคับคั่ง  50% 50% 50% 

ปริมาณเช้ือเพลิงที่ตองการตอเท่ียวบิน ลิตร/เที่ยวบิน 20,000 30,000 40,000 

ประมาณการเติมปริมาณเชื้อเพลิงตอวัน ลบ.ม. 2,090 7,200 14,880 

ชวงเวลาในการกักเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง วัน 10 10 10 

ปริมาณเชื้อเพลิงกักเก็บท่ีตองการทั้งหมด ลบ.ม. 20,900 72,000 148,800 

สัดสวนขนาดท่ีดินตอพ้ืนท่ีอาคาร  0.48 0.48 0.48 

ขนาดพื้นท่ีที่ตองการ เฮกแตร 1 3.5 7.1 

ที่มา :  โครงการวางแผนแมบทโครงการศึกษาความเหมาะสม โครงการพัฒนาสนามบินนานาชาติอูตะเภาและพื้นที่โดยรอบ จังหวัดระยอง,  

ธันวาคม พ.ศ. 2561 

2.6.6.5 สถานีขนถายขยะ 

สถานีขนถายขยะจะเปนการกอสรางใหมนอกพื้นที่โครงการ ตั้งอยูดานทิศตะวันออกของสนามบิน

นานาชาติอูตะเภามีพื้นที่ประมาณ 16,000 ตารางเมตร ประกอบดวย อาคารขนถาย อาคารซอมบํารุง อาคาร

สํานักงาน อาคารชั่งน้ําหนัก โรงจอดและพื้นที่ลางรถ สิ่งอํานวยความสะดวกในกระบวนการคัดแยกขยะ ถนนทางเขา

และพื้นที่กันชน รวมถึงระบบบําบัดน้ําเสีย โดยเอกชนเปนผูรับผิดชอบในการจัดใหมีผูใหบริการกําจัดขยะมาขน 

ไปกําจัดนอกพื้นที่โครงการและไมไดรวมกับการจัดการขยะของกองการบินทหารเรือ ซึ่งขยะจากหนวยงานดังกลาว 

จะถูกนําไปยังโรงคัดแยกขยะมูลฝอยของบริษัทเอกชนที่เปนผูไดรับสัมปทานจากกองทัพเรือเปนผูรับผิดชอบในการ 

คัดแยกบรเิวณเขาตะแบก กม.8 ซึ่งอยูหางจากสนามบินนานาชาติ อูตะเภา ประมาณ 6 กิโลเมตร 

การคาดการณปริมาณขยะมูลฝอย ตามความสามารถสูงสุดในการรองรับเที่ยวบินของโครงการ ซึ่งสามารถ

รองรับไดสูงสุดที่  70 ลานคน ไดพิจารณาตามพื้นที่ที่ พัฒนาการขยายตัวของสนามบินนานาชาติ อูตะเภา 

และการพาณิชยตามแผนแมบท (โครงการวางแผนแมบทโครงการศึกษาความเหมาะสม โครงการพัฒนาสนามบิน

นานาชาติอูตะเภาและพื้นที่โดยรอบ จังหวัดระยอง, พ.ศ. 2561) โดยอัตราการเกิดขยะมูลฝอยขึ้นอยูกับจํานวน
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ประชากรในแตละอาคารและการใชงานแตละอาคาร พบวา ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมดในป พ.ศ. 2591 

ประมาณ 101 ตันตอวัน รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2.6-10 ถึง ตารางที่ 2.6-12 
 

ตารางที่ 2.6-10 การคาดการณปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นท่ีสนามบินนานาชาติอูตะเภาในระยะที่ 1 

พื้นที ่
พื้นที่อาคาร อัตราการเกิดขยะมูลฝอย ปริมาณขยะมูลฝอย 

(ตารางเมตร) ปริมาณ หนวย กก./วัน ตัน/วัน 

เชิงพาณิชย – โรงแรม 18,420 0.017 กก./ลบ.ม./วัน 313 0.31 

เชิงพาณิชย – รานคาปลีก 5,500 0.017 กก./ลบ.ม./วัน 94 0.09 

เชิงพาณิชย - สํานักงาน (10 ตารางเมตร/คน) 40,000 0.220 กก./คน/วัน 880 0.88 

เชิงพาณิชย – หองจัดประชุม 2,000 0.017 กก./ลบ.ม./วัน 34 0.03 

อาคารผูโดยสาร (14 ลานคน) 469,000 0.440 กก./คน/วัน 16,877 16.88 

สวนสนับสนุนการบิน 15,000 0.017 กก./ลบ.ม./วัน 255 0.26 

คลังสินคา/โลจิสติกส 50,250 0.017 กก./ลบ.ม./วัน 854 0.85 

ศูนยซอมบํารุงอากาศยาน 24,900 0.017 กก./ลบ.ม./วัน 423 0.42 

ศูนยซอมบํารุงอากาศยานอ่ืนๆ/การฝกอบรม 116,670 0.017 กก./ลบ.ม./วัน 1,983 1.98 

น้ําเติมสําหรบัระบบทําความเย็นแบบกลุมอาคาร    - - 

น้ําเติมสําหรบัโรงไฟฟา    - - 

รวมทั้งหมด     21.71 

ที่มา : โครงการวางแผนแมบทโครงการศึกษาความเหมาะสม โครงการพัฒนาสนามบินนานาชาติอูตะเภาและพื้นที่โดยรอบ จังหวัดระยอง, พ.ศ. 2561 
 

ตารางที่ 2.6-11 การคาดการณปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นท่ีสนามบินนานาชาติอูตะเภาในระยะที่ 2 

พื้นที ่
พื้นที่อาคาร อัตราการเกิดขยะมูลฝอย ปริมาณขยะมูลฝอย 

(ตารางเมตร) ปริมาณ หนวย กก./วัน ตัน/วัน 

เชิงพาณิชย – โรงแรม 50,000 0.017 กก./ลบ.ม./วัน 850 0.85 

เชิงพาณิชย – รานคาปลีก 14,930 0.017 กก./ลบ.ม./วัน 254 0.25 

เชิงพาณิชย - สํานักงาน (10 ตารางเมตร/คน) 108,570 0.220 กก./คน/วัน 2,389 2.39 

เชิงพาณิชย – หองจัดประชุม 5,430 0.017 กก./ลบ.ม./วัน 92 0.09 

อาคารผูโดยสาร (38 ลานคน) 469,000 0.440 กก./คน/วัน 45,808 45.81 

สวนสนับสนุนการบิน 37,000 0.017 กก./ลบ.ม./วัน 629 0.63 

คลังสินคา/โลจิสติกส 153,100 0.017 กก./ลบ.ม./วัน 2,603 2.60 

ศูนยซอมบํารุงอากาศยาน 30,850 0.017 กก./ลบ.ม./วัน 524 0.52 

ศูนยซอมบํารุงอากาศยานอ่ืนๆ/การฝกอบรม 116,670 0.017 กก./ลบ.ม./วัน 1,983 1.98 

น้ําเติมสําหรบัระบบทําความเย็นแบบกลุมอาคาร    - - 

น้ําเติมสําหรบัโรงไฟฟา    - - 

รวมทั้งหมด 
    

55.13 

ที่มา : โครงการวางแผนแมบทโครงการศึกษาความเหมาะสม โครงการพัฒนาสนามบินนานาชาติอูตะเภาและพื้นที่โดยรอบ จังหวัดระยอง, พ.ศ. 2561   
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ตารางที่ 2.6-12 การคาดการณปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นท่ีสนามบินนานาชาติอูตะเภาในระยะที่ 3 

พื้นที ่
พื้นที่อาคาร อัตราการเกิดขยะมูลฝอย ปริมาณขยะมูลฝอย 

(ตารางเมตร) ปริมาณ หนวย กก./วัน ตัน/วัน 

เชิงพาณิชย – โรงแรม 50,000 0.017 กก./ลบ.ม./วัน 850 0.85 

เชิงพาณิชย – รานคาปลีก 27,500 0.017 กก./ลบ.ม./วัน 468 0.47 

เชิงพาณิชย - สํานักงาน (10 ตารางเมตร/คน) 200,000 0.220 กก./คน/วัน 4,400 4.40 

เชิงพาณิชย – หองจัดประชุม 10,000 0.017 กก./ลบ.ม./วัน 170 0.17 

อาคารผูโดยสาร (70 ลานคน) 469,000 0.440 กก./คน/วัน 84,384 84.38 

สวนสนับสนุนการบิน 60,000 0.017 กก./ลบ.ม./วัน 1,020 1.02 

คลังสินคา/โลจิสติกส 287,000 0.017 กก./ลบ.ม./วัน 4,879 4.88 

ศูนยซอมบํารุงอากาศยาน 100,000 0.017 กก./ลบ.ม./วัน 1,700 1.70 

ศูนยซอมบํารุงอากาศยานอ่ืนๆ/การฝกอบรม 200,000 0.017 กก./ลบ.ม./วัน 3,400 3.40 

น้ําเติมสําหรบัระบบทําความเย็นแบบกลุมอาคาร    - - 

น้ําเติมสําหรบัโรงไฟฟา    - - 

รวมทั้งหมด     101.27 

ที่มา : โครงการวางแผนแมบทโครงการศึกษาความเหมาะสม โครงการพัฒนาสนามบินนานาชาติอูตะเภาและพื้นที่โดยรอบ จังหวัดระยอง, พ.ศ. 2561 

ในพ้ืนที่สถานีขนถายขยะจะจัดใหมีการรวบรวมน้ําเสียจากการปนเปอนมูลฝอย รวมถึงน้ําเสียทั้งหมดที่

เกิดขึ้นในสถานีขนถาย มาบําบัดยังระบบบําบัดน้ําเสียเบื้องตน ในพื้นที่สถานีขนถายขยะ แลวสงน้ําทิ้งไปบําบัดตอที่

ระบบบําบัดน้ําเสียรวมของโครงการ ที่ตั้งอยูทางทิศใตของสถานีขนถายขยะ ซึ่งโครงการไดกําหนดการออกแบบสถานี

ขนถายมูลฝอยใหเปนไปตาม ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องหลักเกณฑในการพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ 

การออกแบบและกอสรางสถานีขนถายมูลฝอย ป พ.ศ. 2560 

สถานีขนถายขยะและขอมูลผังบริเวณแสดงดังรูปที่ 2.6-8
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ที่มา : สาํนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก, พ.ศ. 2564 

รูปที่ 2.6-8 ผังบริเวณสถานีขนถายมูลฝอย 
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2.6.6.6 โครงขายคมนาคมรอบพื้นที่โครงการ 

โครงขายถนนหลักรอบพ้ืนที่โครงการ ประกอบดวย ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (สายกรุงเทพฯ-บานฉาง  

ชวงพัทยา-มาบตาพุด) ทางหลวงหมายเลข 3 ทางหลวงหมายเลข 331 ทางหลวงหมายเลข 332 และทางหลวงหมายเลข 

3126 โดยมีรายละเอียดและแนวคิดการเชื่อมตอการจราจรระหวางพื้นที่โครงการกับโครงขายการคมนาคมทางถนน 

แบงออกเปน 2 ทิศทาง ดังนี ้

1) ทางหลวงพิเศษระหวางเมืองหมายเลข 7 สวนตอขยายเชื่อมตอสนามบินอูตะเภา เปนการกอสราง 

ทางหลวงพิเศษระหวางเมืองหมายเลข 7 เพิ่มเติม เพื่อใหสามารถเชื่อมตอกับสนามบินอูตะเภาไดโดยตรง แสดงดัง 

รูปที่ 2.6-9 ซึ่งภาครัฐโดยกรมทางหลางจะรับผิดชอบออกแบบและกอสรางสวนดานนอกพื้นที่สนามบินอูตะเภา  

และเอกชนจะรับผิดชอบออกแบบและกอสรางภายในพื้นที่สนามบินอูตะเภา (ซึ่งการแบงขอบเขตความรับผิดชอบ 

เปนแนวทางเดียวกับที่ใชในการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ) ซึ่งเอกชนไดมีการประสานงานกับกรมทางหลวง 

เพื่อกําหนดจุดเชื่อมตอระหวางพ้ืนที่ภายในและภายนอกสนามบินเรียบรอยแลว 

ที่มา : โครงการจางที่ปรึกษาสนับสนุนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อบริหารและกํากับสัญญา โครงการพัฒนา

สนามบินอูตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รูปที่ 2.6-9 ทางหลวงพิเศษระหวางเมืองหมายเลข 7 สวนตอขยายเชื่อมตอสนามบินอูตะเภา 

2) การเชื่อมโยงการเดินทางเขาสูโครงการจากดานเหนือ การเดินทางสวนนี้เปนการเดินทางที่มาจากพื้นที่

เมืองพัทยา ชลบุร ีหรอืจากภาคอื่นๆ แนวคดิการพัฒนาการเชื่อมโยงโครงขายเพื่อรองรับการจราจรในสวนนี้จะวางแผน

ใหเชื่อมโยงเขา-ออกโครงการโดยใชทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) และทางหลวงพิเศษระหวางเมืองหมายเลข 7 

เปนหลัก โดยเมื่อมีการเปดใหบริการสนามบิน ผูโดยสารจะสามารถเดินทางโดยใชทางเขาออกยกระดับเขาสูอาคาร

ผูโดยสารหลังใหม (อาคารผูโดยสารหลังที่ 3) ไดโดยตรง ทําใหไมเกิดปญหาการจราจรติดขัดระหวางการสัญจรทองถ่ิน 

กับการสัญจรของผูโดยสารสนามบิน นอกจากนี้ การสัญจรทองถิ่นของคนในพื้นที่ยังสามารถเดินทางเชื่อมโยงเขาสู

โครงการโดยใชทางหลวงหมายเลข 332 เชื่อมเขาสูถนนสุขุมวิทและเขาสูสนามบินไดโดยใชถนนยกระดับเขาสูสนามบิน

ไปยังหนาอาคารผูโดยสารหลังที่ 3 รายละเอียดแสดงดังรูปท่ี 2.6-10 
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ที่มา : โครงการจางที่ปรึกษาสนับสนุนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อบริหารและกํากับสัญญา โครงการ

พัฒนาสนามบินอูตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รูปที่ 2.6-10 แนวคิดการเชื่อมโยงการเดินทางเขาสูโครงการจากดานเหนือ 

3) การเชื่อมโยงการเดินทางเขาสูโครงการจากดานทิศใต เปนการเดินทางมาจากดานใต คือ พ้ืนที่สัตหีบ 

และทาเรือจุกเสม็ด มีแนวคิดวางแผนใหเชื่อมโยงเขาสูโครงการผานทางหลวงหมายเลข 3126 โดยปจจุบันมีถนนหลัก

รองรับการเดินทางเขาสูอาคารผูโดยสารปจจุบัน (อาคารผูโดยสารหลังที่ 2) แตในอนาคตเมื่อเปดใหบริการอาคาร

ผูโดยสารหลังที่ 3 การเดินทางเขาสูโครงการผานทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) จะใชทางยกระดับเขาสูอาคาร

ผูโดยสารโดยตรง รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 2.6-11 

 
ที่มา : โครงการจางที่ปรึกษาสนับสนุนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อบริหารและกํากับสัญญา โครงการ

พัฒนาสนามบินอูตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รูปที่ 2.6-11 แนวคิดการเชื่อมโยงการเดินทางเขาสูโครงการจากดานทิศใต 
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2.7 เขตปลอดภัยในการเดินอากาศ 

กระทรวงคมนาคมไดมีการประกาศเขตปลอดภัยในการเดินอากาศของสนามบินนานาชาติอูตะเภาไว 

เมื่อป พ.ศ. 2538 พิจารณาตามมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินอากาศขององคการการบินพลเรือนระหวาง

ประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) เนื่องจากเปนสนามบินนานาชาติอูตะเภาที่มีความยาว 

ทางวิ่งมากกวา 1,800 เมตร จึงจัดประเภทของทาอากาศยานอยูใน Aerodrome Code 4 โดยไดประกาศใหบริเวณ

ใกลเคียงสนามบินนานาชาติระยอง - อูตะเภา ในทองที่ตําบลหวยใหญ อําเภอบางละมุง ตําบลบางเสร ตําบลพลูตาหลวง 

ตําบลสัตหีบ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และตําบลสํานักทอน ตําบลพลา ตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง  

เปนเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2538 (ภาคผนวก 2-7) 

โดยเปนประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กําหนดเขตบริเวณใกลเคียงสนามบินนานาชาติระยอง-อูตะเภา ในทองที่

อําเภอบางละมุง อําเภาสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอําเภาบานฉาง จังหวัดระยอง เปนเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ 

พ.ศ. 2538 รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 2.7-1 และมีองคประกอบแสดงดังรูปที่ 2.7-2 สรุปดังนี้ 

การจัดทําเขตปลอดภัยในการเดินอากาศของทางวิ่งที่ 2 จะเปนไปตามขอกําหนดของสํานักงานการบินพล

เรือนแหงประเทศไทยฉบับที่ 14 วาดวยมาตรฐานสนามบิน หมวด 4 สิ่งกีดขวาง (Obstacles) ขอ 273 ระบวุา 

“พื้นผิวแนวระดับชั้นใน (Inner Horizontal Surface)” หมายความวา พ้ืนผิวระนาบแนวนอนเหนือ

สนามบินและบริเวณโดยรอบสนามบิน 

“พื้นผิวรูปกรวย (Conical Surface)” หมายความวา พื้นผิวที่ลาดเอียงขึ้นไปและขยายตอจากแนวขอบ

ของพื้นผิวแนวระดับชั้นใน 

“พ้ืนผิวแนวรอน (Approach Surface)” หมายความวา ระนาบเอียงหรือการรวมกันของระนาบ 

ซึ่งอยูบริเวณกอนถึงหัวทางวิ่ง โดยมีความลาดเอียงลงไปยังบริเวณหัวทางวิ่ง 

“พ้ืนผิวลาดเอียง (Transitional Surface)” หมายความวา พ้ืนผิวที่มีความซับซอนซึ่งอยูในบริเวณตลอด

แนวดานขางของพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่ง (Runway Strip) และดานขางบางสวนของพื้นผิวแนวรอน โดยมีความ 

ลาดเอียงข้ึนไปและขยายออก จนกระทั่งบรรจบกับพื้นผิวแนวระดับชั้นใน 

“พ้ืนผิวลาดเอียงชั้นใน (inner transitional surface)” หมายความวา พื้นผิวที่มีลักษณะคลายกับพื้นผิว

ลาดเอียงแตอยูใกลทางวิ่งมากกวา 

“พ้ืนผิวไตระดับ (take-off climb surface)” หมายความวา ระนาบเอียงหรือพื้นผิวที่กําหนดอื่นๆ ที่อยู

เลยจากปลายทางวิ่ง หรือพื้นที่ปลอดสิ่งกีดขวาง  
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รูปที่ 2.7-1 เขตปลอดภัยในการเดินอากาศของสนามบินนานาชาติระยอง - อูตะเภา ตามประกาศกระทรวง

คมนาคม พ.ศ. 2538 
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โดยระยะตางในการจัดทําพื้นผิวจํากัดสิ่งกีดขวางจะเปนไปตามตารางที่ 2.7-1 มิติและความลาดชัน 

ของพื้นผิวจํากัดสิ่งกีดขวางของทางวิ่งที่ใชบินลง โดยทางวิ่งของโครงการเปนทางวิ่งแบบพรีซิชั่น รหัสตัวเลข 4  

(ความยาวทางวิ่ง 1,800 เมตรข้ึนไป) โดยมีระดับหัวทางวิ่ง 18L = 27.511 เมตร (รทก.) และหัวทางวิ่ง 36R =  

7.803 เมตร (รทก.) เมื่อนํามาจัดทําพ้ืนผิวจํากัดสิ่งกีดขวาง จะไดดังแสดงในตารางที่ 2.7-1 และรูปที่ 2.7-3 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมิติและความลาดชันของพื้นผิวจํากัดสิ่งกีดขวางของทางวิ่งที่ใชบินลง แสดงดัง 

ภาคผนวก 2-8 ขอกําหนด ฉบับที่ 14 หมวด 4 สิ่งกีดขวาง (Obstacles) 

 

 
ที่มา : https://www.airportgurus.com/successful-experiences/bugesera/ สืบคนเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

รูปที่ 2.7-2 องคประกอบภายในพื้นท่ีเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ 
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ตารางที่ 2.7-1 มิติและความลาดชันของพื้นผิวจํากัดสิ่งกีดขวางของทางวิ่งที่ใชบินลง 

 
  ที่มา : สาํนักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย, พ.ศ. 2564 
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รูปที่ 2.7-3 มิติและความลาดชันของพื้นผิวจํากัดสิ่งกีดขวาง 

รูปที่ 2.7-3 มิติและความลาดชันของพื้นผิวจํากัดสิ่งกีดขวาง  

ที่มา : ทีป่รึกษาออกแบบโครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2564 
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ที่มา : ทีป่รึกษาออกแบบโครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อาํเภอบานฉาง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2563 

รูปที่ 2.7-3 มิติและความลาดชันของพื้นผิวจํากัดสิ่งกีดขวาง 
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เมื่อมีทางวิ่งที่ 2 จะตองมีการประกาศเขตปลอดภัยทางเดินอากาศใหครอบคลุมทางวิ่งที่ 2 ดวย เพื่อปองกัน

อันตรายจากสิ่งปลูกสราง หรือตนไม ที่ระดับความสูงจะเปนอันตรายตออากาศยานที่เขาใชบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

ชวงสภาพทัศนะวิสัยต่ํา (Low Visibility) และตองมีในทุกสนามบินของประเทศสมาชิก (รัฐภาคี) ICAO ทั่วโลก  

ซึ่งเขตปลอดภัยในการเดินอากาศตองเปนตามมาตรฐานที่กําหนดไวในภาคผนวกทายอนุสัญญาชิคาโก ฉบับที่ 14 

Aerodromes ทั้งนี้ โครงการไดพิจารณารางเบื้องตนสําหรับเขตปลอดภัยทางเดินอากาศเมื่อมีทางวิ่งที่ 2 อางอิง 

ตามขอกําหนดของสํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย (กพท.) ซึ่งมีข้ันตอนและแผนงาน (Flow Chart)  

ในการจัดทํารายละเอียด แสดงดังรูปที่ 2.7-4 

 
ที่มา : สาํนักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย, พ.ศ. 2564 

รูปที่ 2.7-4 Flow Chart ในการจัดทําเขตปลอดภัยทางเดินอากาศ 
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ทางวิ่งที่ 2 ตั้งอยูหางทางวิ่งที่ 1 มาทางดานทิศตะวันออกมีระยะหาง 1,140 เมตร สามารถพิจารณา

แผนที่เปรียบเทียบเขตปลอดภัยในการเดินอากาศของทางวิ่งที่ 1 กับทางวิ่งที่ 2 โดยเปรียบเทียบเขตปลอดภัยในการ

เดินอากาศเดิมป พ.ศ. 2538 กับรางเขตปลอดภัยในการเดินอากาศเมื่อใช 2 ทางวิ่ง ที่จะประกาศใชในอนาคต

รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 2.7-5 และรูปที่ 2.7-6 

 
รูปที่ 2.7-5 การเปรียบเทียบรางผังเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ 
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ที่มา : ทีป่รึกษาออกแบบโครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อาํเภอบานฉาง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2563 

รูปที่ 2.7-6 แผนที่เปรียบเทียบเขตปลอดภัยในการเดินอากาศของทางวิ่งที่ 1 และทางวิ่งที่ 2 
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2.8 การคาดการณปริมาณการจราจรทางอากาศในอนาคต 

อางอิงจากแผนแมบทสนามบินนานาชาติอูตะเภา (เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561) การคาดการณปริมาณ

ผูโดยสารรายปทั้งหมดของสนามบินนานาชาติอูตะเภา กรณีมีการเติบโตมากกวาฐาน (Aggressive Scenario) พบวา  

ในป พ.ศ. 2571  2581 และ 2591 จะมีปริมาณผูโดยสาร 14 38 และ 70 ลานคนตอป ตามลําดับ แสดงดังรูปที่ 2.8-1 

 
ที่มา : ดัดแปลงจากรายงานฉบับสมบูรณโครงการวางแผนแมบทโครงการศึกษาความเหมาะสม โครงการพัฒนาสนามบินอูตะเภาและพื้นที่

โดยรอบ จังหวัดระยอง (เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561) 

รูปที่ 2.8-1 ผลการคาดการณปริมาณผูโดยสารรายปทั้งหมดของสนามบินนานาชาติอูตะเภา กรณีมีการเติบโต 

มากกวาฐาน (Aggressive Scenario) 

ทั้งนี้ การคาดการณจํานวนเที่ยวบินและแบบอากาศยาน (Fleet Mix) ของสนามบินนานาชาติอูตะเภา 

เพ่ือรองรับปริมาณผูโดยสารที่คาดการณและเที่ยวบินในป พ.ศ. 2571  2581 และ 2591 รายละเอียดดังนี้ 

 การคาดการณแบบอากาศยาน 

การคาดการณแบบอากาศยานที่จะใหบริการ ณ สนามบินนานาชาติอูตะเภา ในอนาคต (พ.ศ. 2571  

พ.ศ. 2581 และ พ.ศ. 2591) กลุมบริษัทที่ปรึกษาไดปรับปรุงจากขอมูลรายงานฉบับสมบูรณโครงการวางแผนแมบท

โครงการศึกษาความเหมาะสม โครงการพัฒนาสนามบินอูตะเภาและพื้นที่โดยรอบจังหวัดระยอง (เดือนธันวาคม  

พ.ศ. 2561) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2.8-1 เนื่องจากเทคโนโลยีแบบอากาศยานในอนาคตจะมีแบบอากาศยาน

สวนใหญที่ใชเพื่อการพาณิชยเปนแบบอากาศยาน Code C และ E ซึ่งแบบอากาศยาน Code D และ F จะนอยลง 

และจากขอมูลการคาดการณแบบอากาศยานของแผนแมบทฯ พบวามีแบบอากาศยาน Code D ในสัดสวนที่คอนขาง

สูง ดังตัวอยาง การคาดการณแบบอากาศยานในป พ.ศ. 2591 พบวาแบบอากาศยาน Code D คาดการณไวเทากับ 

21% ดังนั้นกลุมบริษัทที่ปรึกษาจึงปรับสัดสวนของแบบอากาศยาน Code D ลดลงเหลือเพียง 1% และนําสัดสวน 

ที่เหลือไปเพิ่มในแบบอากาศยาน Code E ซึ่งจากเดิมมี 16% ปรับใหมเปน 36% รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2.8-2 
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ตารางที่ 2.8-1 การคาดการณแบบอากาศยานที่ใหบริการ ณ สนามบินนานาชาติอูตะเภา 

Aircraft 

Movement 

พ.ศ. 2571 พ.ศ. 2581 พ.ศ. 2591 

เที่ยวบิน 

ในประเทศ 

เที่ยวบิน

ตางประเทศ 

เที่ยวบิน

ขนสง

สินคา 

เที่ยวบิน 

ในประเทศ 

เที่ยวบิน

ตางประเทศ 

เที่ยวบิน

ขนสง

สินคา 

เที่ยวบิน

ในประเทศ 

เที่ยวบิน

ตางประเทศ 

เที่ยวบิน

ขนสง

สินคา 

Code C 100 80 50 90 60 30 80 50 20 

Code D - 5 50 10 15 50 20 20 40 

Code E - 15  -  - 25 15 - 30 30 

Code F - -  -   - -  5 - - 10 

Total Code 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
 

ตารางที่ 2.8-2 การคาดการณแบบอากาศยานสนามบินนานาชาติอูตะเภาในป พ.ศ. 2591 

Aircraft 

Movement 

เที่ยวบินใน

ประเทศ 

เที่ยวบิน

ตางประเทศ 

เที่ยวบิน 

ขนสงสินคา 

แบบอากาศยาน

คาดการณ  

แบบอากาศยานคาดการณ  

(ปรับใหม) 

Code C 122,000 76,250 3,840 62% 62% 

Code D 30,500 30,500 7,680 21% 1% 

Code E -  45,750 5,760 16% 36% 

Code F  -  - 1,920 1% 1% 

Total Code 152,500 152,500 19,200 100% 100% 

แบบอากาศยานที่สายการบินจะนํามาบินในอนาคตเปนแบบอากาศยาน Code C D E และ F โดยแบง 

ตามขนาด Aircraft Wingspan และ Outer Main Gear Wheel Span รายละเอียดแสดงดังตารางที่  2.8-3  

และสรุปสัดสวนแบบอากาศยานในปฐาน (ป พ.ศ. 2561) และคาดการณแบบอากาศยานที่จะใหบริการ ณ สนามบิน

นานาชาติอูตะเภา ในอนาคต (พ.ศ. 2571 พ.ศ. 2581 และ พ.ศ. 2591) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2.8-4 

ตารางที่ 2.8-3 ขอกําหนดของแบบอากาศยาน (Aircraft Code) แบงตามขนาด Aircraft Wingspan และ Outer Main 

Gear Wheel Span 

แบบอากาศยาน 

(Aircraft Code)  
Wingspan 

Outer Main Gear  

Wheel Span 
Typical Aeroplane 

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

ERJ 190-100 

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

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

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

ที่มา : ICAO Annex 14 Aerodrome Reference Code 
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ตารางที่ 2.8-4 การคาดการณแบบอากาศยานที่จะใหบริการ ณ สนามบินนานาชาติอูตะเภา ในอนาคต 

แบบอากาศยาน 

(Aircraft Code) 

รอยละของสัดสวนของแบบอากาศยาน 

ปฐาน (พ.ศ. 2561) ปคาดการณ 

ฤดูรอน ฤดูหนาว พ.ศ. 2571 พ.ศ. 2581 พ.ศ. 2591 

Code A 0.008216 0.004728 - - - 

Code B 0.662940 0.576758 - - - 

Code C 56.904392 57.035702 57 58 62 

Code D 1.237157 1.306366 1 1 1 

Code E 38.446822 38.248619 39 38 36 

Code F 2.740480 2.827834 3 3 1 

จํานวนรวม 100 100 100 100 100 

ที่มา : ปรับปรุงจากขอมูลรายงานฉบับสมบูรณโครงการวางแผนแมบทโครงการศึกษาความเหมาะสม โครงการพัฒนาสนามบินอูตะเภาและพื้นที่

โดยรอบ จังหวัดระยอง (เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561) 

 การคาดการณจํานวนเที่ยวบิน 

การคาดการณจํานวนเที่ยวบินที่มีอัตราการเติบโตแบบมากกวากรณีฐาน (Aggressive Forecast) เมื่อ 

มีการพัฒนาโครงการในป พ.ศ. 2571 พ.ศ. 2581 และ พ.ศ. 2591 ซึ่งรองรับเที่ยวบินได 80,600 เที่ยวบินตอป 

200,000 เท่ียวบินตอป และ 324,200 เที่ยวบินตอป ตามลําดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2.8-5 

ตารางที่ 2.8-5 ขอมูลคาดการณจํานวนเที่ยวบินกรณีฐาน (Baseline Forecast) และกรณีมีอัตราการเติบโต

มากกวากรณีฐาน (Aggressive Forcast) 

คาดการณ 

จํานวนเที่ยวบิน  

(เที่ยวบินตอป) 

ป พ.ศ. 2571 ป พ.ศ. 2581 ป พ.ศ. 2591 

กรณีฐาน 

(Baseline) 

มากกวากรณีฐาน 

(Aggressive) 

กรณีฐาน 

(Baseline) 

มากกวากรณีฐาน 

(Aggressive) 

กรณีฐาน 

(Baseline) 

มากกวากรณีฐาน 

(Aggressive) 

1. เที่ยวบินท้ังใน 

    และตางประเทศ  

69,900 

 

78,000 

 

156,300 

 

189,000 

 

241,100 

 

305,000 

 

2. เที่ยวบินขนสงสินคา  2,400 2,600 9,000 11,000 15,000 19,200 

3. คาดการณเที่ยวบินรวม  72,300 80,600 165,300 200,000 256,100 324,200 

ท่ีมา :  รายงานฉบับสมบูรณโครงการวางแผนแมบทโครงการศึกษาความเหมาะสม โครงการพัฒนาสนามบินอูตะเภาและพื้นที่โดยรอบ 

จังหวัดระยอง (เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561) 
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2.9 รายละเอียดกิจกรรมการกอสรางของโครงการ 

สรุปกิจกรรมการกอสรางที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่โครงการ ประกอบดวย 1) งานกอสรางทางวิ่งที่ 2  

2) งานกอสรางทางขับคูขนาน 3) งานกอสรางอุโมงคลอดใตทางวิ่ง 4) งานกอสรางลานจอดอากาศยานและหลุมจอด 

5) งานกอสรางอาคารผูโดยสารหลังที่ 3 6) งานกอสรางอาคารคลังสินคา 7) งานกอสรางหอบังคับการบิน 

8) งานกอสรางศูนยการขนสงภาคพื้น 9) งานกอสรางอาคารจอดรถ 10) งานกอสรางอาคารดับเพลิง 11) งานกอสราง

ถนน 12) งานกอสรางอาคารสํานักงาน/รานคา 13) งานกอสรางพ้ืนที่สนับสนุนการบิน และ 14) งานกอสรางสถานี

รถไฟความเร็วสูง (ใตดิน) รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 2.3-1 สรุปกิจกรรมการกอสรางดังตารางที่ 2.9-1 
 

ตารางที่ 2.9-1 สรุปกิจกรรมการกอสรางในพื้นที่โครงการ (ในพื้นที่กรอบสีสม) 

ลําดับท่ี องคประกอบการกอสราง กิจกรรมการกอสราง 

1 ทางวิ่งที่ 2 

 

 

งานปรับพื้นที่และขุดตอ 

งานขุดตอและปรับระดับ 

งานปรับปรุงดิน 

งานดนิคันทาง 

งานผิวทาง 

งานพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่งที่ 2 

งานโครงสรางระบายนํ้า 

งานตเีสนจราจร 

2 อุโมงคลอดใตทางวิ่งและทางขับท่ี 2 

 

 

งานปรับพื้นที่และขุดตอ 

งานตอกเสาเข็ม 

งานขุดดิน 

งานโครงสรางอุโมงคและโครงสรางระบายนํ้า 

งานเคร่ืองกลและไฟฟา 

งานถมดินและงานเชิงลาดคอสะพาน 

งานสถาปตยกรรมภายในอุโมงค 

3 ทางขับ M และ ทางขับ N 

 

 

งานปรับพื้นที่และขุดตอ 

งานขุดตอและปรับระดับ 

งานปรับปรุงดิน 

งานดนิคันทาง 

งานผิวทาง 

งานพื้นที่ปลอดภัยรอบทางขับ M และ N 

งานโครงสรางระบายนํ้า 

งานตเีสนจราจร 
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ตารางที่ 2.9-1 สรุปกิจกรรมการกอสรางในพืน้ที่โครงการ (ในพื้นที่กรอบสีสม) 

ลําดับท่ี องคประกอบการกอสราง กิจกรรมการกอสราง 

4 ทางขับออกดวน (Rapid Exit Taxiways) 

 

 

งานขุดตอและปรับระดับ 

งานปรับปรุงดิน 

งานดินคันทาง 

งานผิวทาง 

งานพื้นที่ปลอดภัยรอบทางขับออกดวน 

งานโครงสรางระบายน้าํ 

งานตีเสนจราจร 

5 ทางขับ L และ ทางขับ P 

 

 

งานปรับพื้นที่และขุดตอ 

งานขุดตอและปรับระดับ 

งานปรับปรุงดิน 

งานดินคันทาง 

งานผิวทาง 

งานพื้นที่ปลอดภัยรอบทางขับ L และ P 

งานโครงสรางระบายน้าํ 

งานตีเสนจราจร 

6 ทางขับ J และ K และทางขับออกดวนไปยังทางวิ่งที่ 1 

 

 

งานปรับพื้นที่และขุดตอ 

งานขุดตอและปรับระดับ 

งานปรับปรุงดิน 

งานดินคันทาง 

งานผิวทาง 

งานพื้นที่ปลอดภัยรอบทางขับ J และ K 

งานโครงสรางระบายน้าํ 

งานตีเสนจราจร 

7 ลานจอดอากาศยานและหลมุจอด 

 

 

ขุดและปรับพ้ืนที ่

งานปรับปรุงคณุภาพดิน 

งานดินถมพื้นที ่

งานโครงสรางช้ันทาง 

งานผิวทาง 
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ตารางที่ 2.9-1 สรุปกิจกรรมการกอสรางในพืน้ที่โครงการ (ในพื้นที่กรอบสีสม) 

ลําดับท่ี องคประกอบการกอสราง กิจกรรมการกอสราง 

8 อาคารผูโดยสารหลังที ่3 

 

 

ขุดและปรับพ้ืนที ่

งานฐานราก 

งานโครงสราง 

งานสถาปตยกรรม และงานระบบ 

9 อาคารคลังสินคา 

 

 

ขุดและปรับพ้ืนที ่

งานฐานราก 

งานโครงสราง 

งานสถาปตยกรรม และงานระบบ 

10 หอบังคับการบิน 

 

 

ขุดและปรับพ้ืนที ่

งานฐานราก 

งานโครงสราง 

งานสถาปตยกรรม และงานระบบ 

11 ศูนยการขนสงภาคพื้น 

 

 

ขุดและปรับพ้ืนที ่

งานฐานราก 

งานโครงสราง 

งานสถาปตยกรรม และงานระบบ 

12 อาคารจอดรถ 

 

 

ขุดและปรับพ้ืนที ่

งานฐานราก 

งานโครงสราง 

งานสถาปตยกรรม และงานระบบ 

13 อาคารดับเพลิง 

 

 

ขุดและปรับพ้ืนที ่

งานฐานราก 

งานโครงสราง 

งานสถาปตยกรรม และงานระบบ 

14 ถนน 

 

 

ขุดและปรับพ้ืนที ่

งานฐานราก 

งานโครงสรางยกระดับ 

งานดินถมพื้นที ่
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ตารางที่ 2.9-1 สรุปกิจกรรมการกอสรางในพืน้ที่โครงการ (ในพื้นที่กรอบสีสม) 

ลําดับท่ี องคประกอบการกอสราง กิจกรรมการกอสราง 

งานโครงสรางช้ันทาง 

งานผิวทาง 

งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (งานทาสีตีเสนจราจร) 

งานระบบไฟฟา 

15 อาคารสํานักงาน / รานคา 

 

 

ขุดและปรับพ้ืนที ่

งานฐานราก 

งานโครงสราง 

งานสถาปตยกรรม และงานระบบ 

16 พื้นที่สนับสนนุการบิน  

 

 

ขุดและปรับพ้ืนที ่

งานฐานราก 

งานโครงสราง 

งานสถาปตยกรรม และงานระบบ 

17 สถานีรถไฟความเร็วสูง (ใตดนิ) 

 

 

ขุดและปรับพ้ืนที ่

งานกอสรางเสาเข็ม 

งานขุดดิน เทคอนกรีตหยาบ และสกัดหัวเสาเข็ม 

งานโครงสรางสถาน ี

งานระบบและงานสถาปตยกรรมภายในสถาน ี

ที่มา : ทีป่รึกษาออกแบบโครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2564 

 การพัฒนาทางว่ิงที่ 2 พรอมอุโมงคลอดใตทางวิ่งและทางขับคูขนาน 

ทางวิ่งที่  2 มีความยาว 3,505 เมตร (เทากับทางวิ่งปจจุบัน) โดยวางตัวหางจากทางวิ่งปจจุบัน  

1,140 เมตร พิกัดทางภูมิศาสตรของหัวทางวิ่งแตละดานของทางวิ่งเสนที่ 2 ของสนามบินนานาชาติอูตะเภา  

แสดงดังตารางที่ 2.9-2 
 

ตารางที่ 2.9-2 พิกัดทางภูมิศาสตรของหัวทางวิ่ง (Threshold) แตละดานของทางวิ่งเสนที่ 2 สนามบิน

นานาชาติอูตะเภา 

ตําแหนง 
พิกัดทางภูมิศาสตรของหัวทางว่ิง Z 

(Above Mean Sea Level) X Y 

หัวทางวิ่งดานเหนือ 719009.537 1404296.678 +27.5 

หัวทางวิ่งดานใต 718753.152 1400801.067 +7.8 

หมายเหต ุ: อางอิงระบบ UTM พื้นฐานหลัก WGS 1984 

ที่มา : ทีป่รึกษาออกแบบโครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2563 
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ในการกอสรางทางวิ่งที่ 2 มีการกอสรางอุโมงคลอดใตทางวิ่ง เพื่อรองรับยานพาหนะที่ขนสงสําหรับ 

การบริการในพื้นที่เขตการบิน (Airside Service Vehicles) โดยใชรถยนตเพื่อขนสงและใหบริการระหวางอาคาร

ผูโดยสารหลักและอาคารเทียบเครื่องบินรอง ซึ่งอยูในพื้นที่เขตการบินจําเปนตองใชเสนทางในอุโมงคเพื่อไมใหตัด 

ทางวิ่งและทางขับ ซึ่งเปนงานที่ตองดําเนินการพรอมกับการกอสรางทางวิ่งที่ 2 

โดยอุโมงคมีความกวาง 53.60 เมตร ประกอบดวยชองยอย 6 ชอง แตละชองถูกแบงดวยผนังคอนกรีต

เสริมเหล็กหนา 0.80 เมตร 

ทางขับคูขนาน วางตัวคูขนานไปกับทางวิ่งที่ 2 จํานวน 4 เสน (ซาย 2 เสน และขวา 2 เสน) และคูขนาน

ทางวิ่งที่ 1 จํานวน 2 เสน (อยูทางดานขวาของทางวิ่งที่ 1) รหัส F มีความกวาง 23 เมตร 

ตําแหนงทางวิ่งที่ 2 พรอมอุโมงคลอดใตทางวิ่งและทางขับคูขนานแสดงดังรูปที่ 2.9-1 

ดวยลักษณะภูมิประเทศบริเวณพื้นที่ที่จะกอสรางทางวิ่งและทางขับที่ 2 พรอมอุโมงคลอดใตทางวิ่ง 

มีลักษณะเปนเนินสูงทางดานเหนือแลวลาดลงสูดานใตและมีลักษณะเปนทางน้ํา ซึ่งจําเปนตองปรับระดับใหมทั้งหมด 

เพื่อใหมีระดับสอดคลองกับระดับของทางวิ่งและทางขับ รวมทั้งความลาดเอียงไดกําหนดใหไมเกิน 1.5%  

ตามมาตรฐานขององคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (ICAO)  

การจัดการกอสราง ในชวงแรกโครงการจะกอสรางรางระบายน้ําชั่วคราว และผันน้ําจากทางน้ําเดิม 

ออกทะเล แสดงดังรูปที่ 2.9-2 ขณะเดียวกันจะกอสรางคลองระบายน้ําถาวรเปนคลองคอนกรีตขาง Taxiway P  

เมื่อกอสรางคลองระบายน้ําถาวรขาง Taxiway P แลวเสร็จ จะผันน้ํามาที่คลองระบายน้ําดังกลาว  

แสดงดังรูปที่ 2.9-3 ในสวนที่เปนรางระบายน้ําเดิมในพื้นที่ที่จะกอสราง Satellite Terminal ผูบริหารสนามบิน 

จะดําเนินการพัฒนาตอไปในอนาคตเมื่อจะกอสรางบริเวณพ้ืนที่ดังกลาว 
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ที่มา : ทีป่รึกษาออกแบบโครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2563 

รูปที่ 2.9-1 แบบแสดงตําแหนงทางวิ่งที่ 2 พรอมอุโมงคลอดใตทางวิ่งและทางขับคูขนาน 
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาต ิ
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ที่มา : ทีป่รึกษาออกแบบโครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2563 

รูปที่ 2.9-2 ระบบระบายน้ําชวงงานถมดินปรับพื้นท่ีเพื่อกอสรางทางขับเชื่อมทางวิ่งที่ 1  

ไปศูนยซอมอากาศยานแหงใหมและลานจอดอากาศยาน 
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ที่มา : ทีป่รึกษาออกแบบโครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2563 

รูปที่ 2.9-3 ระบบระบายน้ําชวงหลังกอสรางทางขับเชื่อมทางว่ิงที ่1  

ไปศูนยซอมอากาศยานแหงใหมแลวเสร็จ (กอนการกอสรางทางวิ่งที่ 2) 
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 การกอสรางทางวิ่ง 

2.9.2.1 มาตรฐานการออกแบบทางวิ่ง 

การออกแบบทางวิ่งแบงไดเปน 2 สวนที่สําคัญคือ สวนแรกไดแก การออกแบบรูปรางเชิงเรขาคณิตของ

ทางวิ่ง (Runway Geometry Design) และ สวนที่สอง คือ การออกแบบโครงสรางชั้นทาง (Runway Pavement 

Design) การออกแบบแตละสวนไดอางอิงตามมาตรฐานการออกแบบ ดังนี้ 

1) การออกแบบรูปรางเชิงเรขาคณิตของทางวิ่ง (Runway Geometry Design) : ออกแบบตามมาตรฐาน

การออกแบบ ICAO (ภาคผนวก 14) และ CAAT (ขอกําหนดของ CAAT n°14 ตามมาตรฐาน 

ของ Aerodrome) ทางวิ่ง มีความยาวของทางวิ่ง 3,505 เมตร รหัส F ความกวางของทางวิ่ง 60 เมตร  

ไหลทางแตละขางยาว 15 เมตร ความชันของทางวิ่ง โดยความแตกตางระหวางคาสูงสุดตามแนวก่ึงกลาง

ของทางวิ่ง ไมควรเกิน 1% ทางวิ่งมีความชันยาวไมเกิน 1.25% ยกเวนชวงแรกและชวงสุดทาย 

ที่ความยาวของทางลาดชันไมควรเกิน 0.8% รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงความลาดชันพื้นผิวทางโคงจะมี

อัตราการเปลี่ยนแปลงไมเกิน 0.1% ตอ 30 เมตร 

2) การออกแบบโครงสรางชั้นทาง (Runway Pavement Design) : ใชวิธีการออกแบบของสํานักงาน 

การบินแหงชาติ (Federal Aviation Administration - FAA) แหงประเทศสหรัฐอเมริกาตามเอกสาร 

Advisory Circular 150/5320 - 6F : Airport Pavement Design and Evaluation แ ล ะ 

ใชคอมพิวเตอรซอฟแวร FAA Rigid and Flexible Iterative Elastic Layer Design (FAARFIELD) 

Version 1.4 ชวยในการออกแบบ 

2.9.2.2 โครงสรางชั้นทางวิ่ง 

โครงสรางชั้นทางวิ่งออกแบบเปนโครงสรางชั้นทางแบบผิวทางยืดหยุน (Flexible Pavement) สําหรับ 

งานถม แสดงดังรูปที่ 2.9-4 และงานตัด แสดงดังรูปที่ 2.9-5 ตลอดความยาวทางวิ่ง โดยมีแอสฟลติกคอนกรีต 

เปนวัสดุผิวทางที่สําคัญ การทรุดตัวไมเทากัน (Differential Settlement) ระหวางทางถมและทางตัด ออกแบบใหม ี

การปรับปรงุคณุภาพดินในชั้นดินเดมิความลึกลงไป 5 เมตร ทั้งในสวนของพื้นที่งานขุดและงานถม ใหมีความหนาแนน

ไมนอย 95% ของการบดอัดที่ไดจากวิธีทดสอบแบบโมดิฟายด ดวยวิธีการปรับปรุงคุณภาพดินที่เรียกวา Rapid 

Impact Compaction (RIC) ที่เปนการตอกกระแทกดวยตุมเหล็กขนาดน้ําหนัก 12 ตัน เพื่อสรางความสั่นสะเทือน 

ชั้นดินและบดอัดชั้นดินลึกลงไป 5 เมตร ใหมีความแนนตามเกณฑของการออกแบบชั้นผิวทางตาม FAA จึงทําให 

ชั้นคันทางของทางวิ่งมีการทรุดตัวที่สม่ําเสมอ โครงสรางชั้นทางอธิบายดงันี ้
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ที่มา : ทีป่รึกษาออกแบบโครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อาํเภอบานฉาง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2563 

รูปที่ 2.9-4 รูปตัดทั่วไปของโครงสรางทางวิ่งในพื้นท่ีงานถม 
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ที่มา : ที่ปรึกษาออกแบบโครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2563 

รูปที่ 2.9-5 รูปตัดทั่วไปของโครงสรางทางวิ่งในพื้นท่ีงานขุด 
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1) โครงสรางชั้นทางแบบผิวทางยืดหยุน (Flexible Pavement) โดยใชแอสฟลติกคอนกรีต ประกอบดวย 

1.1) สวนโครงสรางทางวิ่งกวาง 60 เมตร วัสดุจากชัน้ลางสุดถึงบนสดุ ประกอบดวย 

 ชั้นดินเดิมบดอัดแนน (Compacted Existing Subgrade) บดอัดแนน 95% Field Density 

Modified Proctor Compaction Test ใหได CBR ไมนอยกวา 8%  

 วัสดุใยสังเคราะห (Geotextile) ปูบนชั้นดินเดิมบดอัดแนน 

ชั้นดินถมคันทางบดอัดแนน (Compacted Selected Subgrade Embankment Fill) 

ความหนาแปรเปลี่ยนไปตามคาระดับดินเดิมและคาระดับผิวทางที่ออกแบบ บดอัดแนน 

95% Field Density Modified Proctor Compaction Test ใหได CBR ไมนอยกวา 8% 

 ชั้นดินถมบนสุด (Final Subgrade Material) ความหนา 30 เซนติเมตร บดอัดแนน 

100% Field Density Modified Proctor Compaction Test ใหได CBR ไมนอยกวา 10% 

 ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม  Uncrushed Aggregate Subbase Course (วัสดุ P-154 

ตามมาตรฐาน FAA) ความหนา 30 เซนติเมตร 

 ชั้นพื้นทางวัสดุมวลรวมหยาบ (หินคลุก) Crushed Aggregate Base Course (วัสดุ P-209 

ตามมาตรฐาน FAA) ความหนา 30 เซนติเมตร 

 ชั้นพ้ืนทางวัสดุแอสฟลติกคอนกรีต HMA Bound Base Course (วัสดุ P-401 ตามมาตรฐาน 

FAA) ความหนา 15 เซนติเมตร 

 ชั้นผิวทางรองวัสดุแอสฟลติกคอนกรีต HMA Binder Course (วัสดุ P-401 ตามมาตรฐาน 

FAA) ความหนา 5 เซนติเมตร 

 ชั้นผิวทางบนสุดวัสดุแอสฟลติกคอนกรีต HMA Wearing Course (วัสดุ P-401 ตามมาตรฐาน 

FAA) ความหนา 5 เซนติเมตร 

1.2) สวนโครงสรางไหลทางวิ่ง กวางขางละ 15 เมตร จากขอบทางวิ่ง วัสดุจากชั้นลางสุดถึงบนสุด 

ประกอบดวย 

 ชั้นดินเดิมบดอัดแนน (Compacted Existing Subgrade) บดอัดแนน 95% Field Density 

Modified Proctor Compaction Test ใหได CBR ไมนอยกวา 8% 

 วัสดุใยสังเคราะห (Geotextile) ปูบนชั้นดินเดิมบดอัดแนน 

 ชั้นดินถมคันทางบดอัดแนน (Compacted Selected Subgrade Embankment Fill) 

ความหนาแปรเปลี่ยนไปตามคาระดับดินเดิมและคาระดับผิวทางที่ออกแบบ บดอัดแนน 

95% Field Density Modified Proctor Compaction Test ใหได CBR ไมนอยกวา 8% 

 ชั้นพื้นทางวัสดุมวลรวมหยาบ (หินคลุก) Crushed Aggregate Base Course (วัสดุ P-209 

ตามมาตรฐาน FAA) ความหนา 20 เซนติเมตร 

 ชั้นผิวทางรองวัสดุแอสฟลติกคอนกรีต HMA Binder Course (วัสดุ P-401 ตามมาตรฐาน 

FAA) ความหนา 5 เซนติเมตร 

 ชั้นผิวทางบนสุดวัสดุแอสฟลติกคอนกรีต HMA Wearing Course (วัสดุ P-401 ตามมาตรฐาน 

FAA) ความหนา 5 เซนติเมตร 
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1.3) สวนโครงสรางบริเวณพื้นที่ปรับระดับปลอดภยัรอบทางวิ่ง (Graded Area of Runway Strip) 

กวางขางละ 65 เมตร จากขอบไหลทาง ประกอบดวย 

 ชั้นดินเดิมบดอัดแนน (Compacted Existing Subgrade) บดอัดแนน 95% Field Density 

Modified Proctor Compaction Test ใหได CBR ไมนอยกวา 8% 

 ชั้นดินถมคันทางบดอัดแนน (Compacted Subgrade Embankment Fill) ความหนา

แปรเปลี่ยนไปตามคาระดับดินเดิมและคาระดับผิวทางที่ออกแบบ บดอัดแนน 95% Field 

Density Modified Proctor Compaction Test ใหได CBR ไมนอยกวา 8% 

 ชั้นดินถมวัสดุคัดเลือก (Selected Fill) บดอัดแนน 95% Field Density Modified Proctor 

Compaction Test ใหได CBR ไมนอยกวา 20% ความหนา 45 เซนติเมตร 

 ชั้นวัสดุดินทับหนาพรอมปลูกหญา (Top Soil and Grassing) บดอัดแนน 95% Field 

Density Standard Proctor Compaction Test ใหได CBR ไมนอยกวา 6% แตไมมากกวา 

10% ความหนา 10 เซนติเมตร 

หมายเหตุ : 95% Field Density CBR 8% คือ (ดินที่มีความหนาแนนในสนามเทากับ 95%  

ของความหนาแนนที่ไดจากการทดสอบ Modified Proctor Test และ มีคา CBR มากกวาหรือเทากับ 8%) 

ในการออกแบบไดมีการเจาะสํารวจเปนระยะตามแนวทางวิ่งและทางขับ เพื่อตรวจสอบสภาพชั้นดิน 

ซึ่งผลการตรวจสอบพบวาชั้นดินเปนดินทรายที่มีชั้นบนๆ จะเปนชั้นทรายหลวมถึงแนนปานกลาง ลึกลงไป 

มีลักษณะเปนชั้นทรายแนนและบางพื้นที่พบชั้นหินแกรนิตที่ระดับความลึกมากกวา 15 เมตรลงไป ดังนั้น ในการ

ออกแบบ จึงไดออกแบบใหมีการขุดลอกชั้นหนาดินที่มีวัชพืชออกไปกอน แลวมีการนําเทคนิคการปรับปรุงความแนน

ของชั้นดินที่เหมาะสมกับดินทราย ซึ่งเรียกวา Rapid Impact Compaction (RIC) ที่เปนการตอกกระแทกดวย 

ตุมเหล็กขนาดน้ําหนัก 12 ตัน เพ่ือสรางความสั่นสะเทือนชั้นดินและบดอัดชั้นดินลึกลงไปไดถึง 5 เมตร ทําใหชั้นดิน

ชวงผิวดินถึงความลึก 5 เมตร เปลี่ยนสภาพเปนชั้นทรายแนน เหมาะสมกับการเปนชั้นโครงสรางของทางวิ่งและ 

ทางขับ ซึ่งวิธีการปรับปรุงดินดังกลาวเปนที่นิยมใชในตางประเทศที่ใชปรับปรุงสภาพชั้นดินทรายเพื่อการกอสราง

สนามบิน 

พื้นที่ Runway มีความลาดชัน 1.2% และพื้นที่ตอจากไหลทางที่มีการถมดินปลกูหญามีความลาดชนั

เพียง 2% อาจเกิดปญหาน้ําขังได และรายละเอียดการใชวัสดุ Drainage Layer ที่อยูใต Pavement แสดงดัง 

รูปที่ 2.9-6 และรูปที่ 2.9-7 

การออกแบบไดออกแบบใหทางวิ่งที่ 2 มี Cross Slope ที่ 1.5% (Maximum Value as Per ICAO 

Annex 14) ในสวนของผิวทาง 2% ในสวนของไหลทาง และ 2.5% ในสวนที่เปนเชิงลาดของขอบคันทางหรือ 

ที่เรียกวา runway strip ที่มีวัสดุชั้น top soil หนา 10 ซม ใตชั้นนี้ลงไปจะเปนชั้นทรายหยาบหนา 45 ซม (selected 

fill layer, CBR >15%) ที่น้ําสามารถซึมผานหรือไหลผานไดอยางรวดเร็ว คลาย fairway ของสนามกอลฟ ดังนั้น 

น้ําฝนจากชั้นผิวของเชิงลาดหรือน้ําจากใตชั้นทาง สามารถไหลผานลงไปยังระบบระบายน้ําซึ่งเปนทอเหลี่ยมขนาด

กวาง 2 เมตรลึก 2 เมตร ไดสะดวก
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ที่มา : ทีป่รึกษาออกแบบโครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2563 

รูปที่ 2.9-6 รูปตัดทั่วไปของทางวิ่งที่ 2 

 
ที่มา : ทีป่รึกษาออกแบบโครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2563 

รูปที่ 2.9-7 รูปตัดแสดง Cross Slope ของทางวิ่งที่ 2 และชั้นวัสด ุ
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2.9.2.3 ขั้นตอนการกอสรางทางวิ่ง 

การกอสรางผิวทางและไหลทาง มีขั้นตอนการกอสรางดังนี้ 

1) การกอสรางผิวทางวิ่ง 

1.1) ชั้นดินเดิมบดอัดแนน (Compacted Existing Subgrade) 

 ในกรณีพ้ืนที่ที่ตองปรับปรุงคุณภาพดิน ตองดําเนินการปรับปรุงคุณภาพดินเชิงวิศวกรรมดวย

วิธียกตุมตอกกระแทกแบบเร็ว (Ground Improvement by Rapid Impact Compaction) 

กอน 

 ในกรณีที่ตองถมดิน จะตองขุดลอกผิวดินลึกลงไปไมนอยกวา 30 เซนติเมตร 

 ในกรณีที่ตองขุด ใหขุดลึกลงไปใหถึงระดับที่กําหนดใหโดยทีมสํารวจ อางอิงจากคาระดับผิว

ทางวิ่งตามแบบกอสราง มีความกวางประมาณ 60 เมตร 

 ใชรถบูลโดเซอร  (Bulldozer) รถขุดตัก (Backhoe) รถตัก (Loader) และรถบรรทุก 

(Truck) ในการขุด และขนยายดิน 

 ปรับแตงความลาดเอียงใหถูกตองตามแบบกอสราง โดยใชรถเกลี่ย (Grader) และรถขุดตัก 

Backhoe 

 ใชรถบดอัดลอเหล็ก และรถพรมน้ําในการบดอัด เพื่อใหไดระดับ ความกวาง คาลาดเอียง 

และคาบดอัดที่ถูกตองตามแบบกําหนด 

 ในขั้นตอนนี้การตรวจสอบคุณภาพงานจะดําเนินการ 2 สวน ดังนี้ 

- การสุมทดสอบคาบดอัด 

- การสุมสํารวจคาพิกัด (ระดับขอบเขต) 

1.2) ชั้นดินถมคันทางบดอัดแนน (Compacted Selected Subgrade Embankment Fill) 

เพื่อเปนชั้นรองรับชั้น Final Subgrade ความหนาชั้นนี้แปรเปลี่ยนไปตามคาระดับดินเดิม  

และจะข้ึนอยูกับคาระดับผิวทางตามยาว บดอัดแนนใหได CBR ไมนอยกวา 8% โดย 

 ปู Geotextile บนดินเดิมบดอัดแนน (Compacted Existing Subgrade) 

 ใชรถบรรทุก (Dump Truck) ขนยายวัสดุมาถม 

 ใช Bulldozer Grader และ Backhoe ปรับแตง ความลาดเอียงใหถูกตองตามแบบกอสราง 

 ใชรถบดอัดลอเหล็ก หรือลอหนาม ตามแตวัสดุที่นํามาใช และรถพรมน้ําในการบดอัด 

เพ่ือใหไดระดับ เพื่อใหไดระดับ ความกวาง คาลาดเอียง และคาบดอัดที่ถูกตองตามแบบ

กําหนด 

 ในขั้นตอนนี้การตรวจสอบคุณภาพงานจะดําเนินการ 2 สวน ดังนี้ 

- การสุมทดสอบคาบดอัด 

- การสุมสํารวจคาพิกัด (ระดับขอบเขต) 

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

 ใชรถบรรทุกขนยายวัสดุมาถม 

 ใช Bulldozer Grader และ Backhoe ปรบัแตงความลาดเอียงใหถูกตองตามแบบกอสราง 
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 ใชรถบดอัดลอเหล็กในการบดอัด เพื่อใหไดระดับความกวาง คาลาดเอียง และคาบดอัด 

ที่ถูกตองตามแบบกําหนด 

 ในขั้นตอนนี้การตรวจสอบคุณภาพงานจะดําเนินการ 2 สวน ดังนี้ 

- การสุมทดสอบคาบดอัด 

- การสุมสํารวจคาพิกัดชั้นทาง (ระดับขอบเขต) 

1.4) ชั้นรองพ้ืนทางวสัดุมวลรวม Uncrushed Aggregate Subbase Course (วสัดุ P-154 ตาม

มาตรฐาน FAA) ความหนา 30 เซนติเมตร  

 ใชรถบรรทุกขนยายวัสดุมาถม โดยติดตั้งที่ความหนา 30 เซนติเมตร เฉพาะในสวนของผิวทาง 

 ใช Bulldozer Grader และ Backhoe ปรบัแตงความลาดเอียงใหถูกตองตามแบบกอสราง 

 ใชรถบดอัดลอเหล็ก ในการบดอัดเพ่ือใหไดระดับความกวาง คาลาดเอียง และคาบดอัด 

ที่ถูกตองตามแบบกําหนด 

 ในขั้นตอนนี้การตรวจสอบคุณภาพงานจะดาํเนนิการ 2 สวน ดงันี ้

- การสุมทดสอบคาบดอัด 

- การสุมสํารวจคาพิกัดชั้นทาง (ระดับขอบเขต) 

1.5) ชั้นพืน้ทางวัสดุมวลรวมหยาบ (หินคลุก) Crushed Aggregate Base Course (วัสดุ P-209 

ตามมาตรฐาน FAA) ความหนา 30 เซนติเมตร  

 ใชรถบรรทุกขนยายวัสดุมาถม โดยติดตั้งที่ความหนา 30 เซนติเมตร เฉพาะในสวนของผิวทาง 

 ใช Bulldozer Grader และ Backhoe ปรบัแตงความลาดเอียงใหถูกตองตามแบบกอสราง 

 ใชรถบดอัดลอเหล็ก ในการบดอัดเพ่ือใหไดระดับความกวาง คาลาดเอียง และคาบดอัด 

ที่ถูกตองตามแบบกําหนด 

 ในขั้นตอนนี้การตรวจสอบคุณภาพงานจะดาํเนนิการ 2 สวน ดงันี ้

- การสุมทดสอบคาบดอัด 

- การสุมสํารวจคาพิกัดชั้นทาง (ระดับขอบเขต) 

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

 ใชรถบรรทุกขนยายวัสดุและใช  Paver ปู  Hot-Mix Asphalt โดยติดตั้งที่ความหนา  

15 เซนติเมตร 

 ใชรถบดอัดลอยาง 

 ใช Grader ปรบัแตงความลาดเอียงใหถูกตองตามแบบกอสราง 

 ในขั้นตอนนี้การตรวจสอบคุณภาพงานโดยจะดําเนินการสุมสํารวจคาพิกัดชั้นทาง (ระดับ

ขอบเขต) 

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

 ใชรถบรรทุกขนยายวัสดุและใช  Paver ปู  Hot-Mix Asphalt โดยติดตั้ งที่ความหนา  

5 เซนติเมตร 

 ใชรถบดอัดลอยาง 
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 ใช Grader ปรบัแตงความลาดเอียงใหถูกตองตามแบบกอสราง 

 ในขั้นตอนนี้การตรวจสอบคุณภาพงานโดยจะดําเนินการสุมสํารวจคาพิกัดชั้นทาง (ระดับ

ขอบเขต) 

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

 ใชรถบรรทุกขนยายวัสดุและใช Paver ปู  Hot-Mix Asphalt โดยติดตั้ งที่ความหนา  

5 เซนติเมตร 

 ใชรถบดอัดลอยาง 

 ใช Grader ปรบัแตงความลาดเอียงใหถูกตองตามแบบกอสราง 

 ในข้ันตอนนี้การตรวจสอบคุณภาพงานจะดําเนินการสุมสํารวจคาพิกัดชั้นทาง (ระดับ

ขอบเขต) 

2) การกอสรางไหลทางวิ่ง 

2.1) ชั้นดินเดิมบดอัดแนน (Compacted Existing Subgrade) 

 ในกรณีพ้ืนที่ที่ตองปรับปรุงคุณภาพดิน ตองดําเนินการปรับปรุงคุณภาพดินเชิงวิศวกรรมดวยวิธี

ยกตุมตอกกระแทกแบบเร็ว (Ground Improvement by Rapid Impact Compaction) กอน 

 ในกรณีที่ตองถมดิน จะตองขุดลอกผิวดินลึกลงไปไมนอยกวา 30 เซนติเมตร  

 ในกรณีที่ตองขุด ใหขุดลึกลงไปใหถึงระดับที่กําหนดใหโดยทีมสํารวจ อางอิงจากคาระดับ 

ผิวทางวิ่งตามแบบกอสราง ความกวางไหลทางวิ่งขางละ 15 เมตรจากขอบผิวทางวิ่ง 

 ใชรถบูลโดเซอร  (Bulldozer) รถขุดตัก (Backhoe) รถตัก (Loader) และรถบรรทุก 

(Truck) ในการขุด และขนยายดิน 

 ปรับแตงความลาดเอียงใหถูกตองตามแบบกอสราง โดยใชรถเกลี่ย (Grader) และรถขุดตัก 

Backhoe 

 ใชรถบดอัดลอเหล็ก และรถพรมน้ําในการบดอัด เพื่อใหไดระดับ ความกวาง คาลาดเอียง 

และคาบดอัดที่ถูกตองตามแบบกําหนด 

 ในขั้นตอนนี้การตรวจสอบคุณภาพงานจะดําเนินการ 2 สวน ดังนี้ 

- การสุมทดสอบคาบดอัด 

- การสุมสํารวจคาพิกัด (ระดับขอบเขต) 

2.2) ชั้ น ดิ นถมคันทางบด อัดแนน  ( Compacted Selected Subgrade Embankment Fill)  

เพื่อเปนชั้นรองรับชั้น Final Subgrade ความหนาชั้นนี้แปรเปลี่ยนไปตามคาระดับดินเดิม  

และจะข้ึนอยูกับคาระดับผิวทางตามยาว บดอัดแนนใหได CBR ไมนอยกวา 8% โดย 

 ปู Geotextile ลงบนชั้นดินเดิมบดอัดแนน (Compacted Existing Subgrade) 

 ใชรถบรรทุกขนยายวัสดุมาถม 

 ใช Bulldozer Grader และ Backhoe ปรบัแตง ความลาดเอียงใหถูกตองตามแบบกอสราง 

 ใชรถบดอัดลอเหล็ก หรือลอหนาม ตามแตวัสดุที่นํามาใช และรถพรมน้ําในการบดอัด เพื่อให

ไดระดับ เพื่อใหไดระดับ ความกวาง คาลาดเอียง และคาบดอัดที่ถูกตองตามแบบกําหนด 
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 ในขั้นตอนนี้การตรวจสอบคุณภาพงานจะดําเนินการ 2 สวน ดังนี้ 

- การสุมทดสอบคาบดอัด 

- การสุมสํารวจคาพิกัด (ระดับขอบเขต) 

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

 ใชรถบรรทุกขนยายวัสดุมาถม 

 ใช Bulldozer Grader และ Backhoe ปรบัแตงความลาดเอียงใหถูกตองตามแบบกอสราง 

 ใชรถบดอัดลอเหล็กในการบดอัด เพื่อใหไดระดับความกวาง คาลาดเอียง และคาบดอัด 

ที่ถูกตองตามแบบกําหนด 

 ในขั้นตอนนีก้ารตรวจสอบคุณภาพงานจะดําเนินการ 2 สวน ดังนี้ 

- การสุมทดสอบคาบดอัด 

- การสุมสํารวจคาพิกัดชั้นทาง (ระดับขอบเขต) 

2.4) ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม Uncrushed Aggregate Subbase Course (วัสดุ P-154 ตามมาตรฐาน 

FAA) ความหนา 40 เซนติเมตร  

 ใชรถบรรทุกขนยายวัสดุมาถม โดยติดตั้งที่ความหนา 40 เซนติเมตร  

 ใช Bulldozer Grader และ Backhoe ปรบัแตงความลาดเอียงใหถูกตองตามแบบกอสราง 

 ใชรถบดอัดลอเหล็ก ในการบดอัดเพื่อใหไดระดับความกวาง คาลาดเอียง และคาบดอัด 

ที่ถูกตองตามแบบกําหนด 

 ในขั้นตอนนี้การตรวจสอบคุณภาพงานจะดาํเนนิการ 2 สวน ดงันี ้

- การสุมทดสอบคาบดอัด 

- การสุมสํารวจคาพิกัดชั้นทาง (ระดับขอบเขต) 

2.5) ชั้นพื้นทางวัสดุมวลรวมหยาบ (หินคลุก) Crushed Aggregate Base Course (วัสดุ P-209 

ตามมาตรฐาน FAA) ความหนา 20 เซนติเมตร 

 ใชรถบรรทุกขนยายวัสดุมาถม โดยติดตั้งที่ความหนา 20 เซนติเมตร  

 ใช Bulldozer Grader และ Backhoe ปรบัแตงความลาดเอียงใหถูกตองตามแบบกอสราง 

 ใชรถบดอัดลอเหล็ก ในการบดอัดเพ่ือใหไดระดับความกวาง คาลาดเอียง และคาบดอัด 

ที่ถูกตองตามแบบกําหนด 

 ในขั้นตอนนี้การตรวจสอบคุณภาพงานจะดาํเนนิการ 2 สวน ดงันี ้

- การสุมทดสอบคาบดอัด 

- การสุมสํารวจคาพิกัดชั้นทาง (ระดับขอบเขต) 

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

 ใชรถบรรทุกขนยายวัสดุและใช  Paver ปู  Hot-Mix Asphalt โดยติดตั้งที่ความหนา  

10 เซนติเมตร 

 ใชรถบดอัดลอยาง 

 ใช Grader ปรบัแตงความลาดเอียงใหถูกตองตามแบบกอสราง 
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 ในข้ันตอนนี้การตรวจสอบคุณภาพงานโดยจะดําเนินการสุมสํารวจคาพิกัดชั้นทาง (ระดับ

ขอบเขต) 

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

 ใชรถบรรทุกขนยายวัสดุและใช Paver ปู Hot-Mix Asphalt โดยติดตั้งที่ความหนา 5 เซนติเมตร 

 ใชรถบดอัดลอยาง 

 ใช Grader ปรบัแตงความลาดเอียงใหถูกตองตามแบบกอสราง 

 ในขั้นตอนนี้การตรวจสอบคุณภาพงานโดยจะดําเนินการสุมสํารวจคาพิกัดชั้นทาง (ระดับ

ขอบเขต) 

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

 ใชรถบรรทุกขนยายวัสดุและใช  Paver ปู Hot-Mix Asphalt โดยติดตั้ งที่ความหนา  

5 เซนติเมตร 

 ใชรถบดอัดลอยาง 

 ใช Grader ปรบัแตงความลาดเอียงใหถูกตองตามแบบกอสราง 

 ในข้ันตอนนี้การตรวจสอบคุณภาพงานจะดําเนินการสุมสํารวจคาพิกัดชั้นทาง (ระดับ

ขอบเขต) 

3) การกอสรางบริเวณพื้นที่ปรับระดับปลอดภัยรอบทางวิ่ง (Graded Area of Runway Strip) มีดังนี้ 

3.1) ชั้นดินเดิมบดอัดแนน (Compacted Existing Subgrade) 

 ทําการขุดลอกผิวดินลึกลงไปตามระดับที่ระบุไวในแบบ ในสวนพื้นที่ปรับระดับปลอดภัยรอบ

ทางวิ่ง (Graded Area of Runway Strip) ซึ่งมีความกวางขางละ 65 เมตร จากขอบไหลทางวิ่ง 

 ใช Bulldozer Backhoe และรถบรรทุกในการขุดและขนยายดิน 

 ปรับแตงความลาดเอียงใหถูกตองตามแบบกอสราง โดยใช Grader และ Backhoe 

 ใชรถบดอัดลอเหล็ก และรถพรมน้ําในการบดอัด เพื่อใหไดระดับความกวาง คาลาดเอียง 

และคาบดอัดที่ถูกตองตามแบบกําหนด 

 ในขั้นตอนนี้การตรวจสอบคุณภาพงานจะดําเนินการสุมทดสอบคาบดอัด 

3.2) ชั้ นดินถมคันทางบดอัดแนน (Compacted Subgrade Embankment Fill) ความหนา

แปรเปลี่ยนตามระดับดินเดิมและระดับผิวทางวิ่ง 

 ใชรถบรรทุกขนยายวัสดุมาถม 

 ใช Bulldozer Grader และ Backhoe ปรบัแตงความลาดเอียงใหถูกตองตามแบบกอสราง 

 ใชรถบดอัดลอเหล็กหรือลอหนาม ตามแตวัสดุที่นํามาใช และรถพรมน้ําในการบดอัด เพื่อให

ไดระดับความกวาง คาลาดเอียง และคาบดอัดที่ถูกตองตามแบบกําหนด 

 ในขั้นตอนนี้การตรวจสอบคุณภาพงานจะดําเนินการ 2 สวน ดังนี้ 

- การสุมทดสอบคาบดอัด 

- การสุมสํารวจคาพิกัดชั้นทาง (ระดับขอบเขต) 
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3.3) ชั้นดินถมวัสดุคัดเลือก (Selected Fill) ความหนา 45 เซนติเมตร โดย 

 ใชรถบรรทุกขนยายวัสดุมาถม 

 ใช Bulldozer Grader และ Backhoe ปรับแตงความลาดเอียงใหถูกตองตามแบบกอสราง 

 ใชรถบดอัดลอเหล็กหรือลอหนาม ตามแตวัสดุที่นํามาใช และรถพรมน้ําในการบดอัด เพื่อให

ไดระดับความกวาง คาลาดเอียง และคาบดอัดที่ถูกตองตามแบบกําหนด 

 ในขั้นตอนนี้การตรวจสอบคุณภาพงานจะดําเนินการ 2 สวน ดังนี้ 

- การสุมทดสอบคาบดอัด 

- การสุมสํารวจคาพิกัดชั้นทาง (ระดบัขอบเขต) 

3.4) ชั้นวัสดุดินทับหนาพรอมปลูกหญา (Top Soil and Grassing) ความหนา 10 เซนติเมตร  

ทั้งในสวนผิวทางและไหลทาง โดย 

 ใชรถบรรทุกขนยายวัสดุมาถม 

 ใช Bulldozer Grader และ Backhoe ปรับแตงความลาดเอียงใหถูกตองตามแบบกอสราง 

 ใชรถบดอัดลอเหล็กในการบดอัดเพ่ือใหไดระดับความกวาง คาลาดเอียง และคาบดอัด 

ที่ถูกตองตามแบบกําหนด 

 ในขั้นตอนนี้การตรวจสอบคุณภาพงานจะดําเนินการ 2 สวน ดังนี้ 

- การสุมทดสอบคาบดอัด 

- การสุมสํารวจคาพิกัดชั้นทาง (ระดับขอบเขต) 

การทรุดตัวไมเทากันของทางวิ่งและทางขับ ไดมีการตรวจสอบและออกแบบใหมีการทรุดตัวใกลเคียงกัน  

มีการปรับปรุงคุณภาพดินในชั้นดินเดิมความลึกลงไป 5 เมตร ทั้งในสวนของพ้ืนที่งานขุดและงานถม ใหมีความหนาแนน

ไมนอย 95% ของการบดอัดที่ไดจากวิธีทดสอบแบบโมดิฟายด ดวยวิธีการปรับปรุงคุณภาพดินที่เรียกวา Rapid 

Impact Compaction (RIC) ที่เปนการตอกกระแทกดวยตุมเหล็กขนาดน้ําหนัก 12 ตัน เพื่อสรางความสั่นสะเทือน 

ในชั้นดินและบดอัดชั้นดินลึกลงไป 5 เมตร ใหมีความแนนตามเกณฑของการออกแบบชั้นผิวทางตาม FAA จึงทําให 

ชั้นคันทางของทางวิ่งและทางขับ มีการทรุดตัวที่สม่ําเสมอ 

 การกอสรางอุโมงคลอดใตทางวิ่ง 

ตามแผนแมบท โครงการศึกษาความเหมาะสมและโครงการพัฒนาสนามบินนานาชาติอูตะเภาและพื้นที่

โดยรอบ จังหวัดระยอง (ธันวาคม พ.ศ. 2561) จะมีการติดตั้งระบบการขนสงภายในอุโมงคเปนระบบขนสงผูโดยสาร

อัตโนมัติ (Automated People Mover - APM) ในระยะที่ 3 (ป พ.ศ. 2583-2586) 

สําหรับการกอสรางอุโมงคลอดใตทางวิ่งที่ 2 ในข้ันนี้จะเปนการขุดและกอสรางโครงสรางอุโมงค และทําชอง 

(Block) รวมทั้งการติดตั้งระบบไฟฟา/เครื่องกลในอุโมงค และงานระบายน้ํารอไว โดยโครงการไดผนวกกิจกรรม 

การกอสรางอุโมงคไวในรายงานฉบับนี้ดวย โดยการกอสรางอุโมงคลอดใตทางวิ่งที่ 2 และทางขับตางๆ อยูในสัญญา

เดียวกับงานกอสรางทางวิ่งที่ 2 และทางขับตางๆ ผูรับจางจะตองกอสรางไปพรอมกับงานกอสรางทางวิ่งที่ 2  

และทางขับสวนอ่ืนๆ ในสวนของการกอสรางองคประกอบตางๆ ภายในอุโมงคจะกอสรางหลังจากกอสราง 

หลังคาอุโมงคแลวเสร็จ รายละเอียดดังนี ้
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2.9.3.1 มาตรฐานการออกแบบอุโมงคลอดใตทางว่ิง 

การออกแบบอุโมงคทางลอด โครงการฯ ไดดําเนินการใหสอดคลองตามขอกําหนดโดยอางอิง

มาตรฐานสากลตามลําดับดังตอไปนี้ 

 ICAO Annex 14 

 FAA, AC 150/5300-13A, Airport Design 

 Static and dynamic loads imposed by the heaviest aircraft expected to use the 

structures such as B777-300ER, A380-800F, A340-500/600, AN-225 

 AASHTO (2017), The LRFD Tunnel Design and Construction Guide Specifications 

 American Concrete Institute, Building Code Requirement for Reinforced Concrete ( ACI 

318-97) 
 

2.9.3.2 ขั้นตอนการกอสรางอุโมงคใตทางวิ่ง 

อุโมงคลอดใตทางวิ่งกอสรางเพื่อเชื่อมโยงระหวางอาคารผูโดยสารที่ 3 (Passenger Terminal 3)  

กับอาคารจอดเครื่องบินระยะไกล (Satellite Terminal) ซึ่งประกอบดวยอุโมงคยอย 6 ชอง ประกอบดวย 

อุโมงคลอดใตทางวิ่ง มีความกวางประมาณ 53.60 เมตร ลึกประมาณ 11 เมตร จากระดับดินเดิม 

ประกอบดวยชองยอย 6 ชอง แสดงดังรูปที่ 2.9-8 โดยแตละชองยอยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ชองซายสุดและขวาสุด สาํหรับรถยนตบริการในเขตการบิน (Airside Road Tunnel) จํานวน 2 ชอง 

แตละชองมีความกวางภายใน 10 เมตร และมีความสูงภายใน 5.50 เมตร 

 ชองยอยสําหรับระบบสาธารณูปโภค (Utilities Tunnel) เชน ทอน้ํา และระบบสายไฟฟา จํานวน 1 ชอง 

มีกวางภายใน 6 เมตร และความสูงภายใน 5.50 เมตร 

 ชองยอยสําหรับระบบสายพานลาํเลียงกระเปา (Baggage Handling System Tunnel) จํานวน 2 ชอง 

แตละชองมีกวางภายในเทากับ 6 เมตร และความสูงภายใน 5.50 เมตร 

 ชองใหญสําหรับรองรบัรถขนถายผูโดยสาร (Automated People Mover : APM) จํานวน 1 ชอง 

โดยอุโมงครถยนตจะขึ้น-ลง ที่ลานจอดอากาศยานเพื่อเชื่อมลานจอดอากาศยานทั้งสองแหงเขาดวยกัน  

ในสวนของอุโมงคอื่นๆ จะเชื่อมเขาที่ระดับชั้นใตดินบริเวณชั้น 2 ของอาคารทั้งสองแหง ซึ่งการตอเชื่อมเขาอาคาร 

จะดําเนินการโดยผูรบัสัมปทานที่จะกอสรางอาคารดังกลาวทั้งสองแหงรายละเอียดแสดงดังรูปที่ 2.9-9 ถึงรูปที่ 2.9-12 

รูปแบบโครงสรางอุโมงคเปนโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กวางบนเสาเข็มเจาะอุโมงค อยูใตผิวของทางวิ่ง

ประมาณ 5.5-6 เมตร เปนการกอสรางแบบขุดเปดกอสรางแลวถมกลับ ไมมีการใช Diaphragm Wall และ Pile Wall 

นอกจากนั้นมีการกอสรางโครงสรางแผนพื้นลดการทรุดตัวตางกันกับดินถมขางอุโมงค (Approach Slab)  

วางบนหลังอุโมงคทั้งสองฝง อยางไรก็ตาม ลักษณะชั้นดินในพื้นที่โครงสราง เปนชั้นดินทราย การทรุดตัวจะเปนการ

ทรุดตัวที่เกิดขึ้นทันทีขณะกอสรางและเมื่อกอสรางแลวเสร็จ (Immediate Settlement) ไมไดมีการทรุดตัวแบบคาย

น้ําที่ใชเวลาระยะยาวเหมือนชั้นดินเหนียว (Consolidation Settlement) การทรุดตัวภายหลังการกอสรางจะเปน

การยุบตัวแลวคืนสภาพ (Elastic Settlement) เนื่องจากแรงกระทําที่เกิดจากน้ําหนักของเครื่องบินเพียงอยางเดียว 
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ซึ่งมีคาแตกตางกันนอยมาก ซึ่งไดตรวจสอบการทรุดตัวตางกันแลวพบวามีคานอยมากเมื่อเทียบกับเกณฑที่กําหนดไว

ของ ICAO ในสวนของโครงสรางไดรับการออกแบบใหรับน้ําหนักดินถมหลังอุโมงคและน้ําหนักอากาศยานที่วิ่งผาน

ดานบนแลว 

ดังกลาวแลวขางตน เนื่องจากในพื้นที่โครงการชั้นดินเดิมของพ้ืนที่เปนชั้นทรายไมทึบน้ํา น้ําใตดินสามารถ

ไหลผานดานใตและดานบนเหนือหลังคาอุโมงคได อยางไรก็ตามเพ่ือลดผลกระทบการไหลของน้ําใตดิน โครงการจึงได

พิจารณาเพิ่มงานกอสราง Subdrain ดานขางและดานใตอุโมงคใหสามารถไหลผานไดสะดวกมากขึ้น ไมขัง 

อยูขางอุโมงค ลดความเสี่ยงที่จะทําใหเกิดการออนตัวของชั้นดินขางอุโมงคเนื่องจากน้ําใตดิน นอกจากนั้น 

การออกแบบไดพิจารณาใหมี Approach Slab เพ่ือลดปญหาการทรุดตัวหรือการยุบตัวของชั้นดินถมบดอัดแนน 

ขางอุโมงคที่อาจมีผลตอความแตกตางของระดับหลังคาอุโมงคไวดวยแลว 

ทั้งนี้ เพื่อลดปญหาการทรุดตัวที่ตางกันของอุโมงค โครงการไดพิจารณาเพิ่มเติมมาตรการตรวจสอบ 

การทรุดตัวของชั้นดินถมบดอัดขางอุโมงคและหลังคาอุโมงค ในชวงที่มีการกอสรางและทุกๆ 2 ปหลังจากเปดใชงาน

อุโมงค โดยใหติดเครื่องมือวัดการทรุดตัวของผิวทางบริเวณหลังคาอุโมงคและดานขางของหลังคาอุโมงคบริเวณ 

ทางวิ่งที่ 2 และทางขับ จํานวน 4 แหง รายละเอียดดังกําหนดไวในตารางมาตรการของโครงการ (แบบสผร.1) ดวยแลว 
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ที่มา : ทีป่รึกษาออกแบบโครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อาํเภอบานฉาง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2563 

รูปที่ 2.9-8 รูปตัดอุโมงคลอดใตทางวิ่งที่ 2 
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ที่มา : ทีป่รึกษาออกแบบโครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2563 

รูปที่ 2.9-9 แสดงรายละเอียดรูปตัดอโุมงคลอดใตทางวิ่ง 

 

 
ที่มา : ที่ปรึกษาออกแบบโครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2563 

รูปที่ 2.9-10 ผังแสดงตําแหนงและขอบเขตอโุมงคจะกอสรางในชวงแรก 

 

  

Airfield Tunnel 
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ที่มา : ทีป่รึกษาออกแบบโครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2563 

รูปที่ 2.9-11 รูปตัดตามยาวของอุโมงค ที่วางลอดใตทางวิ่งที่ 2 และทางขบั L, M N และ P  
 

 
ที่มา : ทีป่รึกษาออกแบบโครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2563 

รูปที่ 2.9-12 รูปตัดตามยาวของอุโมงค APM, อุโมงคขนสงสัมภาระและอโุมงคสาธารณูปโภค ที่จะกอสรางในระยะที่ 1 
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รูปแบบโครงสรางอุโมงคเปนโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กวางบนเสาเข็มเจาะ แสดงดังรูปที่ 2.9-13  

เปนการกอสรางแบบขุดเปดกอสรางแลวถมกลับ มีการกอสรางโครงสรางแผนพื้นลดการทรุดตัวตางกันกับดินถม 

ขางอุโมงค (Approach Slab) วางบนหลังอุโมงคทั้งสองฝง แสดงดังรูปที่ 2.9-14 

 
ที่มา : ทีป่รึกษาออกแบบโครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2563 

รูปที่ 2.9-13 รูปแบบโครงสรางอุโมงค 

 
ที่มา : ทีป่รึกษาออกแบบโครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2563 

รูปที่ 2.9-14 รูปแบบโครงสรางอุโมงคกบั Approach Slab 

อยางไรก็ตาม ลักษณะชั้นดินในพื้นที่โครงสราง เปนชั้นดินทราย การทรุดตัวจะเปนการทรุดตัวที่เกิดข้ึนทันที

ขณะกอสรางและเมื่อกอสรางแลวเสร็จ (Immediate Settlement) ไมไดมีการทรุดตัวแบบคายน้ําที่ใชเวลาระยะยาว

เหมือนชั้นดินเหนียว (Consolidation Settlement) การทรุดตัวภายหลังการกอสรางจะเปนการยุบตัวแลวคืนสภาพ 

(Elastic Settlement) เนื่องจากแรงกระทําที่เกิดจากน้ําหนักของเครื่องบินเพียงอยางเดียว ซึ่งมีคาแตกตางกันนอยมาก 

ขั้นตอนการกอสรางการกอสรางทางวิ่งและการกอสรางอุโมงคใตทางวิ่งมี 9 ข้ันตอน รายละเอียด 

แตละข้ันตอน พรอมรูปประกอบ แสดงดังตารางที่ 2.9-3 โดยในการพยุงเสถียรภาพของหลุมเจาะกําหนดใหใช

สารละลายโพลีเมอรแทนสารละลายเบนโทไนท เพ่ือลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

Draft Version

Subject to changes and approval by the Government of Thailand



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ 
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ตารางที่ 2.9-3 ขั้นตอนการกอสรางทางวิ่งและการกอสรางอุโมงคใตทางวิ่ง พรอมรูปประกอบ 

ขั้นตอนการกอสราง รูปภาพประกอบ 

ขั้นตอนที่ 1  

ดําเนินการสํารวจเพ่ือกําหนด

ขอบเขตพื้นที่ทํางาน 

 

 

ขั้นตอนที่ 2 

กอสรางงาน เสาเข็มเจาะ 

ที่รองรับอุโมงค 
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ตารางที่ 2.9-3 ขั้นตอนการกอสรางทางวิ่งและการกอสรางอุโมงคใตทางวิ่ง พรอมรูปประกอบ 

ขั้นตอนการกอสราง รูปภาพประกอบ 

ขั้นตอนที่ 3  

ทําการขุดเปดหนาดิน และ 

สกัดเสาเข็ม ทําทรายรองพืน้ 

และเทคอนกรีต 

  

ขั้นตอนที่ 4  

กอสรางโครงสรางพ้ืนของ

อุโมงค 

  

ขั้นตอนที่ 5  

กอสรางผนังโครงสรางอุโมงค 
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ตารางที่ 2.9-3 ขั้นตอนการกอสรางทางวิ่งและการกอสรางอุโมงคใตทางวิ่ง พรอมรูปประกอบ 

ขั้นตอนการกอสราง รูปภาพประกอบ 

ขั้นตอนที่ 6  

กอสรางหลังคาอุโมงค 

 

 

ขั้นตอนที่ 7  

ถมและบดอัดดินดานขาง 

ทํางานปรบัปรงุคุณภาพดิน 

ดานนอกอุโมงคดวยระบบ 

Rapid Impact Compaction 

(RIC) ที่เปนการตอกกระแทก

ดวยตุมเหล็กขนาดน้ําหนัก  

12 ตัน เพื่อสั่นสะเทือนชั้นดนิ

และบดอัดชัน้ดนิลึกลงไป 5 

เมตร ใหมีความแนนตามเกณฑ

ของการออกแบบชั้นผิวทาง 

ตาม FAA แลวจึงกอสรางโครง 

APPROACH SLAB 
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ตารางที่ 2.9-3 ขั้นตอนการกอสรางทางวิ่งและการกอสรางอุโมงคใตทางวิ่ง พรอมรูปประกอบ 

ขั้นตอนการกอสราง รูปภาพประกอบ 

ขั้นตอนที่ 8  

ถมและบดอัดโครงสรางชั้น 

คันทางเหนืออุโมงค และติดตั้ง

งานระบบในอุโมงค 

 

 

ขั้นตอนที่ 9  

กอสรางโครงสรางชั้นผิวทาง 

ของทางวิ่งและทางขับ 

  
ที่มา : ที่ปรึกษาออกแบบโครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2563 
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ในการออกแบบงานขุดเพื่อกอสรางอุโมงค ไดพิจารณาระดับงานขุดที่ความลึกมากสุดประมาณ 11.00 เมตร 

ไดกําหนดใหมีการปองกันการพังทลายเนื่องจากการขุดดินเพื่อกอสรางอุโมงค โดยการทําตัดลาดดินในลักษณะ 

เปนข้ันบันได ความลาดเอียงแนวดิ่งตอแนวราบเปน 1 ตอ 2 มีความสูงไมเกิน 5.00 เมตร ตอ 1 ขั้นความเอียง 

และมีความกวางของข้ันเทากับ 1.50 เมตร ทั้งนี้ ใหปรับลาดการขุดเปนลักษณะขั้น (Bench) โดยใหระยะ B กับ A  

มีขนาดเหมาะสมกับเครื่องจักรที่จะใชในการทํางาน เพื่อใหดินถมบดอัดใหมเชื่อมตอกับดินเดิมไดดีไมเกิด 

การเลื่อนไถล รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 2.9-15 

การตรวจสอบระดับน้ําใตดินบริเวณตําแหนงงานกอสรางอุโมงคจากรายงานผลการเจาะสํารวจดิน พบวา 

ระดับน้ําใตดินอยูที่ระดับต่ํากวาผิวดินประมาณ 2.00 เมตร (14.00 m-MSL) ซึ่งเปนระดับเดียวกับผิวบนสุด 

ของหลังคาอุโมงค โดยการรักษาระดับน้ําใตดินบริเวณพื้นที่กอสรางอุโมงคใหต่ํากวาระดับดินขุดต่ําสุดนั้น  

ไดกําหนดใหเปนความรับผิดชอบผูรับจางกอสรางที่ตองรักษาระดับน้ําใตดินไมใหเปนอุปสรรคตอการกอสราง

จนกระทั่งการกอสรางแลวเสร็จ ทั้งนี้ การรักษาระดับน้ําใตดินสามารถดําเนินการไดโดยใชบอน้ําและคูน้ําชั่วคราว

รวมกับระบบสูบน้ําดวยปม (Sump Pit And Trench With Pump) หรือระบบหลุมสูบน้ําเพื่อลดระดับน้ําใตดิน 

(Wellpoints) เปนตน 

สําหรับดินดานขางผนังอุโมงคดานนอก เมื่อใชวัสดุตามขอกําหนดและดําเนินการบดอัดตามหลักวิศวกรรม

แลวจะทําใหดินที่มีความแนนเพียงพอที่ทําใหดินมีคา California Bearing Ratio (CBR) ตามที่ตองการสามารถใช

รองรับโครงสรางสวนบนได ซึ่งคา CBR นี้ไดพิจารณาในสภาวะที่ดินชุมน้ําแลว นอกจากนี้ สภาพชั้นดินบริเวณอุโมงค

สวนใหญเปนชั้นดินทราย ซึ่งมีคุณสมบัติระบายน้ําไดดี
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ที่มา : ทีป่รึกษาออกแบบโครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อาํเภอบานฉาง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2563 

รูปที่ 2.9-15 แนวคิดการทําขั้น (Bench) สําหรับลาดดินขุดกับดินถมกลบั 
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 การกอสรางทางขับ 

2.9.4.1 มาตรฐานการออกแบบทางขบั 

การออกแบบทางขับแบงไดเปน 2 สวน คือ สวนที่หนึ่ง ไดแก การออกแบบรูปรางเชิงเรขาคณิตของทางขับ 

(Taxiway Geometry Design) และสวนที่สอง คือ การออกแบบโครงสรางชั้นทางขับ (Taxiway Pavement Design) 

โดยการออกแบบแตละสวนไดอางอิงตามมาตรฐานการออกแบบ ดังนี้ 

1) การออกแบบรูปรางเชิงเรขาคณิตของทางขับ (Taxiway Geometry Design) : ออกแบบตามมาตรฐาน

การออกแบบ ICAO (ภาคผนวก 14) และ CAAT (ขอกําหนดของ CAAT n°14 ตามมาตรฐานของ 

Aerodrome) ทางขับรหัส F มีความกวาง 23 เมตร ไหลทางของแตละขางกวาง 10.5 เมตร  

ความยาวของทางลาดชัน ไมเกิน 1.5% พื้นผิวทางโคงมีอัตราการเปลี่ยนแปลงไมเกิน 1% ตอ 30 เมตร 

ซึ่ง Taxiways, Taxilanes และ Associated Fillets จะถูกตรวจสอบโดย Software “AviPLAN” 

จําลองเสนทางลอดวยระยะหาง (4 เมตร) กับหองนักบินเหนือเสนศูนยของทางขับ ทางขับดวน 

(Rapid Exit Taxiways) ถูกออกแบบใหมีรัศมีการเลี้ยวโคงไมนอยกวา 550 เมตร เพื่อใหชะลอ

ความเร็ว 93 กิโลเมตร/ชั่วโมง เมื่อผิวทางเปยก  

2) การออกแบบโครงสรางชั้นทางขับ (Taxiway Pavement Design) : ใชวิธีการออกแบบของสํานักงาน

การบินแหงชาติ (Federal Aviation Administration - FAA) แหงประเทศสหรัฐอเมริกาตามเอกสาร 

Advisory Circular 150/5320 - 6F : Airport Pavement Design and Evaluation แ ล ะ 

ใชคอมพิวเตอรซอฟแวร FAA Rigid and Flexible Iterative Elastic Layer Design (FAARFIELD) 

Version 1.4 ชวยในการออกแบบ 

2.9.4.2 โครงสรางชั้นทางขับ 

โครงสรางชั้นทางขับที่ออกแบบแบงเปน 2 ประเภท คือ ประเภทแรก เปนโครงสรางชั้นทางแบบผิวทาง

ยืดหยุน (Flexible Pavement) แสดงดังรูปที่ 2.9-16 โดยมีแอสฟลติกคอนกรีตเปนวัสดุผิวทางที่สําคัญ ใชในบริเวณ 

ทางขับที่เปนแนวตรง สวนประเภทที่สอง เปนโครงสรางชั้นทางแบบผิวทางแข็ง (Rigid Pavement) แสดงดัง 

รูปที่ 2.9-17  
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  ที่มา : ที่ปรกึษาออกแบบโครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2563 

รูปที่ 2.9-16 โครงสรางชั้นทางแบบผิวทางยืดหยุน (Flexible Pavement) โดยใชแอสฟลติกคอนกรีตเปนวัสดุผิวทาง 
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    ที่มา : ที่ปรึกษาออกแบบโครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2563 

รูปที่ 2.9-17 โครงสรางชั้นทางแบบผิวทางแข็ง (Rigid Pavement) โดยใชปอรตแลนดซีเมนตคอนกรีตเปนวัสดุผิวทาง 
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โดยมีปอรตแลนดซีเมนตคอนกรีตเปนวัสดุผิวทางที่สําคัญใชในบริเวณทางขับที่เปนแนวเลี้ยวหักศอก

โครงสรางชั้นทางดังกลาวมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) โครงสรางชั้นทางแบบผิวทางยืดหยุน (Flexible Pavement) โดยใชแอสฟลติกคอนกรีต ประกอบดวย 

1.1) สวนโครงสรางผวิทางขับกวาง 23 เมตร วัสดุจากชั้นลางสุดถึงบนสุด ประกอบดวย 

 ชั้นดินเดิมบดอัดแนน (Compacted Existing Subgrade) บดอัดแนน 95% Field Density 

Modified Proctor Compaction Test ใหได CBR ไมนอยกวา 8% 

 วัสดุใยสังเคราะห (Geotextile) ปูบนชั้นดินเดิมบดอัดแนน 

 ชั้นดินถมคันทางบดอัดแนน (Compacted Selected Subgrade Embankment Fill) 

ความหนาแปรเปลี่ยนไปตามคาระดับดินเดิมและคาระดับผิวทางที่ออกแบบ บดอัดแนน 

95% Field Density Modified Proctor Compaction Test ใหได CBR ไมนอยกวา 8% 

 ชั้นดินถมบนสุด (Final Subgrade Material) ความหนา 30 เซนติเมตร บดอัดแนน 100% 

Field Density Modified Proctor Compaction Test ใหได CBR ไมนอยกวา 10% 

 ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม  Uncrushed Aggregate Subbase Course (วัสดุ P-154 

ตามมาตรฐาน FAA) ความหนา 30 เซนติเมตร 

 ชั้นพื้นทางวัสดุมวลรวมหยาบปรับปรุงดวยซีเมนต (หินคลุกผสมซีเมนต) Cement 

Treaded Aggregate Base Course (CTB) (วัสดุ P-304 ตามมาตรฐาน FAA) ความหนา 

20 เซนติเมตร 

 ชั้นผิวทางรองวัสดุแอสฟลติกคอนกรีต HMA Binder Course (วัสดุ P-401 ตามมาตรฐาน 

FAA) ความหนา 5 เซนติเมตร 

 ชั้ น ผิ วท า งบนสุ ด วัส ดุ แอสฟ ลติ กคอนกรี ต  HMA Wearing Course (วั ส ดุ  P-401  

ตามมาตรฐาน FAA) ความหนา 5 เซนติเมตร 

1.2) สวนโครงสรางไหลทางขับ กวางขางละ 10.5 เมตร จากขอบทางขับ วัสดุจากชั้นลางสุดถึง 

ชั้นบนสุด ประกอบดวย 

 ชั้นดินเดิมบดอัดแนน (Compacted Existing Subgrade) บดอัดแนน 95% Field Density 

Modified Proctor Compaction Test ใหได CBR ไมนอยกวา 8% 

 วัสดุใยสังเคราะห (Geotextile) ปูบนชั้นดินเดิมบดอัดแนน 

 ชั้นดินถมคันทางบดอัดแนน (Compacted Selected Subgrade Embankment Fill) 

ความหนาแปรเปลี่ยนไปตามคาระดับดินเดิมและคาระดับผิวทางที่ออกแบบ บดอัดแนน 

95% Field Density Modified Proctor Compaction Test ใหได CBR ไมนอยกวา 8% 

 ชั้นพื้นทางวัสดุมวลรวมหยาบ (หินคลุก) Crushed Aggregate Base Course (วัสดุ P-209 

ตามมาตรฐาน FAA) ความหนา 20 เซนติเมตร 

 ชั้นผิวทางรองวัสดุแอสฟลติกคอนกรีต HMA Binder Course (วัสดุ P-401 ตามมาตรฐาน 

FAA) ความหนา 5 เซนติเมตร 
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 ชั้ น ผิ วท า งบนสุ ดวั สดุ แอสฟ ลติ กคอนกรี ต  HMA Wearing Course (วั ส ดุ  P-401  

ตามมาตรฐาน FAA) ความหนา 5 เซนติเมตร 

1.3) สวนโครงสรางทางบริเวณพื้นที่ปรับระดับปลอดภัยรอบทางขับ (Graded Area of Taxiway 

Strip) กวางขางละ 22.5 และ 28 เมตร จากขอบไหลทางขับ ขึ้นอยูกับระยะจากขอบไหล 

ทางขับถึงแนวโครงสรางระบายน้ําแตละแนว ประกอบดวย 

 ชั้นดินเดิมบดอัดแนน (Compacted Existing Subgrade) บดอัดแนน 95% Field Density 

Modified Proctor Compaction Test ใหได CBR ไมนอยกวา 8% 

 ชั้นดินถมคันทางบดอัดแนน (Compacted Subgrade Embankment Fill) ความหนา

แปรเปลี่ยนไปตามคาระดับดินเดิมและคาระดับผิวทางที่ออกแบบ บดอัดแนน 95% Field 

Density Modified Proctor Compaction Test ใหได CBR ไมนอยกวา 8% 

 ชั้นดินถมวัสดุคัดเลือก (Selected Fill) บดอัดแนน 95% Field Density Modified Proctor 

Compaction Test ใหได CBR ไมนอยกวา 20% ความหนา 45 เซนติเมตร 

 ชั้นวัสดุดินทับหนาพรอมปลูกหญา (Top Soil and Grassing) บดอัดแนน 95% Field 

Density Standard Proctor Compaction Test ใหได CBR ไมนอยกวา 6% แตไมมากกวา 

10% ความหนา 10 เซนติเมตร 

2) โครงสรางชั้นทางแบบผิวทางแข็ง (Rigid Pavement) โดยใชปอรตแลนดซีเมนตคอนกรีต ประกอบดวย 

2.1) สวนโครงสรางผิวทางขับกวาง 23 เมตร วัสดุจากชั้นลางสุดถึงบนสุด ประกอบดวย 

 ชั้นดินเดิมบดอัดแนน (Compacted Existing Subgrade) บดอัดแนน 95% Field Density 

Modified Proctor Compaction Test ใหได CBR ไมนอยกวา 8% 

 วัสดุใยสังเคราะห (Geotextile) ปูบนชั้นดินเดิมบดอัดแนน 

 ชั้นดินถมคันทางบดอัดแนน (Compacted Selected Subgrade Embankment Fill) 

ความหนาแปรเปลี่ยนไปตามคาระดับดินเดิมและคาระดับผิวทางที่ออกแบบ บดอัดแนน 

95% Field Density Modified Proctor Compaction Test ใหได CBR ไมนอยกวา 8% 

 ชั้นดินถมบนสุด (Final Subgrade Material) ความหนา 30 เซนติเมตร บดอัดแนน 

100% Field Density Modified Proctor Compaction Test ใหได CBR ไมนอยกวา 10% 

 ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม  Uncrushed Aggregate Subbase Course (วัสดุ P-154 

ตามมาตรฐาน FAA) ความหนา 20 เซนติเมตร 

 ชั้นพื้นทางวัสดุมวลรวมหยาบปรับปรุงดวยซีเมนต (หินคลุกผสมซีเมนต) Cement 

Treaded Aggregate Base Course (CTB) (วัสดุ P-304 ตามมาตรฐาน FAA) ความหนา 

25 เซนติเมตร 

 ชั้นผิวทางวัสดุปอรตแลนดซีเมนตคอนกรีต Cement Concrete Pavement (วัสดุ  

P-501 ตามมาตรฐาน FAA)  ความหนา 50 เซนติเมตร 

2.2) สวนโครงสรางไหลทางขับ กวางขางละ 10.5 เมตร จากขอบทางขับ วัสดุจากชั้นลางสุด 

ถึงบนสุด ประกอบดวย 
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 ชั้นดินเดิมบดอัดแนน (Compacted Existing Subgrade) บดอัดแนน 95% Field Density 

Modified Proctor Compaction Test ใหได CBR ไมนอยกวา 8% 

 วัสดุใยสังเคราะห (Geotextile) ปูบนชั้นดินเดิมบดอัดแนน 

 ชั้นดินถมคันทางบดอัดแนน (Compacted Selected Subgrade Embankment Fill) 

ความหนาแปรเปลี่ยนไปตามคาระดับดินเดิมและคาระดับผิวทางที่ออกแบบ บดอัดแนน 

95% Field Density Modified Proctor Compaction Test ใหได CBR ไมนอยกวา 8% 

 ชั้ น พื้ น ท า ง วั ส ดุ ม ว ล ร วม หย า บ  ( หิ น คลุ ก )  Crushed Aggregate Base Course  

(วัสดุ P-209 ตามมาตรฐาน FAA) ความหนา 20 เซนติเมตร 

 ชั้นผิวทางรองวัสดุแอสฟลติกคอนกรีต HMA Binder Course (วัสดุ P-401 ตามมาตรฐาน 

FAA) ความหนา 5 เซนติเมตร 

 ชั้ นผิ วทา งบนสุ ดวัส ดุ แอสฟ ลติกคอนกรี ต  HMA Wearing Course (วั สดุ  P-401  

ตามมาตรฐาน FAA) ความหนา 5 เซนติเมตร 

2.3) สวนโครงสรางทางบริเวณพื้นที่ปรับระดับปลอดภัยรอบทางขับ (Graded Area of Taxiway 

Strip) กวางขางละ 22.5 และ 28 เมตร จากขอบไหลทางขับ ขึ้นอยูกับระยะจากขอบไหล 

ทางขับถึงแนวโครงสรางระบายน้ําแตละแนว ประกอบดวย 

 ชั้นดินเดิมบดอัดแนน (Compacted Existing Subgrade) บดอัดแนน 95% Field Density 

Modified Proctor Compaction Test ใหได CBR ไมนอยกวา 8% 

 ชั้นดินถมคันทางบดอัดแนน (Compacted Subgrade Embankment Fill) ความหนา

แปรเปลี่ยนไปตามคาระดับดินเดิมและคาระดับผิวทางที่ออกแบบ บดอัดแนน 95% Field 

Density Modified Proctor Compaction Test ใหได CBR ไมนอยกวา 8% 

 ชั้นดินถมวัสดุคัดเลือก (Selected Fill) บดอัดแนน 95% Field Density Modified Proctor 

Compaction Test ใหได CBR ไมนอยกวา 20% ความหนา 45 เซนติเมตร 

 ชั้นวัสดุดินทับหนาพรอมปลูกหญา (Top Soil and Grassing) บดอัดแนน 95% Field 

Density Standard Proctor Compaction Test ใหได CBR ไมนอยกวา 6% แตไมมากกวา 

10% ความหนา 10 เซนติเมตร 

2.9.4.3 ขั้นตอนการกอสรางทางขับ 

การกอสรางผิวทางและไหลทางขับ มีขั้นตอนการกอสรางดังนี ้

1) การกอสรางผิวทางขับแบบยืดหยุน 

1.1) ชั้นดินเดิมบดอัดแนน (Compacted Existing Subgrade) 

 ในกรณีพ้ืนที่ที่ตองปรับปรุงคุณภาพดิน ตองดําเนินการปรับปรุงคุณภาพดินเชิงวิศวกรรม

ด วยวิ ธี ยกตุ มตอกกระแทกแบบเร็ ว  (Ground Improvement by Rapid Impact 

Compaction) กอน 

 ในกรณีที่ตองถมดิน จะตองขุดลอกผิวดินลึกลงไปไมนอยกวา 30 เซนติเมตร 
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 ในกรณีที่ตองขุด ใหขุดลึกลงไปใหถึงระดับที่กําหนดใหโดยทีมสํารวจ อางอิงจากคาระดับ

ผิวทางขับตามแบบกอสราง มีความกวางประมาณ 44 เมตร 

 ใชรถบูลโดเซอร (Bulldozer) รถขุดตัก (Backhoe) รถตัก (Loader) และรถบรรทุก 

(Truck) ในการขุด และขนยายดิน 

 ปรับแตงความลาดเอียงใหถูกตองตามแบบกอสราง โดยใชรถเกลี่ย (Grader) และรถขุดตัก 

Backhoe 

 ใชรถบดอัดลอเหล็ก และรถพรมน้ําในการบดอัด เพื่อใหไดระดับ ความกวาง คาลาดเอียง 

และคาบดอัดที่ถูกตองตามแบบกําหนด 

 ในขั้นตอนนี้การตรวจสอบคุณภาพงานจะดําเนินการ 2 สวน ดังนี้ 

- การสุมทดสอบคาบดอัด 

- การสุมสํารวจคาพิกัด (ระดับขอบเขต) 

1.2) ชั้ นดินถมคันทางบด อัดแนน  (Compacted Selected Subgrade Embankment Fill)  

เพ่ือเปนชั้นรองรบัชั้น Final Subgrade ความหนาชั้นนี้แปรเปลีย่นไปตามคาระดับดินเดิม และ

จะขึ้นอยูกับคาระดับผิวทางตามยาว บดอัดแนนใหได CBR ไมนอยกวา 8% โดย 

 ปู Geotextile บนดินเดิมบดอัดแนน (Compacted Existing Subgrade) 

 ใชรถบรรทุกขนยายวัสดุมาถม 

 ใช Bulldozer Grader และ Backhoe ปรับแตง ความลาดเอียงใหถูกตองตามแบบกอสราง 

 ใชรถบดอัดลอเหล็ก หรอืลอหนาม ตามแตวัสดุที่นํามาใช และรถพรมน้ําในการบดอัด เพ่ือให

ไดระดับ เพื่อใหไดระดับ ความกวาง คาลาดเอียง และคาบดอัดที่ถูกตองตามแบบกําหนด 

 ในขั้นตอนนี้การตรวจสอบคุณภาพงานจะดําเนินการ 2 สวน ดังนี้ 

- การสุมทดสอบคาบดอัด 

- การสุมสํารวจคาพิกัด (ระดับขอบเขต) 

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

 ใชรถบรรทุกขนยายวัสดุมาถม 

 ใช Bulldozer Grader และ Backhoe ปรับแตงความลาดเอียงใหถูกตองตามแบบกอสราง 

 ใชรถบดอัดลอเหล็กในการบดอัด เพื่อใหไดระดับความกวาง คาลาดเอียง และคาบดอัด 

ที่ถูกตองตามแบบกําหนด 

 ในขั้นตอนนี้การตรวจสอบคุณภาพงานจะดําเนินการ 2 สวน ดังนี้ 

- การสุมทดสอบคาบดอัด 

- การสุมสํารวจคาพิกัดชั้นทาง (ระดับขอบเขต) 

1.4) ชั้นรองพ้ืนทางวสัดุมวลรวม  Uncrushed Aggregate Subbase Course (วัสดุ P-154  

ตามมาตรฐาน FAA) ความหนา 30 เซนติเมตร 

 ใชรถบรรทุกขนยายวัสดุมาถม โดยติดตั้งที่ความหนา 30 เซนติเมตร เฉพาะในสวนของผิวทาง 

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 2-137 
 

 

 ใช Bulldozer Grader และ Backhoe ปรบัแตงความลาดเอียงใหถูกตองตามแบบ

กอสราง 

 ใชรถบดอัดลอเหล็ก ในการบดอัดเพื่อใหไดระดับความกวาง คาลาดเอียง และคาบดอัด 

ที่ถูกตองตามแบบกําหนด 

 ในขั้นตอนนี้การตรวจสอบคุณภาพงานจะดาํเนนิการ 2 สวน ดงันี ้

- การสุมทดสอบคาบดอัด 

- การสุมสํารวจคาพิกัดชั้นทาง (ระดับขอบเขต) 

1.5) ชั้นพืน้ทางวัสดุมวลรวมหยาบปรับปรุงคุณภาพดวยซีเมนต Cement Treated Aggregate 

Base Course (วัสดุ P-304 ตามมาตรฐาน FAA) ความหนา 20 เซนติเมตร 

 ใชรถบรรทุกขนยายวัสดุมาถม โดยติดตั้งที่ความหนา 20 เซนติเมตร 

 ใช Bulldozer Grader และ Backhoe ปรบัแตงความลาดเอียงใหถูกตองตามแบบ

กอสราง 

 ใชรถบดอัดลอเหล็ก ในการบดอัดเพื่อใหไดระดับความกวาง คาลาดเอียง และคาบดอัด 

ที่ถูกตองตามแบบกําหนด 

 ในขั้นตอนนี้การตรวจสอบคุณภาพงานจะดาํเนนิการ 2 สวน ดงันี ้

- การสุมทดสอบคาบดอัด 

- การสุมสํารวจคาพิกัดชั้นทาง (ระดับขอบเขต) 

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

 ใชรถบรรทุกขนยายวัสดุและใช  Paver ปู  Hot-Mix Asphalt โดยติดตั้ งที่ความหนา  

5 เซนติเมตร 

 ใชรถบดอัดลอยาง 

 ใช Grader ปรบัแตงความลาดเอียงใหถูกตองตามแบบกอสราง 

 ในขั้นตอนนี้การตรวจสอบคุณภาพงานโดยจะดําเนินการสุมสํารวจคาพิกัดชั้นทาง (ระดับ

ขอบเขต) 

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

 ใชรถบรรทุกขนยายวัสดุและใช  Paver ปู  Hot-Mix Asphalt โดยติดตั้ งที่ความหนา  

5 เซนติเมตร 

 ใชรถบดอัดลอยาง 

 ใช Grader ปรบัแตงความลาดเอียงใหถูกตองตามแบบกอสราง 

ในขั้นตอนนี้การตรวจสอบคุณภาพงานจะดําเนินการสุมสํารวจคาพิกัดชั้นทาง (ระดับขอบเขต) 

 

 

 

 

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 2-138 
 

 

2) การกอสรางผิวทางขับแบบแข็ง 

2.1) ชั้นดินเดิมบดอัดแนน (Compacted Existing Subgrade) 

 ในกรณีพื้นที่ที่ตองปรับปรุงคุณภาพดิน ตองดําเนินการปรับปรุงคุณภาพดินเชิงวิศวกรรม

ด วยวิ ธี ย กตุ ม ตอกกระแทกแบบเ ร็ ว  (Ground Improvement by Rapid Impact 

Compaction) กอน 

 ในกรณีที่ตองถมดิน จะตองขุดลอกผิวดินลึกลงไปไมนอยกวา 30 เซนติเมตร  

 ในกรณีที่ตองขุด ใหขุดลึกลงไปใหถึงระดับที่กําหนดใหโดยทีมสํารวจ อางอิงจากคาระดับ

ผิวทางขับตามแบบกอสราง ความกวางของทางขับ 44 เมตร  

 ใชรถบูลโดเซอร  (Bulldozer) รถขุดตัก (Backhoe) รถตัก (Loader) และรถบรรทุก 

(Truck) ในการขุด และขนยายดิน 

 ปรับแตงความลาดเอียงใหถูกตองตามแบบกอสราง โดยใชรถเกลี่ย (Grader) และรถขุดตัก 

Backhoe 

 ใชรถบดอัดลอเหล็ก และรถพรมน้ําในการบดอัด เพื่อใหไดระดับ ความกวาง คาลาดเอียง 

และคาบดอัดที่ถูกตองตามแบบกําหนด 

 ในขั้นตอนนี้การตรวจสอบคุณภาพงานจะดําเนินการ 2 สวน ดังนี้ 

- การสุมทดสอบคาบดอัด 

- การสุมสํารวจคาพิกัด (ระดับขอบเขต) 

2.2) ชั้ นดินถมคันทางบด อัดแนน  (Compacted Selected Subgrade Embankment Fill)  

เพื่อเปนชั้นรองรับชั้น Final Subgrade ความหนาชั้นนี้แปรเปลี่ยนไปตามคาระดับดินเดิม  

และจะข้ึนอยูกับคาระดับผิวทางตามยาว บดอัดแนนใหได CBR ไมนอยกวา 8% โดย 

 ปู Geotextile บนดินเดิมบดอัดแนน (Compacted Existing Subgrade) 

 ใชรถบรรทุกขนยายวัสดุมาถม 

 ใช Bulldozer Grader และ Backhoe ปรับแตง ความลาดเอียงใหถูกตองตามแบบกอสราง 

 ใชรถบดอัดลอเหล็ก หรือลอหนาม ตามแตวัสดุที่นํามาใช และรถพรมน้ําในการบดอัด 

เพ่ือใหไดระดับ เพื่อใหไดระดับ ความกวาง คาลาดเอียง และคาบดอัดที่ถูกตองตามแบบ

กําหนด 

 ในขั้นตอนนี้การตรวจสอบคุณภาพงานจะดําเนินการ 2 สวน ดังนี้ 

- การสุมทดสอบคาบดอัด 

- การสุมสํารวจคาพิกัด (ระดับขอบเขต) 
 

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

 ใชรถบรรทุกขนยายวัสดุมาถม 

 ใช Bulldozer Grader และ Backhoe ปรบัแตงความลาดเอียงใหถูกตองตามแบบกอสราง 

 ใชรถบดอัดลอเหล็กในการบดอัด เพื่อใหไดระดับความกวาง คาลาดเอียง และคาบดอัด 

ที่ถูกตองตามแบบกําหนด 
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 ในขั้นตอนนี้การตรวจสอบคุณภาพงานจะดําเนินการ 2 สวน ดังนี้ 

- การสุมทดสอบคาบดอัด 

- การสุมสํารวจคาพิกัดชั้นทาง (ระดับขอบเขต) 

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

ตามมาตรฐาน FAA) ความหนา 30 เซนติเมตร 

 ใชรถบรรทุกขนยายวัสดุมาถม โดยติดตั้งที่ความหนา 30 เซนติเมตร เฉพาะในสวนของผิวทาง 

 ใช Bulldozer Grader และ Backhoe ปรบัแตงความลาดเอียงใหถูกตองตามแบบกอสราง 

 ใชรถบดอัดลอเหล็ก ในการบดอัดเพื่อใหไดระดับความกวาง คาลาดเอียง และคาบดอัด 

ที่ถูกตองตามแบบกําหนด 

 ในขั้นตอนนี้การตรวจสอบคุณภาพงานจะดาํเนนิการ 2 สวน ดงันี ้

- การสุมทดสอบคาบดอัด 

- การสุมสํารวจคาพิกัดชั้นทาง (ระดับขอบเขต) 
 

2.5) ชั้นพืน้ทางวัสดุมวลรวมหยาบปรับปรุงคุณภาพดวยซีเมนต Cement Treated Aggregate 

Base Course (วัสดุ P-304 ตามมาตรฐาน FAA) ความหนา 20 เซนติเมตร 

 ใชรถบรรทุกขนยายวัสดุมาถม โดยติดตั้งที่ความหนา 20 เซนติเมตร 

 ใช Bulldozer Grader และ Backhoe ปรบัแตงความลาดเอียงใหถูกตองตามแบบกอสราง 

 ใชรถบดอัดลอเหล็ก ในการบดอัดเพื่อใหไดระดับความกวาง คาลาดเอียง และคาบดอัด 

ที่ถูกตองตามแบบกําหนด 

 ในขั้นตอนนี้การตรวจสอบคุณภาพงานจะดาํเนนิการ 2 สวน ดงันี ้

- การสุมทดสอบคาบดอัด 

- การสุมสํารวจคาพิกัดชั้นทาง (ระดับขอบเขต) 

2.6) ชั้นผิวทางคอนกรีต Cement Concrete Pavement (วัสดุ P-501 ตามมาตรฐาน FAA) 

ความหนา 50 เซนติเมตร 

 ใชรถคอนกรีตผสมเสร็จเทคอนกรีตลงบนพื้นที่และแบบหลอที่เตรียมไวสําหรับเทแตละครั้ง 

 เทคอนกรีต เกลี่ยและเขยาคอนกรีตอยางตอเนื่องโดยสม่ําเสมอและใหเต็มแตละชวงแบบหลอ 

ใหคอนกรีตมีความหนาที่จะแตงผิวไดทันทีทุกครั้ง 

 ปรับแตงระดับผิวคอนกรีตเมื่อคอนกรีตเริ่มแข็งตัวพอ แตงผิวหนาคอนกรีตใหหยาบ 

เพ่ือใหมีแรงเสียดทานระหวางพื้นคอนกรีตกับยางลอเครื่องบิน 

 ในขั้นตอนนี้การตรวจสอบคุณภาพงานโดยจะดําเนินการสุมสํารวจคาความตานทานแรงอัด

ของคอนกรีตและตรวจสอบคาพิกัดชั้นทาง (ระดับขอบเขต) 
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3) การกอสรางไหลทางขับ 

3.1) ชั้นดินเดิมบดอัดแนน (Compacted Existing Subgrade) 

 ในกรณีพื้นที่ที่ตองปรับปรุงคุณภาพดิน ตองดําเนินการปรับปรุงคุณภาพดินเชิงวิศวกรรม

ด วยวิ ธี ย กตุ มตอกกระแทกแบบเ ร็ ว  (Ground Improvement by Rapid Impact 

Compaction) กอน 

 ในกรณีที่ตองถมดิน จะตองขุดลอกผิวดินลึกลงไปไมนอยกวา 30 เซนติเมตร  

 ในกรณีที่ตองขุด ใหขุดลึกลงไปใหถึงระดับที่กําหนดใหโดยทีมสํารวจ อางอิงจากคาระดับ

ผิวทางขับตามแบบกอสราง ความกวางประมาณขางละ 10.5 เมตร จากขอบทางขับ 

 ใชรถบูลโดเซอร  (Bulldozer) รถขุดตัก (Backhoe) รถตัก (Loader) และรถบรรทุก 

(Truck) ในการขุด และขนยายดิน 

 ปรับแตงความลาดเอียงใหถูกตองตามแบบกอสราง โดยใชรถเกลี่ย (Grader) และรถขุดตัก 

Backhoe 

 ใชรถบดอัดลอเหล็ก และรถพรมน้ําในการบดอัด เพื่อใหไดระดับ ความกวาง คาลาดเอียง 

และคาบดอัดที่ถูกตองตามแบบกําหนด 

 ในขั้นตอนนี้การตรวจสอบคุณภาพงานจะดําเนินการ 2 สวน ดังนี้ 

- การสุมทดสอบคาบดอัด 

- การสุมสํารวจคาพิกัด (ระดับขอบเขต) 

3.2) ชั้ นดินถมคันทางบด อัดแนน  (Compacted Selected Subgrade Embankment Fill)  

เพื่อเปนชั้นรองรับชั้น Final Subgrade ความหนาชั้นนี้แปรเปลี่ยนไปตามคาระดับดินเดิม 

และจะข้ึนอยูกับคาระดับผิวทางตามยาว บดอัดแนนใหได CBR ไมนอยกวา 8% โดย 

 ปู Geotextile ลงบนชั้นดินเดิมบดอัดแนน (Compacted Existing Subgrade) 

 ใชรถบรรทุกขนยายวัสดุมาถม 

 ใช Bulldozer Grader และ Backhoe ปรับแตง ความลาดเอียงใหถูกตองตามแบบกอสราง 

 ใชรถบดอัดลอเหล็ก หรอืลอหนาม ตามแตวัสดุที่นํามาใช และรถพรมน้ําในการบดอัด เพื่อให

ไดระดับ เพื่อใหไดระดับ ความกวาง คาลาดเอียง และคาบดอัดที่ถูกตองตามแบบกําหนด 

 ในขั้นตอนนี้การตรวจสอบคุณภาพงานจะดําเนินการ 2 สวน ดังนี้ 

- การสุมทดสอบคาบดอัด 

- การสุมสํารวจคาพิกัด (ระดับขอบเขต) 

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

ตามมาตรฐาน FAA) ความหนา 20 เซนติเมตร  

 ใชรถบรรทุกขนยายวัสดุมาถม โดยติดตั้งที่ความหนา 20 เซนติเมตร  

 ใช Bulldozer Grader และ Backhoe ปรบัแตงความลาดเอียงใหถูกตองตามแบบกอสราง 

 ใชรถบดอัดลอเหล็ก ในการบดอัดเพื่อใหไดระดับความกวาง คาลาดเอียง และคาบดอัด 

ที่ถูกตองตามแบบกําหนด 
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 ในขั้นตอนนี้การตรวจสอบคุณภาพงานจะดาํเนนิการ 2 สวน ดงันี ้

- การสุมทดสอบคาบดอัด 

- การสุมสํารวจคาพิกัดชั้นทาง (ระดับขอบเขต) 

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

 ใชรถบรรทุกขนยายวัสดุและใช  Paver ปู Hot-Mix Asphalt โดยติดตั้ งที่ความหนา  

5 เซนติเมตร 

 ใชรถบดอัดลอยาง 

 ใช Grader ปรบัแตงความลาดเอียงใหถูกตองตามแบบกอสราง 

 ในขั้นตอนนี้การตรวจสอบคุณภาพงานโดยจะดําเนินการสุมสํารวจคาพิกัดชั้นทาง (ระดับ

ขอบเขต) 

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

 ใชรถบรรทุกขนยายวัสดุและใช Paver ปู  Hot-Mix Asphalt โดยติดตั้ งที่ความหนา  

5 เซนติเมตร 

 ใชรถบดอัดลอยาง 

 ใช Grader ปรบัแตงความลาดเอียงใหถูกตองตามแบบกอสราง 

ในขั้นตอนนี้การตรวจสอบคุณภาพงานจะดําเนินการสุมสํารวจคาพิกัดชั้นทาง (ระดับขอบเขต) 

4) การกอสรางบริเวณพื้นที่ปรับระดับปลอดภัยรอบทางขับ (Graded Area of Taxiway Strip) มีดังนี้ 

4.1) ชั้นดินเดิมบดอัดแนน (Compacted Existing Subgrade) 

 ทําการขุดลอกผิวดินลึกลงไปตามระดับที่ระบุไวในแบบ ในสวนพื้นที่ปรับระดับปลอดภัย 

รอบทางวิ่ง (Graded Area of Runway Strip) มีความกวางขางละ 22.5 และ 28 เมตร  

จากขอบไหลทางขับ ขึ้นอยูกับระยะจากขอบไหลทางขับถึงแนวโครงสรางระบายน้ําแตละแนว 

 ใช Bulldozer Backhoe และรถบรรทุกในการขุดและขนยายดิน 

 ปรับแตงความลาดเอียงใหถูกตองตามแบบกอสราง โดยใช Grader และ Backhoe 

 ใชรถบดอัดลอเหล็ก และรถพรมน้ําในการบดอัด เพื่อใหไดระดับความกวาง คาลาดเอียง 

และคาบดอัดที่ถูกตองตามแบบกําหนด 

 ในขั้นตอนนี้การตรวจสอบคณุภาพงานจะดําเนินการสุมทดสอบคาบดอัด 

4.2) ชั้นดินถมคันทางบดอัดแนน (Compacted Subgrade Embankment Fill) ความหนาแปรเปลี่ยน 

ตามระดับดินเดมิและระดับผิวทางขับ 

 ใชรถบรรทุกขนยายวัสดุมาถม 

 ใช Bulldozer Grader และ Backhoe ปรบัแตงความลาดเอียงใหถูกตองตามแบบกอสราง 

 ใชรถบดอัดลอเหล็กหรือลอหนาม ตามแตวัสดุที่นํามาใช และรถพรมน้ําในการบดอัด 

เพ่ือใหไดระดับความกวาง คาลาดเอียง และคาบดอัดที่ถูกตองตามแบบกําหนด 

 ในขั้นตอนนี้การตรวจสอบคุณภาพงานจะดําเนินการ 2 สวน ดังนี้ 
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- การสุมทดสอบคาบดอัด 

- การสุมสํารวจคาพิกัดชั้นทาง (ระดับขอบเขต) 

4.3) ชั้นดินถมวัสดุคัดเลือก (Selected Fill) ความหนา 45 เซนติเมตร โดย 

 ใชรถบรรทุกขนยายวัสดุมาถม 

 ใช Bulldozer Grader และ Backhoe ปรับแตงความลาดเอียงใหถูกตองตามแบบกอสราง 

 ใชรถบดอัดลอเหล็กหรือลอหนาม ตามแตวัสดุที่นํามาใช และรถพรมน้ําในการบดอัด 

เพ่ือใหไดระดับความกวาง คาลาดเอียง และคาบดอัดที่ถูกตองตามแบบกําหนด 

 ในขั้นตอนนี้การตรวจสอบคุณภาพงานจะดําเนินการ 2 สวน ดังนี้ 

- การสุมทดสอบคาบดอัด 

- การสุมสํารวจคาพิกัดชั้นทาง (ระดับขอบเขต) 

4.4) ชั้นวัสดุดินทับหนาพรอมปลูกหญา (Top Soil and Grassing) ความหนา 10 เซนติเมตร  

ทั้งในสวนผิวทางและไหลทาง โดย 

 ใชรถบรรทุกขนยายวัสดุมาถม 

 ใช Bulldozer Grader และ Backhoe ปรับแตงความลาดเอียงใหถูกตองตามแบบกอสราง 

 ใชรถบดอัดลอเหล็กในการบดอัดเพ่ือใหไดระดับความกวาง คาลาดเอียง และคาบดอัด 

ที่ถูกตองตามแบบกําหนด 

 ในขั้นตอนนี้การตรวจสอบคุณภาพงานจะดําเนินการ 2 สวน ดังนี้ 

- การสุมทดสอบคาบดอัด 

- การสุมสํารวจคาพิกัดชั้นทาง (ระดับขอบเขต) 

หมายเหตุ : ปริมาณดินตัด/ดินถมของงานกอสรางทางวิ่งที่ 2 พรอมอุโมงคลอดใตทางวิ่ง และทางขับ

คูขนาน รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2.9-4 

ตารางที่ 2.9-4 สรุปปริมาณดินตัด/ดินถมของงานกอสรางทางว่ิงที่ 2 พรอมอุโมงคลอดใตทางวิ่ง  

และทางขับคูขนาน 

กิจกรรมการกอสราง 

ปริมาณดิน (ลูกบาศกเมตร) 

ดินตัด 
ดินถม 

วัสดุเดิม วัสดุใหม 

1. ทางวิ่งที่ 2 พรอมอุโมงคลอดใตทางวิ่ง 1,389,000 214,000 2,386,800 

2. ทางขับคูขนาน 3,704,000 3,911,600 3,948,000 

รวมทั้งหมด 5,093,000 4,125,600 6,334,800 
หมายเหต ุ: วัสดุดินปนทราย หนวยน้ําหนกั 1.95 ตนั/ลูกบาศกเมตร 

 วัสดุเดิม คือ ดินที่เกิดจากดินตัดภายในโครงการ 

 วัสดุใหม คือ ดินที่ตองซ้ือเพิ่ม 

ที่มา : ทีป่รึกษาออกแบบโครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2564 
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ในการประเมินปริมาณการใชวัสดุที่ขุดออกมาและนํากลับมาใชใหม ไดเผื่อการสูญเสียและหักปริมาณ 

ที่ไมไดคุณภาพออกบางสวน จากดินที่ขุดออกมา สวนที่เหลือเปนสวนที่ไมไดคุณภาพจะนําไปถมในพื้นที่ต่ําหรือกอง

เก็บในพื้นที่ของกองทัพเรือ ซึ่งอนุญาตใหผูรับเหมากองเก็บวัสดุที่เหลือจากงานปรับระดับพื้นที่ แสดงดังรูปที่ 2.9-18 

รายละเอียดดังนี้ 

 จุดกองดินที่ 1 และ 2 : พื้นที่กองดิน จากโครงการกอสรางศูนยซอมอากาศยาน (MRO) (อยูนอกพื้นที่

กรอบสีสม) ซึ่งอยูใกลทะเลที่สุดเมื่อเทียบกับจุดอื่นๆ ซึ่งมีการออกแบบกอสราง Service Road เปนถนนภายใน 

เพื่อไปยังลานจอดอากาศยานของกองทัพเรือ แสดงดังรูปที่ 2.9-19 มีระยะหางระหวางขอบกองดินถึงขอบถนน 

ประมาณ 12.30 เมตร และจากขอบถนนถึงชายหาดหางกันประมาณ 13.00 เมตร) ซึ่งจะชวยปองกันการกัดเซาะ

ไมใหดินรั่วไหลลงสูทะเลไดอีกทางดวย รวมทั้งการใชหลักวิศวกรรมในการกองดิน โดยการกําหนด slope 1:1 

 จุดกองดินที่ 3 และ 4 : จากงานปรับระดับดินสําหรับกอสรางทางขับและลานจอดของศูนยซอม

อากาศยาน 

 จุดกองดินที่ 5 6 7 และ 8 : เปนพื้นที่ของกองทัพเรือ ซึ่งจะพิจารณาใหนําดินไปกองเปนลําดับแรก

กอน เพื่อปองกันดินไหลลงสูทะเล 

ทั้งนี้ หากพ้ืนที่ที่กําหนดไวไมเพียงพอ จะพิจารณานําดินไปกองในจุดที่ 1 และ 2 แตตองกําหนดวิธีการ 

กองเก็บดิน โดยคํานึงถึงเสถียรภาพของกองดิน (Slope Stability) เพื่อปองกันการพังทลายของกองดินที่อาจจะ 

ไหลลงทะเล อันจะสงผลกระทบตอชายฝงได 

ที่มา : ที่ปรึกษาออกแบบโครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2564 

รูปที่ 2.9-18 ตําแหนงกองดินที่เหลือทีไ่มไดคุณภาพ 
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ที่มา : ทีป่รึกษาออกแบบโครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อาํเภอบานฉาง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2563 

รูปที่ 2.9-19 แบบกอสราง Service Road เปนถนนภายในเพื่อไปยังลานจอดอากาศยานของกองทัพเรือ ซึ่งจะชวยปองกันการกัดเซาะไมใหดินรั่วไหลลงสูทะเล 
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2.10 การจัดการชวงการกอสรางโครงการ 

เนื่องจากการกอสรางในภาพรวมของโครงการ แบงระยะการกอสรางเปน 3 ระยะ ไดแก ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 

และระยะที่ 3 โดยในแตละระยะจะใชเวลากอสราง 36 เดือน ดังนั้น โครงการจึงไดมีการปรับปรุงการจัดการชวง 

การกอสรางแบงตามระยะการกอสราง ซึ่งจะมีคนงานกอสรางและเจาหนาที่ควบคุมงานกอสรางเขามาทํางานภายใน

สนามบินนานาชาติอูตะเภา ซึ่ง ทร. และ สกพอ. มีนโยบายไมใหตั้งที่พักคนงานภายในพืน้ที่สนามบินนานาชาติอูตะเภา 

ดังนั้น ผูรับเหมาจะตองจัดหาพื้นที่สําหรบัตั้งที่พักคนงานภายนอกพื้นที่สนามบินนานาชาติอูตะเภา โดยใหเปนไปตาม

มาตรฐานของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (เมษายน, พ.ศ. 2537) สําหรับพื้นที่ภายใน

สนามบินนานาชาติอูตะเภาจะใชเพื่อเก็บกองวัสดุและอุปกรณกอสราง สํานักงานควบคุมการกอสราง และที่พักคนงาน

ชั่วคราวระหวางดําเนินงานกอสรางเทานั้น โครงการไดจัดเตรียมพื้นที่สําหรับกิจกรรมตางๆ ของคนงานกอสราง  

มีรายละเอียดดังนี้ 

 จํานวนคนงานกอสราง 

การกอสรางองคประกอบตาง ๆ ในแตละระยะการกอสรางใชเวลา 36 เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ระยะที่  1 จะมีจํานวนคนงานกอสรางและเจาหนาที่ควบคุมงานกอสรางสูงสุด 2,890 คน  

เปนจํานวนคนงานกอสราง 2,654 คน และเจาหนาที่ควบคุมงานกอสราง 236 คน โดยชวงที่มีจํานวนคนงาน 

มากที่สุดจะมีระยะเวลาประมาณ 1 เดือน ในชวงเดือนที่ 19 แสดงดังรูปที่ 2.10-1 

 ระยะที่ 2 จะมีจํานวนคนงานกอสรางและเจาหนาที่ควบคุมงานกอสรางสูงสุด 882 คน เปนคนงาน

กอสราง 813 คน และเจาหนาที่ควบคุมงานกอสราง 69 คน โดยชวงที่มีจํานวนคนงานมากที่สุดจะมีระยะเวลา

ประมาณ 1 เดือน ในชวงเดือนที่ 22 แสดงดังรูปที่ 2.10-2 

 ระยะที่ 3 จะมีจํานวนคนงานกอสรางและเจาหนาที่ควบคุมงานกอสรางสูงสุด 1,634 คน เปนคนงาน

กอสราง 1,504 คน และเจาหนาที่ควบคุมงานกอสราง 130 คน โดยชวงที่มีจํานวนคนงานมากที่สุดจะมีระยะเวลา

ประมาณ 1 เดือน ในชวงเดือนที่ 19 แสดงดังรูปที่ 2.10-3  
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รูปที่ 2.10-1 จํานวนคนงานกอสรางในแตละชวงเวลาของการกอสรางระยะที ่1 

 

 
รูปที่ 2.10-2 จํานวนคนงานกอสรางในแตละชวงเวลาของการกอสรางระยะที ่2 

 

 

รูปที่ 2.10-3 จํานวนคนงานกอสรางในแตละชวงเวลาของการกอสรางระยะที ่3 
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 การจัดเตรียมพื้นที่สําหรับตั้งสํานักงานโครงการสําหรับที่ปรึกษาโครงการ สํานักงานควบคุมการกอสราง 

ที่พักคนงานชั่วคราว (ชวงพักกลางวัน) โรงผลิตวัสดุกอสราง โรงซอมเครื่องจักร และพื้นที่จอด

เคร่ืองจักรหนักในพื้นท่ีสนามบินนานาชาติอูตะเภา 

ในการกอสรางองคประกอบโครงการ ในระยะที ่1 ทร. และ สกพอ. กําหนดใหผูรับเหมากอสรางตองจัดตั้ง

สํานักงานควบคุมการกอสราง ที่พักคนงานชั่วคราว (ชวงพักกลางวัน) โรงผลิตและจัดเก็บวัสดุกอสราง และพื้นที่จอด

เครื่องจักรหนักภายในพื้นที่สนามบินนานาชาติอูตะเภา แสดงดังรูปที่ 2.10-4 โดยพื้นที่ดังกลาวตองไมกีดขวาง 

การดําเนินงานของสนามบินนานาชาติอูตะเภาในปจจุบัน และจัดใหมีระบบสาธารณูปโภคที่จําเปน รวมทั้งการรักษา 

ความปลอดภัยในบริเวณพ้ืนที่กอสราง รายละเอียดอธิบายดังนี้ 

1) สํานักงานโครงการสําหรับที่ปรกึษาโครงการ 

จัดใหมีพื้นที่เบื้องตนสําหรับตั้งสํานักงานโครงการสําหรับที่ปรึกษาโครงการ (ตําแหนง A) อยูนอก 

พื้นที่โครงการ ขนาดกวาง 20 เมตร ยาว 30 เมตร หรือมีพื้นที่ 600 ตารางเมตร ซึ่งเพียงพอตอจํานวนที่ปรกึษาโครงการ 

2) สํานักงานควบคุมการกอสรางและที่พกัคนงานชั่วคราว (ชวงพักกลางวัน) ในพ้ืนที่กอสราง 

สํานักงานควบคุมการกอสรางสําหรับผูรับเหมากอสราง และที่พักคนงานชั่วคราว (ชวงพักกลางวัน) 

(ตําแหนง B) ขนาดกวาง 20 เมตร ยาว 30 เมตร หรือมีพื้นที่ 600 ตารางเมตร ซึ่งเพียงพอตอจํานวนเจาหนาที ่

ควบคุมงาน รวมทั้งจัดใหมีอาคารซอมบํารุง สโตรเก็บเครื่องมือ อุปกรณสํานักงาน อุปกรณดับเพลิง หองน้ํา 

และลานจอดรถที่เหมาะสม 

2.1 การจัดการระบบสาธารณูปโภค 

จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภค ใหเพียงพอกับเจาหนาที่ควบคุมงานที่เขามาทํางานในบริเวณ

พื้นที่กอสราง รวมถึงความตองการใชงานในกิจกรรมการกอสราง ไดแก ระบบระบายน้ํา ระบบไฟฟา ระบบน้ําใช ระบบ

บําบัดน้ําเสีย การจัดการของเสีย ดังนี้ 

ระบบระบายน้ํา : จัดทําระบบระบายน้ําจากพื้นที่กอสราง เพื่อรวบรวมและระบายน้ําจากพื้นที่

กอสรางลงสูรางน้ําธรรมชาติที่อยูภายในพื้นที่สนามบินนานาชาติอูตะเภา 

ระบบไฟฟา : จัดใหมีไฟฟาใหเพียงพอกับความตองการใชงาน โดยขอรับบริการจากกิจการ

ไฟฟา สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ หรือขอรับบริการจากทาอากาศยานฯ ทั้งนี้ การจายกระแสไฟฟาเพื่อเปน 

แสงสวาง และพลังงานสําหรบัเครื่องจักร อุปกรณกอสราง ตองเปนไปตามกฎวงจรไฟฟา สายไฟฟาที่ใชตองเปนสายไฟฟา

ที่ไดมาตรฐานอุตสาหกรรม การเดินสายไฟฟาใหลอยเหนือศีรษะคนเสมอ ตลอดจนมีสะพานไฟปองกันเปนระยะๆ  

ตามกําลังกระแสที่ใช การตัดตอวงจรไฟฟาใหกระทําโดยวิศวกรไฟฟาเสมอ ตามแผนการกอสรางของบริษัท บี.กริม 

เพาเวอร จํากัด (มหาชน) ซึ่งมีแผนพัฒนาในอนาคต เพ่ือสนับสนุนพลังงานไฟฟาใหกับโครงการในระยะกอสรางดวย  

แตทั้งนี้หากมีการเริ่มกอสรางโครงการกอนที่โรงไฟฟาจะดําเนินการแลวเสร็จ ผูรับเหมาฯ สามารถขอรับบริการจากการ

ไฟฟาจากกิจการไฟฟา สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือได
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ที่มา : ทีป่รึกษาออกแบบโครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อาํเภอบานฉาง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2563 

รูปที่ 2.10-4 ผังเบื้องตนแสดงตําแหนงสํานักงานควบคุมการกอสราง ที่พักคนงานช่ัวคราว (ชวงพักกลางวัน) โรงผลิตและจัดเก็บวัสดุกอสราง และพื้นที่จอดเครื่องจักรหนักในพื้นท่ีสนามบินนานาชาติอูตะเภา 
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ระบบน้ําใช : จัดเตรียมน้ําใชใหเพียงพอกับการอุปโภค - บริโภคของเจาหนาที่ควบคุมงาน 

และคนงานกอสรางที่เขามาทํางาน โดยจะมีปริมาณการใชน้ําในแตละระยะของการกอสราง ดังนี ้

- ระยะที่ 1 จะมีปริมาณการใชน้ําของเจาหนาที่ควบคุมงานประมาณ 16.5 ลูกบาศกเมตร 

ตอวัน และมีปริมาณการใชน้ําของคนงานกอสรางที่เขามาพักกลางวันประมาณ 185.8 ลูกบาศกเมตรตอวัน คิดอัตรา 

การใชน้ําเทากับ 70 ลิตรตอคนตอวัน (เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน, พ.ศ. 2537) รวมปริมาณการใชน้ําที่สํานักงานควบคุม

การกอสราง เทากับ 202.3 ลูกบาศกเมตรตอวัน ซึ่งโครงการจะตองจัดใหมีถังเก็บน้ําใชสํารองที่สามารถเก็บน้ําสํารองได  

3 วัน โดยมีปริมาตรไมนอยกวา 606.9 ลูกบาศกเมตร ในกรณีที่น้ําประปาไมไหล และกําหนดใหมีถังเก็บน้ําขนาด  

10 ลูกบาศกเมตร จํานวน 61 ถัง บรเิวณสํานักงานควบคุมการกอสราง ซึ่งสํารองปริมาณน้ําไดอยางเพียงพอ 

- ระยะที่ 2 จะมีปริมาณการใชน้ําของเจาหนาที่ควบคุมงานประมาณ 4.8 ลูกบาศกเมตร 

ตอวัน และมีปริมาณการใชน้ําของคนงานกอสรางที่เขามาพักกลางวันประมาณ 56.9 ลูกบาศกเมตรตอวัน คิดอัตรา 

การใชน้ําเทากับ 70 ลิตรตอคนตอวัน (เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน, พ.ศ. 2537) รวมปริมาณการใชน้ําที่สํานักงานควบคุม

การกอสราง เทากับ 61.7 ลูกบาศกเมตรตอวัน ซึ่งโครงการจะตองจัดใหมีถังเก็บน้ําใชสํารองที่สามารถเก็บน้ําสํารองได  

3 วัน โดยมีปริมาตรไมนอยกวา 185.2 ลูกบาศกเมตร ในกรณีที่น้ําประปาไมไหล และกําหนดใหมีถังเก็บน้ําขนาด  

10 ลูกบาศกเมตร จํานวน 19 ถัง บรเิวณสํานักงานควบคุมการกอสราง ซึ่งสํารองปริมาณน้ําไดอยางเพียงพอ 

- ระยะที่ 3 จะมีปริมาณการใชน้ําของเจาหนาที่ควบคุมงานประมาณ 9.1 ลูกบาศกเมตร 

ตอวัน และมีปริมาณการใชน้ําของคนงานกอสรางที่เขามาพักกลางวันประมาณ 105.3 ลูกบาศกเมตรตอวัน คิดอัตรา 

การใชน้ําเทากับ 70 ลิตรตอคนตอวัน (เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน, พ.ศ. 2537) รวมปริมาณการใชน้ําที่สํานักงานควบคุม

การกอสราง เทากับ 114.4 ลูกบาศกเมตรตอวัน ซึ่งโครงการจะตองจัดใหมีถังเก็บน้ําใชสํารองที่สามารถเก็บน้ําสํารองได  

3 วัน โดยมีปริมาตรไมนอยกวา 343.2 ลูกบาศกเมตร ในกรณีที่น้ําประปาไมไหล และกําหนดใหมีถังเก็บน้ําขนาด  

10 ลูกบาศกเมตร จํานวน 35 ถัง บรเิวณสํานักงานควบคุมการกอสราง ซึ่งสํารองปริมาณน้ําไดอยางเพียงพอ 

โดยในระยะกอสรางสามารถขอซื้อน้ําประปาจากการประปาสวนภูมิภาคโดยรอบพื้นที่โครงการ 

ไดแก การประปาสวนภูมิภาคสาขาระยอง สาขาบานฉาง และสาขาปากน้ําประแสร โดยการประปาที่อยูใกลพื้นที่โครงการ

มากที่สุด คือ การประปาสวนภูมิภาคสาขาบานฉาง เมื่อพิจารณาขอมูลสถิติผูใชน้ํา ปริมาณการผลิตและจําหนาย 

ของการประปาสวนภูมิภาค รายสาขาของจังหวัดระยอง มีปริมาณน้ําผลิตเกินกวาปริมาณน้ําจําหนาย ซึ่งเพียงพอสําหรับ

จําหนายเขาสูพื้นที่โครงการในระยะกอสราง 

การจัดการน้ําเสีย : จัดเตรียมหองน้ํา-หองสวม ใหเพียงพอกับคนงานกอสรางตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย เรื่องกําหนดสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยสําหรับลูกจาง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

ฉบับพิเศษ เลม 103 ตอนที่ 17 วันที่ 3 กุมภาพันธ พ.ศ. 2529 ขอ 1(3) และ 1(4) ซึ่งกําหนดใหสถานที่ทํางานที่มีลูกจาง

ทํางานเกิน 80 คนข้ึนไป ตองจัดใหมีหองสวมไมนอยกวา 3 ที่ และตองจัดใหมีเพิ่มขึ้นอีกอยางละ 1 ที่ สําหรับจํานวน

ลูกจางทุก 50 คน เศษของ 50 คน ถาเกิน 25 คน ใหถือเปน 50 คน และกําหนดไวในสัญญาวาจางผูรับเหมากอสราง 

ใหจัดหาระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปที่สามารถบําบัดน้ําเสียจากกิจกรรมของคนงานกอสรางโครงการ ดงันี้ 

- ระยะที่  1 จัดหาระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปที่สามารถบําบัดน้ําเสียจากกิจกรรม 

ของคนงานกอสรางโครงการไดไมนอยกวา 161.8 ลูกบาศกเมตรตอวัน โดยทางโครงการไดกําหนดใหมีถังบําบัดน้ําเสีย
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สําเร็จรูปขนาด 10 ลูกบาศกเมตร จํานวน 17 ถัง และมีบอพักน้ําทิ้ง ที่สามารถรองรับน้ําทิ้งได 1 วัน กอนระบายลงรางน้ํา

ธรรมชาติที่อยูในพื้นที่สนามบิน ขนาดไมนอยกวา 161.8 ลูกบาศกเมตร  

- ระยะที่  2 จัดหาระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปที่สามารถบําบัดน้ําเสียจากกิจกรรม 

ของคนงานกอสรางโครงการไดไมนอยกวา 49.4 ลูกบาศกเมตรตอวัน โดยทางโครงการไดกําหนดใหมีถังบําบัดน้ําเสีย

สําเร็จรูปขนาด 10 ลูกบาศกเมตร จํานวน 5 ถัง และมีบอพักน้ําทิ้ง ที่สามารถรองรับน้ําทิ้งได 1 วัน กอนระบายลงรางน้ํา

ธรรมชาติที่อยูในพื้นที่สนามบิน ขนาดไมนอยกวา 49.4 ลูกบาศกเมตร  

- ระยะที่  3 จัดหาระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปที่สามารถบําบัดน้ําเสียจากกิจกรรม 

ของคนงานกอสรางโครงการไดไมนอยกวา 91.5 ลูกบาศกเมตรตอวัน โดยทางโครงการไดกําหนดใหมีถังบําบัดน้ําเสีย

สําเร็จรูปขนาด 10 ลูกบาศกเมตร จํานวน 10 ถัง และมีบอพักน้ําทิ้ง ที่สามารถรองรับน้ําทิ้งได 1 วัน กอนระบายลงรางน้ํา

ธรรมชาติที่อยูในพื้นที่สนามบิน ขนาดไมนอยกวา 91.5 ลูกบาศกเมตร  

การจัดการขยะมูลฝอย : จัดวางถังรองรับขยะมูลฝอยจากกิจกรรมของคนงานใหเพียงพอ  

ซึ่งขยะมูลฝอย ที่เกิดข้ึนภายในโครงการ แบงเปน 2 ประเภท ตามลักษณะของกิจกรรม ไดแก ขยะมูลฝอยทั่วไป และเศษ

วัสดุกอสราง โดยปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแตละระบยะการกอสรางมีดังนี้ 

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ไดแก เศษอาหาร เศษกระดาษ และเศษพลาสติก เปนตน โดยประเมิน

อัตราการเกิดขยะมูลฝอย 0.44 กิโลกรัมตอคนตอวัน (ความหนาแนนขยะมูลฝอย 118.39 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร) 

(ธเรศ ศรสีถิตย, พ.ศ. 2547) 

- เศษวัสดุกอสราง ไดแก เศษอิฐ เศษปูน เศษไม ถุงปูน เศษโลหะตางๆ ที่เกิดข้ึนในแตละวัน 

ปรมิาณขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนในแตละระยะการกอสรางมีดังนี้ 

- ระยะที่ 1 มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้น 1,271.6 กิโลกรัมตอวัน ผูรับเหมากอสรางตองจัด

ใหมีถังรองรับขยะมูลฝอยแหง ขนาด 200 ลิตร จํานวน 27 ถัง และถังรองรับขยะมูลฝอยเปยก ขนาด 200 ลิตร  

จํานวน 27 ถัง วางไวตามจุดตางๆ ซึ่งเพียงพอ และจัดใหมีที่พักขยะมูลฝอยรวมที่สามารถรองรับขยะมูลฝอยได 

ไมนอยกวา 3 วัน ซึ่งมีความจุไมนอยกวา 32.2 ลูกบาศกเมตร 

- ระยะที่ 2 มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึน 388.1 กิโลกรัมตอวัน ผูรับเหมากอสรางตองจัด 

ใหมีถังรองรับขยะมูลฝอยแหง ขนาด 200 ลิตร จํานวน 9 ถัง และถังรองรับขยะมูลฝอยเปยก ขนาด 200 ลิตร จํานวน  

9 ถัง วางไวตามจุดตางๆ ซึ่งเพียงพอ และจัดใหมีที่พักขยะมูลฝอยรวมที่สามารถรองรับขยะมูลฝอยไดไมนอยกวา 3 วัน 

ซึ่งมีความจุไมนอยกวา 9.8 ลูกบาศกเมตร 

- ระยะที่ 3 มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึน 719.0 กิโลกรัมตอวัน ผูรับเหมากอสรางตองจัด 

ใหมีถังรองรับขยะมูลฝอยแหง ขนาด 200 ลิตร จํานวน 16 ถัง และถังรองรับขยะมูลฝอยเปยก ขนาด 200 ลิตร จํานวน 

16 ถัง วางไวตามจุดตางๆ ซึ่งเพียงพอ และจัดใหมีที่พักขยะมูลฝอยรวมที่สามารถรองรับขยะมูลฝอยไดไมนอยกวา 3 วัน 

ซึ่งมีความจุไมนอยกวา 18.2 ลูกบาศกเมตร 
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2.2) การจัดการดานความปลอดภัย 

 ตรวจสอบประวัติคนงานและพนักงานควบคุมงานทุกคนที่เขามาปฏิบัติงานกอสราง

ภายในสนามบินนานาชาติอูตะเภา กับสํานักงานตํารวจแหงชาติ หากพบมีประวัติโทษทางอาญาและสอบสวนวาเปน

เรื่องรายแรง หามรับเขาทํางานโดยเดด็ขาด เพื่อปองกันการกอวินาศกรรมและอาชญากรรมตางๆ 

 จัดทําทะเบียนรายชื่อของคนงานที่เขามาทํางาน และจะตองติดบัตรตลอดเวลาในขณะ 

เขามาปฏิบัติงานในพื้นที ่

 ควบคุมดูแลพฤติกรรมคนงานอยางใกลชิด เพื่อมิใหกอความเดือดรอนแกพนักงาน  

และผูใชบริการทาอากาศยานฯ รวมทั้งกําหนดบทลงโทษ กรณีที่คนงานฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กําหนดไว 

 ลอมรั้วรอบพ้ืนที่กอสราง และควบคุมการเขา-ออก ใหใชเสนทางเดียวเพื่อสะดวก 

ในการรักษาความปลอดภัย 

 จัดเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ควบคุมการเขา-ออก บริเวณประตูทางเขาตลอด  

24 ชั่วโมง 

 ติดตั้งปายแสดงเขตกอสราง ปายเตอืนอันตราย ในจุดที่เห็นไดชัด 

 ติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือไวในบริเวณอาคารสํานักงานควบคุมงานและบริเวณ

สํานักงานกอสราง โดยติดตั้งในบริเวณที่สังเกตเห็นโดยงายและเขาถึงไดสะดวก 

โครงการไดวางผังรายละเอียดเบื้องตนบริเวณสํานักงานควบคุมการกอสรางและที่พักคนงาน

ชั่วคราว (ชวงพักกลางวัน) ทั้งระยะที่ 1 ระยะที่ 2 และระยะที่ 3 รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 2.10-5 ถึงรูปที่ 2.10-7 
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ที่มา : ที่ปรึกษาออกแบบโครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2564 

รูปที่ 2.10-5 ผังบริเวณสํานักงานควบคุมการกอสรางและที่พักคนงานช่ัวคราว (ในพื้นที่กอสราง) ระยะที ่1 
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รูปที่ 2.10-6 ผังบริเวณสํานักงานควบคุมการกอสรางและที่พักคนงานช่ัวคราว (ในพื้นที่กอสราง) ระยะที ่2 
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ที่มา : ที่ปรึกษาออกแบบโครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2564 

รูปที่ 2.10-7 ผังบริเวณสํานักงานควบคุมการกอสรางและที่พักคนงานช่ัวคราว (ในพื้นที่กอสราง) ระยะที ่3 
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2.4) พื้นทีผ่ลิตวัสดุกอสราง (คอนกรีตผสมเสร็จ) พื้นที่จอดเคร่ืองจักรหนัก ในพื้นท่ีการกอสราง

ของโครงการ 

โครงการจะใชเวลาในการกอสรางประมาณ 36 เดือน จึงมีความจําเปนตองมีการติดตั้ง 

โรงผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ โรงผลิตแอสฟลติกคอนกรีต โรงผลิตซีเมนตสําหรับชั้นพ้ืนทางผสมปูนซีเมนต (CTB)  

และโรงผลิตคอนกรีตคุณภาพสูง (PQC) ไวในพื้นที่สนามบินนานาชาติอูตะเภา เพื่อความสะดวกคลองตัวในการ

ดําเนินงานกอสราง รวมทั้งเพื่อใหไดสวนประกอบในการกอสรางที่ไดคุณภาพสามารถใชงานไดทันที ซึ่งเปนพื้นที่ 

ที่สํารองไวเพื่อกอสราง MRO อ่ืนๆ บริเวณหมายเลข 8 ดังแสดงในรูปที่ 2.3-1 ซึ่งจะยังไมกอสรางในชวงเวลา 

ที่มีการกอสรางโครงการ ตําแหนงที่ตั้งของโรงผลิตวัสดุกอสรางดังตําแหนง C ในรูปที่ รูปที่ 2.10-4 แบบขยายแสดง

การจัดวางดังรูปที่ 2.10-8  

และจัดใหมีโรงซอมเครื่องจักร (Car parking Area) และมีพื้นที่สําหรับการเติมน้ํามัน  

(Oil Separetor) อยูในบริเวณดังกลาวดวย (ตําแหนง D) ในรูปที่ 2.10-4 แบบขยายแสดงการจัดวางดังรูปที่ 2.10-9 

ทั้งนี้ พ้ืนที่สําหรับจอดเคร่ืองจักรหนักตางๆ ที่ใชในการกอสราง เชน รถเกรด รถบดอัด รถขุด 

รถน้ํา และรถปูผิวทาง ประมาณ 25-30 ชุด จัดใหมีที่จอดในพื้นที่ที่จะกอสรางทางวิ่งและทางขับ (ตําแหนง E)  

ในรูปที่ 2.10-4 เพื่อใหสามารถเริ่มงานไดอยางรวดเร็วในชวงเชาของการทํางาน ลักษณะการจอดเครื่องจักรแตละ

ประเภทแสดงดังรูปที่ 2.10-10 

2.5) การปรับปรุงพื้นท่ีภายหลังจากการกอสรางโดยการ 

เมื่อการกอสรางแลวเสร็จ กําหนดใหบริษัทผูรับเหมา ตองปรับปรุงพื้นที่ภายหลังจาก 

การกอสรางโดยการเคลื่อนยายสํานักงานโครงการ วัสดุกอสรางออกจากพ้ืนที่กอสราง รวมทั้งปรับถมพื้นที่ใหมีสภาพ

เหมือนเดิม 
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รูปที่ 2.10-8 ตําแหนงของโรงผลติคอนกรีตผสมเสร็จ แอสฟลติกคอนกรีต โรงผลิตซีเมนตสําหรับชั้นพื้นทางผสมปูนซีเมนต (CTB) และโรงผลิตคอนกรีตคุณภาพสูง (PQC) 
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รูปที่ 2.10-9 พื้นที่สําหรับซอมบํารุงเครื่องจักร 
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รูปที่ 2.10-10 การจอดเครื่องจักรแตละประเภท 
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ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ในพื้นที่กอสราง โครงการไดกําหนดมาตรการปองกันและแกไข

ผลกระทบสิ่งแวดลอมจากพื้นที่กอสราง โดยเฉพาะผลกระทบตอสายตา ความสะดวกในการเขา-ออกพื้นที่กอสราง 

อุบัติเหตุตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทํางาน รวมทั้งผลกระทบจากน้ํามันและสารเคมีตางๆ จากการซอม/บํารุง

เครื่องจักร โครงการจึงกําหนดมาตรการเพ่ือปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่กอสราง รายละเอียดดังนี้ 

 วางแผนกําหนดขอบเขตพื้นที่กอสรางโดยละเอียด รวมทั้งตองปดกั้นใหเหมาะสมสอดคลอง 

กับความสามารถในการทํางานของผูรับเหมากอสรางและสภาพการจราจร เพื่อใชพื้นที่กอสรางนั้นๆ ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และเกิดผลกระทบตอประชาชนนอยที่สุด 

 จัดใหมีการติดตั้งรั้วก้ันบริเวณพื้นที่กอสรางใหเหมาะสมกับสภาพงานและสภาพพื้นที ่

 จัดใหมีการติดตั้งเครื่องหมายและสัญญาณจราจร ตามรูปแบบและแนวทางการติดตั้งเครื่องหมาย

และสัญญาณของหนวยงานที่เก่ียวของกับงาน ทั้งในชวงเวลากลางวันและกลางคืน 

 กองดินและวัสดุที่ใชการกอสราง ตองเก็บกองใหหางจากริมน้ําใหไดมากที่สุด โดยตองมีผาใบ 

หรือวัสดุปดคลุม เพื่อปองกันแรงกระทําจากเม็ดฝนหรือลม และตองมั่นใจวากองดิน/กองวัสดุกอสรางจะไมถูกชะ 

ลงแหลงน้ํา รวมทั้งดําเนินการขนยายออกจากพื้นที่ใหหมดโดยเรว็ เมื่อกอสรางแลวเสรจ็ 

 เครื่องจักรอุปกรณ และโรงซอม/บํารุงเครื่องจักร ตองอยูหางจากแหลงน้ําอยางนอย 200 เมตร 

และในบริเวณดังกลาวตองจัดเตรียมภาชนะเก็บถายน้ํามันเครื่องที่ใชแลว (Spent Oil) รวมทั้งตองมีระบบบําบัดน้ํา

เสียอยางงายที่สามารถแยกน้ํามันหรือไขมันออกแลวรวบรวมไวในถังขนาด 200 ลิตร เพื่อนําไปกําจัดโดยวิธีการที่

ถูกตองหรือบริการของบริษัทที่ไดรบัอนุญาตอยางถูกตองตามกฎหมาย 

 ปองกันการรั่วไหลของน้ํามันและสารเคมีตางๆ ที่ใชในขณะกอสรางลงสูแหลงน้ํา ดวยการ 

ขุดคูและทําการเทพื้นคอนกรีตลอมรอบสถานที่เก็บสํารองน้ํามันและสารเคม ีเพื่อใชดักน้ํามันและสารเคมีที่อาจรั่วไหล 

ขณะเดียวกันตองกําหนดใหผูปฏิบัติงานระมัดระวังในการถายเทน้ํามันและสารเคมีตางๆ ไมใหเกิดการรั่วไหล  

เพ่ือปองกันการปนเปอนของน้ํามันและสารเคมีตอดินและแหลงน้ํา 

 ผูรับเหมากอสรางตองทําการเทพื้นคอนกรีต ในบริเวณที่อาจเกิดการรั่วไหลของน้ํามันและไขมัน 

บริเวณโรงซอมบํารุงเครื่องจักร ที่มีกิจกรรมของการซอมบํารุงเครื่องจักร ลานลางรถ บริเวณที่มีการจัดเก็บถังน้ํามัน

เชื้อเพลิง ถังน้ํามันเครื่องและถังน้ํามันของเสีย เปนตน โดยทําเปนพื้นคอนกรีตยกขอบโดยรอบ และทําทอตอเนื่อง

ระหวางพ้ืนคอนกรีตและบอดักไขมัน เพื่อรวบรวมสิ่งรั่วไหลจากพื้นคอนกรีตลงสูบอดักไขมันโดยตรง และระบายน้ํา 

ที่ผานการดักไขมันสูระบบบําบัดน้ําเสียรวมภายในพื้นที่กอสรางตอไป 

ทั้งนี้ โครงการกําหนดใหมีบุคคลที่ 3 (Third Party) ในการตรวจสอบดูแลโครงการ ทั้งในเรื่อง

ผลกระทบสิ่งแวดลอม และเรื่องความปลอดภัยในการกอสราง ตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ทั้งในระยะกอสรางและในระยะดําเนินการ ตามที ่

กําหนดไวในมาตรการทั่วไปของโครงการ รายละเอียดดังแสดงไวในตาราง สผร.1 โดยใหกําหนดไวในสัญญาจาง 

อยางชัดเจน รายละเอียดดังนี้ 

บุคคลที่ 3 (Third Party) เพื่อการตรวจสอบการปองกันและควบคุมอุบัติเหตุในงานกอสราง : 

เพื่อใหการดําเนินงานกอสรางโครงการสามารถดําเนินการควบคูไปพรอมกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดลอมในการทํางาน อันหมายถึง การกระทําหรือสภาพการทํางาน ซึ่งปลอดจากเหตุอันจะทําใหเกิดการ
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ประสบอันตรายตอชีวิต รางกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัยอันเนื่องจากการทํางานหรือเกี่ยวกับการทํางาน โดยมี

ประเด็นที่ตองพิจารณา ไดแก 

- การตรวจสอบใหผูรับเหมากอสรางจัดทําแผนงานดานความปลอดภัยในการทํางานสําหรับงาน

กอสราง 

- การตรวจสอบแผนงานดานความปลอดภัยในการทํางานสําหรับงานกอสราง อยางนอยตอง

ประกอบดวย 

 แผนควบคุมดูแลความปลอดภัยในการทํางานที่สอดคลองกับกฎหมายความปลอดภัยในการ

ทํางาน 

 แผนฝกอบรมใหความรูดานความปลอดภยัในการทํางานแกลูกจางที่มีหนาที่เก่ียวของกับการ

ทํางาน 

 แผนรณรงคสงเสริมความปลอดภัยในการทํางาน 

 แผนการตรวจสอบ วิเคราะหและรายงานอุบัติเหตุที่เกิดขึน้ 

- การตรวจสอบรายงานผลการดําเนินการตามแผนงานดานความปลอดภัยในการทํางาน 

- การตรวจสอบระบบการจัดการดานความปลอดภัยในการทํางานของโครงการ ซึ่งอยางนอยตอง

ประกอบดวย 

 นโยบายดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

 โครงสรางการบริหารดานความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

 แผนงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน และการนําไป

ปฏิบัติ 

 การประเมินผลและทบทวนการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม

ในการทํางาน 

 การดําเนินการปรับปรุงดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

 ใหผูรบัเหมากอสรางปรับปรุง และพัฒนาระบบการจัดการดานความปลอดภยัในการทํางาน 

- การตรวจสอบใหผูรับเหมากอสรางจัดทําเอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับ “ระบบการจัดการ 

ความปลอดภัยในการทํางาน” ซึ่งสอดคลองกับกฎหมาย/ระเบียบที่เก่ียวของ และเงื่อนไข/ขอกําหนดตามสัญญาจาง  

และสามารถปฏิบัติงานไดจริง โดยมีขอกําหนดที่สําคัญประกอบดวย 

 การกําหนดนโยบายดานความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

 การจัดองคกรดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน รวมทั้ง

หนาที่ความรับผิดชอบ 

 กฎหมาย และขอกําหนดตางๆ ที่เก่ียวของ 

 การฝกอบรมเก่ียวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

 การกําหนดมาตรการปองกันและควบคุมอันตราย 

 การตรวจความปลอดภัยในการทํางานกอสราง 

 การกําหนดกฎความปลอดภัยในการทํางานกอสราง 
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 การควบคุม ดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

ของผูรับเหมาชวง 

 การตรวจสอบ และติดตามผลการดําเนินงาน 

 การรายงานอุบัติเหตุ และการสอบสวน วิเคราะหอุบัติเหต ุ

 การรณรงคสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

 การปฐมพยาบาล 

 การวางแผนฉุกเฉิน 

 การบริหาร และการจัดเก็บเอกสารที่เก่ียวของ 

บุคคลที่ 3 (Third Party) เพื่อการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม : 

ใหผูรับเหมากอสราง/ผูไดรับสัมปทานเสนอแผนงานปฏิบัติงานเก่ียวกับสิ่งแวดลอมในสวนที่ระบุใหเปนหนาที ่

ของผูรับเหมากอสรางตองดําเนินงานและรับผิดชอบ ทั้งในระยะกอนการกอสราง ระยะกอสราง และระยะดําเนินการ  

ใหเปนไปตามรายละเอียดที่กําหนดไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ที่ผานการพิจารณาแลว  

ซึ่งเปนสวนหนึ่งในแผนงานการจัดการสิ่งแวดลอมของโครงการ โดยผูรับเหมากอสรางจะตองวาจาง Third Party  

ในการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดลอม พรอมทั้งจัดทําเปนรายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม และผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม เสนอตอ ทร. และ สกพอ.  

ตามกําหนดเวลา ตลอดระยะเวลากอสรางโครงการ ทั้งนี้ กําหนดใหผูรับเหมากอสราง/ผูไดรับสัมปทานทําเอกสาร 

หรือรายงานใด โดยมีการตรวจสอบหรือรับรองโดยบุคคล หรือนิติบุคคลตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

3) การตั้งที่พักคนงาน 

การจัดตั้งบานพักคนงานกอสรางของโครงการฯ มีหลักเกณฑในการจัดตั้ง ดังนี้ 

ในการกอสรางโครงการฯ จะมีจํานวนคนงานกอสรางและเจาหนาที่ควบคุมงานกอสรางสูงสุด 2,890 คน 

(เปนคนงานกอสราง จํานวน 2,654 คน และเจาหนาที่ควบคุมงานกอสราง จํานวน 236 คน) โดยคนงานทั้งหมด 

จะพักอาศัยอยูนอกพ้ืนที่สนามบินนานาชาติอูตะเภา และมีรถบริการรับ - สงคนงาน ดังนั้น ในพื้นที่กอสรางจึงมี

เฉพาะสํานักงานควบคุมการกอสรางและที่พักคนงานชั่วคราว (ชวงพักกลางวัน)  

โดยบริเวณที่จะกอสรางบานพักคนงาน (คางคืน) โครงการไดกําหนดเกณฑ และมาตรการปองกันและ

แกไขผลกระทบจากบานพักคนงานกอสรางตอชุมชนบริเวณใกลเคียง ดังนี้ 

 โครงการฯ จะกําหนดใหผูรับเหมาคัดเลือกแรงงานที่ถูกตองตามกฎหมายเทานั้น (กรณีเปนแรงงาน

ตางดาว) 

 ไมอนุญาตใหคนงานพักในพื้นที่โครงการเด็ดขาด แตทั้งนี้จะมีคนงานไมเกิน 5 คน ที่ทําหนาที่

ควบคุมสโตรเวลากลางคืน 

 จัดใหมีหัวหนาคนงานคอยควบคุมดูแลคนงานกอสรางไมใหกอความเดือดรอนตอผูอยูอาศัย

ขางเคยีง 
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 กําหนดใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยดูแลการเขา - ออกพื้นที่กอสราง โดยคนงานกอสราง 

จะสามารถออกจากพื้นที่กอสรางเมื่อไดรับอนุญาตเทานั้น 

 กําหนดบทลงโทษท่ีชัดเจนและเด็ดขาดในกรณีที่มีการฝาฝนกฎระเบียบตางๆ 

ปจจุบันโครงการฯ ยังไมไดคัดเลือกและจัดจางผูรับเหมาจึงยังไมสามารถระบุตําแหนงบานพักคนงาน 

ที่ชัดเจนได อยางไรก็ตาม โครงการฯ จะกําหนดใหผูรับเหมากอสรางมีการออกแบบอาคารชั่วคราวสําหรับคนงาน

กอสรางตองเปนไปตามมาตรฐานและแบบกอสรางอาคารชั่วคราวสําหรับคนงานกอสรางของวิศวกรรมสถานแหง

ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ (มาตรฐาน วสท. 1010-34) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

2.1) ผังบริเวณบานพักคนงาน 

- ตองมีรั้วรอบบริเวณ และมีประตูทางเขา - ออกทางเดียว 

- ตองมียาม พรอมตูยามที่บริเวณทางเขา - ออก เพื่อรักษาความปลอดภัยและตรวจการเขา 

- ออกตลอดเวลา 

- จัดใหมีไฟฟาแสงสวางในเวลากลางคืน สองรอบบริเวณอยางเพียงพอ 

- ตองจัดใหมีระบบกําจัดขยะมูลฝอย ทั้งระบบเปยกและระบบแหง 

2.2) อาคารพักอาศัยของคนงานกอสราง 

- จัดใหมีบานพักคนงาน จํานวนไมนอยกกวา 1,327 หอง (คิดอัตราการเขาพัก 2 คน/หอง) 

- บริเวณบานพักคนงาน ตองมีรั้วรอบอยางเปนสัดสวน 

- ภายในบริเวณบานพักคนงาน ตองจัดใหมีหองน้ํา-หองสวม ลานซักลาง ตลอดจนรานคา 

- อาคารพักอาศัยคนงานกอสรางตองยกพื้นชั้นลางสูงจากระดับพื้นดินไมเกิน 1 เมตร  

และไมปลูกสรางบนที่ลุม มีน้ําขัง หรือที่ดินที่ถมดวยขยะมูลฝอย เวนแตจะเปนดินถมทับ

หนาหนา 30 เซนติเมตร อาคารพักอาศัยคนงานกอสรางตองมีความมั่นคงแข็งแรงและ 

ถูกลักษณะไมเปนอันตรายตอผูพักอาศัย 

- หองที่ใชพักอาศัยใหมีสวนกวางหรือยาวไมต่ํากวา 2.4 เมตร พื้นที่ทั้งหองไมนอยกวา 9 

ตารางเมตร สําหรับ 1 ครอบครวั (ผูใหญ 2 คน และเด็กเล็กไมเกิน 3 คน) และไมนอยกวา 

5.5 ตารางเมตร สําหรับหองพักคู  และมีชองระบายอากาศไมนอยกวารอยละ 10  

ของพื้นที่ 

- ใหมีชองประตูและหนาตางอยางนอยหองละ 1 ชุด 

- ชองทางเดินภายในอาคารสําหรับพักอาศัย ตองกวางไมนอยกวา 1 เมตร และมีแสงสวาง

เห็นชัด 

- ระยะดิ่งระหวงพื้นถึงยอดฝา หรือยอดผนังของอาคารตอนต่ําสุด ตองไมต่ํากวา 3 เมตร 

- ขนาดกวางของบันไดตองไมนอยกวา 90 เมตร ชวงหนึ่งๆ มีความสูงไมเกิน 3 เมตร ลูกตั้ง 

สูงไมเกิน 20 เซนติเมตร และลูกนอนกวางไมนอยกวา 22 เซนติเมตร 

- ฐานรากของอาคาร ตองทําเปนลักษณะถาวรและมีความมั่นคงพอที่จะรับน้ําหนักบรรทุก

ไดโดยปลอดภัย 

- ตองมีทางระบายน้ําฝนอยางเพียงพอ และกอนปลอยออกสูทางระบายน้ําสาธารณะจะตอง

มีตะแกรงดักขยะอยูในที่ที่ตรวจสอบได 
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- ใหมีดวงโคมและปลั๊กอยางละ 1 ชุด ในหองพักคนงาน และระบบไฟฟาตองเปนแบบ 

ที่มีความปลอดภัย 

- ใหจัดเตรียมถังดับเพลิงแบบแหงมือถือ อยางนอย 1 ชุด/อาคาร หรือติดตั้งไวในระยะทาง 

ไมเกิน 45 เมตร 

2.3) อาคารหองน้ํา-หองสวมของคนงานกอสราง 

- ตองจัดใหมีหองสวมที่ถูกสุขลักษณะสําหรับที่พักอาศัยอยูในอัตราสวนไมนอยกวา 1 หอง 

ตอ 20 คน 

- ตองจัดใหมีพื้นที่หองน้ํารวมและลานซักลางสําหรับคนงานที่พักอาศัยอยูในอัตราสวน 

ไมนอยกวา 7 ตารางเมตร ตอ 20 คน 

- ขนาดหองสวมตองมีพื้นที่ภายในไมนอยกวา 0.9 ตารางเมตร และความกวางภายใน 

ไมนอยกวา 0.9 เมตร 

- ตองจัดใหมีบอเก็บน้ํา หรือถังเก็บน้ํา กอกน้ํา ใหเพียงพอแกการอาบน้ําและซักลางเสื้อผา 

- ตองจัดใหมีทางระบายน้ําที่ใชแลว ไหลไดอยางสะดวกและเพียงพอ กอนปลอยออกสู 

ทางระบายน้ําสาธารณะ จะตองมีตะแกรงดักขยะอยูในที่ที่ตรวจสอบได 

- การบําบัดน้ําเสียจากหองสวม ตองเปนไปโดยถูกสุขลักษณะกอนปลอยน้ําลนสูทางระบาย

น้ําสาธารณะ 

- ไฟฟาในหองสวมและหองน้ํา ตองจัดใหมีไฟฟาสองสวางอยางเพียงพอ 

ทั้งนี้ แบบผังบริเวณบานพักคนงานเปนแบบมาตรฐาน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ของสภาพพื้นที่ที่จะเปนบานพักคนงานในอนาคตตอไป แตอยางไรก็ตามตองเปนไปตามมาตรฐานและแบบกอสราง

อาคารชั่วคราวสําหรับคนงานกอสรางของวศิวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ (มาตรฐาน วสท. 

1010-34) 

นอกจากนี้ โครงการตองควบคุมและดูแลการพักอาศัยของคนงานใหอยูในความสงบเรียบรอย 

เพื่อไมใหสงผลกระทบดานความเดือดรอนรําคาญตอชุมชนขางเคียงโดยกําหนดใหมีมาตรการปองกันและแกไข

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอพื้นที่ที่ขางเคียง ดังนี้ 

1) ติดตั้งปายประชาสัมพันธบริเวณดานหนาพื้นที่บานพักคนงาน โดยระบุชื่อบริษัทผูรับเหมา  

ชื่อผูรบัเหมา/ ผูควบคุมงานพรอมเบอรโทรศัพทติดตอ เพ่ือใหผูพักอาศัยที่อยูใกลเคียงพื้นที่บานพักคนงานไดรบัทราบ

ขอมูล และสามารถติดตอกับผูรับเหมา/ผูควบคุมงานไดโดยตรง ในกรณีที่ไดรับความเดือดรอนจากบานพักคนงาน 

2) จัดใหมีหัวหนาคนงาน คอยควบคุมดูแลคนงานกอสรางไมใหกอความเดือดรอนตอผูที่อยูขางเคยีง 

3) ออกกฎระเบียบการปฎิบัติตนภายในบานพักคนงาน เพื่อไมใหสงผลกระทบตอผูพักอาศัย

ใกลเคียง ดังนี้ 

- หามกอไฟกอนไดรับอนุญาต เพื่อปองกันอัคคีภัย 

- หามเลนการพนันทุกประเภท เพื่อปองกันไมใหเกิดการมั่วสุมและการทะเลาะวิวาท 

- หามขายยาเสพติดทุกประเภทหรือมีไวในครอบครอง เพื่อความปลอดภัยของคนงานและผูที่

พักอาศัยในบริเวณใกลเคียง 

- หามสงเสียงดังรบกวนบุคคลขางเคียง 
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- หามทะเลาะวิวาททุกกรณี เพื่อความสงบเรียบรอยภายในบริเวณบานพักคนงาน หากม ี

การทะเลาะวิวาทเกิดขึ้น พิจารณาใหออกทั้ง 2 ฝาย 

- หามลักขโมย หากมีการลักขโมยเกิดข้ึนตองถูกดําเนินคด ี

- หามนําบุคคลภายนอกมาพักในพื้นที่บานพักคนงานโดยไมไดรับอนุญาต เพื่อความ 

เปนระเบียบและความปลอดภยัภายในบริเวณบานพักคนงาน 

- หามเลี้ยงสัตวทุกชนิด 

4) ควบคุมการปฎิบัติตามกฎระเบียบอยางเครงครัด และกําหนดบทลงโทษไวอยางชัดเจน โดย

ดําเนินการลงโทษอยางเดด็ขาดหากมีผูฝาฝน 

5) กําชับใหคนงานรกัษาความสะอาดภายในบริเวณบานพักคนงานกอสราง 

นอกจากมาตรการดังกลาวขางตนแลว โครงการใหความสําคัญตอการคัดเลือกคนงานกอสราง ซึ่ง 

จะไมสงผลกระทบตอชุมชนขางเคียง ดังนี้ 

 ใหผูรับเหมากอสรางคัดเลือกและสอบประวัติแรงงานที่จะเขามาทํางานกอสรางโครงการใหถูกตอง 

ตามกฎหมาย จัดทําทะเบียนประวัติคนงานกอสรางพรอมรูปถายไวที่สํานักงานของโครงการ เมื่อเกิดปญหา 

หรือขอรองเรียน สามารถเรียกตรวจสอบไดทันท ี

 กําหนดใหมีการจางแรงงานหรือสนับสนุนกิจการในทองถ่ิน 

 จัดหาที่พักคนงานกอสรางใหเหมาะสม และเปนสัดสวนที่ชัดเจน พรอมทั้งกําหนดมาตรการ

ควบคุมดูแลในพื้นที่กอสรางและที่พักคนงาน เพ่ือไมใหคนงานกอปญหาและสรางความเดือดรอนรําคาญ เชน หามเลน

การพนัน หามเสพยาเสพติด หามสงเสียงดังรบกวน เปนตน โดยมีบทลงโทษอยางเครงครัด 

 จัดใหมีเวรยามดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยในบริเวณพื้นที่กอสรางหรือบริเวณที่พักคนงาน

ตลอดเวลา และใหหัวหนาคนงานทําหนาที่ควบคุมและสอดสองดูแลความประพฤติของคนงานกอสรางเพื่อชวย

บรรเทาความกังวลของประชาชนในเรื่องของความปลอดภัย เชน ปญหาอาชญากรรม ปญหาการลักทรพัย เปนตน 

ทั้งนี้ โครงการไดกําหนดมาตรการดานสาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่เก่ียวของกับการ

กํากับดูแลผูรบัเหมาบรเิวณบานพักคนงานกอสราง เพื่อควบคุมและปองกันโรคติดตอ รายละเอียดดังนี้ 

 กําหนดใหมีการตรวจสุขภาพ และแจงบัญชีรายชื่อพรอมประวัติสุขภาพของคนงานกอนเขา

ทํางานตอหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที ่

 กํากับใหผูรับเหมาใหความรูและคําแนะนําแกคนงานเก่ียวกับ การปฏิบัติตนใหมีสุขอนามัยที่ดี 

การรักษาความสะอาด การปองกันโรคติดตอ โดยขอความอนุเคราะหจากสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่โครงการ 

เชน โรงพยาบาล ศูนยบริการสาธารณสุข และควรเริ่มตั้งแตชวงแรกของการกอสราง 

 กํากับใหผูรับเหมาปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบที่เ ก่ียวของกับการควบคุม 

และปองกันโรคติดตออยางเครงครัด เชน พรบ.การสาธารณสุข พรบ.โรคติดตอ รวมทั้งการปฎิบัติตามมาตรการ 

ทางสาธารณสุขในการควบคุมการแพรระบาดรุนแรงของโรคติดตอที่เปนภาวะเรงดวนทางสาธารณสุข เชน โคโรนา

ไวรัส (SARS-CoV, Covid-19) ไขหวัดนก ไขหวัดใหญ 2009 โดยปฎิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดทั้งระดับชาติ 

และนานาชาติ อาทิ (1) พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558; (2) ประกาศกรมอนามัยเรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ  
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และมาตรการการปองกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 

2019 (COVID-19) สําหรับสถานที่ราชการ สถานที่ทํางานเอกชนและสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2563 (3) ประกาศ

กรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการปองกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 

(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) สําหรับผูใหบริการ การขนสงสาธารณะ พ.ศ. 2563 (4)Suspected 

communicable disease universal precaution Kit (IATA, 2017); (5) Communicable disease surveillance 

and response systems: Guide to monitoring and evaluating (WHO, 2006) 

 ใหมีระเบียบปฏิบัติสําหรับการปองกันและกําจัดพาหะนําโรค สําหรับที่พักอาศัยของคนงาน

กอสรางเพื่อปองกันแหลงเพาะพันธุพาหะของโรค และการแพรกระจายของโรคติดตอ และใหมีการกํากับดูแล 

อยางเครงครัด 

 กําหนดใหผูรับเหมาจัดทําแผนงานดานการเฝาระวังและปองกันโรคติดตอในบริเวณที่พักคนงาน

กอสราง เสนอตอ ทร. และ สกพอ. 

 กําหนดให  ทร. และ สกพอ. ประสานกับหนวยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่  เ พ่ือวางแผน 

การดําเนินงานและการปองกันแกไขดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพในบริเวณที่พักคนงานกอสรางของโครงการ 

 แจงใหหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่รบัทราบกิจกรรม จํานวนคนงานและระยะเวลาการทํางาน 

 จัดทําสื่อ และประชาสัมพันธชองทางการติดตอประสานงานกับ ทร. และ สกพอ. เพ่ือสงให

หนวยงานสาธารณสุขรับทราบขอมูล บันทึกรายละเอียดกิจกรรมเก่ียวกับการสนับสนุนหนวยงานสาธารณสุข 

 มีระเบียบปฏิบัติสําหรับการปองกันและกําจัดพาหะนําโรค สําหรับที่พักอาศัยของคนงานกอสราง  

เพ่ือปองกันแหลงเพาะพันธุพาหะของโรค และการแพรกระจายของโรคติดตอ และใหมีการกํากับดูแลอยางเครงครัด 

 กําหนดการตรวจสุขาภิบาลที่พัก เปนระยะๆ โดยดําเนินการรวมกับเจาหนาที่สาธารณสุข องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ในพื้นที่ 

 ใหความรวมมือในการรณรงคปองกัน ฉีดวัคซีน หรือ กําจัดแหลงพาหะ เมื่อมีการระบาดของโรค  

หรือเมื่อหนวยงานทางสาธารณสุขขอความรวมมือ 

2.1) การจัดการระบบสาธารณูปโภค 

จัดเตรยีมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหเพียงพอกับคนงานที่เขามาพักอาศัยอยูในบริเวณ

ที่พักคนงาน ไดแก ระบบระบายน้ํา ระบบไฟฟา ระบบน้ําใช ระบบบําบัดน้ําเสีย การจัดการขยะมูลฝอย ระบบปองกัน

และเตือนอัคคภียั ดังนี้ 

 ระบบระบายน้ํา ตองมีทางระบายน้ําฝนและทางระบายน้ําที่ใชแลว ใหไหลไดสะดวกอยาง

เพียงพอ กอนปลอยออกสูทางระบายน้ําสาธารณะ และจะตองมีตะแกรงดักขยะอยูในที่ทีต่รวจสอบได 

 ระบบไฟฟา จัดใหมีไฟฟาใหเพียงพอกับความตองการใชงาน ตามแผนการกอสรางระบบ

ไฟฟาของบริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน) ซึ่งจะกอสรางแลวเสร็จป พ.ศ. 2564 เพื่อจําหนายไฟฟาให

ครอบคลุมในระยะกอสรางของโครงการดวย แตทั้งนี้หากโครงการเริ่มกอสรางกอนที่โรงไฟฟาจะดําเนินการแลวเสร็จ 

ผูรับเหมาสามารถขอรับบรกิารจากการไฟฟาจากกิจการไฟฟา สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือได 
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 ระบบน้ําใช จัดใหมีบอเก็บน้ําหรือถังเก็บน้ําและกอกน้ํา ใหเพียงพอกับการใชงาน และ

จัดเตรียมน้ําใชใหเพียงพอกับการอุปโภค-บริโภคของคนงานทีพ่ักอยูในบริเวณบานพักคนงาน โดยคาดการณปริมาณ

การใชน้ําในแตละระยะของการกอสรางดังนี้ 

ระยะที่ 1 เนื่องจากในการกอสรางระยะที่ 1 มีจํานวนคนงานสูงสุด 2,654 คน จึงไดแบงที่พัก

คนงานออกเปน 2 แหง ซึ่งรองรับจํานวนคนงานแหงละ 1,327 คน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ปริมาณการใชน้ํารวมของที่พักคนงานในระยะที่ 1 ประมาณ 398 ลูกบาศกเมตรตอวัน (อัตรา 

การใชน้ําของคนงานในบานพักคนงาน 150 ลิตรตอคนตอวัน ตามอัตราการใชน้ําของที่พักเชาชั่วคราว, เกรียงศักดิ์  

อุดมสินโรจน, วิศวกรรมประปา, พ.ศ. 2536) โดยโครงการจะจัดใหมีถังเก็บน้ําใชสํารองท่ีสามารถเก็บน้ําสํารองได 3 วัน 

ขนาดไมนอยกวา 1,194 ลูกบาศกเมตร กรณีที่น้ําประปาไมไหล และกําหนดใหมีถังเก็บน้ําขนาด 10 ลูกบาศกเมตร 

จํานวน 120 ถัง บริเวณสํานักงานควบคุมการกอสราง ซึ่งสํารองปริมาณน้ําไดอยางเพียงพอ 

ปริมาณการใชน้ําของที่พักคนงานในระยะที่ 1 (ตอแหง) จะมีปริมาณการใชน้ําประมาณ 199 

ลูกบาศกเมตรตอวัน (อัตราการใชน้ําของคนงานในบานพักคนงาน 150 ลิตรตอคนตอวัน ตามอัตราการใชน้ําของที่พัก 

เชาชั่วคราว, เกรยีงศักดิ์ อุดมสินโรจน, วิศวกรรมประปา, พ.ศ. 2536) โดยโครงการจะจัดใหมีถังเก็บน้ําใชสํารองที่สามารถ

เก็บน้ําสํารองได 3 วัน ขนาดไมนอยกวา 597 ลูกบาศกเมตร กรณีที่น้ําประปาไมไหล และกําหนดใหมีถังเก็บน้ําขนาด  

10 ลูกบาศกเมตร จํานวน 60 ถัง บรเิวณสํานักงานควบคุมการกอสราง ซึ่งสํารองปริมาณน้ําไดอยางเพียงพอ  

ระยะที่  2 จะมีปริมาณการใชน้ําประมาณ 122.0 ลูกบาศกเมตรตอวัน (อัตราการใชน้ํ า 

ของคนงานในบานพักคนงาน 150 ลิตรตอคนตอวัน ตามอัตราการใชน้ําของที่พักเชาชั่วคราว, เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน,  

วิศวกรรมประปา, พ.ศ. 2536) โดยโครงการจะจัดใหมีถังเก็บน้ําใชสํารองที่สามารถเก็บน้ําสํารองได 3 วัน ขนาด 

ไมนอยกวา 366.0 ลูกบาศกเมตร กรณีที่น้ําประปาไมไหล และกําหนดใหมีถังเก็บน้ําขนาด 10 ลูกบาศกเมตร จํานวน  

37 ถัง บริเวณสํานักงานควบคุมการกอสราง ซึ่งสํารองปริมาณน้ําไดอยางเพียงพอ  

ระยะที่ 3 จะมีปริมาณการใชน้ําประมาณ 225.6 ลูกบาศกเมตรตอวัน (อัตราการใชน้ําของคนงาน

ในบานพักคนงาน 150 ลิตรตอคนตอวัน ตามอัตราการใชน้ําของที่พักเชาชั่วคราว, เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน, วิศวกรรม

ประปา, พ.ศ. 2536) โดยโครงการจะจัดใหมีถังเก็บน้ําใชสํารองท่ีสามารถเก็บน้ําสํารองได 3 วัน ขนาดไมนอยกวา 676.8 

ลูกบาศกเมตร กรณีที่น้ําประปาไมไหล และกําหนดใหมีถังเก็บน้ําขนาด 10 ลูกบาศกเมตร จํานวน 68 ถัง บริเวณ

สํานักงานควบคุมการกอสราง ซึ่งสํารองปริมาณน้ําไดอยางเพียงพอ 

โดยในระยะกอสรางสามารถขอซื้อน้ําประปาจากการประปาสวนภูมิภาคโดยรอบพื้นที่โครงการ 

ไดแก การประปาสวนภูมิภาคสาขาระยอง สาขาบานฉาง และสาขาปากน้ําประแสร โดยการประปาที่อยูใกลพ้ืนที่โครงการ

มากที่สุด คือ การประปาสวนภูมิภาคสาขาบานฉาง เมื่อพิจารณาขอมูลสถิติผูใชน้ํา ปรมิาณการผลิตและจําหนายของการ

ประปาสวนภมูิภาค รายสาขาของจังหวัดระยอง มีปรมิาณน้ําผลิตเกินกวาปริมาณน้ําจําหนาย ซึ่งเพียงพอสําหรับจําหนาย 

สําหรับการอุปโภคและบริโภคของคนงานกอสราง 

 การจัดการน้ําเสีย จัดใหมีหองน้ํา หองสวมที่ถูกสุขลักษณะสําหรับคนงานใหเพียงพอ 

กับคนงานกอสรางในอัตราสวนไมนอยกวา 1 หองตอ 20 คน และการบําบัดน้ําเสียจากหองสวม จะตองเปนไป 

โดยถูกสุขลักษณะกอนปลอยออกสูทางระบายน้ําสาธารณะ โดยน้ําเสียที่เกิดจากบานพักคนงานกอสรางจะมาจาก

กิจกรรมการดําเนินชีวิต ประจําวันของคนงานกอสราง เชน น้ําเสียจากการลางเครื่องมืออุปกรณกอสราง การซักลาง
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และอื่นๆ น้ําโสโครกจากหองสวมเปนหลัก ซึ่งคาดวาจะมีปริมาณน้ําเสียเกิดขึ้นประมาณรอยละ 80 ของปริมาณน้ําใช  

(กรมควบคุมมลพิษ ผูออกแบบและผูผลิตระบบน้ําเสียแบบติดกับที่คูมือเลมที่ 2 เวียงแกวการพิมพ พ.ศ. 2537)  

โดยจะมีปรมิาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นในแตละระยะการกอสรางดังนี้ 

ระยะที่ 1 เนื่องจากในการกอสรางระยะที่ 1 มีจํานวนคนงานสูงสุด 2,654 คน จึงไดแบงที่พัก

คนงานออกเปน 2 แหง ซึ่งรองรับจํานวนคนงานแหงละ 1,327 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ปริมาณน้ําเสียรวมของท่ีพักคนงานในระยะที่ 1 เกิดข้ึนประมาณ 318 ลูกบาศกเมตรตอวัน และ

ตองมีประสิทธิภาพในการบําบัดใหน้ําทิ้งมีคาบีโอดีระบายออกไมมากกวา 20 มิลลิกรัมตอลิตร โดยทางโครงการ 

ไดกําหนดใหมีถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปขนาด 10 ลูกบาศกเมตร จํานวน 32 ถัง และจะตองจัดใหมีบอพักน้ําทิ้งที่สามารถ

รองรับน้ําทิ้งได 1 วัน กอนระบายลงสูรางระบายน้ําสาธารณะ โดยโครงการไดกําหนดใหบอพักน้ําทิ้งขนาดไมนอยกวา 

318 ลูกบาศกเมตร 

ปริมาณน้ําเสียรวมของที่พักคนงานในระยะที่ 1 (ตอแหง) เกิดข้ึนประมาณ 159 ลูกบาศกเมตร 

ตอวัน และตองมีประสิทธิภาพในการบําบัดใหน้ําทิ้งมีคาบีโอดีระบายออกไมมากกวา 20 มิลลิกรัมตอลิตร โดยทาง

โครงการไดกําหนดใหมีถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปขนาด 10 ลูกบาศกเมตร จํานวน 16 ถัง และจะตองจัดใหมีบอพักน้ําทิ้ง 

ที่สามารถรองรับน้ําทิ้งได 1 วัน กอนระบายลงสูรางระบายน้ําสาธารณะ โดยโครงการไดกําหนดใหบอพักน้ําทิ้งขนาดไม

นอยกวา 159 ลูกบาศกเมตร 

ระยะที่ 2 จะมีปริมาณน้ําเสียเกิดขึ้นประมาณ 97.6 ลูกบาศกเมตรตอวัน และตองมีประสิทธิภาพ

ในการบําบัดใหน้ําทิ้งมีคาบีโอดีระบายออกไมมากกวา 20 มิลลิกรัมตอลิตร โดยทางโครงการไดกําหนดใหมีถังบําบัด 

น้ําเสียสําเร็จรูปขนาด 10 ลูกบาศกเมตร จํานวน 10 ถัง และจะตองจัดใหมีบอพักน้ําทิ้งที่สามารถรองรับน้ําทิ้งได 1 วัน 

กอนระบายลงสูรางระบายน้ําสาธารณะ โดยโครงการไดกําหนดใหบอพักน้ําทิ้งขนาดไมนอยกวา 97.6 ลูกบาศกเมตร 

ระยะที่  3 จะมีปริมาณน้ําเสียเกิดข้ึนประมาณ 180.5 ลูกบาศก เมตรตอวัน และตอง 

มีประสิทธิภาพในการบําบัดใหน้ําทิ้งมีคาบีโอดีระบายออกไมมากกวา 20 มิลลิกรัมตอลิตร โดยทางโครงการไดกําหนด 

ใหมีถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปขนาด 10 ลูกบาศกเมตร จํานวน 19 ถัง และจะตองจัดใหมีบอพักน้ําทิ้งที่สามารถรองรับ 

น้ําทิ้งได 1 วัน กอนระบายลงสูรางระบายน้ําสาธารณะ โดยโครงการไดกําหนดใหบอพักน้ําทิ้งขนาดไมนอยกวา  

180.5 ลูกบาศกเมตร 

 การจัดการขยะมูลฝอย จัดวางถังรองรับขยะมูลฝอยจากกิจกรรมของคนงานใหเพียงพอ 

ซึ่งขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในโครงการ แบงเปน 2 ประเภท ตามลักษณะของกิจกรรม ไดแก 

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ไดแก เศษอาหาร เศษกระดาษ และเศษพลาสติก เปนตน จัดวาง 

ถังรองรับขยะมูลฝอยจากกิจกรรมของคนงานใหเพียงพอ โดยประเมินอัตราการเกิดขยะมูลฝอยจากบานพักคนงาน 

0.71 กิโลกรัมตอคนตอวัน (ความหนาแนนขยะมูลฝอย 153.57 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร) (ธเรศ ศรีสถิตย,  

พ.ศ.2547) มีปริมาณขยะเกิดขึ้น 2,052 กิโลกรัมตอวัน 

- เศษวัสดุกอสราง ไดแก เศษอิฐ เศษปูน เศษไม ถุงปูน เศษโลหะตางๆ ที่เกิดข้ึน 

ในแตละวัน ผูรับเหมาจะดําเนินการคัดแยกเฉพาะสวนที่จําเปน และไมรื้อวัสดุในพ้ืนที่ โดยขนยายออกจากพื้นที่ 

ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแตละระยะการกอสรางมีดังนี้ 
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ระยะที่ 1 เนื่องจากในการกอสรางระยะที่ 1 มีจํานวนคนงานสูงสุด 2,654 คน จึงไดแบง

ที่พักคนงานออกเปน 2 แหง ซึ่งรองรับจํานวนคนงานแหงละ 1,327 คน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ปริมาณขยะมูลฝอยรวมของที่พักคนงานในระยะที่ 1 เกิดขึ้นประมาณ 1,884 กิโลกรัม 

ตอวัน ผูรับเหมากอสรางตองจัดใหมีถังรองรับขยะมูลฝอยแหง ขนาด 200 ลิตร จํานวน 31 ถัง และถังรองรับขยะมูล

ฝอยเปยก ขนาด 200 ลิตร จํานวน 31 ถัง วางไวตามจุดตางๆ ซึ่งเพียงพอ และจัดใหมีที่พักขยะมูลฝอยรวมที่สามารถ

รองรับขยะมูลฝอยไดไมนอยกวา 3 วัน ซึ่งมีความจุไมนอยกวา 37 ลูกบาศกเมตร 

ปริมาณขยะมูลฝอยรวมของที่พักคนงานในระยะที่ 1 (ตอแหง) เกิดขึ้นประมาณ 942 

กิโลกรัมตอวัน ผูรับเหมากอสรางตองจัดใหมีถังรองรับขยะมูลฝอยแหง ขนาด 200 ลิตร จํานวน 16 ถัง และถังรองรับ

ขยะมูลฝอยเปยก ขนาด 200 ลิตร จํานวน 16 ถัง วางไวตามจุดตางๆ ซึ่งเพียงพอ และจัดใหมีที่พักขยะมูลฝอยรวมที่

สามารถรองรบัขยะมูลฝอยไดไมนอยกวา 3 วัน ซึ่งมีความจุไมนอยกวา 18.4 ลูกบาศกเมตร 

ระยะที่ 2 มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึนประมาณ 577 กิโลกรัมตอวัน ผูรับเหมากอสราง

ตองจัดใหมีถังรองรับขยะมูลฝอยแหง ขนาด 200 ลิตร จํานวน 10 ถัง และถังรองรับขยะมูลฝอยเปยก ขนาด 200 

ลิตร จํานวน 10 ถัง วางไวตามจุดตางๆ ซึ่งเพียงพอ และจัดใหมีที่พักขยะมูลฝอยรวมที่สามารถรองรับขยะมูลฝอยได

ไมนอยกวา 3 วัน ซึ่งมีความจุไมนอยกวา 11.3 ลูกบาศกเมตร 

ระยะที่ 3 มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 1,068 กิโลกรัมตอวัน ผูรับเหมากอสราง

ตองจัดใหมีถังรองรับขยะมูลฝอยแหง ขนาด 200 ลิตร จํานวน 18 ถัง และถังรองรับขยะมูลฝอยเปยก ขนาด 200 

ลิตร จํานวน 18 ถัง วางไวตามจุดตางๆ ซึ่งเพียงพอ และจัดใหมีที่พักขยะมูลฝอยรวมที่สามารถรองรับขยะมูลฝอยได

ไมนอยกวา 3 วัน ซึง่มีความจุไมนอยกวา 20.9 ลูกบาศกเมตร 
 

2.2) การจัดการดานความปลอดภัย 

เพื่อปองกันปญหาการทะเลาะวิวาท และความขัดแยงของคนงานกอสรางกับคนในพื้นที่ 

ผูรับเหมาจะตองมีการกําหนดมาตรการปองกันทั้งในลักษณะการควบคุมการเขา-ออก และการกําหนดกฎระเบียบตางๆ 

สําหรับใชกํากับ ดูแล และควบคุมความประพฤติของคนงาน ไดแก 

 ตรวจสอบประวัติคนงานกอสรางทุกคน ที่มาปฏิบัติงานกอสรางภายในทาอากาศยานฯ 

และเขาพักบริเวณที่พักคนงาน กับสํานักงานตํารวจแหงชาติ หากพบมีประวัติโทษทางอาญาและสอบสวนวาเปนเร่ือง

รายแรง หามรับเขาทํางานโดยเดด็ขาด เพื่อปองกันการกอวินาศกรรมและอาชญากรรมตางๆ 

 ลอมรั้วรอบพื้นที่บานพักคนงาน และควบคุมการเขา-ออก ใหใชเสนทางเดียวเพ่ือสะดวกใน

การรักษาความปลอดภัย 

 จัดเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ควบคุมการเขา-ออก บริเวณประตูทางเขาตลอด  

24 ชั่วโมง และกําหนดระยะเวลาปด - เปดประตู 

 จัดทําทะเบียนรายชื่อ ที่อยู ของคนงานที่เขามาพักในบริเวณที่พักคนงาน 

 จัดใหมีไฟฟา แสงสวางในเวลากลางคืน ในบริเวณพ้ืนที่อยางเพียงพอ 

 ควบคุมดูแลพฤติกรรมคนงานอยางใกลชิด เพื่อมิใหกอความเดือดรอนแกคนในพ้ืนที่ 

รวมทั้งกําหนดบทลงโทษ กรณีที่คนงานฝาฝน ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กําหนดไว 
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คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 
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 ประสานงานขอความรวมมือจากเจาหนาที่ตํารวจในพื้นที่ ชวยสอดสองดูแลความประพฤติ 

และความเปนระเบียบเรียบรอยของคนงานกอสราง 

2.3) การปรับปรุงพื้นท่ีภายหลังจากการกอสราง 

เมื่อการกอสรางแลวเสร็จ กําหนดใหบริษัทผูรับเหมา เคลื่อนยายหรือรื้อถอนที่พักคนงาน

กอสรางออกจากพื้นที่ รวมทั้งปรับถมพ้ืนที่ใหมีสภาพเหมือนเดิม 

ทั้งนี้ ในการพิจารณาพื้นที่กอสรางที่พักคนงาน ผูรบัเหมากอสรางอาจพิจารณาตั้งที่พักคนงาน

ในพื้นที่บริเวณอื่นไดตามความเหมาะสม ผังเบื้องตนบริเวณบานพักคนงานกอสราง ในระยะที่ 1 ถึงระยะที่ 3 แสดงดัง

รูปที่ 2.10-11 ถึงรูปที่ 2.10-13 รวมทั้งแบบขยายบานพักคนงานกอสราง แสดงดังรูปที่ 2.10-14 

โดยสามารถสรุปการจัดการดานสิ่งแวดลอมบริเวณสํานักงานควบคุมการกอสรางและที่พัก

คนงาน แสดงดังตารางที่ 2.10-1 
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คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 
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ที่มา : ทีป่รึกษาออกแบบโครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อาํเภอบานฉาง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2564 

รูปที่ 2.10-11 ผังบริเวณบานพักคนงานกอสรางของโครงการ ระยะที่ 1 
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ที่มา : ทีป่รึกษาออกแบบโครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อาํเภอบานฉาง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2564 

รูปที่ 2.10-12 ผังบริเวณบานพักคนงานกอสรางของโครงการ ระยะที่ 2 
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คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
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ที่มา : ทีป่รึกษาออกแบบโครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อาํเภอบานฉาง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2564 

รูปที่ 2.10-13 ผังบริเวณบานพักคนงานกอสรางของโครงการ ระยะที่ 3 
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คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
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ที่มา : ทีป่รึกษาออกแบบโครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อาํเภอบานฉาง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2564 

รูปที่ 2.10-14 แบบขยายบานพกัคนงานกอสราง 
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ 

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 2.10-1 การจัดการสิ่งแวดลอมบริเวณสํานักงานควบคุมการกอสรางและที่พักคนงาน 

ประเด็น 
รายละเอียด 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 

1. ระยะเวลากอสราง 36 เดือน 36 เดือน 36 เดือน 

2. จํานวนคนงานกอสราง 

และเจาหนาที่ควบคุมงานกอสราง 

2,890 คน 

- คนงานกอสราง : 2,654 คน 

- เจาหนาที่ควบคุมงานกอสราง 236 คน 

882 คน 

- คนงานกอสราง : 813 คน 

- เจาหนาที่ควบคุมงานกอสราง 69 คน 

1,634 คน 

- คนงานกอสราง : 1,504 คน 

- เจาหนาที่ควบคุมงานกอสราง 130 คน 

3. ที่พักคนงานและสํานักงานควบคุมการกอสราง - ที่พักคนงาน : 2 แหง (1,327 คน/แหง) 

- สํานักงานควบคุมการกอสราง : 1 แหง 236 คน 

- ที่พักคนงาน : 1 แหง (813 คน) 

- สํานักงานควบคุมการกอสราง : 1 แหง 69 คน 

- ที่พักคนงาน : 1 แหง (1,504 คน) 

- สํานักงานควบคุมการกอสราง : 1 แหง 130 คน 

4. รายละเอียดการจัดการดานสุขาภิบาล   
 

 การใชน้ําในระยะกอสราง 

- ที่พักคนงาน คิดอัตราการใชนํ้าบริเวณที่พัก

คนงานกอสราง 150 ลิตร/คน/วัน 

- สํานักงานควบคุมการกอสราง คิดอัตราการ

ใชน้ําบริเวณสํานักงานกอสราง 70 ลิตร/คน/

วัน (คิดในกรณี Worst case ใหคนงาน

ทั้งหมดเขาพื้นที่กอสรางพรอมกัน)  

- ที่พักคนงาน 398 ลูกบาศกเมตร/วัน  

(199 ลูกบาศกเมตร/วัน/แหง) 

- สํานักงานควบคุมการกอสราง  

202.3 ลูกบาศกเมตร/วัน 

- ที่พักคนงาน 122.0 ลูกบาศกเมตร/วัน 

- สํานักงานควบคุมการกอสราง  

61.7 ลูกบาศกเมตร/วัน 

- ที่พักคนงาน 225.6 ลูกบาศกเมตร/วัน 

- สํานักงานควบคุมการกอสราง  

114.4 ลูกบาศกเมตร/วัน 

 ถังเก็บน้ําขนาด 10 ลูกบาศกเมตร  

           (ใหสามารถสํารองน้ําได 3 วัน) 

- ท่ีพักคนงาน 120 ถัง (60 ถัง/แหง) 

- สํานักงานควบคุมการกอสราง 61 ถัง  

- ท่ีพักคนงาน 37 ถัง  

- สํานักงานควบคุมการกอสราง 19 ถัง  

- ท่ีพักคนงาน 68 ถัง  

- สํานักงานควบคุมการกอสราง 35 ถัง  
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ 

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 
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ตารางที่ 2.10-1 การจัดการสิ่งแวดลอมบริเวณสํานักงานควบคุมการกอสรางและที่พักคนงาน 

ประเด็น 
รายละเอียด 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 

5. การจัดการนํ้าเสยี   
 

 ปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้น 

           (คิดปริมาณนํ้าเสียรอยละ 80 ของปริมาณนํ้าใช) 

-  ที่พักคนงาน 318 ลูกบาศกเมตร/วัน  

(159 ลูกบาศกเมตร/วัน/แหง)  

-  สํานักงานควบคุมการกอสราง  

161.8 ลูกบาศกเมตร/วัน   

-  ที่พักคนงาน 97.6 ลูกบาศกเมตร/วัน  

-  สํานักงานควบคุมการกอสราง  

49.4 ลูกบาศกเมตร/วัน   

-  ที่พักคนงาน 180.5 ลูกบาศกเมตร/วัน  

-  สํานักงานควบคุมการกอสราง  

91.5 ลูกบาศกเมตร/วัน   

 ถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป ขนาด 10  

ลูกบาศกเมตร 

- ที่พักคนงาน 32 ถัง (16 ถัง/แหง) 

- สํานักงานควบคุมการกอสราง 17 ถัง  

- ที่พักคนงาน 10 ถัง  

- สํานักงานควบคุมการกอสราง 5 ถัง  

- ที่พักคนงาน 19 ถัง  

- สํานักงานควบคุมการกอสราง 10 ถัง  

6. การจัดการขยะมูลฝอย   
 

 ปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นสูงสุด 

- ที่พักคนงาน คิดอัตราการเกิดขยะมูลฝอย 

0.71 กิโลกรัม/คน/วัน ความหนาแนนขยะ

มูลฝอย 153.57 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร 

- สํานักงานควบคุมการกอสราง คิดอัตราการ

เกิดขยะมูลฝอย 0.44 กิโลกรัม/คน/วัน  

ความหนาแนนขยะมูลฝอย 118.39  

กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร 

 

- ที่พักคนงาน 1,884 กิโลกรัม/วัน  

(942 กิโลกรัม/วัน/แหง) 

 

- สํานักงานควบคุมการกอสราง  

1,271.6 กิโลกรัม/วัน  

 

 

- ที่พักคนงาน 577 กิโลกรัม/วัน 

 

 

- สํานักงานควบคุมการกอสราง  

388.1 กิโลกรัม/วัน  

 

 

- ที่พักคนงาน 1,068 กิโลกรัม/วัน 

 

 

- สํานักงานควบคุมการกอสราง  

719.0 กิโลกรัม/วัน   

 จํานวนถังรองรับขยะมูลฝอยขนาด 200 ลิตร  - ที่พักคนงาน 62 ถัง  (32 ถัง/แหง) 

- สํานักงานควบคุมกอสราง 54 ถัง  

- ที่พักคนงาน 20 ถัง  

- สํานักงานควบคุมกอสราง 18 ถัง  

- ที่พักคนงาน 36 ถัง  

- สํานักงานควบคุมกอสราง 32 ถัง  
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 การขนสงวัสดุอุปกรณและคนงานกอสราง 

ปริมาณวัสดุ เสนทางที่ใชในการขนสง ประเภทรถที่ใชในการขนสง และปริมาณการขนสงวัสดุ และคนงาน

กอสราง มีรายละเอียดตางๆ ดังนี้ 

2.10.3.1 ปริมาณวัสดุกอสราง 

จากการประเมินปริมาณวัสดุที่ใชในการกอสรางทางวิ่งที่ 2 พรอมอุโมงคลอดใตทางวิ่งและทางขับคูขนาน 

 ใชดินประมาณ 12,352,860 ตัน หินคลุกประมาณ 4,476,840 ตัน ทรายประมาณ 2,315,700 ตัน ปูนซีเมนตประมาณ 

705,100 ตัน และเหล็กเสนประมาณ 238,800 ตัน แอสฟลติกคอนกรีตประมาณ 547,296 ตัน รวมปริมาณวัสดุหลัก 

ที่ตองใชทั้งหมดประมาณ 20,636,596 ตัน 

จากกิจกรรมการกอสรางที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่โครงการ ทั้ง 3 ระยะ คาดการณปริมาณวัสดุกอสรางดัง

ตารางที่ 2.10-2 

ตารางที่ 2.10-2 คาดการณปริมาณวัสดุกอสรางที่จะนํามาใชในพื้นท่ีโครงการ 

ขอมูลระยะกอสราง ระยะที่ 1 พ.ศ. 2564-2566 ระยะที่ 2 พ.ศ. 2573-2575 ระยะที่ 3 พ.ศ. 2583-2585 

งานทางวิ่ง ทางขับ อุโมงค 

- ดิน (ตัน) 

- หิน (ตัน) 

- ทราย (ตัน) 

- ปูนซีเมนต (ตัน) 

- เหล็กเสน (ตัน) 

- แอสฟลติกคอนกรีต (ตัน) 

รวม (ตนั) 

 

12,352,860 

4,476,840 

2,315,700 

705,100 

238,800 

547,296 

20,636,596 

 

 

 

 

งานสวนเพ่ิมเติม 

- ดิน (ตัน) 

- หิน (ตัน) 

- ทราย (ตัน) 

- ปูนซีเมนต (ตัน) 

- เหล็กเสน (ตัน) 

รวม (ตนั) 

 

4,972,500 

455,079 

910,158 

223,548 

41,782 

6,603,066 

 

1,989,164 

182,047 

364,093 

89,426 

16,714 

2,641,445 

 

2,739,539 

250,720 

501,440 

123,161 

23,019 

3,637,879 

รวมทั้งสิ้น (ตัน) 27,239,662 2,641,445 3,637,879 

ที่มา : ทีป่รึกษาออกแบบโครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2564 
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2.10.3.2 แหลงวัสดุและเสนทางที่ใชในการขนสง 

โครงการพิจารณาแหลงดินและหินพื้นที่หลักจากเขาชีจรรย (ระยะทางประมาณ 22 กิโลเมตร) โดยใชรถ

สิบลอขนสงเขาสูพื้นที่โครงการใชทางหลวงหมายเลข 332 (สายสัตหีบ-สํานักทอน) ตัดเขาทางหลวงหมายเลข 3  

(ถนนสุขุมวิท) และเขาสูพ้ืนที่โครงการบริเวณเสนทางเขา-ออกดานทิศเหนือ รวมทั้งวัสดุกอสรางอ่ืนๆ จากพื้นที่บริเวณ

ขางเคยีง ไดแก 

- แหลงวัสดุดิน/ดินปนทราย ที่โครงการพิจารณานํามาใชในการถมดินมาจากหลายแหลง ดังตอไปนี ้

- บอทรายเคโระ ระยะทางจากแหลงวัสดุ ถึงสนามบินอูตะเภา 21 กิโลเมตร 

- บอทรายชโรธร 1 และ 2 ระยะทางจากแหลงวัสดุ ถึงสนามบินอูตะเภา 21 กิโลเมตร 

- บอทรายหมอกมุงเมือง ระยะทางจากแหลงวัสดุ ถึงสนามบินอูตะเภา 22 กิโลเมตร 

- บอทรายนพเกาทรายทอง ระยะทางจากแหลงวัสดุ ถึงสนามบินอูตะเภา 40 กิโลเมตร 

- บอดิน โชคบีที ระยะทางจากแหลงวัสดุ ถึงสนามบินอูตะเภา 40 กิโลเมตร 

- บอดิน กรุณาพานิช ระยะทางจากแหลงวัสดุ ถึงสนามบินอูตะเภา 43 กิโลเมตร 

หมายเหตุ : แหลงวัสดุดินอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได 

งานแอสฟลติก 

เนื่องจากงานวัสดุแอสฟลติกคอนกรีตตองใชในปริมาณมากตอวัน ในการดําเนินงานกอสรางจึงพิจารณา

เพ่ือกําหนดที่ตั้งของโรงผลิตในพื้นที่โครงการ รายละเอียดแสดงดังหัวขอ 2.10 การจัดการชวงการกอสรางโครงการ 

(ขอยอย 2.10.2) และเสริมกําลังการผลิตจากโรงงานที่ตั้งอยูในพื้นที่ใกลเคียงเชนจังหวัดระยอง โดยไดกําหนด

ลักษณะและคุณสมบัติทางวิศวกรรมที่ใชงานไว ซึ่งผูรับจางและผูควบคุมงานจะตองกําหนดมาตรการที่จะคงลักษณะ

และคุณสมบัติทางวิศวกรรมที่ตองการ 

งานคอนกรีต 

ในสวนของงานคอนกรีต ในขั้นตนของโครงการจะมีการนําคอนกรีตผสมเสร็จจากภายนอก เพื่อนํามาใช

กอสรางโครงสรางบางสวนเบื้องตน หลังจากนั้น จะมีการตั้ง Concrete Plant ในพื้นที่โครงการ เพื่อผลิตคอนกรีต 

ในการกอสราง โดยคาดวาจะจัดใหมี Concrete Plant อยูทางพื้นที่ฝงตะวันออก ใกลทางเขาชั่วคราวที่ใชกอสราง 

(แสดงดังรูปที่ 2.10-4) ซึ่งทําใหระยะเวลาในการขนสงสั้นไมสงผลตอคุณภาพคอนกรีต 

นอกจากนี้โครงการไดพิจารณาแหลงวัสดุจากแหลงอ่ืนๆ เพ่ือสํารอง จากจังหวัดเพชรบุรีและราชบุรี  

ซึ่งจะขนสงมาทางเรือ และนํามาขึ้นที่ทาเรือจุกเสม็ด ขนสงตอมายังพื้นที่โครงการโดยใชรถบรรทุก 10 ลอลากพวง 

โดยใชทางหลวงหมายเลข 3126 และทางหลวงหมายเลข 3 ถนนสายหลักสําหรับขนสงวัสดุกอสรางเขามายังพื้นที่

โครงการเสดงดังรูปที่ 2.10-15 
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รูปที่ 2.10-15 เสนทางหลักสําหรับขนสงวัสดกุอสรางเขาสูพื้นที่โครงการ 
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2.10.3.3 ประเภทของรถที่ใชในการขนสง 

การขนสงวัสดุกอสรางจากแหลงวัสดุมายังพื้นที่โครงการ ประกอบดวย ดิน หิน ทราย แอสฟลติกคอนกรีต 

จะบรรทุกขนสงดวยรถบรรทุก 10 ลอ ซึ่งตามกฎหมายกําหนดใหมีน้ําหนักบรรทุกสุทธิสูงสุด (รวมน้ําหนักรถ) ไมเกิน 

25 ตัน โดยมีพิกัดน้ําหนักบรรทุกประมาณ 16 ตันตอคัน ขณะที่ปูนซีเมนต และเหล็กเสน จะบรรทุกขนสงดวย

รถบรรทุกพวง 3 เพลา 18 ลอ (Trailer) ซึ่งตามกฎหมายกําหนดใหมีน้ําหนักบรรทุกสุทธิสูงสุด (รวมน้ําหนักรถ)  

ไมเกิน 47 ตัน โดยมีพิกัดน้ําหนักบรรทุกประมาณ 30 ตันตอคัน และจะจํากัดความเร็วรถบรรทุกไมใหเกิน  

60 กิโลเมตรตอชั่วโมง 

2.10.3.4 ปริมาณการขนสงวัสด ุ

การกอสราง ระยะที่ 1 ป พ.ศ. 2564-2566 (3 ป หรือ 36 เดือน) 

การกอสรางในระยะที่ 1 จะประกอบดวยงาน 2 สวน คือ สวนที่ 1 การกอสรางทางวิ่งที่ 2 พรอมอุโมงคลอด

ใตทางวิ่งและทางขับคูขนาน ปริมาณวัสดุหลักที่ตองใช 6 ประเภท ไดแก ดิน หิน ทราย ปูนซีเมนต เหล็กเสน และ 

แอสฟลติกคอนกรีต ซึ่งมีน้ําหนักรวมทั้งหมดประมาณ 20,636,596 ตัน และสวนที่ 2 เปนงานสวนเพิ่มเติม มีวัสดุ

กอสราง 5 ประเภท ไดแก ดิน หิน ทราย ปูนซีเมนต และเหล็กเสน โดยมีน้ําหนักรวมประมาณ 6,603,066 ตัน ดังนั้น 

รวมปริมาณวัสดุกอสรางที่ตองมีการขนสงในการกอสราง ระยะที่ 1 มีน้ําหนักประมาณ 27,239,662 ตัน 

การกอสราง ระยะที่ 2 ป พ.ศ. 2573-2575 (3 ป หรือ 36 เดือน) 

การกอสรางในระยะที่ 2 วัสดุหลักที่ตองใช ไดแก ดิน หิน และทราย ขนสงดวยรถบรรทุก 10 ลอ กําหนด

พิกัดน้ําหนักบรรทุกประมาณ 16 ตันตอคัน-เที่ยว ซึ่งปริมาณวัสดุทั้ง 3 ชนิดมีปริมาณรวม 2,535,304 ตันปูนซีเมนต และ

เหล็กเสน ขนสงดวยรถบรรทุกพวง 3 เพลา 18 ลอ (Trailer) กําหนดพิกัดน้ําหนักบรรทุกประมาณ 30 ตันตอคัน-เที่ยว 

ซึ่งปริมาณวัสดุทั้ง 2 ชนิดมีปริมาณรวม 106,140 ตัน  

การกอสราง ระยะที่ 3 ป พ.ศ. 2583-2585 (3 ป หรือ 36 เดือน) 

การกอสรางในระยะที่ 3 วัสดุหลักที่ตองใช ไดแก ดิน หิน และทราย ขนสงดวยรถบรรทุก 10 ลอ กําหนด

พิกัดน้ําหนักบรรทุกประมาณ 16 ตันตอคัน-เที่ยว ซึ่งปริมาณวัสดุทั้ง 3 ชนิดมีปริมาณรวม 3,491,699 ตัน ปูนซีเมนต 

และเหล็กเสน ขนสงดวยรถบรรทุกพวง 3 เพลา 18 ลอ (Trailer) กําหนดพิกัดน้ําหนักบรรทุกประมาณ 30 ตันตอคัน-

เที่ยว ซึ่งปริมาณวัสดุทั้ง 2 ชนิดมีปรมิาณรวม 146,180 ตัน 

กําหนดใหทําการขนสงในชวงเวลาขนสง 10 ชั่วโมงตอวัน ชวงกลางวัน 09.00-16.00 น. (7 ชั่วโมง) 

กลางคืน 18.00-21.00 น. (3 ชั่วโมง) โดยหลีกเลี่ยงไมใหเกิดผลกระทบตอปรมิาณการจราจรบนถนนในชั่วโมงเรงดวน 

ดังนั้น จะมีจํานวนรถขนสงวัสดุประมาณ 93 คันตอชั่วโมง (รวมไป-กลับ) 

ถนนสายหลักที่โครงการใชเปนเสนทางขนสงวัสดุเขาสูพื้นที่โครงการ คือ ทางหลวงหมายเลข 3 (ถนน

สุขุมวิท) 332 (สายสัตหีบ-สํานักทอน) และ 3126 (พลูตาหลวง-แสมสาร) 
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การจัดการความปลอดภัยในการขนสงวัสดุกอสราง ทั้งภายในและภายนอกสนามบิน : โครงการฯ 

กําหนดใหมีมาตรการระหวางการกอสราง เพื่อลดผลกระทบจากการจราจร โดยใหมีระบบควบคุมการจราจรเทียบเทา

มาตรฐาน (Manual on Uniform Traffic Control Device - MUTCD) ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกําหนดใหมี 

ระยะการเบี่ยง (Taper) ขณะลดชองจราจรใหเพียงพอและสอดคลองกับความเร็ว เพื่อใหการจราจรผานบริเวณกอสราง 

ไดโดยสะดวก ไมติดขัดและไมเกิดอุบัติเหตุ โดยเนนความปลอดภัยเปนหลัก ทั้งภายในและภายนอกสนามบิน ซึ่งจะชวย

ลดผลกระทบดานการจราจรใหแกประชาชนที่มีความจําเปนตองสัญจรผานพื้นที่กอสรางนั้นๆโดยมีเปาหมายหลัก คือ 

การรักษาสภาพการจราจรใหสามารถลื่นไหลไปไดใกลเคียงภาวะปกติมากที่สุด โดยกําหนดใหผูรับจาง ตองดําเนินการ

ดังนี้ 

 วางแผนกําหนดขอบเขตพื้นที่กอสรางที่ตองปดก้ันใหเหมาะสมสอดคลองกับความสามารถในการ

ทํางานของผูรับเหมากอสรางและสภาพการจราจร เพ่ือใชพื้นที่กอสรางนั้นๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดผล

กระทบตอประชาชนนอยที่สุด 

 จัดใหมีการติดตั้งรั้วก้ันบริเวณพื้นที่กอสรางใหเหมาะสมกับสภาพงานและสภาพพื้นที ่

 จัดใหมีการติดตั้งเครื่องหมายและสัญญาณจราจร ตามรูปแบบและแนวทางการติดตั้งเครื่องหมาย 

และสัญญาณของหนวยงานที่เก่ียวของกับงานตามสัญญา ทั้งในชวงเวลากลางวันและกลางคืน 

 สําหรับถนนที่มีปรมิาณการจราจรมาก การติดตั้งเครื่องหมายจราจรชั่วคราว ใหจัดทําเปนปาย สะทอนแสง 

 จัดใหมีทางเบ่ียงหรือขยายผิวจราจรทดแทนผิวจราจรเดิมที่ตองสูญเสียไป 

 วางแผนการขนสงลําเลียงวัสดุกอสรางและเครื่องจักรเครื่องมือการกอสรางใหเหมาะสม โดยหลีกเลี่ยง

การดําเนินการในชวงชั่วโมงเรงดวน 

 ตรวจสอบสภาพยานพาหนะตางๆ ของผูรับเหมากอสรางที่นํามาใชในระหวางการกอสรางใหมีสภาพดี

อยูเสมอ เพ่ือปองกันไมใหยานพาหนะเหลานั้นเกิดชํารุดบกพรองขณะใชงาน และเกิดการกีดขวางการจราจร 

 ควบคุมดูแลใหผูขับข่ียานพาหนะตางๆ ของผูรับเหมากอสรางที่เขามาในพื้นที่กอสรางขับขี่ดวยความ

ระมัดระวังและถูกตองตามกฎจราจร เพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหต ุ

 จัดใหมีเจาหนาที่ดานจราจรไวคอยอํานวยความสะดวกเพิ่มเติมในขณะที่มียานพาหนะเขา-ออก 

จากพื้นที่กอสราง โดยเจาหนาที่ตองแตงกายพรอมกับอุปกรณดานความปลอดภัยสวนบุคคล ตัวอยางแสดงดัง 

รูปที่ 2.10-16 
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รูปที่ 2.10-16 ตัวอยางการแตงกายพรอมกับอุปกรณดานความปลอดภัยสวนบุคคลของเจาที่ดานจราจร 

โดยงานกอสรางเกือบทั้งหมดจะดําเนินการอยูในเขตกอสราง ยกเวนในบางกรณี เชน การขนสงวัสดุ

กอสราง การเคลื่อนยายเครื่องจักรเขาบริเวณกอสรางและการนํารถผสมคอนกรีตเขาบริเวณงาน จําเปนตองรบกวน

ชองจราจรบนเสนทางผานมากกวาปกติ แตจะเปนชวงเวลาสั้นๆ ทั้งนี้ไดพิจารณาถึงความตองการของงาน  

ความจําเปนเรงดวนของงานและสภาพการจราจร การจัดการในระหวางดําเนินการกอสรางบริเวณจุดเขาออก

โครงการตัดกับถนนสุขุมวิท ซึ่งจุดดังกลาวเปนจุดตัดผานพื้นที่การจราจรที่อยูนอกโครงการ ดังนั้นจึงจําเปนตองจัด 

ใหมีการจราจรในระหวางดําเนินการกอสรางโดยพิจารณาถึงการอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยของผูใช

เสนทาง ตองมีการจัดเตรียมเครื่องหมายจราจรชั่วคราว รวมถึงสัญญาณไฟตางๆ อยางพอเพียง ใชเครื่องหมาย 

แตละชนิดใหสอดคลองกับการทํางานและอยูในตําแหนงที่เหมาะสมและปลอดภยั 

ตัวอยางอุปกรณที่จะนํามาใชในการควบคุมความปลอดภัยจราจรระหวางการกอสราง แสดงดัง 

รูปที่ 2.10-17 และตัวอยางการจัดการจราจรเพ่ือรองรบัทางเขา-ออก แสดงดังรูปที่ 2.10-18 รายละเอียด ดังนี้ 
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ปายแสดงจุดเร่ิมตน และสิ้นสุดเขตกอสราง ปายบอกใหใชทางเบี่ยง และลดความเร็ว 

  

ใชสําหรับปดกั้นถนนอาจยาวตลอดความกวางของถนน แผงก้ันคอนกรีต (Barrier) แผงตั้ง 

 

 
 

 

กรวยจราจร ใชกับถนนทีย่านพาหนะใชความเรว็ต่ํา 

 

 
 

ไฟกระพริบ และปายจํากัดความเร็ว 

 

หลอดไฟฟา 

รูปที่ 2.10-17 ตัวอยางอุปกรณที่จะนํามาใชในการควบคุมความปลอดภัยจราจรระหวางการกอสราง 
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- แผงก้ัน (Barricades) /แผงก้ันคอนกรีต (Barrier) ซึ่งมีทั้งแบบถาวรและแบบพลาสติก 

แสดงตัวอยางดังรูปที่ 2.10-18 แถบบนแผงกั้นเปนสีสมสลับขาวที่สะทอนแสง ทะแยงมุมลง 45 องศา ในทิศทาง 

ที่การจราจรผาน 

- ไฟกระพริบ มีแสงตรงและมีกระจกสะทอนแสงติดกับหลอดไปจึงมีประสิทธิภาพในทุกๆ 

สภาพอากาศ สามารถมองเห็นไดในระยะไกล เนื่องจากไฟกระพริบกระจายแสงในมุมแคบ ดังนั้นจึงตั้งไฟกระพริบ 

ใหพุงตรงไปยังการจราจรที่วิ่งเขามา 

- หลอดไฟฟา หลอดไฟฟาที่จัดเรียงตามที่แสดงไวในรูปมีประโยชนมากที่มีการขุดเปนรอง

ตามแนวทางเดินและสถานที่อ่ืนๆ ซึ่งคนเดินเทาและคนขี่จักรยานตองการนําทางและเตือน 

เครื่องหมายจราจรเหลานี้ ตองจัดใหมีและอยูในสภาพสมบูรณตลอดเวลาการกอสราง 

สามารถมองเห็นไดชัดเจนทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน ดังนั้นควรจัดใหมีแสงไฟหรือสัญญาณไฟอยางเพียงพอ 

โดยเฉพาะบริเวณที่เปนจุดเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้หากปายสัญญาณไฟดังกลาวเกิดการสูญหายหรือถูกรถชน

ตองรีบดําเนินการแกไขใหอยูในสภาพพรอมใชงานตตลอดเวลา 

 
ตัวอยางการจัดการจราจรเพ่ือรองรบัทางเขา-ออก 

รูปที่ 2.10-18 ตัวอยางการใชแผงกั้นในการควบคุมความปลอดภัยจราจรระหวางการกอสราง 

2.10.3.5 การขนสงคนงานกอสราง 

การกอสรางจะใชระยะเวลาระยะละ 3 ป หรือประมาณ 36 เดือนเทากัน มีจํานวนคนงานกอสราง 

และเจาหนาที่ควบคุมงานกอสรางสูงสุด 2,890 คน (คนงานกอสราง 2,654 คน และเจาหนาที่ควบคุมงานกอสราง 

236 คน) การขนสงคนงาน จะใชรถโดยสารขนาดกลาง (รถโดยสาร 6 ลอ) ปรมิาณบรรทุก 30 คนตอคัน ใชรถ 10 คัน

ตอวัน โดยคิดไป-กลับ และตองขนใหหมดภายใน 1 ชั่วโมง จะใชรถ 20 คันตอชั่วโมง เวลาขนสงชวงเขางาน  
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(เชา 07.00 น.) ชวงออกงาน (เย็น 16.00 น.) ทํางานวันจันทร-วันเสาร (หยุดวันอาทิตย) โดยใชทางหลวงหมายเลข 3 

(ถนนสุขุมวิท) 332 (สายสัตหีบ-สํานักทอน) และ 3126 (พลูตาหลวง-แสมสาร) เปนหลักในการขนสงคนงานกอสราง 
 

 

2.11 แผนการกอสรางโครงการ  

แผนงานการกอสรางกิจกรรมภายในพื้นที่โครงการ (พื้นที่สนามบินสวนขยาย) ประกอบดวย ทางวิ่งและทาง

ขับที่ 2 อุโมงคลอดใตทางวิ่งและทางขับคูขนาน อาคารผูโดยสารหลังที่ 3 ศูนยการขนสงภาคพื้นที่ หอบังคับการบิน 

ศูนยธุรกิจการคา อาคารสินคา อาคารประกอบอื่นๆ ใชเวลาในการกอสรางแตละระยะประมาณ 36 เดือน รายละเอียด 

การกอสรางแสดงดังตารางที่ 2.11-1 
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ตารางที่ 2.11-1 แผนงานกอสรางของโครงการในพื้นที่สนามบินสวนขยาย 
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ตารางที่ 2.11-1 แผนงานกอสรางของโครงการในพื้นที่สนามบินสวนขยาย 

 
ที่มา : ที่ปรึกษาออกแบบโครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2564 
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2.12 การบริหารจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

สนามบินนานาชาติอูตะเภาในปจจุบันมีหนวยงานที่รับผิดชอบดานอาชีวอนามัย คือ แผนกความปลอดภัย

ในการทํางานและอาชีวอนามัย ซึ่งข้ึนตรงกับกองมาตรฐานทาอากาศยานและการบิน การทาอากาศยานอูตะเภา  

ซึ่งมีหนาที่วางแผน อํานวยการ กํากับการ และดําเนินการเก่ียวกับงานปองกันอุบัติภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอมในการทํางาน วิเคราะห ประเมิน กําหนดมาตรการ ควบคุม ปองกันอันตราย ดําเนินงานรวมกับ

หนวยงานภายในการทาอากาศยานอูตะเภา และหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ โดยในป พ.ศ. 2562 ไดมีประกาศ 

การทาอากาศยานอูตะเภา เรื่อง นโยบายความปลอดภัยทาอากาศยาน (Aerodrome Safety Policy) (แสดงดัง

ภาคผนวก 2-9) เพ่ือดําเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยใหเปนไปตามมาตรฐานแหงชาติและมาตรฐานสากล 

กลาวคือ 

1) การทาอากาศยานอูตะเภา สนับสนุน สงเสริมนโยบายกองทัพเรือ ในการพัฒนาความปลอดภัย 

ทาอากาศยานใหเจริญกาวหนาควบคูกับการเจริญเติบโตของกิจการขนสงทางอากาศ ภายใตกฎหมายและขอกําหนด

ขององคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ 

2) การรายงานความปลอดภัยทาอากาศยานเปนหนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหาร ขาราชการ

พนักงาน และลูกจางทุกคน โดยตองตระหนักถึงและใหความรวมมือในเรื่องความปลอดภัยทาอากาศยานตลอดเวลา 

3) ผูบังคับบัญชาทุกคนตองมีหนาที่ดูแลรับผิดชอบในเร่ืองความปลอดภัยทาอากาศยาน โดยบังคับบัญชา

ใหเปนไปตามกฎ ระเบียบมาตรฐานแหงความปลอดภยัที่กําหนดข้ึนอยางเครงครัด 

4) ผูบริหาร ขาราชการ พลักงาน และลูกจางทุกคน ตองตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานภาย 

ในสนามบินนานาชาติอูตะเภา และการจัดการสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ 

5) จัดใหมีการฝกอบรมซักซอมแผน เพื่อใหมีความมั่นใจวามีบุคลากรที่มีความชํานาญอยางตอเนื่อง  

เพียงพอที่จะดําเนินการใหเปนไปตามกลยุทธและนโยบายความปลอดภยัสนามบินนานาชาติอูตะเภา 

6) รณรงคประชาสัมพันธ จูงใจใหผูเก่ียวของทุกฝายปฏบิัติตามกฎ ระเบียบ และมาตรฐานความปลอดภยั 

ดวยการยอมรับและมีจิตสํานึกจนกระทั่งเปนวัฒนธรรมองคกร 

7) จัดใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว เพื่อใหสัมฤทธิ์ผลในทางปฏิบัติ 

และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 ขอบังคับและคูมือวาดวยความปลอดภัยในการทํางาน 

ในรายละเอียดประกอบแบบ (Specification) ของโครงการ สําหรับคัดเลือกผูรับเหมากอสราง เพ่ือใชเปน

ขอบังคับและคูมือวาดวยความปลอดภัยในการทํางาน รายละเอียดดังนี้ 

1) การปองกันการบุกรุกพื้นที่ขางเคียง : ผูรับจางตองจํากัดขอบเขตการกอสราง และตองปองกันดูแล

ไมใหลูกจางของตนบุกรุกพื้นที่ขางเคียงโดยเด็ดขาด ผูรบัจางตองเปนผูออกคาใชจายคาชดเชย รวมทั้งการแกไขใหคืน

สภาพเมื่อเกิดการเรียกรองคาเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการกระทําของลูกจางของตนในกรณีที่ไปบุกรุกพื้นที่ขางเคยีง 

2) การปองกันบุคคลภายนอกและอาคารขางเคยีง : ผูรบัจางตองปองกันไมใหบุคคลภายนอก หรอืผูที่ไมได

รับอนุญาตจากเจาหนาที่ควบคุมงานเขาไปในบริเวณพ้ืนที่กอสราง ตลอดระยะเวลากอสรางทั้งในเวลากลางวันและ

กลางคืนใหผูรบัจางปฏิบัติตามขอนี้อยางเครงครัด เมื่อถึงเวลาเลิกงานกอสรางในแตละวัน ใหผูรับจางตรวจตราใหทุกคน

ออกไปจากอาคารที่กอสราง ยกเวนยามรักษาการ หรอืการทํางานลวงเวลาของบุคคลที่ไดรับการอนุมัติแลวเทานั้น 
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ผูรับจางจะตองติดตั้ง เคร่ืองปองกันวัสดุตกหลนที่จะเปนอันตรายตอชีวิต หรือสรางความเสียหายตอทรัพย

และอาคารขางเคยีง โดยไมกีดขวางทางสัญจรสาธารณะ 

3) การปองกันสิ่งกอสรางที่มีอยูเดมิ 

- สิ่งปลูกสรางขางเคยีง : ผูรบัจางตองปองกันมิใหเกิดความเสียหายใดๆ แกสิ่งปลูกสรางขางเคยีงใน

ระหวางทําการกอสราง หากเกิดความเสียหายขึ้นผูรับจางจะตองรับผิดชอบแกไข ซอมแซม ใหคืนอยูในสภาพเดิม

โดยเร็ว ในกรณีที่เจาหนาที่ควบคุมงานเห็นวาการปองกันหรือการแกไขที่ผูรับจางทําไวไมเพียงพอ หรือไมปลอดภัย 

อาจออกคําสั่งใหผูรับจางแกไขหรือเพิ่มเติม ไดตามความเหมาะสม 

- สิ่งกอสรางใตดิน : ผูรับจางตองสํารวจจนทราบแนชัดแลววามีสิ่งปลูกสรางที่อยูใตดินในบริเวณ

กอสรางหรือบริเวณใกลเคียง เชน ทอน้ําประปา ทอระบายน้ํา สายโทรศัพท ฯลฯ ซึ่งผูรับจางตองระวังรักษาใหอยูใน

สภาพที่ดีตลอดระยะเวลากอสราง หากเกิดความเสียหายข้ึนผูรับจางตองรับผิดชอบแกไข ซอมแซมใหอยูในสภาพเดิม

โดยเรว็ ในกรณีกีดขวางการกอสราง จําเปนตองขออนุญาตเคลื่อนยาย จากหนวยงานที่เก่ียวของ 

4) การปองกัน รักษางานกอสรางและปองกันเพลงิไหม 

- การปองกันและรักษางานกอสราง : ผูรับจางตองเปนผูรับผิดชอบในการปองกันและรักษางาน

กอสราง รวมทั้งวัสดุอุปกรณที่นํามาติดตั้งหรือเก็บไวในบริเวณกอสราง ตั้งแตเริ่มงานจนกระทั่งผูวาจางรับมอบงาน

งวดสุดทาย ในกรณีจําเปนผูรับจางตองจัดทําเครื่องปองกันความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นกับวัสดุอุปกรณและงาน

กอสราง ไมวาจะเปนการสรางที่กําบัง การปองกัน การขีดขวน การตั้งเครื่องสูบน้ํา ปองกันน้ําทวม และการปองกัน

อ่ืนๆ ที่เจาหนาที่ควบคุมงานเห็นวาเหมาะสม รวมทั้งวิธีการปองกันวัสดุอุปกรณสูญหาย เชน การตรวจคนอยาง

ละเอียดและเครงครัดกับทุกคนที่เขา-ออกบริเวณพ้ืนที่กอสรางตลอดเวลา 

- การปองกันเพลิงไหม : ผูรับจางตองจัดใหมีเครื่องดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ ประจํา

พื้นที่กอสราง รวมทั้งในสาํนักงานชั่วคราว โรงเก็บวัสดุ และในทีต่างๆ ที่จําเปน มีการปองกันอยางเครงครัดตอแหลง

เก็บเชื้อเพลิงและวัสดไุวไฟ โดยจัดใหมีปายเตอืนที่เห็นเดนชัด หามนําไฟหรือวัสดุที่ทําใหเกิดไฟ เขาใกลแหลงเก็บวัสดุ

ไวไฟ หามสูบบุหรี่หรือจุดไฟในอาคารที่กอสรางโดยเด็ดขาด 

5) การหลีกเลี่ยงเหตุเดือดรอนรําคาญ : งานกอสรางหรือการกระทําใดๆ ของลูกจางที่นาจะเปนเหตุ

เดือดรอนรําคาญแกบุคคลในที่ขางเคียงเจาหนาที่ควบคุมงานอาจออกคําสั่งใหผูรับจางทํางานกอสรางนั้นตามวิธีและ

เวลาที่เหมาะสม หรือแจงใหผูรบัจางหาวิธีปองกันเหตุเดอืดรอนดังกลาว ผูรบัจางจะตองเรงดําเนินการในทันท ี

6) อุปกรณเพื่อความปลอดภัยในการทํางาน : ผูรับจางตองจัดสถานที่กอสรางใหมีสภาพแวดลอมที่ดี 

สะอาด ไมมีสิ่งที่จะเปนอันตรายตอสุขภาพและชีวิตของลูกจาง จดใหมีปายเตือนที่เห็นเดนชัด ในบริเวณที่อาจเกิด

อันตรายหรอือุบัติเหตุทุกแหงในบริเวณกอสราง จัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายตางๆ เชน หมวกนิรภัย เข็มขัดนิรภัย 

รั้วกันตกจากที่สูง เปนตน เจาหนาที่ควบคุมงานอาจออกคําสั่งใหผูรับจางปรับปรุงแกไขไดตามความเหมาะสม ใหผู 

รับจางมีการจัดการเรื่องความปลอดภัยอยางเครงครัด และถูกตองตามกฎหมายที่เกี่ยวของตลอดระยะเวลากอสราง 

7) การปฐมพยาบาลและอุปกรณชวยชีวิต : ผูรับจางตองจัดใหมียาและเวชภัณฑสําหรับการปฐมพยาบาล 

และอุปกรณชวยชีวิตที่จําเปนตามความเหมาะสม หรือตามที่กําหนดไวในกฎหมายที่เก่ียวของ และตองจัดการใหมี

เพิ่มเตมิเพียงพออยูเสมอตลอดระยะเวลากอสราง 

8) การประกันภัย : ผูรับจางจะตองจัดใหมีการประกันภัยสําหรับความเสียหายตอบุคคลทุกคน 

ที่เกี่ยวของ และไมเกี่ยวของโดยตรงกับการกอสรางตามกฎหมาย และประกันภัยสําหรับความเสียหายตอทรัพยสิน 

ในบริเวณกอสรางและขางเคียง รวมความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอุบัติเหตุอื่นๆ ตามระบุในสัญญาหรือ 
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ตามกฎหมาย ตามมูลคาของงานกอสรางและตามระยะเวลากอสรางตามสัญญา โดยไดรบัความเห็นชอบจากเจาหนาที่

ควบคุมงานและผูวาจางกอน 

9) การรายงานอุบัติเหตุ : เมื่อมีอุบัติเหตุใดๆ เกิดข้ึนในพื้นที่บริเวณกอสราง ไมวาเหตุนั้นๆ จะมี

ผลกระทบตองานกอสรางหรือไมก็ตามใหตัวแทนผูวาจางรีบรายงานเหตุที่เกิดนั้นๆ ใหเจาหนาที่ควบคุมงาน 

ทราบในทันที แลวทํารายงานเปนลายลักษณอักษรระบุรายละเอียดเหตุการณที่เกิดขึ้น การแกไขเหตุการณนั้นๆ  

และการปองกันไมใหเกิดขึ้นอีก 

 ขอกาํหนดและเงื่อนไขดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสําหรับผูรับเหมา 

เพ่ือใหการดําเนินงานกอสรางโครงการสามารถดําเนินการควบคูไปพรอมกับ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดลอมในการทํางาน อันหมายถึง การกระทําหรือสภาพการทํางาน ซึ่งปลอดจากเหตุอันจะทําใหเกิด 

การประสบอันตรายตอชีวิต รางกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัยอันเนื่องจากการทํางานหรือเก่ียวกับการทํางาน  

โดยจะกําหนดไวในขอกําหนดผูวาจาง (TOR) มีประเด็นพิจารณา ไดแก 

1) การตรวจสอบใหผูรับเหมากอสรางจัดทําแผนงานดานความปลอดภัยในการทํางานสําหรับงานกอสราง 

2) การตรวจสอบแผนงานดานความปลอดภัยในการทํางานสําหรับงานกอสราง ซึ่ งอยางนอย 

ตองประกอบดวย 

 แผนควบคุมดูแลความปลอดภัยในการทํางานที่สอดคลองกับกฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน 

 แผนฝกอบรมใหความรูดานความปลอดภัยในการทํางานแกลูกจางที่มีหนาที่เก่ียวของกับ 

การทํางาน 

 แผนรณรงคสงเสริมความปลอดภัยในการทํางาน 

 แผนการตรวจสอบ วิเคราะห และรายงานอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 

3) การตรวจสอบรายงานผลการดําเนินการตามแผนงานดานความปลอดภัยในการทํางาน 

4) การตรวจสอบระบบการจัดการดานความปลอดภัยในการทํางานของโครงการ ซึ่งอยางนอย  

ตองประกอบดวย 
 

 นโยบายดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

 โครงสรางการบริหารดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

 แผนงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน และการนําไปปฏบิัต ิ

 การประเมินผลและทบทวนการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม 

ในการทํางาน 

 การดําเนินการปรับปรุงดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

 ใหผูรบัเหมากอสรางปรับปรุง และพัฒนาระบบการจัดการดานความปลอดภยัในการทํางาน 

 ระบบการจดัการดานนิรภัยของสนามบิน (Aerodrome Safety Management System) 

ปจจุบันการทาอากาศยานอูตะเภา มีระบบการจัดการดานนิรภัยของสนามบิน (Aerodrome Safety 

Management System) พรอมทั้งแผนการดําเนินงานดานความปลอดภัยของทาอากาศยาน (Aerodrome Safety 

Planning) ซึ่งมีวัตถุประสงคและเปาหมายการดําเนินงานดานความปลอดภยัของทาอากาศยาน ดังนี้ 
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1) เพ่ือใหทาอากาศยานสามารถนําระบบการจัดการดานนิรภัยฯ ไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม 

สอดคลองกับนโยบายและตามเปาหมายดานความปลอดภัยของทาอากาศยานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สูงสุด ถูกตอง ตามขอบังคับ ขอกําหนดและมาตรฐานสากล จนกลายไปเปนวัฒนธรรมดานความปลอดภัยขององคกร

ในที่สุด 

2) เพ่ือใหทาอากาศยานมีขั้นตอน กระบวนการดําเนินงาน ในการระบุหรือคนหา อันตรายหรือ เหตุการณ

ที่อาจจะสงผลกระทบตอความปลอดภัยของการดําเนินงานที่เก่ียวของกับการใหบริการของ ทาอากาศยานไดอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3) เพื่อใหสรางความมั่นใจไดวากระบวนการระบุหรือคนหาอันตรายและเหตุการณที่เกี่ยวของของ 

ทาอากาศยาน มีการประเมินความนาจะเปนของโอกาสที่อันตรายหรือเหตุการณจะเกิดข้ึนและผลกระทบที่ตามมา 

โดยไดมี รายละเอียด ข้ันตอน แนวทาง ระเบียบการปฏิบัติ สําหรับใชในการปองกันอันตรายหรือเหตุการณดังกลาว 

บรรจุอยูในระบบการดําเนินงานของทาอากาศยาน (Operational System) ซึ่งทาอากาศยานสามารถควบคุมและ

ปรับเปลี่ยนระบบการดําเนินงานฯ ไดอยางรวดเร็วและตลอดเวลา สอดคลองเหมาะสมกับสถานการณที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

4) เพื่อใหทาอากาศยานสามารถไดรับใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะ (Aerodrome 

Certificate) จากหนวยงานกํากับดูแล และสรางความมั่นใจเรื่องความปลอดภัย ใหกับผูใชบริการทาอากาศยาน 

โดยไดกําหนดระดับเปาหมายการดําเนินงานดานความปลอดภัยของทาอากาศยาน (Acceptable Level 

of Safety-ALOS) เปน 2 ระดับคือ ระดับทาอากาศยาน และระดับกองของทาอากาศยาน พรอมทั้งมีกระบวนการ 

แกไข ติดตามและวิเคราะหแนวโนมระดับความปลอดภัย (ALOS) ของทาอากาศยาน และมีการแกไข ปรับปรุง และ

ทบทวนคูมือระบบการจัดการความปลอดภัยทาอากาศยาน เปนประจําทุกเดือน 

สําหรับหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานความปลอดภัยทาอากาศยาน ประกอบดวย 

1) วางแผนและควบคุมกํากับดูแลการดําเนินงานในดานตาง ๆ ของทาอากาศยาน ใหไปตามมาตรฐาน

(Standards) และความปลอดภัยของทาอากาศยาน (Aerodrome Safety) และมาตรฐานสากลและขอกําหนดตาง ๆ 

เพ่ือใหสามารถไดรับใบรับรองทาอากาศยาน (Aerodrome Certificate) 

2) ดําเนินการและรักษาไวซึ่งระบบการจัดการความปลอดภัยตามมาตรฐานของหนวยงานกํากับ โดยให

การปฏิบัติเปนไปตามขอกําหนด (Compliance) และดําเนินการใหเกิดการบังคับใชตามขอกําหนดดวยการจัดใหมี

การตรวจสอบการปฏิบัติงานของ กทภ. 

3) จัดทําและปรับปรุงคูมือสนามบิน (Aerodrome Manual) บรรณสารการบินประเทศไทย (AIP 

Thailand) 

4) วางแผนการตรวจและประเมินผลกิจกรรมความปลอดภัยทาอากาศยานตอคณะกรรมการความปลอดภัย 

ทาอากาศยาน 

5) เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาโครงการความปลอดภัยทาอากาศยาน ตอคณะกรรมการความปลอดภัย 

ทาอากาศยาน 

6) เผยแพรขาวสารและอบรมชี้แจงเจาหนาที่ดําเนินการความปลอดภัยทาอากาศยาน และหนวยงาน 

ที่เก่ียวของทราบ 

7) รวบรวมขอมูลหลักฐานอุบัติเหตุ อุบัติการณ และอันตรายที่เกิดขึ้น  
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8) ติดตามผลการแกไขการตรวจสภาพสนามบินประจําวัน ประจําสัปดาห และการตรวจติดตามระบบ

การจัดการความปลอดภยัประจําเดือน 

9) กําหนดมาตรการและเตรียมขอมูลการเกิดอุบัติเหตุ ใหกับผูที่ไดรับมอบหมาย ในการใหขาว 

แกสื่อมวลชนกรณีที่มีความจําเปน 

10) รวบรวมและจัดทําระเบียบ คําสั่ง คูมือ เอกสารเทคนิค คําแนะนําของ ทาอากาศยานอูตะเภา  

ใหหนวยงานที่เก่ียวของใชเปนเอกสารอางอิงงานควบคุมการรักษาความปลอดภัยของทาอากาศยานอูตะเภาในการ

ปฏิบัติงาน เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานที่ การทาอากาศยานอูตะเภา กําหนด 

11) ใหการสนับสนุนและเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาทีเ่ก่ียวของกับการดําเนินการ ใหกับหนวยงานอ่ืนๆ 

ภายในทาอากาศยาน 

12) กํากับดูแลการดําเนินงานของหนวยงานที่จัดจางจากแหลงภายนอก (Outsourcing) ในหนาที ่

ความรับผิดชอบ 

13) ปฏิบัติงานอ่ืนที่เก่ียวของหรืองานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

14) รวบรวมขอมูล การเปลี่ยนแปลงทางดานกายภาพในเขตการบิน เพ่ือแกไขใน Aerodrome ICAO 

Chart, Aerodrome obstacle chart, Aerodrome Ground Movement chart, Aerodrome Parking and 

Docking chart 

การสอบสวนเหตุการณดานความปลอดภัยที่เกิดขึ้นภายในทาอากาศยาน เปนการคนหาสาเหตุ ปจจัย 

ของเหตุการณตางๆ ที่เกิดข้ึน (อุบัติเหตุ อุบัติการณ) แลวดําเนินการวิเคราะหขอมูลเพื่อหาสาเหตุและองคประกอบ

สาเหตุของอุบัติเหตุรวมทั้งเสนอแนะการแกไข เพื่อใหผูบริหารทราบและสั่งการแกไขปองกันมิใหเกิดอุบัติเหต ุ

ในทํานองเดียวกันอีก โดยกรณีอากาศยานอุบัติเหตุ อุบัติการณรายแรงและอุบัติการณ จะมีการรายงานดานความปลอดภัย

ของทาอากาศยาน โดยการสอบสวนและการวิเคราะหอากาศยานอุบัติเหตุ อุบัติการณรายแรงและอุบัติการณ

ดําเนินการโดยคณะกรรมการสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุของอากาศยานในราชอาณาจักร แตสําหรับคณะกรรมการ

สอบสวนดานความปลอดภัยของทาอากาศยาน จะทําการรวบรวมขอมูลในเบื้องตนกอนเพ่ือใชในการสนับสนุนขอมูล

แกคณะกรรมการสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุของอากาศยานในราชอาณาจักร และหลังจากที่ไดมีการสรุป 

ผลการสอบสวนเรียบรอยแลว คณะกรรมการสอบสวนของทาอากาศยานก็จะเขาสูที่ประชุมคณะกรรมการ 

ความปลอดภัยทาอากาศยานเพื่อพิจารณา จัดทําเปนแนวทางในการปองกันไมใหเกิดเหตุการณดังกลาวข้ึนอีก 

กรณีเปนอุบัติการณที่ไมเก่ียวของกับอากาศยาน เชน เหตุการณทั้งหลายที่ไมใชอากาศยานอุบัติเหตุ 

อากาศยานอุบัติการณและอากาศยานอุบัติการณรายแรงที่เกิดข้ึนโดยเปนอุบัติการณที่เกิดขึ้นระหวางยานพาหนะ 

ชนกับยานพาหนะ ยานพาหนะชนกับสิ่งอํานวยความสะดวกหรือเหตุการณอ่ืนๆ ที่เกิดข้ึนในเขตการบิน การสอบสวน

หาสาเหตุจะดําเนินการโดยคณะกรรมการสอบสวนดานความปลอดภัยของทาอากาศยานเพื่อหาสาเหตุและแนวทาง 

การแกไข ปรับปรุงดานความปลอดภัย โดยจะรายงานใหผูอํานวยการการทาอากาศยานและคณะกรรมการ 

ความปลอดภัยทาอากาศยานรวมทั้งผูเกี่ยวของทราบเพื่อการดําเนินการปรับปรุงแกไขตามข้ันตอนตอไป โดยแผนก

ความปลอดภัยทาอากาศยานมีหนาที่ในการประสานงานกับ คณะกรรมการสอบสวนดานความปลอดภัยของทาอากาศยาน 

เก่ียวกับผลการวิเคราะหฯ หาสาเหตุของเหตุการณมาใชในการกําหนดแนวทางปองกันตอไป ตอมาคณะกรรมการ

สอบสวนดานความปลอดภัยนําเสนอผลการสอบสวนดานความปลอดภัย ซึ่งประกอบดวยผลการวิเคราะหสาเหตุ 
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ของเหตุการณที่เกิดข้ึน คําแนะนําในการแกไข ตอคณะกรรมการความปลอดภัยทาอากาศยานเพื่อมอบหมาย 

ใหหนวยงานผูรับผิดชอบของทาอากาศยานรบัไปดําเนินการแกไขตอไป 

การประเมินความเสี่ยงของอันตรายที่เปนสาเหตุของเหตุการณที่เกิดขึ้น คณะกรรมการความปลอดภัย

ดําเนินการโดยใชแนวทางการประเมินและการลดความเสี่ยงดานความปลอดภัย (Safety Risk Assessment and 

Mitigation) เพื่อประเมินความเสี่ยงดานความปลอดภัยของอันตรายหลังจากดําเนินการแกไขตามผลการสอบสวนวา

อยูในเกณฑที่ยอมรับไดหรือไม หากประเมินแลวคณะกรรมการมีความเห็นวาอันตรายที่มีอยูยังไมสามารถยอมรับ

ความเสี่ยงไดคณะกรรมการความปลอดภัยของทาอากาศยานจะดําเนินการและออกมาตรการใหมเพ่ือลดระดับ 

ความเสี่ยงดานความปลอดภยัใหอยูในเกณฑที่สามารถยอมรับไดตอไป 

ในการลดความเสี่ยงดานความปลอดภัย (Safety Risk Mitigation) หลังจากที่แผนกความปลอดภัย 

ทาอากาศยานไดดําเนินการประเมินระดับความเสี่ยงดานความปลอดภยั แลวจะนําผลการประเมินดังกลาวเขาประชุม

รวมกับคณะกรรมการความปลอดภัยทาอากาศยาน ซึ่งหากความเสี่ยงมีความเกี่ยวของและมีผลกระทบตอหนวยงาน

ภายในและภายนอกของทาอากาศยาน อาทิเชน สายการบิน หอบังคับการบิน สถานีอุตุนิยมวิทยา ฯลฯ แผนก 

ความปลอดภัยทาอากาศยานจะจัดทําหนังสือเชิญหนวยงานที่เก่ียวของเขารวมการประชุม เสนอแนะ แนวทางในการ

ลดความเสี่ยงดังกลาวตอไป แตหากตรวจพบวา อันตรายบางประเภทมีผลการประเมินความเสี่ยงอยูในระดับที่ยอมรับ

ไมได แผนกความปลอดภัยทาอากาศยานจะดําเนินการโดยขออนุมัติผูอํานวยการการทาอากาศยาน และนําผล 

การดําเนินงานเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการความปลอดภยัในภายหลัง 

โดยในอนาคตภายหลังเปดดําเนินการทางวิ่งเสนที่ 2 หนวยงานที่ดําเนินการตามขอกําหนดความปลอดภัย

ในการดําเนินงานสนามบินจะตองมีภารกิจที่สอดรับกับวัตถุประสงคดานการความปลอดภัยของทาอากาศยาน  

เพ่ือใหการจัดการดานนิรภัยของทาอากาศยานอูตะเภา เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ตาม พ.ร.บ. การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 (ฉบับที่ 11) แกไขเพ่ิมเติมป พ.ศ. 2556 และ ขอบังคับของคณะกรรมการบิน

พลเรือน ฉบับที่ 82 วาดวยเร่ือง ระบบการจัดการดานนิรภัยของทาอากาศยาน รวมทั้งขอกําหนดขององคการการบิน

พลเรือนระหวางประเทศ (ICAO)  

โครงการไดเพิ่มเติมแผนผังของระบบการจัดการดานนิรภัยของสนามบิน ซึ่งอางอิงรายละเอียด 

ตามขอบังคับของของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 82 ซึ่งกําหนดใหผูที่ไดรับใบอนุญาตจัดตั้งสนามบิน

สาธารณะจะดําเนินการสนามบินสาธารณะไดก็ตอเมื่อไดจัดระบบการจัดการดานนิรภัยของสนามบิน ปจจุบัน 

การทาอากาศยานไดจัดทําระบบการจัดการดานนิรภัยของสนามบินและแผนฉุกเฉิน ของทาอากาศยานนานาชาต ิ

อูตะเภา โดยจัดทําเปนสวนหนึ่งของคูมือสนามบินที่ตองยื่นใหสํานักงานการบินพลเรือนใหความเห็นชอบ โดยโครงการ

ไดเพิ่มเติมแผนผังของระบบการจัดการดานนิรภัยของสนามบินซึ่งอางอิงรายละเอียดตามขอบังคับของคณะกรรมการ

การบินพลเรือน ฉบับที่ 82 แสดงดังรูปที่ 2.12-1 
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2.13 แผนฉุกเฉินของทาอากาศยาน 

แผนฉุกเฉินทาอากาศยานใชเปน ข้ันตอน กระบวนการดําเนินงานในการเตรียมการ ควบคุม (Control) 

และสั่งการ (Commands) การแกไขกับสถานการณ หรือ เหตุการณฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นภายในเขตความรับผิดชอบ

และพื้นที่บริเวณใกลเคยีงของทาอากาศยาน โดยประสานความรวมมือ (Co-Ordination) ระหวางหนวยงานทั้งภายใน 

ภายนอกของทาอากาศยานและชุมชนรอบบริเวณทาอากาศยานในการชวยเหลือสนับสนุนทาอากาศยานโดยมี

จุดประสงคเพื่อลดความรุนแรง รักษาชีวิตและทรัพยสินของผูโดยสาร อากาศยาน และผูที่เก่ียวของ ขอบเขตและ

ความรับผิดชอบของทาอากาศยาน มีรายละเอียดดังนี้ 

พื้นที่ภายในเขตทาอากาศยาน (On-Airport) และพื้นที่นอกเขตทาอากาศยาน (Off-Airport) รัศมีไมเกิน 

8 กิโลเมตรจากจุดอางอิงของสนามบิน 

การฝกซอมแผนฉุกเฉินของทาอากาศยาน จัดใหมีการฝกซอม 3 ลักษณะคือ 

- การฝกซอมแบบจําลอง (Table Top) โดยงานมาตรฐานและความปลอดภัยทาอากาศยาน รวมกับ

สวนดับเพลิง-กูภัยทาอากาศยาน จัดใหมีการฝกซอม เปนประจําทุก 6 เดือน โดยเชิญหนวยงาน

ภายในทาอากาศยาน (สายการบิน) เขารวมฝกซอม 

- การฝกซอมแบบบางสวนของแผนฉุกเฉิน (Partial) โดยงานมาตรฐานและความปลอดภัยทาอากาศยาน 

รวมกับสวนงานผูรับผิดชอบในแผนฯ ที่จะฝกซอม โดยจัดใหมีการฝกซอม เปนประจําทุก 1 ป  

โดยเชิญหนวยงานภายในและภายนอกที่ระบุอยูในแผนฯ ดังกลาว เขารวมฝกซอม 

- การฝกซอมแบบเต็มรูปแบบ (Full Scale) โดยงานมาตรฐานและความปลอดภัยทาอากาศยาน 

รวมกับสวนงานทุกสวนงานของทาอากาศยาน โดยจัดใหมีการฝกซอม เปนประจําทุก 2 ป  

โดยเชิญหนวยงานภายในและภายนอกที่ระบุอยูในแผนฯ ดังกลาว เขารวมฝกซอม 

หลังจากการฝกซอมเสร็จสิ้น หนวยงานที่เปนผูรับผิดชอบในการฝกซอมแตละครั้งจะเปนผูสรุปผล 

การฝกซอมสงใหกับ งานมาตรฐานและความปลอดภัยทาอากาศยาน ดําเนินการเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ

ฝกซอมแผนฉุกเฉินฯ เพื่อพิจารณา หาขอสรปุ ขอเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานเพ่ือความปลอดภัย ซึ่งเมื่อดําเนินการ

เสร็จสิ้น งานมาตรฐานและความปลอดภัยทาอากาศยานก็จะเสนอตอ กองมาตรฐานและความปลอดภัยทาอากาศยาน 

ตอไป 

องคประกอบของแผนฉุกเฉินของทาอากาศยาน แบงออกเปน 14 บท ดังนี้  

1. อากาศยานอุบัติเหตุ (Aircraft Accident) หมายถึง เหตุการณที่อากาศยานชนกับพื้นดิน อากาศยาน 

พาหนะ หรือสิ่งปลูกสราง ซึ่งสงผลใหเกิดความเสียหาย เพลิงไหม การบาดเจ็บหรือเสียชีวิต 

2. อากาศยานอุบัติการณภาคพื้น (Aircraft Ground Incidents) หมายถึง กรณีที่อากาศยานไมสามารถ

ขับเคลื่อนดวยกําลังเครื่องยนต ซึ่งอาจจะเปนเพราะประสบอุบัติเหตุหรืออุบัติการณที่กอความเสียหายเพียงเล็กนอย 

เสียหายมากหรือขั้นสูญเสียหมดทั้งลํา 

3. อากาศยานประสบภัยขณะทําการบิน (In-flight Emergencies) เหตุฉุกเฉินที่เกิดข้ึนหรือคาดวา 

จะเกิดข้ึนกับอากาศยานขณะทําการบิน 
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4. เพลิงไหมและการระเบิด (Structural Fires and Explosions) เพลิงไหมหรือการระเบิดที่ทาอากาศยาน 

ซึ่งนอกเหนือจากที่เกิดขึ้นกับอากาศยานจําแนกออกไดอยางกวางๆ เปนเหตุเพลิงไหมสิ่งปลูกสราง หรือเพลิงไหมใน

เขตทาอากาศยาน 

5. อุบัติเหตุและอุบัติการณ จากสินคาอันตราย (Dangerous Goods Accidents and Incidents) 

เหตุการณที่เกิดข้ึนเนื่องจากการขนสง เก็บรักษาหรือการใชสินคาอันตรายบนอากาศยาน หรือภายในเขตทาอากาศยาน 

ทั้งนี้รวมถึงเหตุการณที่มีผลทําใหผูคนไดรับบาดเจ็บ ทรัพยสินเสียหาย เพลิงไหม การแตกหัก การลนหก การรั่วไหล 

การแผรังสี หรือเหตุการณเนื่องจากการบรรจุหีบหอไมรัดกุม หรือการเก็บรักษาอยางไมถูกตอง ตลอดจนความผิดพลาด

ในการใชสารอันตราย 

6. ภัยธรรมชาติ (Natural Disasters) คือ อุบัติภัยที่เกิดขึ้นจากการกระทําของธรรมชาติ 

7. การกอกวนจากฝูงชน (Domestic Disturbances) กรณีปญหาตางๆ ที่เกิดจากฝูงชนเปนจํานวนมาก 

เชน การรวมตัวหรือการเคลื่อนตัวของกลุมคนมายังทาอากาศยาน หรือพื้นที่โดยรอบทาอากาศยาน เหตุการณเชนนี้ 

จะกอความวุนวายหรืออาจกอเหตุรายแรงขึ้นกับการจราจรตามปกติ รวมทั้งการสัญจรของผูโดยสารที่มาใชบรกิาร 

8. การแทรกแซงโดยมิชอบดวยกฎหมาย (Unlawful Interference) ประกอบดวย การกระทําอันมิชอบ

ดวยกฎหมายตอกิจการการบิน รวมถึงการกอการรายอยางไมเปดเผย หรือการกระทําที่จงใจใหเกิดอันตรายขึ้นกับ

บุคคล หรือทรัพยสินในความรับผิดชอบของทาอากาศยาน 

9. การขูวางระเบิดอากาศยานและอาคารสถานที่ (Bomb Threats) กรณีที่ทาอากาศยานไดรับแจงวา  

มีวัตถุระเบิดหรือวัตถุที่มีคุณสมบัติในการทําลายซุกซอนอยูในอากาศยานหรือบริเวณใกลเคียงกับอากาศยาน 

ยานพาหนะ หรือสิ่งปลูกสราง 

10. วัตถุระเบิด (Unexploded Devices) หมายถึง ระเบิดหรือวัตถุที่ใชวางเพลิง หรือกอวินาศกรรม  

ซึ่งเปนวัตถุอันตรายและถูกประกอบข้ึนมาเพื่อหวังผลในการทําลาย ทั้งนี้ หมายรวมถึงวัตถุตองสงสัยวาจะมีวัตถุ

ระเบิดซุกซอนอยูดวย 

11. การปลนยึดอากาศยาน อาคาร และตัวประกัน (Unlawful Seizure) กรณีการเขาครอบครองอากาศยาน 

สถานที่ หรือวัตถุและจับวัตถุและจับตัวบุคคลโดยมิชอบดวยกฎหมาย ซึ่งอาจใชวิธีการขมขูที่จะใชกําลังรุนแรง หรือ

เพ่ือการแกแคน 

12. ผูประสบภัย (Casualties) หมายถึง ผูโดยสารที่ไดรับบาดเจ็บอยูภายในตัวอากาศยาน ซึ่งประสบ

อุบัติเหตุ หรือเหตุอันตรายอยางอ่ืน ทั้งนี้หมายรวมถึง ผูโดยสารบาดเจ็บทางกายหรือทางจิตใจ หรือผูปวยที่อยู 

บนเคร่ืองที่กําลังเขาสูสนามบิน หรือผูปวยที่อยูภายในเขตทาอากาศยาน 

13. ภัยสึนามิ (Tsunami) หมายถึง ภัยธรรมชาติที่มีผลมาจากแผนดินไหวในทะเล ทําใหเกิดคลื่นยักษ 

พัดเขาชายฝงทะเล 

14. เหตุฉุกเฉินทางการแพทย-เชื้อโรคติดตอและการกักกันโรค (Public Health Emergency) หมายถึง 

เชื้อโรคที่สามารถติดตอไปยังผูอ่ืนและจําเปนตองแยกบุคคลดังกลาวออกจากประชาชนทั่วไปเพื่อปองกันการแพรเชื้อ 
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สําหรับหลักเกณฑในการพิจารณาหัวขอที่ใชในการซอมแผนฉุกเฉินในแตละครั้งนั้น งานมาตรฐานและ

ความปลอดภัยทาอากาศยาน เปนผูเลือกหัวขอ เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยทาอากาศยาน 

พิจารณาหัวขอฝกซอม โดยพิจารณาจากผลการตรวจประเมินดานความปลอดภัยประจําป (Internal Audit) วาหัวขอใด

มีความบกพรอง และพิจารณาจากความเหมาะสมของสถานการณ 

นอกจากนี้โครงการไดเพ่ิมเติมแผนผังแผนฉุกเฉิน (Aerodrome Emergency Plan) ซึ่งเปนแผนที่

สนามบินตองดําเนินการจัดทําตามขอกําหนดของสํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย ฉบับที่ 4 วาดวย

มาตรฐานสนามบิน พ.ศ.2562 เพื่อประโยชนในการเตรียมความพรอมของสนามบินในการเผชิญเหตุฉุกเฉินที่อาจจะ

เกิดขึ้นในสนามบินหรือบริเวณใกลเคียง และลดผลกระทบโดยเฉพาะอยางยิ่ง การชวยชีวิต ทรัพยสิน และการรักษา 

การปฏิบัติการของอากาศยาน โดยแผนฉุกเฉินจะระบุกระบวนการสําหรับการประสานการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

ที่เกี่ยวของทั้งหมดเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิน ทั้งนี้ แผนผังฉุกเฉินทาอากาศยานนานาชาติอูตะเภาไดรับความเห็นชอบ 

จากสํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทยแลวเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 โดยโครงการไดใชแผนฉุกเฉิน

ดังกลาวประกอบกับการขอกําหนดของสํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย ฉบับที่ 4 เปนแนวทางอางอิง 

ในการจัดทําแผนผังแผนฉุกเฉินสนามบินแสดงดังรูปที่ 2.13-1 
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ที่มา :  จัดทําโดยที่ปรึกษา สกพอ. โดยอางอิงขอกําหนดของสํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย ฉบับที่ 4 วาดวยมาตรฐานสนามบิน พ.ศ.2562, และแผนผังฉุกเฉินทาอากาศยานนานาชาติอูตะเภาไดรับความเห็นชอบ

จากสํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทยแลวเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ประกอบการจัดทํา 

รูปที่ 2.13-1 แผนผังแผนฉุกเฉินของสนามบิน 
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 แผนรักษาความปลอดภัยทาอากาศยาน (Airport Security Programme : ASP) 

การทาอากาศยานอูตะเภา ไดจัดทําแผนรักษาความปลอดภัย สนามบินนานาชาติอูตะเภา ใหสอดคลอง 

กับแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแหงชาติ (National Civil Aviation Security Programme : NCASP) 

ที่จัดทําโดยสํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย และมาตรฐานสากลขององคการการบินพลเรือนระหวาง

ประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) เพื่อเปนมาตรฐานและแนวทางในการปฏิบัติงาน

รักษาความปลอดภัย ณ สนามบินนานาชาติอูตะเภา ระยอง พัทยา โดยมาตรการการรักษาความปลอดภัยที่กําหนด

อยูในแผนรักษาความปลอดภัยสนามบินนานาชาติอูตะเภา  ระยอง พัทยา เปนมาตรการเชิงปองกันและมาตรการ 

เชิงรกุ และมีการทบทวนปรับเปลี่ยนมาตรการใหสอดคลองตอภัยคกุคามที่เกิดข้ึนอยางตอเนื่อง เทาทันตอสถานการณ

ปจจุบัน 

 มาตรการการรักษาความปลอดภัยเชิงปองกัน (Preventive Security Measures) 

การทาอากาศยานอูตะเภากําหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัยที่เปนมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ  

และสอดคลองกับขอกําหนดของรฐัและมาตรฐานสากลดังนี้ 

2.13.2.1 มาตรการที่เกี่ยวของกับการควบคุมการผานเขา-ออก (Measures Relating to Access Control)  

การทาอากาศยานอูตะเภาไดกําหนดพื้นที่หวงหามเพ่ือการรักษาความปลอดภัยในเขตทาอากาศยาน จัดให

มีการออกบัตรรักษาความปลอดภัยบุคคลและยานพาหนะที่ไดรับอนุญาตใหผานเขา-ออกพื้นที่หวงหาม กําหนด 

ชองทางผานเขา-ออก พรอมทั้งจัดเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําชองทางเพื่อตรวจสอบบุคคล สัมภาระ  

และยานพาหนะกอนผานเขา-ออกพื้นที่หวงหาม เพื่อปองกันการผานเขา-ออกโดยไมไดรับอนุญาต 

2.13.2.2 มาตรการที่เกี่ยวของกับอากาศยาน (Measures Relating to Aircraft)  

การทาอากาศยานอูตะเภา และผูดําเนินการเดินอากาศ (Aircraft Operator) รวมกันรับผิดชอบ 

ในการรักษาความปลอดภัยอากาศยานที่จอดอยูในพื้นที่ปฏิบัติการบิน (Airside) ของทาอากาศยาน โดยสนามบิน

นานาชาติอูตะเภา ไดติดตั้งไฟสองสวางบริเวณจุดจอดอากาศยานรวมถึงการเฝาตรวจตระเวนรักษาความปลอดภัย

พื้นที่ทาอากาศยานที่มีอากาศยานจอดอยู โดยสายตรวจเดินเทา สายตรวจยานพาหนะ และกลองโทรทัศนวงจรปด 

(Closed Circuit Television : CCTV) นอกจากนั้นผูดําเนินการเดินอากาศ สามารถจัดใหมีมาตรการเพ่ิมเติม 

เพื่อรักษาความปลอดภัยอากาศยานที่จอดอยู เชน การตรวจสอบ/ตรวจคนอากาศยานกอนออกเดินทาง การควบคุม

บุคคล/ยานพาหนะที่เขาถึงบริเวณที่อากาศยานจอดอยู และการควบคุมชองทางทั้งหมดที่นําไปสูภายในอากาศยาน 

ที่จอดอยู เปนตน 

2.13.2.3 มาตรการที่เกี่ยวของกับผูโดยสารและสัมภาระไมลงทะเบียน (Measures Relating to Passenger 

and Their Cabin Baggage) 

การทาอากาศยานอูตะเภา มีหนาที่รับผิดชอบในการตรวจคนตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ มาตรา 

60/17 โดยไดมีการกําหนดมาตรการดานการตรวจคนและจัดทํามาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงานตรวจคน (Standard 

Operating Procedures) ตามกฎระเบียบของรัฐและสอดคลองกับมาตรฐานสากล ไดจัดใหมีการตรวจคนรางกาย

ผูโดยสารกอนข้ึนอากาศยานดวยอุปกรณดานการรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัย เชน เครื่องตรวจคนรางกาย  

(Full Body Scanner) เครื่องตรวจจับโลหะแบบเดินผาน (Walk Through Metal Detector) เครื่องตรวจจับโลหะ
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แบบมือถือ (Hand Held Metal Detector) สําหรับสัมภาระไมลงทะเบียนที่ผูโดยสารนําติดตัวขึ้นบนอากาศยาน  

จะไดรับการตรวจคนดวยเครื่องเอ็กซเรย (X-Ray) ที่ทันสมัย และเครื่องตรวจรองรอยวัตถุระเบิด (Explosive Trace 

Detector : ETD) เพื่อปองกันการสงหรือพาอาวุธ/วัตถุอันตราย/วัตถุตองหามไปกับอากาศยาน 

2.13.2.4 มาตรการที่เกี่ยวของกับสัมภาระลงทะเบียน (Measures Relating to Hold Baggage)  

การทาอากาศยานอูตะเภา จัดใหมีการตรวจคนสัมภาระบรรทุกทุกใบที่จะนําบรรทุกไปกับอากาศยาน 

ดวยเครื่องเอ็กซเรย (X-Ray) เครื่องตรวจรองรอยวัตถุระเบิด (Explosive Trace Detector : ETD) และยกระดับการตรวจ

คนสัมภาระบรรทุก ณ สนามบินนานาชาติอูตะเภา ระยอง พัทยา ดวยระบบ In-line Screening โดยไดติดตั้งเครื่อง

เอ็กซเรยที่มี เทคโนโลยีขั้นสูงในการตรวจวัตถุระเบิด ทั้งนี้ สัมภาระที่ผานการตรวจคนจากทาอากาศยานแลว 

จะไดรับการปองกันใหพนจากการกระทําอันเปนการแทรกแซงโดยมิชอบดวยกฎหมาย จนกระทั่งลําเลียงขึ้นอากาศยาน 

โดยการกํากับดูแลของเจาหนาที่ผูดําเนินการเดินอากาศ (Aircraft Operator) เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 

ของทาอากาศยานที่ตรวจตระเวนในพ้ืนที่คัดแยกสัมภาระ (Sorting Area) และกลองโทรทัศนวงจรปด (Closed Circuit 

Television : CCTV) 

2.13.2.5 มาตรการที่เกี่ยวของกับพื้นที่นอกเขตการบิน (Measures relating to landside) 

การทาอากาศยานอูตะเภา จัดใหมีการประเมินความเสี่ยงดานการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ 

นอกเขตการบิน และกําหนดมาตรการการรักษาวามปลอดภัยพื้นที่นอกเขตการบินที่สอดรับกับภัยคุกคาม 

ของสนามบินนานาชาติอูตะเภา ระยอง พัทยา ประกอบดวยมาตรการหลัก ไดแก การตรวจตระเวนพื้นที่สาธารณะ

โดยสายตรวจเดินเทา และกลองโทรทัศนวงจรปดตามวงรอบระยะเวลาอยางตอเนื่อง การประกาศเสียงตามสาย 

แจงเตือนไมใหผูใชบริการสนามบินวางสิ่งของทิ้งไวโดยไมมีผูดูแล และประชาสัมพันธชองทางในการแจงเหตุ 

เมื่อพบเห็นบุคคล/วัตถุ/ยานพาหนะตองสงสัย รวมถึงการจัดเจาหนาที่ทําลายวัตถุระเบิด (Explosive Ordnance 

Disposal: EOD) พรอมสุนัขตรวจสอบวัตถุระเบิด (K-9) ตรวจสอบวัตถุตองสงสัยที่คาดวาจะเปนวัตถุระเบิด 

2.13.2.6 มาตรการที่เกี่ยวของกับสินคา ไปรษณียภัณฑ และสินคาอื่นๆ (Measures Relating to Cargo/Mail 

and Other Goods) 

ผูดําเนินการเดินอากาศตองจัดทําแผนรักษาความปลอดภัยใหสอดคลองกับแผนรักษาความปลอดภัย 

ของสนามบินนานาชาติอูตะเภา เนื่องจากผูดําเนินการเดินอากาศจัดใหมีการรักษาความปลอดภัยโภชนาการ 

(Catering) ที่จะนําไปกับอากาศยาน จัดใหมีการตรวจคนสินคาทางอากาศ (Air Cargo) และไปรษณียภัณฑ (Mail)  

ที่จะนําไปกับอากาศยานดวยเครื่องเอ็กซเรย (X-ray) ควบคุมรักษาความปลอดภัยสิ่งที่ผานการตรวจคนแลวตั้งแต

จุดเริ่มตนจนกระทั่งลําเลียงขึ้นอากาศยาน ใหพนจากการกระทําอันเปนการแทรกแซงโดยมิชอบดวยกฎหมาย  

ซึ่งสนามบินนานาชาติอูตะเภา ไดจัดใหมีมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ที่ดําเนินการเกี่ยวกับสินคาทางอากาศ 

ไปรษณียภัณฑ และโภชนาการสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยของผูดําเนินการเดินอากาศ เชน การควบคุม 

การผานเขา-ออก และการตรวจตระเวนพื้นที่ เปนตน 

 มาตรการรักษาความปลอดภัยดานขอมูลขาว 

การทาอากาศยานอูตะเภา ไดประสานความรวมมือดานการขาวกับหนวยงานดานความมั่นคง และขาวกรอง 

ของรัฐอยางตอเนื่อง เชน กองขาว กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ และสํานักงานขาวกรองแหงชาติ ประจํา
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สนามบินนานาชาติอูตะเภา เพื่อรับทราบขอมูลภัยคุกคามและนําขอมูลมาวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง 

ที่อาจเกิดข้ึนกับสนามบินนานาชาติอูตะเภา พรอมทั้ง กําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยเชิงรกุ ที่จะสามารถรับมือ

กับภยัคกุคามไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 มาตรการรักษาความปลอดภัยในภาวะฉุกเฉิน 

การทาอากาศยานอูตะเภา ไดจัดทําแผนฉุกเฉิน (Emergency Plan) และแผนเผชิญเหตุ (Contingency 

Plan) ตามมาตรฐานองคการการบินพลเรอืนระหวางประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) 

รวมทั้งจัดใหมีการฝกซอมแผนฯ ในระยะเวลาที่กําหนดอยางตอเนื่อง ประกอบดวย การฝกซอมแผนแบบเต็มรปูแบบ 

(Full-Scale Exercise) การฝกซอมแผนแบบบางสวน (Partial Exercise) และการฝกซอมแผนแบบสถานการณ

จําลอง (Table-top Exercise) การทาอากาศยานอูตะเภา ไดกําหนดมาตรฐานระดับการเตรียมความพรอมในการ

รักษาความปลอดภัย ซึ่งสอดคลองกับคูมือการประเมินความเสี่ยงดานการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน

ประเทศไทยที่จัดทําโดยสํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย ซึ่งในแตละระดับการเตรียมความพรอมฯ  

ไดกําหนดมาตรฐานในการเพิ่มระดับความเขมงวดในมาตรการรักษาความปลอดภัย 

นอกจากนี้ ไดมีการปรับปรุงแกไขแผนฉุกเฉินและแผนเผชิญเหตุของการทาอากาศยานอูตะเภา ใหมี 

ความสอดคลองเหมาะสม เพ่ือใหเปนไปตามระบบการจัดการดานนิรภัยและการรักษาความปลอดภัย โดยแผนฉุกเฉิน

และแผนเผชิญเหตุดังกลาวจะนําไปใชเมื่อเกิดสถานการณฉุกเฉินในสนามบินนานาชาติอูตะเภา ประกอบดวย 

แผนฉุกเฉิน 7 แผน ดังนี้ 

1) อากาศยานอุบัติเหต ุ

2) อากาศยานอุบัติการณภาคพื้นดินและเหตุฉุกเฉินในเที่ยวบิน 

3) เพลิงไหมอาคารสถานที่และการระเบิด 

4) อุบัติเหตุและอุบัติการณจากสินคาอันตราย 

5) สินคาอันตรายบนอากาศยาน 

6) ภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ

7) โรคติดตอและการกักกันโรค 

แผนเผชิญเหตุ 7 แผน ดังนี้ 

1) การยึดอากาศยาน 

2) การโจมตีดวยอาวุธหรือการกอวินาศกรรม 

3) การขูวางระเบิด 

4) การตรวจพบสิ่งของตองสงสัยหรือวัตถุตองหาม 

5) การควบคุมฝูงชน 

6) การจับตัวประกัน 

7) การละเมิดดานการรักษาความปลอดภัย 

ทั้งนี้ เพื่อใหการปฏิบัติการชวยเหลือนักบิน เจาหนาที่ประจําอากาศยานและผูโดยสาร เมื่ออากาศยาน 

เกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ เพ่ือใหสถานการณเปนไปดวยความเรียบรอย รวดเร็ว ปลอดภัย และสามารถรักษา

รองรอยหลักฐานของอากาศยานอุบัติเหตุไวเพื่อประโยชนสําหรับการวิเคราะหหาสาเหตุของอากาศยานอุบัติเหตุ 
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ปจจุบันสนามบินนานาชาติอูตะเภาไดจัดทําแผนเพื่อใหเจาหนาที่และหนวยที่เก่ียวของไดยึดถือปฏิบัติ พรอมทั้ง 

เปนการกําหนดหลักเกณฑและความรับผิดชอบที่แนนอน ใหมีความทันสมัยสอดคลองกับมาตรฐานสากล รายละเอียด 

แสดงดังรูปที่ 2.13-2 

 
ที่มา : กองการบินทหารเรือ, พ.ศ. 2560 

รูปที่ 2.13-2 ระบบการแจง-รับ ขาวอากาศยานเกิดเหตฉุุกเฉินหรืออบุัติเหตุ (The Crash Alarm System) 

โดยมีสวนราชการและหนวยงานที่ตองขอความรวมมือในการปฏิบัติตามแผนนี้ ไดแก 

1) แจงเหตุโดยแผนกดับเพลิงและกูภัย ไดแก 

 กองขนสง ฐานทัพเรอืสัตหีบ 

 สภ.สัตหีบ สภ.บานฉาง 

 สภ.พลูตาหลวง 

 หนวยดับเพลิง ฐานทัพเรอืสัตหีบ 

 หนวยดับเพลิง ฝูงบิน 106 ทอ. 

 หนวยดับเพลิง เทศบาลบานฉาง 

 หนวยดับเพลิง เทศบาลสัตหีบ 

 การทาอากาศยานอูตะเภา 

 ศูนยควบคุมปฏิบัติการคนหาและชวยเหลืออากาศยานและเรือประสบภัย ทัพเรือภาคที่ 1 

2) แจงเหตุโดยแผนกแพทย ไดแก 

 โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ ์

 กรมแพทยทหารเรือ  
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 โรงพยาบาลอาภากรเกียรตวิงศ 

 ฐานทัพเรือสัตหีบ 

 โรงพยาบาลบานฉาง 

 โรงพยาบาล กม.10 

 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรต ิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ (สพฉ.1669) 

ในกรณีอากาศยานนอกสังกัดกองทัพเรือที่มาใชสนามบินนานาชาติอูตะเภา การปฏิบัติเมื่ออากาศยาน 

เกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ ในพื้นที่สนามบินนานาชาติอูตะเภาและนอกพ้ืนที่ในระยะ 8 กิโลเมตร ใหสวนราช 

ตามระบบการแจง-รับ ขาวอากาศยานเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ ปฏิบัติตามแผนนี้ โดยอนุโลมและใหอยูภายใต 

การแนะนําของเจาของอากาศยาน และใหชวยเหลือผูประสบภัยและกูภัยตามวิธีการที่ถูกตองไดทันทีอยางเต็ม

ความสามารถ  

เมื่อจําเปนตองเคลื่อนยายซากอากาศยานที่เกิดอุบัติเหตุ ใหดําเนินการดังนี้ 

1) กรณีอากาศยานเปนอุปสรรคตอการข้ึน-ลง ของอากาศยาน ผูบัญชาการกองการบินทหารเรือ หรือ

ผูอํานวยการทาอากาศยานอูตะเภา สามารถสั่งการใหเคลื่อนยายได  

2) กรณีอากาศยานเปนอุปสรรคตอการจราจรบนถนนหรือสถานที่สาธารณะประโยชน ใหนายทหารเวร

สั่งการกองการบินทหารเรือพิจารณารวมกับเจาหนาที่ฝายปกครอง เจาของอากาศยานและเจาหนาที่สํานกังานการบนิ

พลเรือนแหงประเทศไทย ในการเคลื่อนยาย 

โดยคาใชจายที่เกิดจากการเคลื่อนยายอากาศยานอุบัติเหตุ ใหเจาของอากาศยานเปนผูรับผิดชอบ

คาใชจาย และกอนการเคลื่อนยายตองปฏิบัติดังนี้ 

1) ถายภาพบันทึกหลักฐาน 

2) บันทึกลักษณะที่อากาศยานตกกระแทกพื้น พรอมบันทึกรายละเอียดกอนการเคลื่อนยาย 

3) ทําแผนผังสิ่งที่เคลื่อนยายออก 

4) ชิ้นสวนที่เคลื่อนยายออกไปจากตําแหนงเดิม ใหนําไปไวในที่ปลอดภัยและจัดวางใหอยูในลักษณะ

ใกลเคียงกับกอนการเคลื่อนยาย 

5) ชิ้นสวนของอากาศยานที่มีเครื่องวัดตางๆ ใหเคลื่อนยายดวยความระมัดระวังไมใหเกิดความเสียหาย

เพ่ิมขึ้น เพื่อใชเปนหลักฐานในการสอบสวนตอไป 

6) กรณีอากาศยานที่เกิดอุบัติเหตุสรางความเสียหายใหแกราษฎร ทั้งชีวิตและทรัพยสิน รวมทั้ง 

สาธารณะประโยชน การพิจารณาดําเนินการใหอยูในอํานาจของคณะกรรมการสอบสวนอากาศยาน

อุบัติเหต ุ
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สนามบินนานาชาติอูตะเภา ไดมีการฝกซอมแผนฉุกเฉินตามขอกําหนดขององคการการบินพลเรือน

ระหวางประเทศ (ICAO) ดังนี้ 

1) การฝกซอมแบบเต็มรปูแบบ (Full Scale Exercise) อยางนอย 1 ครั้ง ทุก 2 ป 

2) การฝกซอมบางสวน (Partial Exercise) อยางนอยปละ 1 ครั้ง ในปที่ไมมีการฝกซอมเต็มรูปแบบ หรือ

ตามความจําเปนเพื่อรักษาไวซึ่งประสิทธิภาพของแผน 

3) การฝกซอมสถานการณจําลอง (Tabletop Exercise) อยางนอย 1 ครั้ง ทุก 6 เดือน เวนแตในชวงเวลา 

6 เดือน ที่มีการฝกซอมเต็มรูปแบบ 

4) การฝกซอมแผนเผชิญเหตุเต็มรูปแบบ อยางนอย 1 ครั้ง ทุก 3 ป 

อยางไรก็ตาม ในอนาคตเมื่อมีการเปดใชทางวิ่งที่ 2 จะมีเอกชน/ผูที่เขามาบริหารสนามบินนานาชาต ิ

อูตะเภา จะตองจัดทําระบบการแจง-รับ ขาวอากาศยานเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ (The Crash Alarm System) 

โดยละเอียดตอไป 

2.14 ระบบการจดัการดานนิรภัยของสนามบิน (Aerodrome Safety Management System) 

ระบบการจัดการดานนิรภัยของสนามบินจะดําเนินการตามขอบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน 

ฉบับที่ 82 ซึ่งกําหนดใหผูที่ไดรับใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินสาธารณะจะดําเนินการสนามบินสาธารณะไดก็ตอเมื่อ 

ไดจัดระบบการจัดการดานนิรภัยของสนามบิน ปจจุบันการทาอากาศยานไดจัดทําระบบการจัดการดานนิรภัยของ

สนามบินและแผนฉุกเฉิน ของทาอากาศยานนานาชาติอูตะเภา โดยจัดทําเปนสวนหนึ่งของคูมือสนามบินที่ตองยื่นให

สํานักงานการบินพลเรือนใหความเห็นชอบ โดยโครงการไดเพิ่มเติมแผนผังของระบบการจัดการดานนิรภัยของ

สนามบินซึ่งอางอิงรายละเอียดตามขอบังคับของของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 82 แสดงดังรูปที่ 2.14-1 
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ที่มา : จัดทําโดยที่ปรกึษา สกพอ. โดยอางอิงขอบังคบัของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที ่82 วาดวยระบบการจัดการดานนิรภัยของสนามบิน, พ.ศ. 2551 

รูปที่ 2.14-1 แผนผังของระบบการจัดการดานนริภัยของสนามบิน 
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2.15 การดับเพลิงและกูภัย (Rescue and Fire Fighting) ของสนามบินนานาชาติอูตะเภาปจจบุนั 

วัตถุประสงคของการดับเพลิงและกูภัยอากาศยาน คือ การชวยชีวิต วิธีการที่จะจัดการกับอุบัติเหตุ  

ที่เกิดข้ึนในสนามบินนานาชาติอูตะเภาและบริเวณโดยรอบ โดยขีดความสามารถในการดับเพลิงของสนามบิน

นานาชาติอูตะเภา อยูในระดับ Level of Protection Category 10 ตามมาตรฐาน ICAO โดยมีอุปกรณดับเพลิง 

ประกอบดวยประเภทรถและเรือ รายละเอียดดังตารางที่ 2.15-1 

ตารางที่ 2.15-1 อุปกรณดับเพลิงของสนามบินนานาชาติอูตะเภา (ระดับ Level of Protection Category 10) 

ตามมาตรฐาน ICAO 

ประเภทอุปกรณดับเพลิง รายละเอียด 

 

ดับเพลิง 1 : ประเภท รถดับเพลิงอากาศยานเคลื่อนที่เร็วขนาดกลาง 

- กําลังเครื่องยนต 407 แรงมา 

- จัดหาเมื่อ 26 ก.ค. 2536 

- สถานภาพความพรอมรอยละ 77 

- ความจุถังนํ้า/ถังโฟม 3,600 ลิตร/400 ลิตร 

- อัตราฉีดน้ําสูงสุด 2,400 ลิตร/นาที 

 

ดับเพลิง 2 : ประเภท รถดับเพลิงอากาศยานหลัก 

- กําลังเครื่องยนต 705 แรงมา 

- จัดหาเมื่อ 25 เม.ย. 2554 

- สถานภาพความพรอม รอยละ 83 

- ความจุถังน้ํา/ถังโฟม 12,000 ลิตร/1,500 ลิตร 

- อัตราฉีดน้ําสูงสุด 4,500 ลิตร/นาที 

 

ดับเพลิง 3 : ประเภทรถดับเพลิงอากาศยานหลัก 

- กําลังเครื่องยนต 705 แรงมา 

- จัดหาเมื่อ 24 ม.ค. 2555 

- สถานภาพความพรอม รอยละ 83 

- ความจุถังน้ํา/ถังโฟม 12,000 ลิตร/1,500 ลิตร 

- อัตราฉีดน้ําสูงสุด 4,500 ลิตร/นาที 

 

ดับเพลิง 7 : ประเภทรถดับเพลิงอาคาร 

- ความจุน้ํา 4,000 ลิตร 

- โฟม 500 ลิตร 

- ผงเคมี 250 ลิตร 

- อัตราฉีด 3,800 ลิตร/นาที 

ปจจุบันรอตรวจรับอีก 1 คัน 

- ความจุ 6,000 ลิตร 

- โฟม 500 ลิตร 

- ผงเคมี 250 ลิตร 

- อัตราฉีด 3,800 ลิตร/นาที 

- เครื่องยนต 240 แรงมา 
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ตารางที่ 2.15-1 อุปกรณดับเพลิงของสนามบินนานาชาติอูตะเภา (ระดับ Level of Protection Category 10) 

ตามมาตรฐาน ICAO 

ประเภทอุปกรณดับเพลิง รายละเอียด 

 

รถบันได : ประเภทรถบันไดเทียบอากาศยาน 

- ตัวรถ สแกนเนีย 

- เครื่องยนต 360 แรงมา 

- บันได Rosenbauer 

- ยืดไดสูงสุด 8.30 เมตร 

 

กูภัย 4 : ประเภทรถกูภัยขนาดกลาง 

- กําลังเครื่องยนต 177 แรงมา 

- จัดหาเมื่อ 14 ก.ย. 2538 

- สถานภาพความพรอม รอยละ 83 

- ความจุถังน้ํา/ถังโฟม - 

- อัตราฉีดน้ําสูงสุด - 

 

ดับเพลิง 6 : ประเภทรถดับเพลิงอาคารขนาดกลาง 

- กําลังเครื่องยนต 138 แรงมา 

- จัดหาเมื่อ 9 พ.ค. 2520 

- สถานภาพความพรอม รอยละ 69 

- ความจุถังน้ํา/ถังโฟม 3,000 ลิตร/500 ลิตร 

- อัตราฉีดน้ําสูงสุด 500 ลิตร/นาท ี

 

ดับเพลิง 7 : ประเภทรถดับเพลิงปูโฟม 

- กําลังเครื่องยนต 260 แรงมา 

- จัดหาเมื่อ 5 มี.ค. 2520 

- สถานภาพความพรอม รอยละ 69 

- ความจุถังน้ํา/ถังโฟม 6,000 ลิตร/600 ลิตร 

- อัตราฉีดน้ําสูงสุด 600 ลิตร/นาท ี

 

รถน้ํา 1 : ประเภทรถบรรทุกน้ําขนาดกลาง 

- กําลังเครื่องยนต 115 แรงมา 

- จัดหาเมื่อ 16 ม.ค. 2529 

- สถานภาพความพรอม รอยละ 76 

- ความจุถังน้ํา 7,000 ลิตร 
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ตารางที่ 2.15-1 อุปกรณดับเพลิงของสนามบินนานาชาติอูตะเภา (ระดับ Level of Protection Category 10) 

ตามมาตรฐาน ICAO 

ประเภทอุปกรณดับเพลิง รายละเอียด 

 

รถน้ํา 2 : ประเภทรถบรรทุกน้ําขนาดกลาง 

- กําลังเครื่องยนต 212 แรงมา 

- จัดหาเมื่อ 15 ธ.ค. 2552 

- สถานภาพความพรอม รอยละ 76 

- ความจุถังน้ํา 6,000 ลิตร 

 

รถน้ํา 3 : ประเภทรถบรรทุกน้ําขนาดกลาง 

- กําลังเครื่องยนต 212 แรงมา 

- จัดหาเมื่อ 21 มี.ค. 2555 

- สถานภาพความพรอม รอยละ 76 

- ความจุถังน้ํา 6,000 ลิตร 

 

รถพยาบาล : ประเภทรถพยาบาล 

- กําลังเครื่องยนต 97 แรงมา 

- จัดหาเมื่อ 16 ก.พ. 2544 

- สถานภาพความพรอม รอยละ 75 

 

เรือยนต กบร.2 : ประเภทเรือยนตเร็วกูภยัชวยชีวิต 

- เครื่องยนต MERCURY 200 HP หมายเลข  6073699 

- รับมอบเมื่อ 28 เม.ย. 2535 

- ระวางบรรทุก 8 คน 

- เสื้อชูชีพ 8 ตัว 

- สภาพความพรอม รอยละ 60 

 

เรือยนต กบร.3 : ประเภทเรือยนตเร็วกูภยัชวยชีวิต 

- เครื่องยนต MERCURY 200 HP หมายเลข 6073700 

- รับมอบเมื่อ 28 เม.ย. 2535 

- ระวางบรรทุก 8 คน 

- เสื้อชูชีพ 8 ตัว 

- สภาพความพรอม รอยละ 60 

 

เรือยาง กบร.4 : ประเภทเรือยางกูภัยชวยชีวิต 

- เครื่องยนต YAMAHA 40 HP หมายเลข 1016580 

- รับมอบเมื่อ 17 ก.พ. 2548 

- บรรทุก 8 คน 

- เสื้อชูชีพ 8 ตัว 

- สภาพความพรอม รอยละ 70 

ที่มา : การทาอากาศยานอูตะเภา, พ.ศ. 2563 
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ซึ่งการพัฒนาสนามบินนานาชาติอูตะเภาในอนาคตจะมีการกอสรางสถานีดับเพลิงและกูภัย โดยกําหนด 

ใหอยูทางดานทิศตะวันออกของสนามบิน และตั้งอยูกึ่งกลางระหวางทางวิ่งตามขอกําหนดของ ICAO มีการติดตั้ง

อุปกรณที่สามารถรองรบัระดับการดับเพลิงและกูภัยตามมาตรฐานองคการการบินพลเรอืนระหวางประเทศ ระดับ 10  

โดยพิจารณาจากระยะเวลาที่สามารถเขาถึงพื้นที่จุดเกิดเหตุที่อยูบริเวณพื้นที่ทางวิ่งทั้ง 2 รายละเอียดดังกลาวแลว 

ในหัวขอ 2.5.9 สถานีดับเพลิงและกูภัย 

2.16 แผนการประชาสัมพันธโครงการ 

โครงการมีแผนการประชาสัมพันธ แผนการใหความรู และขอมูลขาวสารเก่ียวกับโครงการ โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดําเนินโครงการใหกับผูมีสวนไดเสียและผูที่สนใจในโครงการอยางตอเนื่อง  

โดยจัดใหมีชองทางในการประชาสัมพันธโครงการหลากหลายชองทางที่เหมาะกับการสื่อสารขอมูลโครงการในแตละชวง 

แตละกลุมเปาหมาย ซึ่งจะชวยสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับโครงการ รวมทั้งเปนชองทางในการรับฟง 

ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และแจงขอรองเรียนตางๆ สรางการยอมรับ และการมีสวนรวมกับทุกภาคสวน ทั้งใน

ระดับประเทศและระดับทองถิ่น ทั้งนี้ ในการดําเนินการประชาสัมพันธโครงการไดกําหนดใหมีการติดตามตรวจสอบ 

การปฏิบัติตามแผนประชาสัมพันธในแตละระยะเวลาดําเนินการประชาสัมพันธ พรอมรายงานผลไวในรายงาน 

การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ รายละเอียดแสดงในบทที่ 7 หัวขอ 7.3.19 (แผนปฏิบัติการ

ดานการมีสวนรวมของประชาชนและการประชาสัมพันธ) ซึ่งในการดําเนินการชดเชยผูไดรับผลกระทบดานเสียง 

จากการพัฒนาโครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา โครงการไดกําหนดใหมีการจัดตั้ง

คณะทํางานสํารวจและพิจารณาคาชดเชยเยียวยา เพ่ือดําเนินการสํารวจ จัดทําฐานขอมูลและแผนการชดเชยผูที่ไดรับ

ผลกระทบ ใหแลวเสร็จกอนเปดใชทางวิ่งที่ 2 ดวย 

2.17 แผนการติดตั้งสถานตีรวจวัดเสียงถาวร และสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของโครงการ 

โครงการไดกําหนดแผนการดําเนินการเพื่อติดตั้งสถานีตรวจวัดเสียงถาวร (Permanent Noise Monitoring 

Station) และสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติ (Air Quality Monitoring System : AQMS) ของโครงการ

เพื่อปองกันและติดตามตรวจสอบผลกระทบ โดยกําหนดแผนการติดตั้งสถานีตรวจวัดเสียงถาวรและสถานีตรวจวัด

คุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติ ใหแลวเสร็จกอนเปดใชทางวิ่งที่ 2 รวมทั้ง ใหมีการตรวจวัดระดับเสียงและคุณภาพอากาศ 

บรเิวณสถานีตรวจวัดกอนเปดดําเนินการในแตละสถานี โดยสถานีและระบบตรวจวัดมีการเชื่อมโยงกับฐานขอมูลเที่ยวบิน

และเสนทางการบิน เปนเครื่องมือสําคัญในการไดมาซึ่งขอมูลเพื่อแกไขปญหาที่อาจจะเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการ 

รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2.17-1 และตารางที่ 2.17-2 

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 2-209 
 

ตารางที่ 2.17-1 แผนการดําเนินงานติดตั้งสถานีติดตามตรวจสอบเสียงถาวร (Permanent Noise Monitoring Station) 

 
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก, พ.ศ. 2564 

  

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 2-210 
 

ตารางที่ 2.17-2 แผนการดําเนินงานติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติ (Air Quality Monitoring System : AQMS) 

 
ที่มา : สาํนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก, พ.ศ. 2564 

 

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 2-211 
 

 

2.18 แผนรับเรื่องรองเรียน 

ปจจุบันการทาอากาศยานอูตะเภา มีแผนรับเรื่องรองเรยีน และข้ันตามการดําเนินการ แสดงดังรูปที่ 2.18-1 
 

 
ที่มา : การทาอากาศยานอูตะเภา, พ.ศ. 2563 

รูปที่ 2.18-1 แผนผังกระบวนการทํางานของระบบจัดการเรื่องรองเรียน 
 

อยางไรก็ตาม ในอนาคตเมื่อมีการเปดใชทางวิ่งที่ 2 จะมีเอกชน/ผูที่เขามาบริหารสนามบินนานาชาติอูตะเภา 

ซึ่งจะตองจัดทําแผนรับเรื่องรองเรียนโดยละเอียดตอไป 

Draft Version

Subject to changes and approval by the Government of Thailand




