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บทที่ 3  
สภาพแวดลอมปจจุบัน 

 คํานํา 

การกอสรางทางวิ่งที่  2 ของสนามบินนานาชาติอูตะเภา เขาขายประเภทโครงการหรือกิจการ 

ที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

เรื่อง กําหนดโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดลอม 

สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง ซึ่งตองจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอม และหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2561 

และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ และตองจัดใหมี

กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสีย กอนมีการดําเนินโครงการ 

 ประเด็นสิ่งแวดลอม 

จากการคัดกรองประเด็นสิ่งแวดลอม (Screening) โดยนําขอมูลเบื้องตน ประกอบดวย รายละเอียด

โครงการ ขอมูลพ้ืนฐานสภาพแวดลอม (ขอมูลทุติยภูมิ) และกําหนดขอบเขตการศึกษาของประเด็นสิ่งแวดลอม  

โดยไดดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ซึ่งเปนการรับฟงความคิดเห็นเพื่อกําหนดขอบเขต 

และแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สามารถสรุปประเด็นสิ่งแวดลอม

ครอบคลุม 4 องคประกอบหลัก ไดแก ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ  

คุณคาการใชประโยชนของมนุษย และคุณคาตอคุณภาพชีวิต รวม 23 ประเด็น แสดงดังตารางที่ 3.2-1  

ตารางที่ 3.2-1 ประเด็นสิ่งแวดลอมในการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ทรัพยากรสิ่งแวดลอม 

ทางกายภาพ (10) 

ทรัพยากรสิ่งแวดลอม 

ทางชีวภาพ (2) 

คุณคาการใชประโยชน 

ของมนุษย (5) 

คุณคาตอ 

คุณภาพชีวิต (6) 

1. เสียง 

2. ความสั่นสะเทือน 

3. คุณภาพอากาศ 

4. สภาพภูมิประเทศ 

5. ธรณีวิทยาและ

แผนดินไหว 

6. ทรัพยากรดิน 

7. อุทกวิทยาน้ําผิวดิน 

8. คุณภาพน้ําผิวดิน 

9. คุณภาพน้ําใตดิน 

10. คุณภาพน้ําทะเล 

1. นิเวศวิทยาทางบก 

2. นิเวศวิทยาทางน้ํา 

1. การจัดการของเสีย 

2. การใชประโยชนที่ดิน 

3. การคมนาคมขนสง 

4. สาธารณูปโภค 

และสาธารณูปการ 

5. ระบบระบายน้ํา 

และปองกันน้ําทวม 

1. เศรษฐกิจและสังคม 

2. การโยกยายและ 

การทดแทนทรัพยสิน 

3. สุขภาพและการสาธารณสุข 

4. อาชีวอนามัย 

และความปลอดภัย 

5. แหลงทองเที่ยว 

และทัศนียภาพ 

6. แหลงโบราณคดี 

และประวัติศาสตร 
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 การรวบรวมขอมูล 

3.3.1 แหลงที่มาของขอมูล 

แหลงขอมูลที่ ใช ในการศึกษาสภาพแวดลอมปจจุบันของพื้นที่ศึกษาจําแนกเปนขอมูลทุติยภูมิ 

และขอมูลปฐมภูมิ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.3-1 

ตารางที่ 3.3-1 สรุปแหลงขอมูลที่ใชในการวิเคราะหสภาพแวดลอมปจจุบัน 

ลําดับ ประเด็นสิ่งแวดลอม ทุติยภูม ิ ปฐมภูมิ แหลงท่ีมาของขอมูล พ.ศ. 

3.5 ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 

3.5.1 เสียง 
  

สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง  

กรมควบคุมมลพิษ 

พ.ศ. 2557-2561 

  
  

ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม  

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

พ.ศ. 2560 

    การสาํรวจภาคสนามของโครงการ พ.ศ. 2562 

3.5.2 ความสั่นสะเทือน   การสาํรวจภาคสนามของโครงการ พ.ศ. 2562 

3.5.3 คุณภาพอากาศ   สถานีอุตุนิยมวิทยาสัตหีบ กรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. 2532-2561 

    กรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2557-2561 

    การสาํรวจภาคสนามของโครงการ พ.ศ. 2562 

3.5.4 สภาพภูมิประเทศ   แผนพัฒนา 4 ป จังหวัดระยอง พ.ศ. 2561-2564 

    แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป เทศบาลตําบลพลา พ.ศ. 2561-2564 

    แผนแมบททาอากาศยานนานาชาติอูตะเภา  ธันวาคม พ.ศ. 2561 

3.5.5 ธรณีวิทยาและแผนดินไหว   กรมทรัพยากรธรณี  พ.ศ. 2556-2560 

    สํานักเฝาระวังแผนดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. 2556-2560 

3.5.6 ทรัพยากรดิน   สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 กรมพัฒนาที่ดนิ พ.ศ. 2556 

    กรมพัฒนาที่ดิน  พ.ศ. 2559-2562 

    แผนแมบททาอากาศยานนานาชาติอูตะเภา  ธันวาคม พ.ศ. 2561 

3.5.7 อุทกวิทยาน้ําผิวดนิ   ศูนยปองกันวิกฤตินํ้า กรมทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 

    กรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. 2532-2561 

    กรมชลประทาน พ.ศ. 2564 

  
  

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร 

(องคการมหาชน) 

พ.ศ. 2560 

    สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ พ.ศ. 2564 

3.5.8 คุณภาพน้ําผิวดนิ   สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 13 (ชลบุรี)  พ.ศ. 2560 

    การสาํรวจภาคสนามของโครงการ พ.ศ. 2562 

3.5.9 คุณภาพน้ําใตดนิ   กรมทรัพยากรน้ําบาดาล พ.ศ. 2559 

  
  

สํานักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

จังหวัดชลบุรี 

พ.ศ. 2559 

3.5.10 คุณภาพน้ําทะเล   กรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2561 

    การสาํรวจภาคสนามของโครงการ 

 

พ.ศ. 2562 
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ตารางที่ 3.3-1 สรุปแหลงขอมูลที่ใชในการวิเคราะหสภาพแวดลอมปจจุบัน 

ลําดับ ประเด็นสิ่งแวดลอม ทุติยภูมิ ปฐมภูมิ แหลงที่มาของขอมูล พ.ศ. 

3.6 ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ 

3.6.1 นิเวศวิทยาทางบก 
  

ศูนยสารสนเทศ สํานักแผนงานและสารสนเทศ 

กรมปาไม 

พ.ศ. 2556-2561 

  
  

ฝายมาตรฐานและความปลอดภัยทาอากาศยาน 

บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2561 

    การทาอากาศยานอูตะเภา  พ.ศ. 2560-2562 

    การสาํรวจภาคสนามของโครงการ พ.ศ. 2562 

3.6.2 นิเวศวทิยาทางนํ้า 
  

ศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล 

และชายฝงอาวไทยฝงตะวันออก 

พ.ศ. 2562 

    กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  พ.ศ. 2522-2554 

    การสาํรวจภาคสนามของโครงการ พ.ศ. 2562 

3.7 คุณคาการใชประโยชนของมนุษย    

3.7.1 การจัดการของเสีย   สํานักงานสถิติแหงชาติ พ.ศ. 2557-2561 

    สวนนํ้าเสียชุมชน กรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2561 

    กองจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคมุมลพิษ พ.ศ. 2561 

    การทาอากาศยานอูตะเภา  พ.ศ. 2562 

    กองการบินทหารเรือ พ.ศ. 2562 

3.7.2 การใชประโยชนที่ดนิ   สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2560 

    สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี   พ.ศ. 2560 

  
  

กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน  

กรมพัฒนาที่ดิน 

พ.ศ. 2559 และ 

พ.ศ. 2561 

    การสาํรวจภาคสนามของโครงการ พ.ศ. 2562 

3.7.3 การคมนาคมขนสง   สํานักอํานวยความปลอดภัย กรมทางหลวง พ.ศ. 2557-2561 

    การทาอากาศยานอูตะเภา  พ.ศ. 2562 

3.7.4 สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   สํานักงานสถิติจังหวัดระยอง พ.ศ. 2556-2560 

    แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป เทศบาลตําบลพลา พ.ศ. 2561-2564 

    แผนแมบททาอากาศยานนานาชาติอูตะเภา  ธันวาคม พ.ศ. 2561 

    การประปาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2561 

    กิจการประปา สวัสดิการสัมปทานกองทัพรือ พ.ศ. 2562 

    กิจการไฟฟา สวสัดิการสัมปทานกองทัพเรือ พ.ศ. 2562 

    กองการบินทหารเรือ พ.ศ. 2562 

3.7.5 ระบบระบายน้ําและปองกันนํ้าทวม 
  

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ 

และภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 

พ.ศ. 2548-2556 

  
  

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักปองกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 

พ.ศ. 2548-2556 

  
  

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดระยอง 

พ.ศ. 2558-2561 

    แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป เทศบาลตําบลพลา พ.ศ. 2561-2564 
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3.8 คุณคาตอคุณภาพชีวิต     

3.8.1 เศรษฐกิจและสังคม   กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น พ.ศ. 2562 

    กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2562 

    องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอน  พ.ศ. 2562 

    องคการบริหารสวนตําบลพลูตาหลวง พ.ศ. 2562 

    องคการบริหารสวนตําบลแสมสาร พ.ศ. 2562 

    สํานักงานเทศบาลตําบลสํานักทอน พ.ศ. 2562 

    เทศบาลตําบลพลา พ.ศ. 2562 

    เทศบาลเมืองบานฉาง พ.ศ. 2562 

    เทศบาลตําบลบานฉาง พ.ศ. 2562 

    เทศบาลเมืองมาบตาพุด พ.ศ. 2562 

    เทศบาลตําบลหวยใหญ พ.ศ. 2562 

    เทศบาลตําบลเขาชีจรรย พ.ศ. 2562 

    เทศบาลตําบลเกล็ดแกว พ.ศ. 2562 

    เทศบาลเมืองสัตหีบ พ.ศ. 2562 

    เทศบาลตําบลเขตรอุดมศักดิ์ พ.ศ. 2562 

    สํานักงานสถิติแหงชาติ พ.ศ. 2562 

    การสาํรวจภาคสนามของโครงการ พ.ศ. 2562-2563 

3.8.2 การโยกยายและการทดแทนทรัพยสิน   การสาํรวจภาคสนามของโครงการ พ.ศ. 2563 

3.8.3 สุขภาพและการสาธารณสุข   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง พ.ศ. 2561 

    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุร ี พ.ศ. 2561 

    การสาํรวจภาคสนามของโครงการ พ.ศ. 2562 

3.8.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย   การทาอากาศยานอูตะเภา  พ.ศ. 2562 

3.8.5 แหลงทองเที่ยวและทัศนียภาพ   แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป จังหวัดระยอง พ.ศ. 2561-2564 

    แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป จังหวัดชลบุร ี พ.ศ. 2561-2564 

3.8.6 แหลงโบราณคดีและประวัตศิาสตร   กรมศลิปากร พ.ศ. 2562 
 

3.3.2 การสํารวจขอมูลสภาพแวดลอมในภาคสนาม 

ภาพรวมการสํารวจขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันของโครงการทั้งจากการสํารวจภาคสนาม การเก็บ

ตัวอยาง และตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.3-2 โดยขอมูลสภาพแวดลอมที่สํารวจ

ภาคสนาม และการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมพื้นฐาน ไดแก ระดับเสียง ความสั่นสะเทือน คุณภาพอากาศ คุณภาพ

น้ําผิวดิน คุณภาพน้ําทะเล นิเวศวิทยาทางบก และนิเวศวิทยาทางน้ํา โดยใบรายงานผลการตรวจวัด (Analysis 

Report) รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก 3 ผลการตรวจวัดสิ่งแวดลอม 
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ตารางที่ 3.3-2 สรุปภาพรวมการสํารวจขอมูลสภาพแวดลอมในภาคสนามของโครงการ 

คุณภาพสิ่งแวดลอม/

ทรัพยากร 
พื้นที่ดาํเนินการ วิธีการ วันดาํเนินการ 

1. ทรัพยากรส่ิงแวดลอมทางกายภาพ 

เสียง พื้นท่ีศึกษาดานทิศตะวันออกและ

ตะวันตก ไมนอยกวา 6 กิโลเมตร  

และดานทิศหนือและใต ไมนอยกวา  

10 กิโลเมตร จากขอบเขตพ้ืนท่ีโครงการ 

ตรวจวัดระดับเสียง จํานวน 6 จุด 

(ตรวจวัด 7 วันตอเน่ือง) 

วันที่ 18-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

 วันที่ 3-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

 จุดตรวจวัดเพ่ิมเติมบริเวณโรงเรียน 

วัดสระแกว 

ตรวจวัดระดับเสียง จํานวน  

1 จุด (ตรวจวัด 7 วันตอเนื่อง) 

วันที่ 3-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

 จุดตรวจวัดเพ่ิมเติมบริเวณศูนยพัฒนา

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ องคการบริหาร

สวนตําบลสํานักทอน 

ตรวจวัดระดับเสียง จํานวน  

1 จุด (ตรวจวัด 7 วันตอเนื่อง) 

วันที่ 11-17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

ความสั่นสะเทือน พื้นท่ีศึกษาดานทิศตะวันออกและ

ตะวันตก ไมนอยกวา 6 กิโลเมตร  

และดานทิศหนือและใต ไมนอยกวา  

10 กิโลเมตร จากขอบเขตพ้ืนท่ีโครงการ 

ตรวจวัดความสั่นสะเทือน 

จํานวน 6 จุด (ตรวจวัด 7 วัน

ตอเนื่อง) 

วันที่ 18-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

 วันที่ 3-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

 จุดตรวจวัดเพ่ิมเติมบริเวณโรงเรียน 

วัดสระแกว 

ตรวจวัดความสั่นสะเทือน 

จํานวน 1 จุด (ตรวจวัด 7 วัน

ตอเนื่อง) 

วันที่ 3-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

คุณภาพอากาศ พ้ืนที่ศกึษาดานทิศตะวันออกและ

ตะวันตก ไมนอยกวา 6 กิโลเมตร และ 

ดานทิศหนือและใต ไมนอยกวา  

10 กิโลเมตร จากขอบเขตพ้ืนท่ีโครงการ 

ตรวจวัดคณุภาพอากาศ 

ในบรรยากาศโดยทั่วไป จํานวน  

6 จุด (ตรวจวัด 7 วันตอเนื่อง) 

วันที่ 18-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

 วันที่ 3-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

 จุดตรวจวัดเพ่ิมเติมบริเวณโรงเรียน 

วัดสระแกว 

ตรวจวัดคณุภาพอากาศ 

ในบรรยากาศโดยทั่วไป จํานวน  

1 จุด (ตรวจวัด 7 วันตอเนื่อง) 

วันที่ 3-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

คุณภาพน้ําผิวดนิ คลองบางไผ ตรวจวัดลักษณะทางกายภาพ  

ทางเคมี และทางชีวภาพของ

คุณภาพนํ้าผิวดิน จํานวน 3 จุด 

วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

 จุดตรวจวัดเพ่ิมเติมบริเวณคลองพลา ตรวจวัดลกัษณะทางกายภาพ

ทางเคมี และทางชีวภาพของ

คุณภาพน้ําผิวดิน จํานวน 1 จุด 

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

คุณภาพน้ําทะเล บริเวณทะเลดานทิศใต ทิศตะวันออก

เฉียงใต และทิศตะวันตกเฉียงใตของ

ทางวิ่งท่ี 1 และ 2 ระยะทางหางจาก

ชายฝง 300 และ 500 เมตร 

ตรวจวัดลักษณะทางกายภาพ 

ทางเคมี และทางชีวภาพของ

คุณภาพน้ําทะเล จํานวน 6 จุด 

วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

2. ทรัพยากรส่ิงแวดลอมทางชีวภาพ 

นิเวศวิทยาทางบก บริเวณนอกพื้นท่ีการบินและบริเวณ

โดยรอบของสนามบินนานาชาติอูตะเภา 

สํารวจทรัพยากรปาไมและสัตว

ปา  

วันที่ 19-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

วันท่ี 15-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
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ตารางที่ 3.3-2 สรุปภาพรวมการสํารวจขอมูลสภาพแวดลอมในภาคสนามของโครงการ 

คุณภาพสิ่งแวดลอม/

ทรัพยากร 
พื้นที่ดาํเนินการ วิธีการ วันดําเนินการ 

  สํารวจนก  วันที่ 15-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

   วันท่ี 18-20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

นิเวศวิทยาทางน้ํา คลองบางไผ  เก็บตัวอยางแพลงกตอนพืช 

แพลงตอนสัตว สัตวหนาดิน  

พืชน้ํา และปลา จํานวน 3 จุด 

วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

 จุดตรวจวัดเพ่ิมเติมบริเวณคลองพลา เก็บตัวอยางแพลงกตอนพืช 

แพลงตอนสัตว สัตวหนาดิน  

พืชน้ํา และปลา จํานวน 1 จุด 

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

นิเวศวิทยาทางทะเล บริเวณทะเลดานทิศใต ทิศตะวันออก

เฉียงใต และทิศตะวันตกเฉียงใตของ

ทางวิ่งเสนที่ 1 และ 2 ระยะทางหาง

จากชายฝง 300 และ 500 เมตร 

เก็บตัวอยางแพลงกตอนพืช 

แพลงตอนสัตว สัตวหนาดิน  

พืชน้ํา และปลา จํานวน 6 จุด 

วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

3. คุณคาการใชประโยชนของมนุษย 

การใชประโยชนที่ดิน ในพ้ืนท่ีสนามบินนานาชาตอิูตะเภา 

และในพื้นท่ีศึกษาโดยรอบสนามบิน 

ที่อยูภายในพื้นท่ีศึกษาของโครงการ 

สํารวจการใชประโยชนที่ดิน วันที่ 9-20 กันยายน พ.ศ. 2562 

4. คุณคาตอคุณภาพชีวิต 

เศรษฐกิจและสังคม ประชาชนท่ีอาศัยอยูภายในพ้ืนท่ีศึกษา

ของโครงการ 

สํารวจภาคสนามโดยใช

แบบสอบถาม 

วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 - 

วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ 

วันที่ 6-13 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

การโยกยายและ 

การทดแทนทรัพยสิน 

ประชาชนที่อาศยัอยูในพ้ืนท่ี 

ในแนวเสนเทาระดับเสียง NEF ≥ 40  

และ NEF 30 - 40 

สํารวจอาคารและส่ิงปลูกสราง 

ในภาคสนามโดยใชแบบสอบถาม

และบันทึกตําแหนงพิกัด 

วันท่ี 6-24 มกราคม พ.ศ. 2563 และ  

วันที่ 15-25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

สุขภาพและ 

การสาธารณสุข 

ประชาชนท่ีอาศัยอยูภายในพ้ืนท่ีศึกษา

ของโครงการ 

สํารวจภาคสนามโดยใช

แบบสอบถาม 

วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 -  

วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2563 

 พื้นท่ีออนไหวตอผลกระทบของโครงการ 

จากการตรวจสอบขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันในบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการ พบวา มีพื้นที่ออนไหว

ตอผลกระทบ (Sensitive Area) รวมทั้งสิ้น 201 แหง ไดแก สถานศึกษา จํานวน 57 แหง ศาสนสถาน จํานวน 69 แหง 

สถานพยาบาล จํานวน 18 แหง และชุมชน จํานวน 57 แหง รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.4-1 และรูปที่ 3.4-1 
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ตารางที่ 3.4-1 พื้นที่ออนไหวตอผลกระทบภายในพื้นท่ีศึกษาของโครงการ 

ลําดับ พื้นท่ีออนไหวตอผลกระทบ 

ที่อยู 
ระยะหางจากขอบเขต

สนามบิน (กิโลเมตร)  

ระยะหางจากทางวิ่งท่ี 2 

(กโิลเมตร)  

ตําบล อําเภอ จังหวัด 
ขอบเขต/ 

รั้ว 

อาคาร 

ที่ใกลที่สุด 

ขอบเขต/

รั้ว 

อาคาร 

ที่ใกลที่สุด 

สถานศึกษา (57 แหง) 

1 สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.6  

กองการบินทหารเรือ 

พลา บานฉาง ระยอง อยูในพื้นท่ี

สนามบิน 

อยูในพ้ืนท่ี

สนามบิน 

1.42 1.43 

2 โรงเรียนวัดพลา พลา บานฉาง ระยอง 1.04 1.05 2.62 2.63 

3 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลพลา พลา บานฉาง ระยอง 1.30 1.31 2.88 2.89 

4 โรงเรียนบานคลองทราย พลา บานฉาง ระยอง 1.57 1.58 3.03 3.04 

5 โรงเรียนสองภาษาระยอง พลา บานฉาง ระยอง 1.49 1.51 2.80 2.81 

6 โรงเรียนนานาชาติสวนระยอง พลา บานฉาง ระยอง 1.61 1.63 2.90 2.92 

7 โรงเรียนเทศบาลเมืองบานฉาง 1  

(วัดคีรีภาวนาราม) 

พลา บานฉาง ระยอง 0.73 0.74 2.51 2.52 

8 โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม พลา บานฉาง ระยอง 0.78 0.79 2.57 2.58 

9 โรงเรียนบานคลองบางไผ สํานักทอน บานฉาง ระยอง 0.04 0.17 1.55 1.59 

10 โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา สํานักทอน บานฉาง ระยอง 1.26 1.27 1.74 1.75 

11 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช สํานักทอน บานฉาง ระยอง 1.37 1.38 1.86 1.87 

12 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กแสงสองหลา 3 สํานักทอน บานฉาง ระยอง 1.81 1.82 2.61 2.62 

13 โรงเรียนวัดสระแกว สํานักทอน บานฉาง ระยอง 1.90 1.95 2.72 2.73 

14 โรงเรียนวัดสมบูรณาราม  

(เต็มราษฎรอนุสรณ) 

สํานักทอน บานฉาง ระยอง 4.86 4.88 6.24 6.26 

15 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล 

สํานักทอนในโรงเรียนวดัสมบูรณาราม 

สํานักทอน บานฉาง ระยอง 4.86 4.88 6.24 6.26 

16 โรงเรียนสัจจศึกษา สํานักทอน บานฉาง ระยอง 3.80 3.81 5.62 5.63 

17 ศูนยการศกึษานอกระบบและการศกึษา

ตามอัธยาศัยอําเภอบานฉาง 

สํานักทอน บานฉาง ระยอง 5.06 5.07 6.82 6.83 

18 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค สํานักทอน บานฉาง ระยอง 4.95 4.97 6.75 6.76 

19 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานยายรา สํานักทอน บานฉาง ระยอง 5.00 5.01 6.79 6.80 

20 โรงเรียนวัดสํานักกะทอน สํานักทอน บานฉาง ระยอง 6.90 6.94 8.52 8.56 

21 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสํานักทอน สํานักทอน บานฉาง ระยอง 6.94 6.95 8.57 8.58 

22 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบุรพทิศ  

อบต. สํานักทอน 

สํานักทอน บานฉาง ระยอง 9.55 9.56 11.16 11.17 

23 โรงเรียนวัดชากหมาก สํานักทอน บานฉาง ระยอง 9.47 9.55 11.13 11.21 

24 โรงเรียนนานาชาติเซนตแอนดรูวส  

กรีนวัลเลย ระยอง 

สํานักทอน บานฉาง ระยอง 10.54 10.58 12.36 12.40 

25 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล 

บานฉาง (ศูนยพยูน) 

บานฉาง บานฉาง ระยอง 3.66 3.67 5.14 5.15 

26 โรงเรียนบานพยูน บานฉาง บานฉาง ระยอง 3.66 3.67 5.14 5.15 
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27 โรงเรียนอนุบาลรักภาษา บานฉาง บานฉาง ระยอง 3.20 3.21 4.59 4.60 

28 โรงเรยีนวัดบานฉาง (บุญรอดประชานุกูล) บานฉาง บานฉาง ระยอง 3.34 3.35 4.83 4.84 

29 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล 

บานฉาง 3 (บานประชุมมิตร-ลอเกวียน) 

บานฉาง บานฉาง ระยอง 5.81 5.82 6.94 6.95 

30 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลบานฉาง  

(บานประชุมมิตร-ลอเกวียน) 

บานฉาง บานฉาง ระยอง 5.81 5.82 6.94 6.95 

31 โรงเรียนวัดประชุมมิตรบํารุง บานฉาง บานฉาง ระยอง 6.23 6.24 7.55 7.56 

32 โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล บานฉาง บานฉาง ระยอง 7.10 7.11 8.66 8.67 

33 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง 

บานฉาง (วัดเนินกระปรอก) 

บานฉาง บานฉาง ระยอง 6.99 6.99 8.59 8.59 

34 โรงเรียนวัดเนินกระปรอก บานฉาง บานฉาง ระยอง 6.99 6.99 8.59 8.59 

35 โรงเรียนอนุบาลชนบทพัฒนา บานฉาง บานฉาง ระยอง 6.52 6.53 8.17 8.18 

36 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธรุกิจ บานฉาง บานฉาง ระยอง 4.17 4.19 5.79 5.80 

37 โรงเรียนบานฉางกาญจนกุลวิทยา บานฉาง บานฉาง ระยอง 3.74 3.76 5.57 5.59 

38 โรงเรียนบานเขาหวยมะหาด บานฉาง บานฉาง ระยอง 8.23 8.26 10.04 10.07 

39 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานภูดร-หวยมะหาด บานฉาง บานฉาง ระยอง 8.23 8.26 10.04 10.07 

40 โรงเรียนบานมาบฟกทอง หวยใหญ บางละมุง ชลบุรี 13.10 13.11 13.74 13.75 

41 โรงเรียนผูรู ญสส.80 นาจอมเทียน สัตหีบ ชลบุรี 11.66 11.88 12.46 12.68 

42 โรงเรียนบานเขาชีจรรย บางเสร สัตหีบ ชลบุรี 7.97 7.98 9.46 9.47 

43 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานขลอด พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี 1.13 1.13 3.12 3.12 

44 โรงเรียนบานขลอด พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี 0.98 0.99 3.15 3.16 

45 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี 2.93 2.95 4.46 4.48 

46 โรงเรียนอนุบาลอธิฏฐาน พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี 3.66 3.67 4.49 4.50 

47 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต. พลูตาหลวง 2 

บานเขาบายศรี 

พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี 4.88 4.90 5.41 5.44 

48 โรงเรียนบานเขาบายศร ี พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี 4.88 4.94 5.46 5.49 

49 โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ  

(ศึกษาพิเศษชลบุรี) 

พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี 5.72 5.73 6.33 6.34 

50 โรงเรียนบาน กม. หา พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี 4.97 4.97 6.62 6.62 

51 โรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี 6.74 6.75 8.26 8.27 

52 สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.8 สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี 6.04 6.08 7.74 7.78 

53 โรงเรียนจุกเสม็ด สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี 6.12 6.13 7.82 7.83 

54 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจุกเสม็ด สัตหีบ สตัหีบ ชลบุรี 6.28 6.29 7.99 8.00 

55 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานชองแสมสาร แสมสาร สัตหีบ ชลบุรี 6.87 6.88 8.52 8.53 

56 ศูนย กศน. ตําบลแสมสาร แสมสาร สัตหีบ ชลบุรี 6.99 6.99 8.61 8.61 
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57 โรงเรียนชุมชนบานชองแสมสาร แสมสาร สตัหีบ ชลบุรี 6.61 6.64 8.23 8.26 

ศาสนสถาน (69 แหง)       

1 สํานักวิปสนาวัดพลา พลา บานฉาง ระยอง 0.95 0.96 2.47 2.48 

2 วัดพลา พลา บานฉาง ระยอง 1.18 1.19 2.51 2.52 

3 ศาลเจาหลี่ ฮู ออง เอี๊ย พลา บานฉาง ระยอง 0.19 0.24 0.84 0.89 

4 วัดคลองทราย พลา บานฉาง ระยอง 1.03 1.04 1.64 1.65 

5 วัดครีภีาวนาราม พลา บานฉาง ระยอง 0.87 0.87 1.63 1.63 

6 คริสตจักรไครสตเชิชบานฉาง พลา บานฉาง ระยอง 1.41 1.42 2.20 2.21 

7 คริสตจักรบานฉาง พลา บานฉาง ระยอง 1.80 1.80 2.54 2.54 

8 วัดบานคลองบางไผ สํานักทอน บานฉาง ระยอง 0.04 0.08 1.46 1.49 

9 พระอนุสาวรีย พลเรือเอกพระเจาบรม

วงศเธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ ์

สํานักทอน บานฉาง ระยอง อยูใน

สนามบิน 

อยูใน

สนามบิน 

1.33 1.34 

10 พิพิธภัณฑการบินกองการบินทหารเรือ สํานักทอน บานฉาง ระยอง อยูใน

สนามบิน 

อยูใน

สนามบิน 

1.24 1.27 

11 พระบรมราชานุสาวรียสมเดจ็พระเจา 

ตากสินมหาราช (กรมตอสูอากาศยานท่ี 1) 

สํานักทอน บานฉาง ระยอง 0.09 0.09 1.01 1.01 

12 สมเด็จองคพระปฐม  

(กรมตอสูอากาศยานที่ 1) 

สํานักทอน บานฉาง ระยอง 0.15 0.17 0.66 0.68 

13 พระอนุสาวรีย พลเรือเอกพระเจาบรม

วงศเธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 

(กรมตอสูอากาศยานที่ 1) 

สํานักทอน บานฉาง ระยอง 0.07 0.07 0.55 0.55 

14 พระอนุสาวรีย พลเรือเอกพระเจาบรม

วงศเธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 

(กองพันทหารปนใหญตอสูอากาศยาน)  

สํานักทอน บานฉาง ระยอง 0.09 0.10 0.09 0.10 

15 หอพระพุทธนาวิกาภิบาล (กองพัน

ทหารปนใหญตอสูอากาศยาน)  

สํานักทอน บานฉาง ระยอง 0.04 0.05 0.04 0.05 

16 ศาลพระสยามเทวาธิราช (กองพันทหาร

ปนใหญตอสูอากาศยาน) 

สํานักทอน บานฉาง ระยอง 0.11 0.12 0.18 0.19 

17 วัดสระแกว สํานักทอน บานฉาง ระยอง 1.72 1.77 1.72 1.77 

18 ศาลพระเจาตากสินมหาราช  

(เชิงเขาโกรกตะแบก) 

สํานักทอน บานฉาง ระยอง 4.93 4.96 5.07 5.10 

19 วัดสมบูรณาราม สํานักทอน บานฉาง ระยอง 4.93 4.96 5.07 5.10 

20 คริสตจักรพระคุณเต็มลนบานฉาง สํานักทอน บานฉาง ระยอง 6.12 6.12 6.38 6.38 

21 วัดสาํนักกะทอน สํานักทอน บานฉาง ระยอง 6.78 6.79 7.14 7.15 

22 วัดสวุรรณรังสรรค สาํนักทอน บานฉาง ระยอง 5.00 5.01 5.56 5.57 
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23 วัดหนองโบสถ สํานักทอน บานฉาง ระยอง 7.31 7.52 7.81 8.05 

24 ศาลหลวงเตี่ยชากหมาก สํานักทอน บานฉาง ระยอง 9.21 9.23 9.63 9.65 

25 วัดชากหมาก สํานักทอน บานฉาง ระยอง 9.29 9.30 9.70 9.73 

26 ศาลหลวงเตี้ยบานพยูน บานฉาง บานฉาง ระยอง 4.18 4.20 4.87 4.89 

27 ศาลสมเดจ็พระเจาตากสินมหาราช 

(บานฉาง) 

บานฉาง บานฉาง ระยอง 4.10 4.11 4.79 4.80 

28 วัดชลธาราม (พยูน) บานฉาง บานฉาง ระยอง 3.64 3.65 4.28 4.29 

29 มัสยิด ดะหวะติ้ลอิสลาม บานฉาง บานฉาง ระยอง 2.79 2.79 3.45 3.45 

30 ศาลเจาจีนในมูลนิธิพุทธธรรมสงเคราะห บานฉาง บานฉาง ระยอง 3.59 3.60 4.34 4.35 

31 ศาลหลวงเตี่ยบานฉาง บานฉาง บานฉาง ระยอง 3.24 3.25 3.82 3.83 

32 ศาลเจาเลาเอี๊ยกวนอู บานฉาง บานฉาง บานฉาง ระยอง 3.26 3.27 3.92 3.93 

33 วัดบานฉาง บานฉาง บานฉาง ระยอง 3.22 3.24 3.90 3.92 

34 วัดประชุมมิตรบํารุง บานฉาง บานฉาง ระยอง 6.30 6.31 6.71 6.72 

35 ศาลเจาหลวงเตี่ย เนินกระปรอก แหงที่ 1 บานฉาง บานฉาง ระยอง 6.80 6.81 7.34 7.35 

36 ศาลเจาหลวงเตี่ยเนินกระปรอก แหงท่ี 2 บานฉาง บานฉาง ระยอง 6.84 6.85 7.54 7.55 

37 วัดเนินกระปรอก บานฉาง บานฉาง ระยอง 6.90 6.91 7.63 7.64 

38 วัดภูดรน่ิมเสนาะ บานฉาง บานฉาง ระยอง 7.94 7.97 8.67 8.70 

39 คริสตจักรของพระคริสตบานฉาง บานฉาง บานฉาง ระยอง 7.85 7.85 8.56 8.56 

40 อเนกกุศลศาลา (วิหารเซยีน) หวยใหญ บางละมุง ชลบุรี 10.91 10.92 11.04 11.05 

41 วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร หวยใหญ บางละมุง ชลบุรี 10.97 11.00 11.08 11.11 

42 สํานักสงฆศริศิิริรักษ หวยใหญ บางละมุง ชลบุรี 11.44 11.45 11.44 11.45 

43 สํานักปฏิบัติธรรมอนันตบูรพาราม หวยใหญ บางละมุง ชลบุรี 11.95 11.96 11.95 11.69 

44 วัดมาบฟกทอง หวยใหญ บางละมุง ชลบุรี 13.17 13.18 13.17 13.18 

45 พระพุทธรูปเขาชีจรรย นาจอมเทียน สตัหีบ ชลบุรี 8.72 8.72 9.08 9.08 

46 วัดเขาชีจรรย บางเสร สัตหีบ ชลบุรี 6.63 6.63 7.42 7.42 

47 วัดราษฎรสามัคคี พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี 0.92 0.94 2.99 3.01 

48 ศาลเจาแมกวนอิม พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี 0.98 0.99 3.22 3.23 

49 พระราชานุสาวรียสมเด็จพระมหิตลา 

ธิเบศวรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราช

ชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรม

ราชชนนี 

พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุร ี 0.47 0.48 2.69 2.70 

50 ศูนยปฏิบัติธรรมจุดประกายธรรม พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุร ี 4.16 4.15 5.81 5.82 

51 สํานักปฏิบัติธรรม กม.8 พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี 2.67 2.72 4.65 4.73 

52 วัดรังสีสุนทร (กม.5) พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี 5.02 5.04 6.67 6.69 
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ตารางที่ 3.4-1 พื้นที่ออนไหวตอผลกระทบภายในพื้นท่ีศึกษาของโครงการ 

ลําดับ พื้นท่ีออนไหวตอผลกระทบ 

ที่อยู 
ระยะหางจากขอบเขต

สนามบิน (กิโลเมตร)  

ระยะหางจากทางวิ่งท่ี 2 

(กโิลเมตร)  

ตําบล อําเภอ จังหวัด 
ขอบเขต/ 

รั้ว 

อาคาร 

ที่ใกลที่สุด 

ขอบเขต/

รั้ว 

อาคาร 

ที่ใกลที่สุด 

53 สํานักสงฆโพธิปยะ (ธรรมยุต)  

สาขาโพธิสัมพันธ 
พลูตาหลวง 

สัตหีบ ชลบุรี 4.97 4.97 7.34 7.34 

54 ศูนยปฏิบัติธรรมสัตหีบ (บันไดแกว) พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี 5.04 5.05 7.40 7.41 

55 วัดทุงโปรง พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี 5.91 5.92 8.20 8.21 

56 สํานักปฏิบัติธรรมเขาพลูตาหลวง พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี 2.12 2.21 4.22 4.30 

57 ศาลเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ ์ พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุร ี 2.06 2.09 4.03 4.05 

58 วัดเขาบายศร ีสันติธรรม พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี 4.69 4.75 4.69 4.75 

59 สํานักวิปสสนาเวฬุอัมพวัน พลูตาหลวง สตัหีบ ชลบุรี 4.96 4.97 4.96 4.97 

60 พระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จ

พระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 3 

สัตหีบ สัตหีบ ชลบุร ี 3.81 3.84 5.59 5.62 

61 พระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 

สัตหีบ สัตหีบ ชลบุร ี 4.05 4.12 5.68 5.75 

62 คริสตจักรพัฒนาการแสมสาร แสมสาร สัตหีบ ชลบุรี 4.43 4.44 6.34 6.35 

63 ศาลพลเรือเอก พระเจาบรมวงศเธอ 

กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (แสมสาร) 

แสมสาร สัตหีบ ชลบุร ี 5.38 5.38 7.13 7.13 

64 วัดชองแสมสาร แสมสาร สตัหีบ ชลบุรี 6.79 6.80 8.66 8.67 

65 วิหารหลวงพอดํา แสมสาร สัตหีบ ชลบุรี 7.16 7.16 8.95 8.95 

66 ศาลสมเดจ็พระเจาตากสินมหาราช 

(แสมสาร) 

แสมสาร สัตหีบ ชลบุร ี 7.34 7.35 9.23 9.24 

67 พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะ 

และทะเลไทย 

แสมสาร สัตหีบ ชลบุร ี 7.26 7.29 9.16 9.19 

68 หอพระพุทธสิงหนาทราชนาวี  

(หนวยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ) 

แสมสาร สัตหีบ ชลบุร ี 7.47 7.47 9.26 9.26 

69 พระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระเจา

ตากสินมหาราช (หนวยบัญชาการ

สงครามพิเศษทางเรือ) 

แสมสาร สัตหีบ ชลบุร ี 7.47 7.47 9.28 9.28 

สถานพยาบาล (18 แหง)       

1 ศูนยบริการสาธารณสุขชุมชน 

อีสเทอรน-หนองมวง 
พลา 

บานฉาง ระยอง 0.09 0.09 1.46 1.46 

2 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลพลา พลา บานฉาง ระยอง 1.31 1.31 2.86 2.86 

3 โรงพยาบาลบานฉาง พลา บานฉาง ระยอง 2.41 2.44 4.20 4.22 

4 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 

ตําบลบานคลองบางไผ 

สํานักทอน บานฉาง ระยอง 0.85 0.85 1.48 1.48 

5 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 

ตําบลบานสระแกว 

สํานักทอน บานฉาง ระยอง 1.87 1.87 2.62 2.62 
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ตารางที่ 3.4-1 พื้นที่ออนไหวตอผลกระทบภายในพื้นท่ีศึกษาของโครงการ 

ลําดับ พื้นท่ีออนไหวตอผลกระทบ 

ที่อยู 
ระยะหางจากขอบเขต

สนามบิน (กิโลเมตร)  

ระยะหางจากทางวิ่งท่ี 2 

(กโิลเมตร)  

ตําบล อําเภอ จังหวัด 
ขอบเขต/ 

รั้ว 

อาคาร 

ที่ใกลที่สุด 

ขอบเขต/

รั้ว 

อาคาร 

ที่ใกลที่สุด 

6 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 

ตําบลบานเขาครอก 

สํานักทอน บานฉาง ระยอง 3.94 3.95 5.20 5.21 

7 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 

ตําบลบานยายรา 

สํานักทอน บานฉาง ระยอง 4.96 4.96 6.76 6.76 

8 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 

ตําบลสํานักทอน 

สํานักทอน บานฉาง ระยอง 6.69 6.71 8.19 8.22 

9 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 

ตําบลบานชากหมาก 

สํานักทอน บานฉาง ระยอง 9.57 9.57 11.20 11.20 

10 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 

ตําบลบานพยูน 

บานฉาง บานฉาง ระยอง 3.77 3.77 5.25 5.25 

11 ศูนยบริการสาธารณสุข 2  

เทศบาลเมืองบานฉาง (ศนูยทัศนีย) 

บานฉาง บานฉาง ระยอง 7.80 7.80 9.31 9.31 

12 หนวยบริการสุขภาพชุมชนภูดร-หวย

มะหาด 

บานฉาง บานฉาง ระยอง 7.92 7.96 9.74 9.77 

13 โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม หวยใหญ บางละมุง ชลบุรี 11.31 11.35 11.88 11.92 

14 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช 

ญาณสังวรเพ่ือผูสูงอาย ุจังหวัดชลบุรี 

หวยใหญ บางละมุง ชลบุรี 11.52 11.52 12.08 12.08 

15 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 

ตําบลบานโคงวันเพ็ญ 

บางเสร สัตหีบ ชลบุรี 7.92 7.92 9.39 9.39 

16 โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

กรมแพทยทหารเรือ 

พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี 0.02 0.10 1.91 2.01 

17 โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี 1.17 1.18 3.46 3.48 

18 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 

ตําบลบานชองแสมสาร 

แสมสาร สัตหีบ ชลบุรี 6.97 6.97 8.59 8.59 

ชุมชน (57 แหง)        

1 หมูท่ี 1 บานสกุลทอง พลา บานฉาง ระยอง 2.92 2.92 4.71 4.71 

2 หมูท่ี 2 บานกิโล 16 พลา บานฉาง ระยอง 0.02 0.02 1.50 1.50 

3 หมูท่ี 4 บานทุงโปรง พลา บานฉาง ระยอง 0.02 0.02 1.29 1.29 

4 หมูท่ี 5 ตําบลพลา พลา บานฉาง ระยอง 0.16 0.16 1.57 1.57 

5 หมูท่ี 6 บานตะกาด พลา บานฉาง ระยอง 1.58 1.58 3.11 3.11 

6 หมูท่ี 7 บานคลองทราย พลา บานฉาง ระยอง 0.53 0.53 1.94 1.94 

7 หมูท่ี 1 บานสํานักทอน สํานักทอน บานฉาง ระยอง 4.95 4.95 6.45 6.45 

8 หมูท่ี 2 บานชากหมาก สํานักทอน บานฉาง ระยอง 8.21 8.21 9.81 9.81 

9 หมูท่ี 3 บานสระแกว สํานักทอน บานฉาง ระยอง 0.80 0.80 1.87 1.87 

10 ชุมชนสระแกว 1 สํานักทอน บานฉาง ระยอง 2.59 2.59 3.59 3.59 
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ลําดับ พื้นท่ีออนไหวตอผลกระทบ 

ที่อยู 
ระยะหางจากขอบเขต
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ที่ใกลที่สุด 
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รั้ว 

อาคาร 

ที่ใกลที่สุด 

11 ชุมชนสระแกว 2 สํานักทอน บานฉาง ระยอง 1.93 1.93 2.61 2.61 

12 หมูที่ 4 บานคลองบางไผ สํานักทอน บานฉาง ระยอง 0.82 0.82 1.32 1.32 

13 หมูท่ี 5 บานยายรา สํานักทอน บานฉาง ระยอง 3.32 3.32 5.13 5.13 

14 หมูที่ 6 บานเขาครอก สํานักทอน บานฉาง ระยอง 2.95 2.95 4.40 4.40 

15 หมูที่ 7 บานหนองตะเคยีน สํานักทอน บานฉาง ระยอง 7.64 7.64 9.28 9.28 

16 หมูที่ 8 บานเชิงเขา สํานักทอน บานฉาง ระยอง 0.06 0.06 1.88 1.88 

17 ชุมชนอีสเทอรน-หนองมวง บานฉาง บานฉาง ระยอง 0.02 0.02 1.12 1.12 

18 ชุมชนวัดคีรีภาวนาราม บานฉาง บานฉาง ระยอง 0.58 0.58 2.38 2.38 

19 ชุมชนบานฉาง-พลา บานฉาง บานฉาง ระยอง 0.68 0.68 2.41 2.41 

20 ชุมชนรวมสมพงษ บานฉาง บานฉาง ระยอง 2.23 2.23 3.32 3.32 

21 ชุมชนมิ่งมงคล บานฉาง บานฉาง ระยอง 2.55 2.55 4.08 4.08 

22 ชุมชน จ.คู บานฉาง บานฉาง ระยอง 2.55 2.55 4.16 4.16 

23 ชุมชนศนูยการคาวิรัตนพัฒนา บานฉาง บานฉาง ระยอง 2.69 2.69 4.34 4.34 

24 ชุมชนเทพจินดา บานฉาง บานฉาง ระยอง 2.92 2.92 4.57 4.57 

25 ชุมชนสวนสุขภาพ บานฉาง บานฉาง ระยอง 3.34 3.34 4.68 4.68 

26 ชุมชนวัดบานฉาง บานฉาง บานฉาง ระยอง 3.42 3.42 4.97 4.97 

27 ชุมชนโดงดัง บานฉาง บานฉาง ระยอง 3.40 3.40 5.06 5.06 

28 ชุมชนตลาดโตรุง บานฉาง บานฉาง ระยอง 3.69 3.69 5.19 5.19 

29 ชุมชนรวมมิตร บานฉาง บานฉาง ระยอง 3.71 3.71 5.37 5.37 

30 ชุมชนบานฉาง-เนินกระปรอก บานฉาง บานฉาง ระยอง 4.43 4.43 5.80 5.80 

31 ชุมชนดาวพิทักษ บานฉาง บานฉาง ระยอง 4.45 4.45 5.95 5.95 

32 ชุมชนไทวา บานฉาง บานฉาง ระยอง 6.12 6.12 7.70 7.70 

33 ชุมชนบานเนินกระปรอกตะวันออก 

ประชุมมิตร 

บานฉาง บานฉาง ระยอง 6.50 6.50 7.81 7.81 

34 ชุมชนบานเนินกระปรอก บานฉาง บานฉาง ระยอง 6.91 6.91 8.49 8.49 

35 ชุมชนหนองใหญ บานฉาง บานฉาง ระยอง 7.34 7.34 8.83 8.83 

36 หมูที่ 1 บานแผนดินไท บานฉาง บานฉาง ระยอง 6.67 6.67 7.97 7.97 

37 หมูที ่2 บานประชุมมิตร บานฉาง บานฉาง ระยอง 3.98 3.98 5.14 5.14 

38 หมูท่ี 3 บานเนินสําเหร บานฉาง บานฉาง ระยอง 3.21 3.21 4.99 4.99 

39 หมูที ่4 บานพยูน บานฉาง บานฉาง ระยอง 2.22 2.22 3.32 3.32 

40 หมูที ่6 บานเนินกระปรอก บานฉาง บานฉาง ระยอง 7.29 7.29 8.96 8.96 

41 หมูที ่7 บานเขาภูดรหวยมะหาด บานฉาง บานฉาง ระยอง 7.84 7.84 9.65 9.65 

42 หมูที่ 11 บานมาบฟกทอง หวยใหญ บางละมุง ชลบุรี 6.71 6.71 8.00 8.00 

43 หมูที ่13 บานหนองผักกูด หวยใหญ บางละมุง ชลบุรี 9.28 9.28 10.64 10.64 

44 หมูที ่6 เทศบาลตําบลเขาชีจรรย นาจอมเทียน สัตหีบ ชลบุรี 9.94 9.94 10.68 10.68 
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ตารางที่ 3.4-1 พื้นที่ออนไหวตอผลกระทบภายในพื้นท่ีศึกษาของโครงการ 

ลําดับ พื้นท่ีออนไหวตอผลกระทบ 

ที่อยู 
ระยะหางจากขอบเขต

สนามบิน (กิโลเมตร)  

ระยะหางจากทางวิ่งท่ี 2 

(กโิลเมตร)  

ตําบล อําเภอ จังหวัด 
ขอบเขต/ 

รั้ว 

อาคาร 

ที่ใกลที่สุด 

ขอบเขต/

รั้ว 

อาคาร 

ที่ใกลที่สุด 

45 หมูที ่7 เทศบาลตําบลเขาชีจรรย นาจอมเทียน สัตหีบ ชลบุรี 7.99 7.99 8.80 8.80 

46 หมูที ่6 (ชุมชนบานเขากระทิง) บางเสร สัตหีบ ชลบุรี 6.80 6.80 8.54 8.54 

47 หมูท่ี 7 (ชุมชนบานหนองหิน) บางเสร สัตหีบ ชลบุรี 5.07 5.07 7.23 7.23 

48 หมูที ่11 (ชุมชนบานโคงวญัเพ็ญ) บางเสร สัตหีบ ชลบุรี 4.58 4.58 6.02 6.02 

49 หมูที ่1 บานพลูตาหลวง พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี 0.98 0.98 2.94 2.94 

50 หมูที ่2 บานขลอด พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี 0.71 0.71 2.29 2.29 

51 หมูที ่3 บานคลองไผ พลูตาหลวง สตัหีบ ชลบุรี 1.52 1.52 2.34 2.34 

52 หมูที ่4 บานคลองพลูตาหลวง พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี 2.60 2.60 4.11 4.11 

53 หมูที ่5 บานเขาบายศร ี พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี 2.50 2.50 3.01 3.01 

54 หมูที ่6 บานเขาตะแบก พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี 2.66 2.66 4.73 4.73 

55 หมูที ่7 บานหนองหญานอย พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี 4.24 4.24 5.93 5.93 

56 หมูที ่8 บานหนองหญา พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี 4.83 4.83 7.12 7.12 

57 ชุมชนบานหนองกระจง แสมสาร สตัหีบ ชลบุรี 4.10 4.10 5.84 5.84 

หมายเหตุ : (-) หมายถึง ไมทราบขอบเขตรั้วท่ีชัดเจน 
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 ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 

3.5.1 เสียง 

 วิธีการศึกษา 

(1) ขอมูลทุติยภูมิ 

รวบรวมขอมูลระดับเสียงบริเวณใกลเคียงพื้นที่ศึกษาของ สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง  

กรมควบคุมมลพิษ ระหวางป พ.ศ. 2557-2561 

(2) ขอมูลปฐมภูมิ 

ดําเนินการตรวจวัดระดับเสียงดังนี้ 

 จุดตรวจวัดและระยะเวลาการตรวจวัด ดําเนินการตรวจวัดระดับเสียง (ตรวจวัด 24 ชั่วโมง 

เปนเวลา 7 วันตอเนื่อง) จํานวน 2 ครั้ง ไดแก ครั้งที่ 1 ชวงฤดูฝน ระหวางวันที่ 18-24 

กรกฎาคม พ.ศ. 2562 จํานวน 6 จุด ไดแก โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา บริเวณอาคารปฏิบัติงาน

ของเจาหนาที่ พื้นที่โครงการบริเวณ Airside โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม โรงเรียนวัดพลา และ

โรงเรียนบานคลองบางไผ และครั้งที่ 2 ชวงฤดูแลง ระหวางวันที่ 3-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

จํานวน 7 จุด โดยเพ่ิมจุดตรวจวัด จํานวน 1 จุด คือ โรงเรียนวัดสระแกว (เพิ่มเติม 

ตามขอคิดเห็นของประชาชน ในการรบัฟงความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 1 รวมทั้งการพิจารณารวมกับ

ผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการ) ซึ่งเปนพื้นที่ออนไหวที่อาจจะไดรับผลกระทบจากการ

ขึ้น-ลงของอากาศยาน และเพ่ิมจุดตรวจวัดบริเวณศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ องคการ

บริหารสวนตําบลสํานักทอน เนื่องจากเปนจุดติดตามตรวจสอบระดับเสียงซึ่งอยูใกลเคียง

ปลายทางวิ่งที่ 2 และอยูในพื้นที่ NEF ≥ 40 โดยกําหนดใหมีการตรวจวัดระดับเสียงกอนที่จะมี

การเปดใชทางวิ่งที่ 2 เพื่อเปนขอมูลพ้ืนฐานในการเปรียบเทียบสถานการณเสียงที่ไมมีการบิน) 

โดยตรวจวัดระหวางวันที่ 11-17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.5-1 

และรูปที่ 3.5-1 โดยมีการติดตั้งเคร่ืองมือดังรูปที่ 3.5-2 

 ดัชนีที่ตรวจวัด 

 ระดับเสียงโดยทั่วไป ไดแก ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (Leq 5 min) ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

(Leq 1 hr) ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ระดับเสียง

เปอรเซ็นตไทล L10, L50, L90 และระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันกลางคืน (Ldn) ตามประกาศ

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กําหนดมาตรฐาน 

ระดับเสียงโดยทั่วไป (ตารางที่ 3.5-2) 

 ระดับเสียงอากาศยานในพื้นที่ชุมชน ไดแก ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันกลางคืน (Day-Night 

Average Sound Level, Ldn) ซึ่งเปนไปตามวิธีการตรวจวัดระดับเสียงจากอากาศยาน  

ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงอากาศยานในพ้ืนที่ชุมชน  

(พ.ศ. 2556) เพื่อใชในการคํานวณแนวเสนเสียงคาดการณ (Noise Exposure Forecast, NEF) 
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ตารางที่ 3.5-1 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนของโครงการ 

ลําดับท่ี 
ตําแหนงจุดตรวจวัด 

และหลักเกณฑในการพจิารณา 

พิกัดจุดตรวจวัด ระยะหางจาก

พื้นที่โครงการ 

(เมตร) 
E N 

1 โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา : เพื่อเปนตัวแทนของสถานศึกษา 

(สถานที่สําหรับกิจกรรมการเรียนการสอนที่ตองการความเงียบ

เปนพิเศษ) ตั้งอยูในพื้นที่ตําบลสํานักทอน อําเภอบานฉาง 

จังหวัดระยอง (อยูทางดานทิศเหนือของทางวิ่งปจจุบัน (ทางวิ่ง

ที่ 1)) เปนตัวแทนจุดพ้ืนที่ออนไหวที่อาจไดรับผลกระทบ 

จากเสียงท่ีเกิดขึ้นจากการข้ึน-ลงของอากาศยาน 

717428 1406143 1,740 

2 บริเวณอาคารปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี : เพื่อเปนตัวแทน 

ของพ้ืนที่ออนไหวทางดานทิศใตของทางวิ่งท่ี 1 ตั้งอยูในพื้นที่

สนามบิน ซึ่ งเปนพื้นที่สําหรับปฏิบัติงานของบุคลากร 

ที่ปฏิบัติงานภายในพื้นที่สนามบินนานาชาติอูตะเภา 

717233 1400220 อยูในพ้ืนที่

โครงการ 

3 พ้ืนท่ีโครงการบริเวณ Airside : เ พ่ือเปนตัวแทนผลการ

ตรวจวัดเสียงจากการข้ึน-ลง ของอากาศยาน 

718584 1402641 อยูในพ้ืนที่

โครงการ 

4 โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม : เพื่อเปนตัวแทนของสถานศึกษา 

(สถานที่สําหรับกิจกรรมการเรียนการสอนที่ตองการความเงียบ

เปนพิเศษ) ตั้งอยูในพ้ืนที่ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัด

ระยอง (อยูทางดานทิศเหนือบริเวณที่จะกอสรางทางวิ่งที่ 2) 

พ้ืนที่ออนไหวที่อยูใกลสนามบินนานาชาติอูตะเภาที่อาจ

ไดรับผลกระทบจากการข้ึน-ลงของอากาศยาน 

720741 1406470 2,570 

5 โรงเรียนวัดพลา : เพื่อเปนตัวแทนของสถานศึกษา (สถานที่

สําหรับกิจกรรมการเรียนการสอนที่ตองการความเงียบเปน

พิเศษ) ตั้งอยูในพื้นที่ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัด

ระยอง (อยูทางดานทิศใตบริเวณท่ีจะกอสรางทางวิ่งท่ี 2) 

พ้ืนที่ออนไหวที่อยูใกลสนามบินนานาชาติอูตะเภาที่อาจ

ไดรับผลกระทบจากการข้ึน-ลงของอากาศยาน 

721755 1401085 2,620 

 

6 โรงเรียนบานคลองบางไผ : เพื่อเปนตัวแทนของสถานศึกษา 

(สถานที่สําหรับกิจกรรมการเรียนการสอนที่ตองการความเงียบ

เปนพิเศษ) ตั้งอยูในพ้ืนที่ตําบลสํานักทอน อําเภอบานฉาง 

จังหวัดระยอง (อยูทางดานทิศเหนือของทางวิ่งปจจุบัน  

(ทางวิ่งท่ี 1)) พ้ืนที่ออนไหวที่อยูใกลสนามบินนานาชาติ 

อูตะเภาที่อาจไดรับผลกระทบจากการขึ้น-ลงของอากาศยาน 

716297 1404423 1,550 

7 โรงเรียนวัดสระแกว : เ พ่ือเปนตัวแทนของสถานศึกษา 

(สถานที่สําหรับกิจกรรมการเรียนการสอนที่ตองการความเงียบ

เปนพิเศษ) ตั้งอยูในพื้นที่ตําบลสํานักทอน อําเภอบานฉาง 

จังหวัดระยอง (อยูทางดานทิศเหนือของทางวิ่ งปจจุบัน  

718052 1407105 2,720 
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ตารางที่ 3.5-1 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนของโครงการ 

ลําดับท่ี 
ตําแหนงจุดตรวจวัด 

และหลักเกณฑในการพจิารณา 

พิกัดจุดตรวจวัด ระยะหางจาก

พื้นที่โครงการ 

(เมตร) 
E N 

(ทางวิ่งที่  1)) เปนตัวแทนจุดพ้ืนที่ออนไหวที่อาจไดรับ

ผลกระทบจากเสียงที่เกิดข้ึนจากการขึ้น-ลงของอากาศยาน 

ซึ่งเปนจุดตรวจวัดเพ่ิมเติมตามขอคิดเห็นของประชาชน  

จากผลการรับฟงความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 1 รวมทั้งการพิจารณา

รวมกับผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการ 

8 ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ องคการบริหารสวนตําบล

สํานักทอน : เปนตัวแทนของพ้ืนที่ออนไหว ตั้งอยูตําบล 

สํานักทอน อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง (อยูทางดานทิศ

เหนือของปลายทางวิ่ ง ท่ี 2 และอยู ใน NEF ≥ 40) เปน

ตัวแทนจุดพ้ืนที่ออนไหวท่ีอาจไดรับผลกระทบจากเสียงที่

เกิดขึ้นจากการขึ้น-ลงของอากาศยาน ซึ่งกําหนดใหมีการ

ตรวจวัดระดับเสียงกอนที่จะมีการเปดใชทางวิ่งท่ี 2 

719053 1406327 851 

 

ตารางที่ 3.5-2 ดัชนีตรวจวัด และวิธีการตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ศึกษา 

ดัชน ี วิธีการตรวจวัด 

1. ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (Leq 5 min) Integrated Sound Level Meter 

2. ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (Leq 1 hr) Integrated Sound Level Meter 

3. ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) Integrated Sound Level Meter 

4. ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) Integrated Sound Level Meter 

5. ระดับเสียงเปอรเซ็นตไทลที่ 10 (L10) Integrated Sound Level Meter 

6. ระดับเสียงเปอรเซ็นตไทลที่ 50 (L50) Integrated Sound Level Meter 

7. ระดับเสียงเปอรเซ็นตไทลที่ 90 (L90) Integrated Sound Level Meter 

8. ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันและกลางคืน (Ldn) Integrated Sound Level Meter 
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รูปที่ 3.5-1 จุดตรวจวัด เสียง ความสั่นสะเทือน และคุณภาพอากาศของโครงการ 
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1. โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา 2. บริเวณอาคารปฏิบัติงานของเจาหนาที ่

  
3. พื้นท่ีโครงการบริเวณ Airside 4. โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม 

  
5. โรงเรียนวัดพลา 6. โรงเรียนบานคลองบางไผ 

  

7. โรงเรียนวัดสระแกว 8. ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ  

องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอน 

รูปที่ 3.5-2 จุดตรวจวัดเสียงในพื้นท่ีศึกษาของโครงการ 
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 ผลการศกึษา 

(1) ขอมูลทุติยภูมิ 

จากการทบทวนรายงานสถานการณคุณภาพอากาศและเสียงรายป ระหวางป พ.ศ. 2557-2561  

ของสํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ พบวาภายในพื้นที่ศึกษาและบริเวณใกลเคียง 

มีจุดตรวจวัดระดับเสียง จํานวน 2 จุด (รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.5-3) สรปุไดดังนี้ 

1) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลมาบตาพุด  

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระหวางป พ.ศ. 2557-2561 มีคาอยูในชวง 58.0-73.5 เดซิเบลเอ  

ซึ่งสวนใหญอยูในเกณฑมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) ที่กําหนด 

ใหมีคาไดไมเกิน 70 เดซิเบลเอ ยกเวนในป พ.ศ. 2558-2559 จํานวน 7 วัน (จาก 595 วันที่ตรวจวัด) หรือคิดเปน 

รอยละ 1.18 ที่มีคาเกินเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 

2) สํานักงานเกษตรจังหวัดระยอง 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระหวางป พ.ศ. 2557-2561 มีคาอยูในชวง 55.5-69.0 เดซิเบลเอ  

มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) ที่กําหนดใหมีคาได 

ไมเกิน 70 เดซเิบลเอ 

ตารางที่ 3.5-3 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบริเวณพื้นที่ศึกษาและบริเวณใกลเคียง ระหวางปพ.ศ. 2557-2561 

สถานตีรวจวัด ปที่ตรวจวัด ระดบัเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (เดซิเบลเอ) 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลมาบตาพุด  พ.ศ. 2557 58.5-70.2  

พ.ศ. 2558 58.0-73.5  

 พ.ศ. 2559 58.8-71.9 

 พ.ศ. 2560 59.1-68.3 

 พ.ศ. 2561 61.7-66.2 

คาต่ําสุด-สูงสุด 58.0-73.5 

สํานักงานเกษตรจังหวัดระยอง  พ.ศ. 2557 55.5-67.0 

พ.ศ. 2558 63.1-67.1 

 พ.ศ. 2559 61.8-67.2 

 พ.ศ. 2560 56.9-66.0 

 พ.ศ. 2561 63.7-69.0 

คาต่ําสุด-สูงสุด 55.5-69.0 

มาตรฐาน ≤701/ 

หมายเหตุ : ขีดเสนใต หมายถึง มีคาเกินเกณฑมาตรฐานกําหนด 

 1/ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสยีงโดยทั่วไป 

ที่มา : รายงานสถานการณคุณภาพอากาศและเสียงรายป ระหวางป พ.ศ. 2557-2561, สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุม

มลพิษ (http://aqnis.pcd.go.th/noise) สืบคนขอมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
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 ทั้งนี้ จากรายงานการศึกษาผลกระทบดานเสียงบริเวณพื้นที่ออนไหวโดยรอบสนามบินนานาชาต ิ

อูตะเภา พ.ศ. 2560 ดําเนินการตรวจวัดโดยศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

รวมกับการทาอากาศยานอูตะเภา จํานวน 4 จุด รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3.5-3 และตารางที่ 3.5-4 สรุปไดดังนี้  

1) โรงเรียนวัดสมบูรณาราม  

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาอยู ในชวง 61.0-64.0 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด  

มีคาอยูในชวง 85.8-96.9 เดซิเบลเอ ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐานที่กําหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) ที่กําหนดใหมีคาไดไมเกิน 70 และ 115 เดซิเบลเอ ตามลําดับ 

2) ประเสริฐฟารม 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาอยู ในชวง 49.7-59.7 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด  

มีคาอยูในชวง 71.3-95.0 เดซิเบลเอ ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐานที่กําหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) ที่กําหนดใหมีคาไดไมเกิน 70 และ 115 เดซิเบลเอ ตามลําดับ 

3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กแสงสองหลา 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 53.3-69.0 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด  

มีคาอยูในชวง 83.4-109.1 เดซิเบลเอ ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐานที่กําหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) ที่กําหนดใหมีคาไดไมเกิน 70 และ 115 เดซิเบลเอ ตามลําดับ 

4) วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาอยู ในชวง 57.7-63.1 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด  

มีคาอยูในชวง 79.5-98.8 เดซิเบลเอ ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐานที่กําหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) ที่กําหนดใหมีคาไดไมเกิน 70 และ 115 เดซิเบลเอ ตามลําดับ 
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รูปที่ 3.5-3 สถานตีรวจวัดระดับเสียงโดยรอบสนามบินนานาชาติอูตะเภา 
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ตารางที่ 3.5-4 ผลการตรวจวัดระดบัเสียงในบริเวณพื้นที่ศึกษาและบริเวณใกลเคียง พ.ศ. 2560 

สถานตีรวจวัด วันท่ี 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบลเอ) 

ระดบัเสียงเฉลี่ย 

24 ชั่วโมง 

ระดบัเสียง 

สูงสุด 

โรงเรียนวัดสมบูรณาราม 6-14 มีนาคม พ.ศ. 2560 61.2-62.7 89.5-95.5 

28 มีนาคม-5 เมษายน พ.ศ. 2560 61.0-62.4 86.7-92.1 

22-30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 61.6-64.0 86.2-96.9 

22-30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 61.9-62.9 85.8-92.9 

คาต่ําสุด-สูงสุด 61.0-64.0 85.8-96.9 

ประเสริฐฟารม 6-14 มีนาคม พ.ศ. 2560 49.7-52.7 72.4-84.2 

28 มีนาคม-5 เมษายน พ.ศ. 2560 53.3-58.3 78.7-90.5 

22-30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 51.2-59.7 77.5-95.0 

22-30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 49.7-59.4 71.3-94.2 

คาต่ําสุด-สูงสุด 49.7-59.7 71.3-95.0 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กแสงสองหลา 6-14 มีนาคม พ.ศ. 2560 53.3-60.0 86.5-94.9 

28 มีนาคม-5 เมษายน พ.ศ. 2560 57.6-60.8 92.2-96.9 

22-30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 54.7-69.0 87.0-109.1 

22-30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 53.9-57.0 83.4-88.3 

คาต่ําสุด-สูงสุด 53.3-69.0 83.4-109.1 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช 6-14 มีนาคม พ.ศ. 2560 57.7-59.3 81.9-90.4 

28 มีนาคม-5 เมษายน พ.ศ. 2560 58.5-60.0 82.3-85.8 

22-30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 58.4-63.1 83.0-98.8 

22-30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 58.3-59.4 79.5-88.9 

คาต่ําสุด-สูงสุด 57.7-63.1 79.5-98.8 

มาตรฐาน1/ ≤70 ≤115 

หมายเหตุ : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสยีงโดยทั่วไป 

ที่มา : รายงานการศึกษาผลกระทบดานเสียง จากทาอากาศยานอูตะเภา, ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม กรมสงเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดลอม, พ.ศ. 2560 

(2) ขอมูลปฐมภูมิ 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ศึกษาของโครงการ จํานวน 2 ครั้ง ไดแก ครั้งที่ 1 ชวงฤดูฝน 

ระหวางวันที่ 18-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 จํานวน 6 จุด ไดแก โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา บริเวณอาคารปฏิบัติงาน 

ของเจาหนาที่ พื้นที่โครงการบริเวณ Airside โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม โรงเรียนวัดพลา และโรงเรียนบานคลองบางไผ 

และครั้งที่ 2 ชวงฤดูแลง ระหวางวันที่ 3-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จํานวน 7 จุด โดยเพิ่มจุดตรวจวัด จํานวน 1 จุด 

คือ โรงเรียนวัดสระแกว (เพิ่มเติมตามขอคิดเห็นของประชาชน ในการรับฟงความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 1 รวมทั้ง 

การพิจารณารวมกับผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการ) ซึ่งเปนพื้นที่ออนไหวที่อาจจะไดรับผลกระทบจากการขึ้น-

ลงอากาศยาน และเพิ่มจุดตรวจวัดบริเวณศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอน 
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เนื่องจากเปนจุดติดตามตรวจสอบระดับเสียงซึ่งอยูใกลเคียงปลายทางวิ่งที่ 2 และอยูในพื้นที่ NEF ≥ 40 โดยกําหนด 

ใหมีการตรวจวัดระดับเสียงกอนที่จะมีการเปดใชทางวิ่งที่ 2 เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการเปรียบเทียบสถานการณเสยีง 

ที่ไมมีการบิน) โดยตรวจวัดระหวางวันที่ 11-17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.5-5 

(รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก 3-1) สามารถสรุปไดดังนี้ 

1) โรงเรียนพัฒนเวชศกึษา 

 ชวงฤดูฝน 

ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที มีคาอยูในชวง 47.4-69.5 เดซิเบลเอ ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง  

มีคาอยูในชวง 48.8-67.0 เดซิเบลเอ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 56.3-60.2 เดซิเบลเอ ระดับเสียง

สูงสุด มีคาอยูในชวง 63.6-89.2 เดซิเบลเอ ระดับเสียงเปอรเซ็นตไทลที่ 10 มีคาอยูในชวง 49.7-69.6 เดซิเบลเอ 

ระดับเสียงเปอรเซ็นตไทลที่ 50 มีคาอยูในชวง 46.6-66.4 เดซิเบลเอ และระดับเสียงเปอรเซ็นตไทลที่ 90 มีคา 

อยูในชวง 46.1-62.6 เดซเิบลเอ สําหรับระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันกลางคืนบริเวณพ้ืนที่ชมุชน มีคาอยูในชวง 60.8-63.1  

เดซิเบลเอ และระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันกลางคืน (อากาศยาน) มีคาอยูในชวง 34.6-50.0 เดซิเบลเอ  

สําหรับระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงและระดับเสียงสูงสุดชวงฤดูฝนมีคาอยูในเกณฑ

มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) ที่กําหนดใหมีคาไดไมเกิน 70 และ  

115 เดซิเบลเอ ตามลําดับ 

 ชวงฤดูแลง 

ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที มีคาอยูในชวง 44.1-69.9 เดซิเบลเอ ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง  

มีคาอยูในชวง 46.9-63.7 เดซิเบลเอ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 56.8-58.8 เดซิเบลเอ ระดับเสียง

สูงสุด มีคาอยูในชวง 60.0-86.9 เดซิเบลเอ ระดับเสียงเปอรเซ็นตไทลที่ 10 มีคาอยูในชวง 48.4-66.6 เดซิเบลเอ 

ระดับเสียงเปอรเซ็นตไทลที่ 50 มีคาอยูในชวง 44.1-63.3 เดซิเบลเอ และระดับเสียงเปอรเซ็นตไทลที่ 90 มีคา 

อยูในชวง 42.6-59.3 เดซเิบลเอ สําหรับระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันกลางคืนบริเวณพ้ืนที่ชมุชน มีคาอยูในชวง 60.4-62.4  

เดซิเบลเอ และระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันกลางคืน (อากาศยาน) มีคาอยูในชวง 33.4-49.1 เดซิเบลเอ 

สําหรับระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงและระดับเสียงสูงสุดชวงฤดูแลงมีคาอยูในเกณฑ

มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) ที่กําหนดใหมีคาไดไมเกิน 70 และ 

115 เดซิเบลเอ ตามลําดับ 

2) บริเวณอาคารปฏิบัติงานของเจาหนาที ่

 ชวงฤดูฝน 

ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที มีคาอยูในชวง 53.9-71.9 เดซิเบลเอ ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง  

มีคาอยูในชวง 54.9-63.8 เดซิเบลเอ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 58.2-59.8 เดซิเบลเอ ระดับเสียง

สูงสุด มีคาอยูในชวง 62.3-88.9 เดซิเบลเอ ระดับเสียงเปอรเซ็นตไทลที่ 10 มีคาอยูในชวง 56.7-63.5 เดซิเบลเอ 

ระดับเสียงเปอรเซ็นตไทลที่ 50 มีคาอยูในชวง 54.2-59.7 เดซิเบลเอ และระดับเสียงเปอรเซ็นตไทลที่ 90 มีคา 

อยูในชวง 49.4-57.8 เดซเิบลเอ สําหรับระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันกลางคืนบริเวณพ้ืนที่ชมุชน มีคาอยูในชวง 63.3-66.0  

เดซิเบลเอ และระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันกลางคืน (อากาศยาน) มีคาอยูในชวง 51.8-56.8 เดซิเบลเอ 
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สําหรับระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงและระดับเสียงสูงสุดชวงฤดูฝนมีคาอยูในเกณฑ

มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) ที่กําหนดใหมีคาไดไมเกิน 70 และ 

115 เดซิเบลเอ ตามลําดับ 

 ชวงฤดูแลง 

ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที มีคาอยูในชวง 44.3-85.0 เดซิเบลเอ ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง  

มีคาอยูในชวง 43.9-78.7 เดซิเบลเอ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 56.0-67.5 เดซิเบลเอ ระดับเสียง

สูงสุด มีคาอยูในชวง 54.4-104.0 เดซิเบลเอ ระดับเสียงเปอรเซ็นตไทลที่ 10 มีคาอยูในชวง 46.5-80.4 เดซิเบลเอ 

ระดับเสียงเปอรเซ็นตไทลที่ 50 มีคาอยูในชวง 42.7-73.3 เดซิเบลเอ และระดับเสียงเปอรเซ็นตไทลที่ 90 มีคา 

อยูในชวง 39.7-62.1 เดซเิบลเอ สําหรับระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันกลางคืนบริเวณพ้ืนที่ชุมชน มีคาอยูในชวง 58.6-74.4  

เดซิเบลเอ และระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันกลางคืน (อากาศยาน) มีคาอยูในชวง 52.8-55.7 เดซิเบลเอ 

สําหรับระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงและระดับเสียงสูงสุดชวงฤดูแลงมีคาอยูในเกณฑ

มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) ที่กําหนดใหมีคาไดไมเกิน 70 และ 

115 เดซิเบลเอ ตามลําดับ 

3) พื้นที่โครงการบริเวณ Airside  

 ชวงฤดูฝน 

ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที มีคาอยูในชวง 39.4-82.6 เดซิเบลเอ ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง  

มีคาอยูในชวง 43.6-73.9 เดซิเบลเอ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 65.1-67.0 เดซิเบลเอ ระดับเสียง

สูงสุด มีคาอยูในชวง 50.0-99.9 เดซิเบลเอ ระดับเสียงเปอรเซ็นตไทลที่ 10 มีคาอยูในชวง 42.9-72.0 เดซิเบลเอ 

ระดับเสียงเปอรเซ็นตไทลที่ 50 มีคาอยูในชวง 41.3-64.8 เดซิเบลเอ และระดับเสียงเปอรเซ็นตไทลที่ 90 มีคา 

อยูในชวง 40.5-62.1 เดซเิบลเอ สําหรับระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันกลางคืนบริเวณพ้ืนที่ชมุชน มีคาอยูในชวง 68.3-71.2  

เดซิเบลเอ และระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันกลางคืน (อากาศยาน) มีคาอยูในชวง 54.2-61.0 เดซิเบลเอ 

สําหรับระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงและระดับเสียงสูงสุดชวงฤดูฝนมีคาอยูในเกณฑ

มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) ที่กําหนดใหมีคาไดไมเกิน 70 และ 

115 เดซิเบลเอ ตามลําดับ 

 ชวงฤดูแลง 

ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที มีคาอยูในชวง 44.1-88.6 เดซิเบลเอ ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง  

มีคาอยูในชวง 44.4-78.6 เดซิเบลเอ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 65.5-69.6 เดซิเบลเอ ระดับเสียง

สูงสุด มีคาอยูในชวง 46.6-102.0 เดซิเบลเอ ระดับเสียงเปอรเซ็นตไทลที่ 10 มีคาอยูในชวง 44.8-78.2 เดซิเบลเอ 

ระดับเสียงเปอรเซ็นตไทลที่ 50 มีคาอยูในชวง 43.7-67.3 เดซิเบลเอ และระดับเสียงเปอรเซ็นตไทลที่ 90 มีคา 

อยูในชวง 42.4-62.1 เดซเิบลเอ สําหรับระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันกลางคนืบริเวณพื้นที่ชุมชน มีคาอยูในชวง 67.1-71.2  

เดซิเบลเอ และระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันกลางคืน (อากาศยาน) มีคาอยูในชวง 60.1-65.1 เดซิเบลเอ 
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สําหรับระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงและระดับเสียงสูงสุดชวงฤดูแลงมีคาอยูในเกณฑ

มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) ที่กําหนดใหมีคาไดไมเกิน 70 และ 

115 เดซิเบลเอ ตามลําดับ 

4) โรงเรียนวัดครีีภาวนาราม  

 ชวงฤดูฝน 

ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที มีคาอยูในชวง 42.2-73.2 เดซิเบลเอ ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง  

มีคาอยูในชวง 46.7-68.8 เดซิเบลเอ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 61.3-63.0 เดซิเบลเอ ระดับเสียง

สูงสุด มีคาอยูในชวง 64.7-91.0 เดซิเบลเอ ระดับเสียงเปอรเซ็นตไทลที่ 10 มีคาอยูในชวง 50.2-69.3 เดซิเบลเอ 

ระดับเสียงเปอรเซ็นตไทลที่ 50 มีคาอยูในชวง 40.8-65.3 เดซิเบลเอ และระดับเสียงเปอรเซ็นตไทลที่ 90 มีคา 

อยูในชวง 34.6-62.7 เดซเิบลเอ สําหรับระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันกลางคืนบริเวณพ้ืนที่ชุมชน มีคาอยูในชวง 63.9-66.6  

เดซิเบลเอ และระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันกลางคืน (อากาศยาน) มีคาอยูในชวง 47.7-51.2 เดซิเบลเอ 

สําหรับระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงและระดับเสียงสูงสุดชวงฤดูฝนมีคาอยูในเกณฑ

มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) ที่กําหนดใหมีคาไดไมเกิน 70 และ 

115 เดซิเบลเอ ตามลําดับ 

 ชวงฤดูแลง 

ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที มีคาอยูในชวง 46.6-76.6 เดซิเบลเอ ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง  

มีคาอยูในชวง 51.4-66.5 เดซิเบลเอ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 59.7-61.5 เดซิเบลเอ ระดับเสียง

สูงสุด มีคาอยูในชวง 66.2-93.9 เดซิเบลเอ ระดับเสียงเปอรเซ็นตไทลที่ 10 มีคาอยูในชวง 55.2-69.1 เดซิเบลเอ 

ระดับเสียงเปอรเซ็นตไทลที่ 50 มีคาอยูในชวง 44.3-63.4 เดซิเบลเอ และระดับเสียงเปอรเซ็นตไทลที่ 90 มีคา 

อยูในชวง 38.7-59.7 เดซเิบลเอ สําหรับระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันกลางคืนบริเวณพ้ืนที่ชุมชน มีคาอยูในชวง 63.6-65.1  

เดซิเบลเอ และระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันกลางคืน (อากาศยาน) มีคาอยูในชวง 45.7-54.0 เดซิเบลเอ 

สําหรับระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงและระดับเสียงสูงสุดชวงฤดูแลงมีคาอยูในเกณฑ

มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) ที่กําหนดใหมีคาไดไมเกิน 70 และ 

115 เดซิเบลเอ ตามลําดับ  

5) โรงเรียนวัดพลา 

 ชวงฤดูฝน 

ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที มีคาอยูในชวง 48.4-85.5 เดซิเบลเอ ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง  

มีคาอยูในชวง 51.5-75.1 เดซิเบลเอ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 59.8-65.0 เดซิเบลเอ ระดับเสียง

สูงสุด มีคาอยูในชวง 60.4-110.4 เดซิเบลเอ ระดับเสียงเปอรเซ็นตไทลที่ 10 มีคาอยูในชวง 53.5-73.6 เดซิเบลเอ 

ระดับเสียงเปอรเซ็นตไทลที่ 50 มีคาอยูในชวง 47.9-67.3 เดซิเบลเอ และระดับเสียงเปอรเซ็นตไทลที่ 90 มีคา 

อยูในชวง 45.4-65.2 เดซเิบลเอ สําหรับระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันกลางคืนบริเวณพ้ืนที่ชุมชน มีคาอยูในชวง 66.0-69.1  

เดซิเบลเอ และระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันกลางคืน (อากาศยาน) มีคาอยูในชวง 47.2-56.3 เดซิเบลเอ 
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สําหรับระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงและระดับเสียงสูงสุดชวงฤดูฝนมีคาอยูในเกณฑ

มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) ที่กําหนดใหมีคาไดไมเกิน 70 และ 

115 เดซิเบลเอ ตามลําดับ  

 ชวงฤดูแลง  

ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที มีคาอยูในชวง 47.0-76.9 เดซิเบลเอ ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง  

มีคาอยูในชวง 48.2-69.2 เดซิเบลเอ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 60.8-63.9 เดซิเบลเอ ระดับเสียง

สูงสุด มีคาอยูในชวง 56.1-100.6 เดซิเบลเอ ระดับเสียงเปอรเซ็นตไทลที่ 10 มีคาอยูในชวง 49.3-69.8 เดซิเบลเอ 

ระดับเสียงเปอรเซ็นตไทลที่ 50 มีคาอยูในชวง 47.2-66.2 เดซิเบลเอ และระดับเสียงเปอรเซ็นตไทลที่ 90 มีคา 

อยูในชวง 46.0-64.0 เดซเิบลเอ สําหรับระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันกลางคืนบริเวณพ้ืนที่ชุมชน มีคาอยูในชวง 66.8-70.6 

เดซิเบลเอ และระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันกลางคืน (อากาศยาน) มีคาอยูในชวง 53.7-56.6 เดซิเบลเอ 

สําหรับระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงและระดับเสียงสูงสุดชวงฤดูแลงมีคาอยูในเกณฑ

มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) ที่กําหนดใหมีคาไดไมเกิน 70 และ 

115 เดซิเบลเอ ตามลําดับ  

6) โรงเรียนบานคลองบางไผ  

 ชวงฤดูฝน 

ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที มีคาอยูในชวง 42.6-79.3 เดซิเบลเอ ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง  

มีคาอยูในชวง 44.4-68.8 เดซิเบลเอ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 56.8-61.5 เดซิเบลเอ ระดับเสียง

สูงสุด มีคาอยูในชวง 55.4-99.3 เดซิเบลเอ ระดับเสียงเปอรเซ็นตไทลที่ 10 มีคาอยูในชวง 46.8-62.7 เดซิเบลเอ 

ระดับเสียงเปอรเซ็นตไทลที่ 50 มีคาอยูในชวง 43.1-59.1 เดซิเบลเอ และระดับเสียงเปอรเซ็นตไทลที่ 90 มีคา 

อยูในชวง 40.9-56.1 เดซเิบลเอ สําหรับระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันกลางคืนบริเวณพ้ืนที่ชุมชน มีคาอยูในชวง 61.1-64.0  

เดซิเบลเอ และระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันกลางคืน (อากาศยาน) มีคาอยูในชวง 36.6-49.0 เดซิเบลเอ 

ทั้งนี้ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงและระดับเสียงสูงสุดชวงฤดูฝนมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน 

ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) ที่กําหนดใหมีคาไดไมเกิน 70 และ 115  

เดซิเบลเอ ตามลําดับ 

 ชวงฤดูแลง 

 ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที มีคาอยูในชวง 51.2-75.8 เดซิเบลเอ ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง  

มีคาอยูในชวง 52.4-71.3 เดซิเบลเอ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 56.2-61.5 เดซิเบลเอ ระดับเสียง

สูงสุด มีคาอยูในชวง 62.2-98.3 เดซิเบลเอ ระดับเสียงเปอรเซ็นตไทลที่ 10 มีคาอยูในชวง 53.4-73.5 เดซิเบลเอ 

ระดับเสียงเปอรเซ็นตไทลที่ 50 มีคาอยูในชวง 51.1-69.5 เดซิเบลเอ และระดับเสียงเปอรเซ็นตไทลที่ 90 มีคา 

อยูในชวง 49.2-60.6 เดซเิบลเอ สําหรับระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันกลางคืนบริเวณพ้ืนที่ชุมชน มีคาอยูในชวง 61.6-65.7 

เดซิเบลเอ และระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันกลางคืน (อากาศยาน) มีคาอยูในชวง 40.9-56.0 เดซิเบลเอ 
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ทั้งนี้ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงและระดับเสียงสูงสุดชวงฤดูแลงมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน 

ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) ที่กําหนดใหมีคาไดไมเกิน 70 และ 115  

เดซิเบลเอ ตามลําดับ 

7) โรงเรียนวัดสระแกว 

 ชวงฤดูแลง 

ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที มีคาอยูในชวง 49.0-69.9 เดซิเบลเอ ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง  

มีคาอยูในชวง 51.2-64.9 เดซิเบลเอ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 57.6-59.6 เดซิเบลเอ ระดับเสียง

สูงสุด มีคาอยูในชวง 62.7-82.8 เดซิเบลเอ ระดับเสียงเปอรเซ็นตไทลที่ 10 มีคาอยูในชวง 52.5-66.5 เดซิเบลเอ 

ระดับเสียงเปอรเซ็นตไทลที่ 50 มีคาอยูในชวง 50.0-62.9 เดซิเบลเอ และระดับเสียงเปอรเซ็นตไทลที่ 90 มีคา 

อยูในชวง 48.1-59.7 เดซเิบลเอ สําหรับระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันกลางคืนบริเวณพ้ืนที่ชุมชน มีคาอยูในชวง 62.2-63.5 

เดซิเบลเอ และระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันกลางคืน (อากาศยาน) มีคาอยูในชวง 38.8-48.2 เดซิเบลเอ 

ทั้งนี้ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงและระดับเสียงสงูสุดชวงฤดูแลงมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน 

ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) ที่กําหนดใหมีคาไดไมเกิน 70 และ 115  

เดซิเบลเอ ตามลําดับ 

8) ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอน  

ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที มีคาอยูในชวง 41.8-63.8 เดซิเบลเอ ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีคา 

อยูในชวง 43.3-59.0 เดซเิบลเอ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 50.3-52.8 เดซิเบลเอ ระดับเสียงสูงสุด มีคา

อยูในชวง 53.4-80.9 เดซิเบลเอ ระดับเสียงเปอรเซ็นตไทลที่ 10 มีคาอยูในชวง 42.0-62.0 เดซิเบลเอ ระดับเสียง

เปอรเซ็นตไทลที่ 50 มีคาอยูในชวง 41.5-59.1 เดซิเบลเอ และระดับเสียงเปอรเซ็นตไทลที่ 90 มีคาอยูในชวง 38.9-58.9  

เดซิเบลเอ สําหรับระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันกลางคืนบริเวณพ้ืนที่ชุมชน มีคาอยูในชวง 57.0-60.8 เดซิเบลเอ และระดับ

เสียงเฉลี่ยกลางวันกลางคนื (อากาศยาน) มีคาอยูในชวง 25.8-45.1 เดซิเบลเอ  

ทั้งนี้ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงและระดับเสียงสูงสุดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานระดับเสียง

โดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) ที่กําหนดใหมีคาไดไมเกิน 70  

และ 115 เดซิเบลเอ ตามลําดับ 
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ตารางที่ 3.5-5 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ที่ศึกษาของโครงการ  

จุดตรวจวัด ชวงตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบลเอ) 

ระดับเสียงเฉลี่ย  

5 นาที  

ระดับเสียงเฉลี่ย  

1 ชั่วโมง 

ระดับเสียงเฉลี่ย  

24 ชั่วโมง 

ระดับเสียง

สูงสุด 

ระดับเสียง

เปอรเซ็นตไทล 

ที่ 10  

ระดับเสียง 

เปอรเซ็นตไทล 

ที่ 50  

ระดับเสียง

เปอรเซ็นตไทล 

ที่ 90  

ระดับเสียงเฉลี่ย

กลางวันกลางคืน 

(พื้นที่ชุมชน) 

ระดับเสียงเฉลี่ย

กลางวันกลางคืน 

(อากาศยาน) 

NEF 

1. โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา  18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 47.4-69.5 48.8-66.3 58.4 64.4-78.7 49.7-69.1 46.6-66.2 46.1-61.9 62.1 38.5 3.5 

 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 48.0-68.2 50.3-65.8 60.0 65.4-89.2 51.7-67.9 47.5-64.0 46.9-60.7 63.1 48.2 13.2 

 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 48.7-64.7 50.3-58.5 56.3 64.3-85.0 52.5-59.8 47.9-56.3 47.4-53.3 61.2 45.1 10.1 

ครั้งที่ 1 ฤดูฝน 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 48.2-63.5 51.4-58.6 56.4 66.7-83.6 53.9-59.8 47.5-55.8 47.0-52.0 60.8 50.0 15.0 

  22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 48.9-68.4 50.4-67.0 60.2 63.6-83.3 51.9-69.6 48.1-66.4 47.8-62.6 63.1 49.2 14.2 

  23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 49.2-68.5 51.6-63.2 59.2 65.0-85.3 53.8-64.7 49.1-61.0 48.7-57.7 62.7 44.6 9.6 

  24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 50.4-68.6 52.3-66.6 59.8 63.6-84.8 52.7-69.2 50.2-66.2 49.5-62.1 62.9 34.6 NOT MET THE CRITERIA 

 คาตํ่าสุด-สูงสุด 47.4-69.5 48.8-67.0 56.3-60.2 63.6-89.2 49.7-69.6 46.6-66.4 46.1-62.6 60.8-63.1 34.6-50.0 3.5-15.0 

  3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 44.1-69.9 46.9-61.7 57.2 60.0-86.9 48.4-61.9 44.1-58.6 42.6-54.5 60.4 47.1 12.1 

  4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 48.6-65.6 51.4-62.8 58.6 62.5-79.0 53.4-64.7 49.8-60.5 48.7-57.0 62.4 48.3 13.3 

  5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 49.6-63.3 51.5-59.4 57.1 63.5-83.0 52.8-62.4 49.3-58.0 48.6-53.8 62.2 41.7 6.7 

 ครั้งที่ 2 ฤดูแลง 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 50.5-62.0 54.2-58.7 56.8 67.3-77.3 56.5-60.3 51.9-56.9 49.7-52.9 62.4 49.1 14.1 

  7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 48.0-67.4 51.6-63.7 58.8 64.1-84.9 52.9-65.7 49.8-62.4 49.1-59.3 62.3 47.8 12.8 

  8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 49.2-66.9 52.0-62.0 58.3 64.7-81.7 53.0-63.5 49.1-59.9 48.4-56.3 62.3 43.9 8.9 

  9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 49.0-66.7 52.0-63.7 58.2 65.5-81.2 52.5-66.6 49.7-63.3 47.8-58.8 61.9 33.4 NOT MET THE CRITERIA 

 คาตํ่าสุด-สูงสุด 44.1-69.9 46.9-63.7 56.8-58.8 60.0-86.9 48.4-66.6 44.1-63.3 42.6-59.3 60.4-62.4 33.4-49.1 6.7-14.1 

2. บริเวณอาคาร

ปฏิบัติงานของเจาหนาที ่

 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 55.3-62.9 58.5-60.8 59.6 67.3-72.3 59.5-63.5 55.6-59.3 51.6-56.5 66.0 51.8 16.8 

 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 55.1-63.7 58.1-60.8 59.5 66.0-73.2 58.8-62.9 55.7-58.9 51.9-55.8 66.0 55.7 20.7 

 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 55.0-64.3 58.1-61.3 59.4 66.9-73.9 59.1-62.6 55.3-59.4 51.2-56.3 65.4 56.6 21.6 

ครั้งที่ 1 ฤดูฝน 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 54.5-71.9 57.9-63.5 59.8 66.5-88.9 59.4-62.5 55.7-59.7 51.6-57.8 65.6 53.0 18.0 

 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 54.9-69.3 56.6-62.1 59.0 64.0-86.0 58.6-60.7 54.2-57.7 49.4-56.3 64.5 56.8 21.8 

  23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 55.5-70.4 56.4-63.8 59.0 63.0-86.3 58.6-60.5 55.3-58.0 52.0-56.6 64.0 55.5 20.5 

  24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 53.9-67.3 54.9-61.2 58.2 62.3-83.6 56.7-60.6 53.8-59.1 49.8-57.8 63.3 54.6 19.6 

 คาตํ่าสุด-สูงสุด 53.9-71.9 54.9-63.8 58.2-59.8 62.3-88.9 56.7-63.5 54.2-59.7 49.4-57.8 63.3-66.0 51.8-56.8 16.8-21.8 

  3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 42.5-74.3 43.9-65.0 56.0 54.4-98.7 46.5-57.1 42.7-51.2 39.7-49.0 58.6 55.7 20.7 

  4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 46.9-84.1 49.3-78.7 67.5 56.5-104.0 51.2-65.0 48.3-54.6 45.0-52.1 69.5 53.0 18.0 

  5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 44.4-85.0 46.9-74.3 63.5 56.7-102.6 48.7-63.6 45.8-55.7 42.9-51.7 64.6 54.6 19.6 

 ครั้งที่ 2 ฤดูแลง 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 44.3-83.4 45.6-76.3 63.9 54.8-97.8 47.0-61.7 44.9-58.1 42.4-56.1 64.4 52.8 17.8 

  7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 46.8-83.9 47.4-77.2 65.0 55.6-101.6 49.4-65.6 46.2-52.5 44.2-49.6 65.7 55.5 20.5 

  8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 46.7-78.5 49.6-73.1 63.9 57.6-89.2 50.4-76.5 46.8-63.9 44.4-54.2 64.9 54.3 19.3 

  9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 47.8-80.7 48.4-76.4 67.2 57.7-94.4 51.1-80.4 46.9-73.3 44.4-62.1 74.4 54.9 19.9 

 คาตํ่าสุด-สูงสุด 44.3-85.0 43.9-78.7 56.0-67.5 54.4-104.0 46.5-80.4 42.7-73.3 39.7-62.1 58.6-74.4 52.8-55.7 17.8-20.7 
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ตารางที่ 3.5-5 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ที่ศึกษาของโครงการ  

จุดตรวจวัด ชวงตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบลเอ) 

ระดับเสียงเฉลี่ย  

5 นาที  

ระดับเสียงเฉลี่ย  

1 ชั่วโมง 

ระดับเสียงเฉลี่ย  

24 ชั่วโมง 

ระดับเสียง

สูงสุด 

ระดับเสียง

เปอรเซ็นตไทล 

ที่ 10  

ระดับเสียง 

เปอรเซ็นตไทล 

ที่ 50  

ระดับเสียง

เปอรเซ็นตไทล 

ที่ 90  

ระดับเสียงเฉลี่ย

กลางวันกลางคืน 

(พื้นที่ชุมชน) 

ระดับเสียงเฉลี่ย

กลางวันกลางคืน 

(อากาศยาน) 

NEF 

3. พ้ืนที่ โครงการบริเวณ 

Airside 

 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 39.4-81.6 44.3-73.1 66.0 62.0-99.9 44.7-68.2 43.9-63.7 42.1-60.3 69.8 54.2 19.2 

 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 41.4-82.2 43.8-72.7 66.6 50.0-97.6 43.2-72.0 41.8-66.2 41.0-62.1 69.0 56.9 21.9 

 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 40.9-82.6 47.8-73.6 67.0 71.7-96.5 42.9-70.0 41.3-62.7 40.5-59.0 70.8 60.7 25.7 

ครั้งที่ 1 ฤดูฝน 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 44.2-82.0 45.1-72.6 65.1 50.2-94.5 44.8-70.3 44.3-61.1 43.8-59.4 68.3 56.0 21.0 

  22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 43.6-82.1 46.1-73.9 66.1 61.7-94.5 46.4-71.1 44.0-64.5 43.4-60.8 71.2 54.4 19.4 

  23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 43.1-80.8 43.6-73.5 66.1 54.4-96.5 43.6-69.2 43.1-59.9 42.7-57.1 69.7 61.0 26.0 

  24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 43.1-79.6 44.2-73.3 66.7 55.7-95.0 43.9-71.5 43.3-64.8 42.9-61.9 69.4 59.2 24.2 

 คาตํ่าสุด-สูงสุด 39.4-82.6 43.6-73.9 65.1-67.0 50.0-99.9 42.9-72.0 41.3-64.8 40.5-62.1 68.3-71.2 54.2-61.0 19.2-26.0 

  3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 43.5-81.6 53.3-72.6 66.9 69.6-99.8 46.5-75.7 43.7-66.8 42.4-59.0 71.2 60.1 25.1 

  4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 47.2-88.6 54.6-73.4 67.9 74.5-95.0 55.4-78.2 49.5-66.3 46.4-59.8 70.1 64.7 29.7 

  5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 45.4-86.2 47.1-77.7 69.6 61.0-101.4 46.8-77.4 45.7-67.3 45.1-60.6 70.9 61.1 26.1 

 ครั้งที่ 2 ฤดูแลง 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 45.0-86.2 46.1-78.6 68.5 53.6-102.0 46.1-74.3 45.3-64.8 44.8-60.3 69.2 65.1 30.1 

  7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 43.8-86.5 45.6-78.0 68.8 49.9-102.0 45.6-71.5 45.0-62.3 43.7-56.6 69.9 60.7 25.7 

  8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 44.2-81.1 45.9-73.3 66.3 60.1-93.6 46.2-74.5 44.9-66.0 44.5-62.1 69.5 60.4 25.4 

  9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 44.1-79.0 44.4-70.9 65.5 46.6-92.7 44.8-72.3 44.2-66.2 43.7-56.9 67.1 60.2 25.2 

 คาตํ่าสุด-สูงสุด 44.1-88.6 44.4-78.6 65.5-69.6 46.6-102.0 44.8-78.2 43.7-67.3 42.4-62.1 67.1-71.2 60.1-65.1 25.1-30.1 

4. โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม  18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 42.2-68.1 46.7-64.1 61.3 64.7-91.0 50.2-66.1 40.8-63.4 34.6-60.7 63.9 47.9 12.9 

 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 47.5-73.2 53.5-68.8 63.0 70.3-82.0 57.3-69.3 46.0-64.4 39.4-62.0 66.6 47.9 12.9 

 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 50.5-66.9 52.9-65.1 62.5 69.8-86.8 57.2-66.9 48.3-63.9 41.7-60.6 66.2 50.3 15.3 

ครั้งที่ 1 ฤดูฝน 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 50.2-68.3 54.3-64.7 62.1 69.5-87.6 57.1-66.3 50.7-63.6 43.9-60.9 65.6 51.2 16.2 

  22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 47.8-67.0 52.5-65.6 62.0 68.8-83.3 56.5-67.7 46.3-64.8 39.0-61.9 65.6 47.7 12.7 

  23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 49.5-68.7 52.2-66.1 62.9 67.8-83.7 56.3-67.6 46.3-65.3 40.4-62.7 66.3 48.2 13.2 

  24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 46.6-68.5 51.2-66.0 62.1 67.9-83.6 55.1-67.8 44.6-65.0 39.5-61.9 65.6 49.0 14.0 

 คาตํ่าสุด-สูงสุด 42.2-73.2 46.7-68.8 61.3-63.0 64.7-91.0 50.2-69.3 40.8-65.3 34.6-62.7 63.9-66.6 47.7-51.2 12.7-16.2 

  3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 50.1-76.6 53.5-63.3 60.3 70.7-86.5 57.3-64.7 47.8-61.0 40.1-57.2 65.1 52.9 17.9 

  4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 49.1-73.7 52.5-65.8 61.5 69.7-92.2 55.5-68.1 44.3-62.8 39.6-59.3 64.4 54.0 19.0 

  5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 47.3-71.6 52.3-66.5 61.3 66.2-93.9 56.3-69.1 45.6-63.4 39.0-59.7 64.5 49.9 14.9 

 ครั้งที่ 2 ฤดูแลง 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 46.6-67.5 51.4-64.3 60.6 66.5-82.7 55.2-67.3 45.6-62.6 41.5-58.9 63.7 49.4 14.4 

  7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 48.3-70.5 52.9-65.3 60.5 71.3-84.6 56.4-68.0 46.8-62.2 38.7-59.0 63.9 46.2 11.2 

  8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 47.8-68.2 52.3-64.8 60.6 67.8-84.1 56.0-67.3 45.7-63.1 39.5-59.4 64.0 49.4 14.4 

  9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 47.7-65.2 52.9-62.5 59.7 69.3-83.9 56.4-64.3 46.8-61.2 41.2-57.7 63.6 45.7 10.7 

 คาตํ่าสุด-สูงสุด 46.6-76.6 51.4-66.5 59.7-61.5 66.2-93.9 55.2-69.1 44.3-63.4 38.7-59.7 63.6-65.1 45.7-54.0 10.7-19.0 

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 3-32 
 

ตารางที่ 3.5-5 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ที่ศึกษาของโครงการ  

จุดตรวจวัด ชวงตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบลเอ) 

ระดับเสียงเฉลี่ย  

5 นาที  

ระดับเสียงเฉลี่ย  

1 ชั่วโมง 

ระดับเสียงเฉลี่ย  

24 ชั่วโมง 

ระดับเสียง

สูงสุด 

ระดับเสียง

เปอรเซ็นตไทล 

ที่ 10  

ระดับเสียง 

เปอรเซ็นตไทล 

ที่ 50  

ระดับเสียง

เปอรเซ็นตไทล 

ที่ 90  

ระดับเสียงเฉลี่ย

กลางวันกลางคืน 

(พื้นที่ชุมชน) 

ระดับเสียงเฉลี่ย

กลางวันกลางคืน 

(อากาศยาน) 

NEF 

5. โรงเรียนวัดพลา  18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 48.4-85.5 51.5-75.1 65.0 62.9-110.4 53.5-70.0 47.9-63.4 45.4-59.8 66.8 47.2 12.2 

 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 55.4-74.1 56.6-69.3 61.8 64.8-87.7 58.1-73.6 55.3-60.4 52.9-57.3 66.2 49.7 14.7 

 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 55.8-70.8 56.6-63.7 60.2 61.9-88.5 58.2-62.5 55.7-58.9 52.8-57.5 66.4 56.3 21.3 

ครั้งที่ 1 ฤดูฝน 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 55.1-71.6 56.3-63.3 59.8 62.0-90.6 57.1-63.0 55.0-59.1 53.2-56.6 66.0 51.6 16.6 

  22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 53.8-73.0 54.7-69.0 62.0 62.9-86.2 55.4-70.1 53.9-67.3 51.3-65.2 69.1 51.2 16.2 

  23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 53.7-72.4 54.0-66.3 62.0 60.4-89.0 54.9-65.5 53.5-60.7 52.2-58.0 68.5 50.2 15.2 

  24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 52.9-72.3 55.1-64.8 61.9 71.9-88.0 54.9-65.1 53.0-62.1 51.3-59.2 67.5 54.8 19.8 

 คาตํ่าสุด-สูงสุด 48.4-85.5 51.5-75.1 59.8-65.0 60.4-110.4 53.5-73.6 47.9-67.3 45.4-65.2 66.0-69.1 47.2-56.3 12.2-21.3 

  3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 53.7-76.9 56.2-67.9 63.1 68.1-97.5 57.0-68.6 51.3-66.2 48.0-64.0 70.2 54.1 19.1 

  4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 47.0-74.4 48.2-69.2 63.1 56.1-100.6 49.3-67.6 47.2-63.1 46.0-60.3 70.4 56.6 21.6 

  5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 48.1-73.9 58.2-66.8 63.1 65.6-93.5 53.1-66.6 48.6-62.8 46.5-60.4 70.6 55.1 20.1 

 ครั้งที่ 2 ฤดูแลง 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 49.7-72.9 56.0-66.3 63.5 64.8-89.5 56.0-66.8 50.1-64.0 47.9-63.3 70.3 56.1 21.1 

  7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 47.9-73.5 56.9-68.2 63.9 67.2-90.0 54.1-68.7 51.7-64.2 50.9-63.3 70.4 54.5 19.5 

  8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 49.9-71.1 55.0-67.0 62.7 72.2-91.7 55.7-69.8 51.4-65.1 49.2-62.6 67.3 54.1 19.1 

  9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 54.1-71.0 56.4-65.3 60.8 62.9-83.6 55.8-65.5 53.5-60.1 52.7-58.9 66.8 53.7 18.7 

 คาตํ่าสุด-สูงสุด 47.0-76.9 48.2-69.2 60.8-63.9 56.1-100.6 49.3-69.8 47.2-66.2 46.0-64.0 66.8-70.6 53.7-56.6 18.7-21.6 

6. โรงเรียนบานคลองบางไผ  18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 42.6-79.3 44.4-68.8 61.5 55.4-99.3 46.8-61.1 43.1-57.6 40.9-54.6 61.1 48.6 13.6 

 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 51.1-65.6 52.5-62.2 57.8 64.8-80.7 54.0-62.7 51.3-58.5 50.6-55.2 62.2 44.5 9.5 

 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 47.9-65.2 52.8-62.3 57.9 63.7-92.4 54.1-62.1 51.6-58.4 49.7-55.0 63.6 37.2 2.2 

ครั้งที่ 1 ฤดูฝน 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 52.4-62.2 53.4-59.4 57.3 63.3-78.9 55.4-61.2 52.0-58.3 50.7-55.0 64.0 36.6 1.6 

 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 51.1-67.8 52.3-62.0 57.6 63.1-87.4 53.4-61.7 51.3-58.3 50.5-55.1 61.9 48.1 13.1 

  23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 51.1-65.5 52.1-63.7 57.7 62.6-82.3 53.1-61.9 51.1-58.8 50.2-55.7 61.7 49.0 14.0 

  24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 49.6-64.7 51.5-60.9 56.8 63.5-89.5 53.3-62.2 48.8-59.1 46.5-56.1 61.4 45.3 10.3 

 คาตํ่าสุด-สูงสุด 42.6-79.3 44.4-68.8 56.8-61.5 55.4-99.3 46.8-62.7 43.1-59.1 40.9-56.1 61.1-64.0 36.6-49.0 1.6-14.0 

  3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 51.2-75.8 52.6-71.3 61.5 64.7-98.3 54.4-73.5 51.1-69.5 50.3-60.4 65.6 56.0 21.0 

  4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 53.7-71.1 55.3-63.6 59.6 63.2-91.0 57.2-65.1 54.2-62.1 50.1-60.6 65.7 52.6 17.6 

  5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 52.2-69.0 53.1-62.3 58.4 62.2-85.6 54.1-63.6 52.1-58.3 51.6-55.0 62.7 52.7 17.7 

 ครั้งที่ 2 ฤดูแลง 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 51.8-70.1 53.4-62.5 57.9 63.4-88.9 54.8-62.3 52.0-57.6 51.2-54.1 62.1 51.8 16.8 

  7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 51.6-69.1 53.0-62.7 57.5 66.7-88.0 53.9-62.5 51.3-57.8 50.9-54.4 61.9 51.6 16.6 

  8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 51.6-66.7 52.6-61.6 57.3 66.2-84.6 53.5-62.0 51.5-58.0 51.1-54.7 61.9 49.1 14.1 

  9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 51.4-61.1 52.4-58.3 56.2 64.6-78.1 53.4-60.7 51.4-57.2 49.2-53.4 61.6 40.9 5.9 

 คาตํ่าสุด-สูงสุด 51.2-75.8 52.4-71.3 56.2-61.5 62.2-98.3 53.4-73.5 51.1-69.5 49.2-60.6 61.6-65.7 40.9-56.0 5.9-21.0 
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ตารางที่ 3.5-5 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ที่ศึกษาของโครงการ  

จุดตรวจวัด ชวงตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบลเอ) 

ระดับเสียงเฉลี่ย  

5 นาที  

ระดับเสียงเฉลี่ย  

1 ชั่วโมง 

ระดับเสียงเฉลี่ย  

24 ชั่วโมง 

ระดับเสียง

สูงสุด 

ระดับเสียง

เปอรเซ็นตไทล 

ที่ 10  

ระดับเสียง 

เปอรเซ็นตไทล 

ที่ 50  

ระดับเสียง

เปอรเซ็นตไทล 

ที่ 90  

ระดับเสียงเฉลี่ย

กลางวันกลางคืน 

(พื้นที่ชุมชน) 

ระดับเสียงเฉลี่ย

กลางวันกลางคืน 

(อากาศยาน) 

NEF 

7. โรงเรียนวัดสระแกว  3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 50.1-69.0 52.8-64.9 59.1 62.7-81.7 53.7-65.9 50.1-62.1 48.1-58.2 62.7 48.2 13.2 

 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 50.5-66.2 52.8-62.5 58.8 65.7-77.6 53.5-64.7 50.0-60.5 48.5-57.6 62.4 43.7 8.7 

  5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 50.6-63.0 52.3-59.4 57.6 65.1-76.6 53.4-61.7 49.9-57.8 48.9-54.8 62.2 40.0 5.0 

 ครั้งที่ 1 ฤดูแลง 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 49.8-64.5 53.2-61.1 58.6 67.0-77.2 54.0-63.4 50.4-59.1 49.3-55.9 62.9 47.3 12.3 

  7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 49.0-69.9 51.2-64.8 59.6 64.0-79.6 52.5-66.5 49.1-62.9 48.2-59.7 62.7 47.4 12.4 

  8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 49.0-69.7 52.1-64.6 59.3 63.5-80.1 53.5-65.0 50.3-61.3 49.6-57.8 62.9 43.9 8.9 

  9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 49.4-67.4 53.3-64.2 59.6 68.2-82.8 53.9-66.3 51.1-62.8 49.8-59.2 63.5 38.8 3.8 

 คาตํ่าสุด-สูงสุด 49.0-69.9 51.2-64.9 57.6-59.6 62.7-82.8 52.5-66.5 50.0-62.9 48.1-59.7 62.2-63.5 38.8-48.2 3.8-13.2 

8. ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุ องคการบริหาร 

สวนตําบลสํานักทอน 

 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 42.6-59.9 45.2-59.0 52.1 56.2-77.3 42.0-59.8 43.1-59.1 39.3-58.9 60.8 45.1 10.1 

 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 42.5-63.4 44.3-58.1 51.8 55.4-79.2 46.1-58.5 43.2-57.7 40.4-56.8 59.9 34.3 NOT MET THE 

CRITERIA 

  13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 42.1-63.8 45.5-57.2 51.0 61.9-80.9 46.5-56.9 41.5-55.7 38.9-54.6 59.1 36.8 1.8 

  14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 42.2-60.0 43.3-56.6 51.6 54.8-77.3 45.7-58.8 41.7-55.9 38.9-55.1 59.0 32.3 NOT MET THE 

CRITERIA 

  15 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 42.1-59.9 43.6-56.4 50.7 56.8-79.1 45.4-58.7 42.2-54.3 39.6-53.2 58.5 36.8 1.8 

  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 41.9-61.6 43.9-58.5 52.8 54.3-80.8 45.9-62.0 42.4-56.3 39.3-52.4 58.1 25.8 NOT MET THE 

CRITERIA 

  17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 41.8-58.3 43.4-54.8 50.3 53.4-75.4 45.0-57.6 42.3-53.9 39.5-52.8 57.0 42.3 7.3 

 คาตํ่าสุด-สูงสุด 41.8-63.8 43.3-59.0 50.3-52.8 53.4-80.9 42.0-62.0 41.5-59.1 38.9-58.9 57.0-60.8 25.8-45.1 1.8-10.1 

  มาตรฐาน - - ≤701/ ≤1151/ - - - - - - 

หมายเหตุ : (-) หมายถึง ไมมีเกณฑมาตรฐานกกกําหนด 

  NOT MET THE CRITERIA หมายถึง ไมมีนัยสําคัญ (NEF มีคานอยกวาระดับเสียงขีดเริ่ม) 

 1/ ประกาศคณะกรรมสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสยีงโดยทั่วไป 

ที่มา : ตรวจวัดโดยบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด (หองปฏิบัตกิารวิเคราะหเอกชน เลขทะเบียน ว-145, ISO/IEC 17025) 
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3.5.2 ความสั่นสะเทือน 

 ขอบเขตการศึกษา 

รวบรวมขอมูลความสั่นสะเทือนที่มีการตรวจวัดในบริเวณพื้นที่ศึกษา เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานประกอบ 

การประเมินผลกระทบดานความสั่นสะเทือนที่อาจจะเกิดข้ึนจากโครงการ 

 วิธีการศึกษา 

ดําเนินการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในพื้นที่โครงการ รายละเอียดมดีังนี้ 

 จุดตรวจวัดและระยะเวลาการตรวจวัด ดําเนินการตรวจวัดความสั่นสะเทือน (ตรวจวัด 24 ชั่วโมง  

เปนเวลา 7 วันตอเนื่อง) จํานวน 2 ครั้ง ไดแก ครั้งที่ 1 ชวงฤดูฝน ระหวางวันที่ 18-24 กรกฎาคม พ.ศ. 

2562 จํานวน 6 จุด ไดแก โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา บริเวณอาคารปฏิบัติงานของเจาหนาที่ พื้นที่โครงการ

บริเวณ Airside โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม โรงเรียนวัดพลา และโรงเรียนบานคลองบางไผ และครั้งที่ 2 

ชวงฤดูแลง ระหวางวันที่ 3-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จํานวน 7 จุด โดยเพ่ิมจุดตรวจวัด จํานวน 1 จุด 

คือ โรงเรียนวัดสระแกว (เพิ่มเกติมตามขอคิดเห็นของประชาชน ในการรับฟงความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 1 

รวมทั้งการพิจารณารวมกับผลระทบจากกิจกรรมของโครงการ) ซึ่งเปนพื้นที่ออนไหวที่อาจจะไดรับ

ผลกระทบจากการขึ้น-ลงของอากาศยาน รายละเอียดจุดตรวจวัดและจุดติดตั้งเครื่องมือแสดงดัง 

รูปที่ 3.5-1 และ รูปที่ 3.5-4 

 ดัชนีที่ตรวจวัด คา Peak Velocity และ Frequency รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.5-6 

ตารางที่ 3.5-6 ดัชนีตรวจวัด และวิธีการตรวจวัดความสั่นสะเทือน 

ดัชน ี วิธีการตรวจวัด1/, 2/ 

1. ความสั่นสะเทือน (Peak Velocity) (mm/sec) Vibration Meter 

2. ความถ่ี (Frequency) (Hz) Vibration Meter 

หมายเหตุ : 1/ คาต่ําสดุที่เครื่องมือสามารถวิเคราะหได (Resolution) 0.0635 มิลลิเมตร/วินาท ี

   2/ การตั้งคาแหลงกําเนิดความสั่นสะเทือน (Trigger Source) 0.3 มิลลิเมตร/วินาท ี
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1. โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา 2. บริเวณอาคารปฏิบัติงานของเจาหนาที ่

  
3. พื้นท่ีโครงการบริเวณ Airside 4. โรงเรียนวดัคีรีภาวนาราม 

  
5. โรงเรียนวัดพลา 6. โรงเรียนบานคลองบางไผ 

 
7. โรงเรียนวัดสระแกว 

รูปที่ 3.5-4 จุดตรวจวัดความสั่นสะเทือนในพื้นท่ีศึกษาของโครงการ 
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 ผลการศกึษา 

(1) ขอมูลปฐมภูมิ 

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในพื้นที่ศึกษาของโครงการ จํานวน 2 ครั้ง ไดแก ครั้งที่ 1  

ชวงฤดูฝน ระหวางวันที่ 18-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 จํานวน 6 จุด ไดแก โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา บริเวณอาคาร

ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ พื้นที่โครงการบริเวณ Airside โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม โรงเรียนวัดพลา และโรงเรียน 

บานคลองบางไผ ครั้งที่ 2 ชวงฤดูแลง ระหวางวันที่ 3-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จํานวน 7 จุด โดยเพิ่มจุดตรวจวัด 

จํานวน 1 จุด คือ โรงเรียนวัดสระแกว (เพิ่มเติมตามขอคิดเห็นของประชาชน ในการรับฟงความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 1 

รวมทั้งการพิจารณารวมกับผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการ) ซึ่งเปนพื้นที่ออนไหวที่อาจจะไดรับผลกระทบ  

ซึ่งรายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.5-7 (รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก 3-2) สามารถสรุปไดดังนี้ 

1) โรงเรียนพัฒนเวชศกึษา 

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน พบวาในชวงฤดูฝน ความเร็วของอนุภาคสูงสุดทั้ง 3 แกน 

(แนวแกน X Y และ Z) มีคาอยูในชวง 0.047-0.363 มิลลิเมตรตอวินาที และในชวงฤดูแลง ความเร็วของอนุภาคสูงสุด

ทั้ง 3 แกน (แนวแกน X Y และ Z) มีคาอยูในชวง 0.118-1.130 มิลลิเมตรตอวินาที ทั้งนี้ ความสั่นสะเทือนชวงฤดูฝน

และฤดูแลงมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อปองกันผลกระทบตออาคาร ตามประกาศคณะกรรมการ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) กรณอีาคารประเภทที่ 2 1 

2) บริเวณอาคารปฏิบัติงานของเจาหนาที ่

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน พบวาในชวงฤดูฝน ความเร็วของอนุภาคสูงสุดทั้ง 3 แกน 

(แนวแกน X Y และ Z) มีคาอยูในชวง 0.095-0.567 มิลลิเมตรตอวินาที และในชวงฤดูแลง ความเร็วของอนุภาคสูงสุด

ทั้ง 3 แกน (แนวแกน X Y และ Z) มีคาอยูในชวง 0.063-1.550 มิลลิเมตรตอวินาที ทั้งนี้ ความสั่นสะเทือนชวงฤดูฝน

และฤดูแลงมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อปองกันผลกระทบตออาคาร ตามประกาศคณะกรรมการ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) กรณอีาคารประเภทที่ 2 1 

3) พื้นที่โครงการบริเวณ Airside  

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน พบวาในชวงฤดูฝน ความเร็วของอนุภาคสูงสุดทั้ง 3 แกน 

(แนวแกน X Y และ Z) มีคาอยูในชวง 0.063-0.315 มิลลิเมตรตอวินาที และในชวงฤดูแลง ความเร็วของอนุภาคสูงสุด

ทั้ง 3 แกน (แนวแกน X Y และ Z) มีคาอยูในชวง 0.063-1.090 มิลลิเมตรตอวินาที ทั้งนี้ ความสั่นสะเทือนชวงฤดูฝน

และฤดูแลงมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อปองกันผลกระทบตออาคาร ตามประกาศคณะกรรมการ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) กรณอีาคารประเภทที่ 2 1 

4) โรงเรียนวัดครีีภาวนาราม  

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน พบวาในชวงฤดูฝน ความเร็วของอนุภาคสูงสุดทั้ง 3 แกน 

(แนวแกน X Y และ Z) มีคาอยูในชวง 0.047-0.552 มิลลิเมตรตอวินาที และในชวงฤดูแลง ความเร็วของอนุภาคสูงสุด

ทั้ง 3 แกน (แนวแกน X Y และ Z) มีคาอยูในชวง 0.047-0.284 มิลลิเมตรตอวินาที ทั้งนี้ ความสั่นสะเทือนชวงฤดูฝน

และฤดูแลงอยูมีคาในเกณฑมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพ่ือปองกันผลกระทบตออาคาร ตามประกาศคณะกรรมการ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) กรณอีาคารประเภทที่ 2 1 
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5) โรงเรียนวัดพลา  

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน พบวาในชวงฤดูฝน ความเร็วของอนุภาคสูงสุดทั้ง 3 แกน 

(แนวแกน X Y และ Z) มีคาอยูในชวง 0.047-0.252 มิลลิเมตรตอวินาที และในชวงฤดูแลง ความเร็วของอนุภาคสูงสุด

ทั้ง 3 แกน (แนวแกน X Y และ Z) มีคาอยูในชวง 0.071-0.339 มิลลิเมตรตอวินาที ทั้งนี้ ความสั่นสะเทือนชวงฤดูฝน

และฤดูแลงมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อปองกันผลกระทบตออาคาร ตามประกาศคณะกรรมการ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) กรณอีาคารประเภทที่ 2 1 

6) โรงเรียนบานคลองบางไผ  

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน พบวาในชวงฤดูฝน ความเร็วของอนุภาคสูงสุดทั้ง 3 แกน 

(แนวแกน X Y และ Z) มีคาอยูในชวง 0.039-1.180 มิลลิเมตรตอวินาที และในชวงฤดูแลง ความเร็วของอนุภาคสูงสุด

ทั้ง 3 แกน (แนวแกน X Y และ Z) มีคาอยูในชวง 0.039-0.678 มิลลิเมตรตอวินาที ทั้งนี้ ความสั่นสะเทือนชวงฤดูฝน

และฤดูแลงมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อปองกันผลกระทบตออาคาร ตามประกาศคณะกรรมการ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) กรณอีาคารประเภทที่ 2 1 

7) โรงเรียนวัดสระแกว 

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน พบวาในชวงฤดูแลง ความเร็วของอนุภาคสูงสุดทั้ง 3 แกน 

(แนวแกน X Y และ Z) มีคาอยูในชวง 0.047-0.536 มิลลิเมตรตอวินาที ทั้งนี้ ความสั่นสะเทือนในชวงฤดูแลง 

มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพ่ือปองกันผลกระทบตออาคาร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม

แหงชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) กรณีอาคารประเภทที่ 2 1 

 

                                                           
1 หมายเหตุ : อาคารประเภทที่ 2 หมายความวา 

 (1) อาคารอยูอาศัย อาคารอยูอาศัยรวม หองแถว ตึกแถว บานแถว บานแฝด ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร, (2) อาคารชุดตาม

กฎหมายวาดวยอาคารชุด, (3) หอพักตามกฎหมายวาดวยหอพัก, (4) อาคารที่ใชเปนสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล และ

อาคารที่ใชเปนโรงพยาบาลของทางราชการ, (5) อาคารที่ใชเปนสถานที่ศึกษาตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน อาคารที่ใชเปนโรงเรียน  

ของทางราชการ อาคารที่ใชเปนสถานที่ศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และอาคารที่ใช

เปนสถานที่ศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ, (6) อาคารที่ใชประโยชนเพ่ือกิจกรรมทางศาสนา, (7) อาคารอื่นใดที่มีลักษณะของ 

การใชประโยชนในอาคารเชนเดียวกันกับอาคารตาม (1) (2) (3) (4) (5) และ (6) 

ที่มา : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาต ิฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กําหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อปองกันผลกระทบตออาคาร 

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 3-38 
 

ตารางที่ 3.5-7 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในพื้นที่ศึกษาของโครงการ 

จุดตรวจวัด ชวงตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

แนวขวาง แนวตั้ง 

แกน X มาตรฐาน 

ความเร็ว 

อนุภาคสูงสุด 

แกน Y มาตรฐาน 

ความเร็ว 

อนุภาคสูงสุด 

แกน Z มาตรฐาน 

ความเร็ว 

อนุภาคสูงสุด1/ 

ความเร็ว 

อนุภาคสูงสุด 

(มิลลิเมตร/วินาที) 

ความถี่ 

(เฮิรตซ) 

ความเร็ว 

อนุภาคสูงสุด 

(มิลลิเมตร/วินาที) 

ความถี่ 

(เฮิรตซ) 

ความเร็ว 

อนุภาคสูงสุด 

(มิลลิเมตร/วินาที) 

ความถี่ 

(เฮิรตซ) 

1. โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา 

ครั้งที่ 1 ฤดูฝน 

18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.063-0.142 2.8-36.6 5.0-11.7 0.063-0.118 4.8-73.1 5.0-17.3 0.118-0.213 2.3-73.1 5.0-17.3 

19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.071-0.166 1.1-25.6 5.0-8.9 0.071-0.134 1.0-42.7 5.0-13.2 0.126-0.205 19.7-56.9 7.4-15.7 

20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.079  2.2  5.0  0.055 24.4  8.6  0.134  16.5  6.6  

21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.055-0.079 46.5 14.1  0.063  4.6  5.0  0.150  20.5  7.6  

 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.055-0.118 1.1-73.1 5.0-17.3 0.055-0.142 3.5 -64.0 5.0-16.4 0.126-0.252 2.8-64.0 5.0-16.4 

 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.047-0.134 1.0-73.1 5.0-17.3 0.055-0.110 6.3-85.3 5.0-18.5 0.126-0.363 1.9-56.9 5.0-15.7 

 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.063-0.181 1.4-39.4 5.0-12.4 0.055-0.110 2.5-85.3 5.0-18.5 0.126-0.229 1.9-51.2 5.0-15.1 

 

ครั้งที่ 2 ฤดูแลง 

3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.315-0.355 5.8-5.8 5.0-20.0 0.197-0.213 1.4-51.2 5.0-15.1 0.276-0.859 1.3-85.3 5.0-18.5 

 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.197  NOT APPLICABLE 20.0  0.118  1.8  5.0  0.300  1.3  5.0 

 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.796  4.1-4.1 5.0  1.130  15.1  6.3  0.378  1.7  5.0  

 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.276-0.536 NOT APPLICABLE 20.0  0.402-1.060 14.6-39.4 6.2-12.4 0.370-0.489 1.3-19.0 5.0-7.3 

 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.331  NOT APPLICABLE 20.0  0.197  1.5  5.0  0.418  1.5  5.0 

 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.315  NOT APPLICABLE 20.0  0.252-0.220 1.3 5.0 0.828  1.5  5.0  

 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 <0.300 NOT APPLICABLE 20.0  <0.300 NOT APPLICABLE 20.0  <0.300 NOT APPLICABLE 20.0  

2. บริเวณอาคารปฏิบัติงาน 

ของเจาหนาที ่

 

 ครั้งที่ 1 ฤดูฝน 

18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.095-0.118 2.0-24.4 5.0-8.6 0.150-0.173 0.0  20.0  0.197-0.213 64.0-73.1 16.4-17.3 

19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.095-0.118 1.7-25.6 5.0-8.9 0.142-0.166 NOT APPLICABLE 20.0  0.205-0.276 36.6-64.0 11.7-16.4 

20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.095-0.213 1.0-73.1 5.0-17.3 0.142-0.181 NOT APPLICABLE 20.0  0.118-0.567 1.0-73.1 5.0-17.3 

21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.126 30.1 10.0  0.173  NOT APPLICABLE 20.0  0.236  39.4  12.4  

22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.095-0.118 1.3-64.0 5.0-16.4 0.150-0.189 NOT APPLICABLE 20.0  0.197-0.284 16.0-73.1 6.5-17.3 

23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.110-0.126 1.9-21.3 5.0-7.8 0.150-0.181 NOT APPLICABLE 20.0  0.213-0.252 23.3-73.1 8.3-17.3 

24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.095-0.110 1.6-2.6 5.0  0.158-0.166 NOT APPLICABLE 20.0  0.197-0.244 42.7-56.9 13.2-15.7 

 

ครั้งที่ 2 ฤดูแลง 

3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.087-0.378 1.2-19.0 5.0-7.3 0.095-0.221 39.4-85.3 12.4-20.0 0.221-0.528 11.6-56.9 5.4-15.7 

 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.087-0.134 6.4-16.5 5.0-6.6 0.079-0.118 6.4  5.0-20.0 0.260-0.284 23.3-56.9 8.3-15.7 

 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.071-0.260 2.1-39.4 5.0-12.4 0.063-0.252 2.6-73.1 5.0-17.3 0.189-0.284 11.9-51.2 5.5-15.1 

 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.087-1.130 1.6-24.4 5.0-8.6 0.079-0.189 NOT APPLICABLE 20.0  0.197-0.426 1.6-25.6 5.0-8.9 

 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.087-1.550 2.1-10.2 5.0-5.1 0.079-0.355 4.5-73.1 5.0-20.0 0.221-1.410 13.8-28.4 6.0-9.6 

 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.378  1.7  5.0  0.181  3.1  5.0  0.284  1.1  5.0  

 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.095-0.260 7.8-39.4 5.0-12.4 0.079-0.402 17.1-51.2 6.8-20.0 0.236 - 0.300 11.1-36.6 5.3-11.7 
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ตารางที่ 3.5-7 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในพื้นที่ศึกษาของโครงการ 

จุดตรวจวัด ชวงตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

แนวขวาง แนวตั้ง 

แกน X มาตรฐาน 

ความเร็ว 

อนุภาคสูงสุด 

แกน Y มาตรฐาน 

ความเร็ว 

อนุภาคสูงสุด 

แกน Z มาตรฐาน 

ความเร็ว 

อนุภาคสูงสุด1/ 

ความเร็ว 

อนุภาคสูงสุด 

(มิลลิเมตร/วินาที) 

ความถี่ 

(เฮิรตซ) 

ความเร็ว 

อนุภาคสูงสุด 

(มิลลิเมตร/วินาที) 

ความถี่ 

(เฮิรตซ) 

ความเร็ว 

อนุภาคสูงสุด 

(มิลลิเมตร/วินาที) 

ความถี่ 

(เฮิรตซ) 

3. พ้ืนที่โครงการบริเวณ 

Airside 

ครั้งที่ 1 ฤดูฝน 

18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.158  NOT APPLICABLE 20.0  0.166  5.4  5.0  0.158  10.9  5.2- 5.2 

19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.150  NOT APPLICABLE 20.0  0.158  11.2  5.3  0.118  3.4  5.0  

 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.158  NOT APPLICABLE 20.0  0.071  85.3  18.5  0.315  64.0  16.4  

 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.181  NOT APPLICABLE 20.0  0.142  11.2  5.3  0.118  16.0  6.5  

 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.126-0.221 NOT APPLICABLE 5.0-20.0 0.079-0.134 8.7-34.1 5.0-11.0 0.150-0.213 1.6.0 5.0-6.5 

 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.142-0.173 NOT APPLICABLE 20.0  0.142-0.158 3.9-6.0 5.0  0.158-0.221 16.5-34.1 6.6-11.0 

 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.126-0.158 NOT APPLICABLE 20.0  0.063-0.071 14.6-20.5 6.2-7.6 0.126-0.158 5.0-13.5 5.0-5.9 

 

ครั้งที่ 2 ฤดูแลง 

3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.063-0.087 21.3-85.3 7.8-18.5 0.071-0.15 2.3-51.2 5.0-15.1 0.181-0.292 26.9-73.1 9.2-17.3 

 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.071-0.189 8.8-42.7 5.0-13.2 0.095-0.268 7.8-42.7 5.0-13.2 0.142-0.583 3.4-42.7 5.0-13.2 

 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.071-0.087 9.1-85.3 5.0-18.5 0.118-0.197 1.5-36.6 5.0-11.7 0.150-0.434 5.5-46.5 5.0-14.1 

 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.063-0.118 5.8-51.2 5.0-15.1 0.079-0.205 4.0-56.9 5.0-15.7 0.173-0.418 2.6-73.1 5.0-17.3 

 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.071-0.181 10.0-51.2 5.0-15.1 0.095-0.197 1.2-30.1 5.0-10.0 0.158-0.426 9.7-46.5 5.0-14.1 

 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.063-0.134 4.3-85.3 5.0-18.5 0.063-0.252 8.7-56.9 5.0-15.7 0.173-0.418 1.9-73.1 5.0-17.3 

 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.071-0.300 7.5-73.1 5.0-17.3 0.071-0.497 1.9-64.0 5.0-16.4 0.142-1.090 2.1-64.0 5.0-16.4 

4. โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม 

ครั้งที่ 1 ฤดูฝน 

18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.047-071 36.6-85.3 11.7-18.5 0.087-0.150 3.1-73.1 5.0-17.3 0.197-0.481 42.7 13.2-20.0 

19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.047-0.102 13.5-85.3 5.9-18.5 0.095-0.150 1.1-36.6 5.0-11.7 0.252-0.552 7.2 5.0-20.0 

20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.221  85.3  18.5  0.189  1.3  5.0  0.252  1.2 5.0  

21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.063  85.3  18.5  0.095  34.1  11.0  0.244  NOT APPLICABLE 20.0  

22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.055-0.079 8.0-2.7 5.0-13.2 0.126-0.142 1.5-42.7 5.0-13.2 0.213-0.347 85.3  18.5-20.0 

23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.055-0.079 4.2-85.3 5.0-8.5 0.079-0.221 2.9-73.1 5.0-17.3 0.166-0.292 42.7-85.3 13.2-20.0 

24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.055-0.087 17.7-73.1 6.9-17.3 0.087-0.189 1.1-64.0 5.0-16.4 0.229-0.26 1.1-85.3 5.0-20.0 

 

ครั้งที่ 2 ฤดูแลง 

3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.047 46.5-46.5 14.1 0.047  16.0  6.5  0.166  56.9  15.7  

 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.071  >100 20.0  0.150  52.1  15.2  0.181  51.7  15.2  

 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.071  73.1  17.3  0.047  73.1  17.3  0.158  85.3  18.5  

 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.055-0.284 36.6-51.2 11.7-20.0 0.063-0.236 73.1-85.3 17.3-18.5 0.118-0.173 73.1-85.3 17.3-18.5 

 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.071  73.1  17.3  0.079  56.9  15.7  0.181  85.3  18.5  

 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.079  NOT APPLICABLE 20.0  0.095  51.8  15.2  0.166  85.3 18.5  

 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.047  NOT APPLICABLE 20.0  0.055  51.2  15.1  0.181 19.7 7.4  
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ตารางที่ 3.5-7 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในพื้นที่ศึกษาของโครงการ 

จุดตรวจวัด ชวงตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

แนวขวาง แนวตั้ง 

แกน X มาตรฐาน 

ความเร็ว 

อนุภาคสูงสุด 

แกน Y มาตรฐาน 

ความเร็ว 

อนุภาคสูงสุด 

แกน Z มาตรฐาน 

ความเร็ว 

อนุภาคสูงสุด1/ 

ความเร็ว 

อนุภาคสูงสุด 

(มิลลิเมตร/วินาที) 

ความถี่ 

(เฮิรตซ) 

ความเร็ว 

อนุภาคสูงสุด 

(มิลลิเมตร/วินาที) 

ความถี่ 

(เฮิรตซ) 

ความเร็ว 

อนุภาคสูงสุด 

(มิลลิเมตร/วินาที) 

ความถี่ 

(เฮิรตซ) 

5. โรงเรียนวัดพลา 

ครั้งที่ 1 ฤดูฝน 

18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.150-0.158 NOT APPLICABLE 20.0  0.047  36.6-85.3 11.7-18.5 0.055-0.063 6.7-56.9 5.0-15.7 

19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.150-0.158 NOT APPLICABLE 20.0  0.047-0.055 16.5-85.3 6.6-18.5 0.047-0.071 4.5-85.3 5.0-18.5 

20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.150 NOT APPLICABLE 20.0  0.047  51.2-85.3 15.1-18.5 0.055-0.063 10.7-85.3 5.2-18.5 

21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.150 NOT APPLICABLE 20.0  0.047  85.3  18.5  0.047  85.3  18.5  

 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.150-0.158 NOT APPLICABLE 20.0  0.047  46.5-64.0 14.1-16.4 0.055-0.063 4.5-11.6 5.0-5.4 

 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.150 NOT APPLICABLE 20.0  0.047-0.055 25.6-85.3 8.9-18.5 0.047-0.071 4.3-85.3 5.0-18.5 

 

ครั้งที่ 2 ฤดูแลง 

24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.150-0.197 1.7  5.0-20.0 0.047-0.071 13.8-85.3 6.0-18.5 0.047-0.252 5.3-85.3 5.0-18.5 

 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.126-0.205 NOT APPLICABLE 20.0  0.071-0.118 5.5-30.1 5.0-10.0 0.213-0.339 18.3-64.0 7.1-16.4 

 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.118-0.166 2.1 5.0-20.0 0.095-0.110 19.0-46.5 7.3-14.1 0.205-0.252 20.5-36.6 7.6-11.7 

 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.102  NOT APPLICABLE 20.0  0.110  85.3  18.5  0.268  17.7  6.9 

 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.110 NOT APPLICABLE 20.0  0.095  73.1  17.3  0.229  85.3  18.5  

 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.142-0.158 NOT APPLICABLE 20.0 0.079-0.118 16.5-32.0 6.6 - 10.5 0.229-0.307 7.3-25.6 5.0-8.9 

 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.189  1.8  5.0  0.071  26.9  9.2  0.315  17.7  6.9  

 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.150-0.158 NOT APPLICABLE 20.0  0.079-0.102 11.1-25.6 5.3-8.9 0.252-0.268 16.0-19.0 6.5-7.3 

6. โรงเรียนบานคลองบางไผ 

ครั้งที่ 1 ฤดูฝน 

18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.047-0.166 56.9-85.3 15.7-18.5 0.063-0.481 23.3-73.1 8.3-17.3 0.166-1.19 21.3-85.3 7.8-18.5 

19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.039-0.118 56.9-85.3 15.7-18.5 0.102-0.331 14.2-85.3 6.1-18.5 0.166-0.347 13.8-85.3 6.0-18.5 

20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.055-0.126 9.7-73.1 5.0-17.3 0.071-0.386 7.3-85.3 5.0-18.5 0.173-0.370 25.6-73.1 8.9-17.3 

21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.039  73.1  17.3  0.071  85.3  18.5  0.166  39.4  12.4  

22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.055-0.063 46.5-85.3 14.1-18.5 0.173-0.205 64.0-85.3 16.4-18.5 0.142-0.268 46.5-64.0 14.1-16.4 

23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.047-0.173 25.6-85.3 8.9-18.5 0.063-0.465 34.1-85.3 11.0-18.5 0.126-1.180 19.7-85.3 7.4-18.5 

24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.055-0.079 46.5-85.3 14.1-18.5 0.142-0.244 39.4-85.3 12.4-18.5 0.126-0.347 42.7-64.0 13.2-16.4 

 

ครั้งที่ 2 ฤดูแลง 

3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.039  73.1  17.3  0.158  85.3  18.5  0.331  46.5  14.1  

 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.047  36.6  11.7 0.189  85.3  18.5  0.197  64.0  16.4  

 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.055  85.3  18.5  0.071  56.9  15.7  0.236  8.3  5.0 

 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.039-0.063 25.6-56.9 8.9- 15.7 0.079-0.252 51.2-56.9 15.1-15.7 0.236-0.678 30.1-46.5 10.0-14.1 

 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.047  73.1-85.3 17.3-18.5 0.087-0.095 64.0-85.3 16.4-18.5 0.205-0.221 46.5  14.1  

 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.047  73.1  17.3  0.126  85.3  18.5 0.181  46.5  14.1  

 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.047-0.055 7.30-73.1 5.0-17.3 0.071-0.197 64.0-85.3 16.4-8.5 0.229-0.331 42.7-73.1 13.2-17.3 
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ตารางที่ 3.5-7 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในพื้นที่ศึกษาของโครงการ 

จุดตรวจวัด ชวงตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

แนวขวาง แนวตั้ง 

แกน X มาตรฐาน 

ความเร็ว 

อนุภาคสูงสุด 

แกน Y มาตรฐาน 

ความเร็ว 

อนุภาคสูงสุด 

แกน Z มาตรฐาน 

ความเร็ว 

อนุภาคสูงสุด1/ 

ความเร็ว 

อนุภาคสูงสุด 

(มิลลิเมตร/วินาที) 

ความถี่ 

(เฮิรตซ) 

ความเร็ว 

อนุภาคสูงสุด 

(มิลลิเมตร/วินาที) 

ความถี่ 

(เฮิรตซ) 

ความเร็ว 

อนุภาคสูงสุด 

(มิลลิเมตร/วินาที) 

ความถี่ 

(เฮิรตซ) 

7. โรงเรียนวัดสระแกว 

ครั้งที่ 2 ฤดูแลง 

3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.095  NOT APPLICABLE 20.0  0.102  73.1  17.3  0.197  73.1  17.3  

 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.110-0.158 1.4-.5 5.0-0.0 0.063-0.142 5.5-73.1 5.0-17.3 0.197-0.307 19.0-85.3 7.3-18.5 

 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.079-0.197 1.4-51.2 5.0-20.0 0.063-0.142 2.70-73.1 5.0-17.3 0.197-0.307 13.1-64.0 5.8-16.4 

 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.071-0.197 4.5-85.3 5.0-20.0 0.071-0.181 1.0-85.3 5.0-18.5 0.197-0.307 19.7-85.3 7.4-8.5 

 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.087-0.134 12.8-13.1 5.7-20.0 0.063-0.110 2.0-73.1 5.0-17.3 0.197-0.394 19.0-56.9 7.3-15.7 

 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.095-0.229 2.5-46.5 5.0-20.0 0.047-0.260 1.4-56.9 5.0-15.7 0.134-0.536 25.6-5.3 8.9-18.5 

 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.118-0.173 3.3-16.0 5.0-6.5 0.095-0.118 2.4-19.7 5.0-7.4 0.244-0.268 34.1-39.4 11.0-12.4 

หมายเหตุ : NOT APPLICABLE หมายถึง เกิดความถี่ไมตอเนื่อง (NONEXISTENT ZC FREQUENCY) 

  1/มาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อปองกันผลกระทบตออาคาร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 37 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 127 ตอนพิเศษ 69 ง ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2553 

ที่มา :   ตรวจวัดโดยบรษิัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด (หองปฏิบัติการวิเคราะหเอกชน เลขทะเบียน ว-145, ISO/IEC 17025) 
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3.5.3 คุณภาพอากาศ 

 ขอบเขตการศึกษา 

รวบรวมและศึกษาขอมูลอุตุนิยมวิทยา และคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปที่มีการตรวจวัดบริเวณ

พื้นที่เพ่ือใชเปนขอมูลพื้นฐานประกอบการประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนจากโครงการ 

 วิธีการศึกษา 

(1) ขอมูลทุติยภูมิ 

รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ ไดแก  

 ขอมูลอุตุนิยมวิทยาและภูมิอากาศในคาบ 30 ป (พ.ศ. 2532-2561) จากสถานีอุตุนิยมวิทยา

สัตหีบ กรมอุตุนิยมวิทยา 

 ขอมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบริเวณพื้นที่ศึกษา ระหวางป พ.ศ. 2557-2561  

ของกรมควบคุมมลพิษ จํานวน 3 สถานี ไดแก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลมาบตาพุด 

ศูนยวิจัยพืชไรระยอง และสํานักงานเกษตรจังหวัดระยอง 

(2) ขอมูลปฐมภูมิ 

สํารวจและตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป รายละเอียดมีดังนี้ 

 จุดตรวจวัดและระยะเวลาการตรวจวัด ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โดยทั่วไป (ตรวจวัด 24 ชั่วโมง เปนเวลา 7 วันตอเนื่อง) จํานวน 2 ครั้ง ไดแก ครั้งที่ 1  

ชวงฤดูฝน ระหวางวันที่ 18-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 จํานวน 6 จุด ไดแก โรงเรียนพัฒนเวช

ศึกษา บริเวณอาคารปฏิบัติงานของเจาหนาที่ พื้นที่โครงการบริเวณ Airside โรงเรียนวัด 

คีรีภาวนาราม โรงเรียนวัดพลา และโรงเรียนบานคลองบางไผ และครั้งที่ 2 ชวงฤดูแลง 

ระหวางวันที่ 3-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จํานวน 7 จุด โดยเพิ่มจุดตรวจวัด 1 จุด คือ 

โรงเรียนวัดสระแกว (เพ่ิมเติมตามขอคิดเห็นของประชาชน ในการรับฟงความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 1 

รวมทั้งการพิจารณารวมกับผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการ) ซึ่งเปนพื้นที่ออนไหว 

ที่อาจจะไดรับผลกระทบจากการขึ้น-ลงของอากาศยาน รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.5-1 

และรูปที่ 3.5-1 โดยมีการติดตั้งเคร่ืองมือแสดงดังรูปที่ 3.5-5 

 ดัชนีที่ตรวจวัด ตรวจวัดจํานวน 9 ดัชนี ไดแก ฝุนละอองรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ฝุนละออง

ขนาดไมเกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน เฉลี่ย  

24 ชั่วโมง กาซไนโตรเจนออกไซด เฉลี่ย 1 ชั่วโมง กาซคารบอนมอนอกไซด เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

และเฉลี่ย 8 ชั่วโมง กาซนันมีเธนไฮโดรคารบอน เฉลีย่ 3 ชั่วโมง กาซไฮโดรคารบอนรวม เฉลี่ย 

3 ชั่วโมง สารอินทรียระเหยงาย ทิศทางและความเร็วลม รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.5-8  
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ตารางที่ 3.5-8 ดัชนีคุณภาพอากาศและวิธีการวิเคราะห 

ดัชน ี วิธีการวิเคราะห 

1. ฝุนละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง Gravimetric (High Volume Method) 1/ 

2. ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง Gravimetric (High Volume Method) 1/ 

3. ฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง Gravimetric (Low Volume Method)2/ 

4. กาซไนโตรเจนออกไซด (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง Chemiluminescence Method 3/ 

5. กาซคารบอนมอนอกไซด (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง  

และเฉลี่ย 8 ชั่วโมง 

Non-dispersive Infrared Detection Method (NDIR) 1/ 

6. กาซนันมีเธนไฮโดรคารบอน (Non Methane 

Hydrocarbon; NMHC) เฉลี่ย 3 ชั่วโมง  

Total Hydrocarbons Analyzer (FID) Method 4/ 

7. กาซไฮโดรคารบอนรวม (Total Hydrocarbons; THC)  

8. เฉลี่ย 3 ชั่วโมง 

Total Hydrocarbons Analyzer (FID) Method 4/ 

9. สารอินทรียระเหยงาย (VOCs) Canister, Gas Chromatography/Mass Spectrometry5/  

10. ทิศทางและความเร็วลม (WS/WD) Wind Speed and Wind Direction Equipment 4/ 

หมายเหตุ : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ  

สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
 2/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) เร่ือง กําหนดมาตรฐานฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน  

  ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
3/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคากาซไนโตรเจนไดออกไซด  

ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
 4/ U.S. EPA. Method July, 2011 
5/ U.S. EPA Method TO-15 
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1. โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา 2. บริเวณอาคารปฏิบติังานของเจาหนาที ่

  
3. พ้ืนที่โครงการบริเวณ Airside 4. โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม 

  
5. โรงเรียนวัดพลา 6. โรงเรียนบานคลองบางไผ 

 
7. โรงเรียนวัดสระแกว 

รูปที่ 3.5-5 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ ทิศทางและความเร็วลมในพื้นที่ศึกษาของโครงการ 
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 ผลการศกึษา 

(1) ขอมูลทุติยภูมิ 

สภาพอุตุนิยมวิทยาพื้นที่ศึกษาโครงการ 

ผลการรวบรวมขอมูลสถิติภูมิอากาศในคาบ 30 ป (พ.ศ. 2532-2561) จากสถานีอุตุนิยมวิทยา 

สัตหีบ กรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งตั้งอยูใกลพื้นที่สนามบินนานาชาติอูตะเภา รายละเอียด สถิติอุตุนิยมวิทยาและผังลม 

ในคาบ 30 ป (พ.ศ. 2532-2561) ของสถานีอุตุนิยมวิทยาสัตหีบ แสดงดังตารางที่ 3.5-9 และรูปที่ 3.5-6 และสรุปไดดังนี้ 

1) ความดันบรรยากาศ  

ความดันบรรยากาศเฉลี่ยตลอดปมีคา 1,009.2 เฮกโตปาสคาล โดยพิสัยอยูในชวง 1,007.0-1,011.9 

เฮกโตปาสคาล มีความแตกตางของคาความดันบรรยากาศในแตละวันเฉลี่ยเทากับ 6.34 เฮกโตปาสคาล  

คาความกดอากาศสูงสุดที่ตรวจพบมีคาเทากับ 1,027.9 เฮกโตปาสคาล ในเดือนธันวาคม และคาความกดอากาศต่ําสุด 

ที่ตรวจพบมีคาเทากับ 991.3 เฮกโตปาสคาล ในเดือนตุลาคม 

2) อุณหภูมิ  

อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปมีคาเทากับ 28.2 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิต่ําสุด-สูงสุดตลอดป 

มีคาเทากับ 10.0-38.7 องศาเซลเซียส สําหรับเดือนที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด คือ เดือนเมษายน ซึ่งมีอุณหภูมิเทากับ 34.0 

องศาเซลเซียส และเดือนที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ําสุด คือ เดือนธันวาคม โดยอุณหภูมิที่ตรวจวัดไดเทากับ 21.2 องศาเซลเซียส 

3) ความชื้นสัมพัทธ  

ความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยตลอดปเทากับรอยละ 77 โดยมีพิสัยอยูในชวงรอยละ 71-83 คาเฉลี่ย

สูงสุดตลอดปมีคารอยละ 90 คาเฉลี่ยต่ําสุดตลอดปมีคารอยละ 60.5 โดยความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยสูงสุดมีคารอยละ 95  

ในเดือนตุลาคม สวนความชื้นสัมพัทธต่ําสุดมีคารอยละ 4 ในเดือนธันวาคม 

4) ปริมาณเมฆ  

ปริมาณเมฆในทองฟามีคาเฉลี่ยเทากับ 7 สวนใน 10 สวนของทองฟา มีพิสัยอยูในชวง 5.4-8.4  

สวนใน 10 สวนของทองฟา โดยชวงที่พบวามีปริมาณเมฆมากที่สุด คือ ชวงฤดูฝน ในเดือนสิงหาคมจะมีปริมาณเมฆ 

ในทองฟามากที่สุดเทากับ 8.4 สวนใน 10 สวนของทองฟา สําหรับเดือนที่มีปริมาณเมฆนอยที่สุดคือเดือนมกราคม  

โดยมีปริมาณเมฆเทากับ 5.4 สวนใน 10 สวนของทองฟา 

5) ความเร็วและทิศทางลม  

ความเร็วลมเฉลี่ยตลอดปเทากับ 4.4 น็อต มีพิสัยอยูในชวง 3.2-5.0 น็อต โดยในเดือนมิถุนายน

เปนเดือนที่มีความเร็วลมสูงสุดเทากับ 40 น็อต สวนขอมูลทิศทางลมสวนใหญพัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต 

6) ปริมาณน้ําฝน  

ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยแตละเดือนเทากับ 108.8 มิลลิเมตร โดยมีจํานวนวันที่มีฝนตกเฉลี่ยจํานวน  

10 วัน สําหรับปริมาณฝนโดยเฉลี่ยในชวงฤดูฝน (เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม) มีพิสัยอยูในชวง 156.2-208.8 มิลลิเมตร  

โดยเดือนตุลาคมเปนเดือนที่มีฝนตกชุกที่สุดคือ 19 วัน รวมปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 266.5 มิลลิเมตร และเดือนธันวาคม 

เปนเดือนที่มีฝนตกนอยที่สุดคือ 2 วัน รวมปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 11.0 มิลลิเมตร 

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 3-46 
 

ตารางที่ 3.5-9 สถิติอุตุนิยมวิทยาในคาบ 30 ป (พ.ศ. 2532-2561) ของสถานีอตุุนิยมวิทยาสัตหีบ 

ขอมูล มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รายป 

ความกดอากาศ 

(เฮกโตปาสคาล) 

เฉลี่ย 1,011.9 1,011.6 1,010.5 1,008.8 1,007.4 1,007.0 1,007.1 1,007.2 1,007.7 1,009.0 1,010.3 1,011.7 1,009.
แตกตางแตละวันเฉลี่ย 5.20 4.30 4.40 6.50 7.10 5.70 5.50 5.60 9.60 8.50 7.40 6.30 6.34 
สูงสุด 1,020.5 1,019.7 1,021.6 1,016.6 1,014.2 1,020.3 1,01.3 1,013.9 1,016.5 1,016.7 1,017.9 1,027.9 1,027.
ต่ําสุด 1,005.2 1,004.5 1,002.5 1,001.0 1,001.9 999.7 994.8 1,000.6 1,001.0 991.3 1,001.3 1,002.8 991.3 

อุณหภูมิ  

(องศาเซลเซียส) 

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

ความชื้นสัมพัทธ 

(รอยละ) 

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

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

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

ปริมาณฝน (มิลลิเมตร) เฉลี่ย 40.1 23.8 63.5 91.1 165.8 142.1 112.1 95.1 234.7 266.5 59.6 11.0 1,305.
จํานวนวันท่ีฝนตก  4.4 3.3 5.7 7.3 12.9 13.3 13.3 14.0 17.1 19.0 6.3 2.2 118.8 
สูงสุดตอวัน 59.7 38.3 101.5 120.0 156.2 160.3 57.5 72.8 125.9 208.8 80.1 28.4 208.8 

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

หมายเหตุ : สถานีอุตุนิยมวิทยาสัตหีบ รหัส 48477 ละติจูด 12 องศา 41 ลิปดาเหนือ ลองติจูด 100 องศา 59 ลิปดาตะวันออก ระดับสถานีเหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง 16 เมตร 

ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. 2562 

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 3-47 
 

   

มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม 

   

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน 

   

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 

   

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 
หมายเหตุ : 1 หมายถึง ตัวเลขที่ปลายแขนของผังลม คือ รอยละความถี่การเกิดลมในแตละทิศทาง 

   2 หมายถึง ตัวเลขตรงกลางของผังลม คอื รอยละความถี่การเกิดลมสงบ 

ที่มา :   กรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. 2562 

รูปที่ 3.5-6 ผังลมในคาบ 30 ป (พ.ศ. 2532-2561) สถานีอตุุนิยมวิทยาสัตหีบ 

1 

2 
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คุณภาพอากาศบริเวณใกลเคยีงพื้นที่ศึกษาของโครงการ 

จากการทบทวนรายงานสถานการณและคุณภาพอากาศประเทศไทย ระหวางป พ.ศ. 2557-2561 

ของกรมควบคุมมลพิษ พบวามีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศที่อยูใกลเคียงพื้นที่ศึกษาของโครงการ จํานวน 3 จุด 

ไดแก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลมาบตาพุด สํานักงานเกษตรจังหวัดระยอง และศูนยวิจัยพืชไรระยอง  

โดยตรวจวัดคุณภาพอากาศ จํานวน 6 ดัชนี ไดแก ฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ฝุนละออง

ขนาดไมเกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง กาซซัลเฟอรไดออกไซด เฉลี่ย 1 ชั่วโมง กาซไนโตรเจนไดออกไซด  

เฉลี่ย 1 ชั่วโมง กาซคารบอนมอนอกไซด เฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3.5-7 และ

ตารางที่ 3.5-10) สามารถสรุปไดดังนี้ 

1) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลมาบตาพุด  

ฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในป พ.ศ. 2561 มีคาอยู ในชวง  

0.007-0.098 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ซึ่งผลการตรวจวัดสวนใหญมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานฝุนละอองขนาดไมเกิน 

2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553)  

ที่กําหนดใหมีคาไดไมเกิน 0.05 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ยกเวนในชวงฤดูแลงจํานวน 5 วัน (จาก 155 วันที่ตรวจวัด) 

หรอืคิดเปนรอยละ 3.23 ที่มีคาเกินเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 

ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระหวางป พ.ศ. 2557-2561 มีคาอยูในชวง 

0.012-0.178 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ซึ่งผลการตรวจวัดสวนใหญมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพอากาศ 

ในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) ที่กําหนดใหมีคาได 

ไมเกิน 0.12 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ยกเวนในชวงฤดูแลงจํานวน 31 วัน (จาก 1,292 วันที่ตรวจวัด) หรือคิดเปน 

รอยละ 2.40 ที่มีคาเกินเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 

กาซซลัเฟอรไดออกไซด เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0-0.125 สวนในลานสวน ซึ่งอยูในเกณฑ

มาตรฐานคากาซซัลเฟอรไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม

แหงชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ที่กําหนดใหมีคาไดไมเกิน 0.30 สวนในลานสวน 

กาซไนโตรเจนไดออกไซด เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0-0.089 สวนในลานสวน ซึ่งอยูใน

เกณฑมาตรฐานคากาซไนโตรเจนไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  

ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) ทีกํ่าหนดใหมีคาไดไมเกิน 0.17 สวนในลานสวน 

กาซคารบอนมอนอกไซด เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีคาอยู ในชวง 0-7.4 สวนในลานสวน และ 

กาซคารบอนมอนอกไซด เฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0 - 4.18 สวนในลานสวน ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพ

อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ที่กําหนด 

ใหมีคาไดไมเกิน 30 สวนในลานสวน และ 9 สวนในลานสวน ตามลําดับ 

2) สถานีสํานักงานเกษตรจงัหวัดระยอง 

ฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระหวางป พ.ศ. 2557-2561 มีคา 

อยูในชวง 0.004-0.087 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ซึ่งผลการตรวจวัดสวนใหญมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานฝุนละออง

ขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 36  
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(พ.ศ. 2553) ที่กําหนดใหมีคาไดไมเกิน 0.05 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ยกเวนในชวงฤดูแลงจํานวน 96 วัน  

(จาก 1,658 วันที่ตรวจวัด) หรือคิดเปนรอยละ 5.79 ที่มีคาเกินเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 

ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระหวางป พ.ศ. 2557-2561 มีคาอยูในชวง 

0.008-0.110 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐานคาฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย  

24 ชั่วโมง ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) กําหนดใหมีคาไดไมเกิน 0.12 

มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร  

กาซซลัเฟอรไดออกไซด เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0-0.027 สวนในลานสวน ซึ่งอยูในเกณฑ

มาตรฐานคากาซซัลเฟอรไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม

แหงชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ที่กําหนดใหมีคาไดไมเกิน 0.30 สวนในลานสวน 

กาซไนโตรเจนไดออกไซด เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0-0.107 สวนในลานสวน ซึ่งอยู 

ในเกณฑมาตรฐานคากาซไนโตรเจนไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  

ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) ที่กําหนดใหมีคาไดไมเกิน 0.17 สวนในลานสวน 

กาซคารบอนมอนอกไซด เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีคาอยู ในชวง 0-4.1 สวนในลานสวน และ 

กาซคารบอนมอนอกไซด เฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0-3.04 สวนในลานสวน ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพ

อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ที่กําหนดให 

มีคาไดไมเกิน 30 สวนในลานสวน และ 9 สวนในลานสวน ตามลําดับ 

3) ศูนยวิจัยพืชไร 

ฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในป พ.ศ. 2561 มีคาอยู ในชวง  

0.004-0.069 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ซึ่งผลการตรวจวัดสวนใหญมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานฝุนละอองขนาด 

ไมเกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553)  

ที่กําหนดใหมีคาไดไมเกิน 0.05 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร  

ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระหวางป พ.ศ. 2557-2561 มีคาอยูในชวง 

0.006-0.129 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ซึ่งผลการตรวจวัดสวนใหญมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพอากาศ 

ในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) ที่กําหนดใหมีคาได 

ไมเกิน 0.12 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ยกเวนในชวงฤดูแลงจํานวน 14 วัน (จาก 778 วันที่ตรวจวัด) หรือคิดเปน 

รอยละ 1.80 ที่มีคาเกินเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 

กาซซลัเฟอรไดออกไซด เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0-0.296 สวนในลานสวน ซึ่งอยูในเกณฑ

มาตรฐานคากาซซัลเฟอรไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม

แหงชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ที่กําหนดใหมีคาไดไมเกิน 0.30 สวนในลานสวน 

กาซไนโตรเจนไดออกไซด เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0-0.103 สวนในลานสวน ซึ่งอยู 

ในเกณฑมาตรฐานคากาซไนโตรเจนไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  

ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) ที่กําหนดใหมีคาไดไมเกิน 0.17 สวนในลานสวน 
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กาซคารบอนมอนอกไซด เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีคาอยู ในชวง 0-4.9 สวนในลานสวน และ 

กาซคารบอนมอนอกไซด เฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีคาอยู ในชวง 0-2.32 สวนในลานสวน ซึ่ งอยู ในเกณฑมาตรฐาน 

คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538)  

ที่กําหนดใหมีคาไดไมเกิน 30 สวนในลานสวน และ 9 สวนในลานสวน ตามลําดับ 

 

รูปที่ 3.5-7 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณใกลเคียงพื้นที่โครงการของกรมควบคมุมลพิษ 
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ตารางที่ 3.5-10 ขอมูลคุณภาพอากาศบริเวณใกลเคยีงพื้นที่ศึกษาของโครงการ ระหวางป พ.ศ. 2557-2561 

สถานีตรวจวัด ปที่ตรวจวัด 
ฝุนละอองขนาดไมเกิน  

2.5 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร) 

ฝุนละอองขนาดไมเกิน  
10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

(มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร) 

กาซซัลเฟอรไดออกไซด 
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

(สวนในลานสวน) 

กาซไนโตรเจนไดออกไซด 
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

(สวนในลานสวน) 

กาซคารบอนมอนอกไซด 
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

(สวนในลานสวน) 

กาซคารบอนมอนอกไซด 
เฉลี่ย 8 ชั่วโมง 

(สวนในลานสวน) 
โรงพยาบาล
สงเสริม 
สุขภาพตาํบล 
มาบตาพุด อ.เมือง 
จ.ระยอง 

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

พ.ศ. 2561 0.007-0.098  0.022-0.178 0-0.098 0-0.074 0-1.68 0-1.39 

คาต่ําสดุ-สูงสดุ 0.007-0.098 0.012-0.178 0-0.125 0-0.089 0–7.4 0-4.18 

สถานีสาํนักงาน
เกษตรจังหวัด
ระยอง อ.เมือง  
จ.ระยอง 

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

คาต่ําสดุ-สูงสดุ 0.004-0.087 0.008-0.110 0–0.027 0-0.107 0-4.1 0-3.04 

ศูนยวิจัยพืชไร  
อ.เมือง จ.ระยอง 
 

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

คาต่ําสดุ-สูงสดุ 0.004-0.069 0.006-0.129 0-0.296 0-0.103 0–4.9 0–2.32 

มาตรฐาน 0.051/ 0.122/ 0.303/ 0.174/ 305/ 95/ 

หมายเหตุ : ขีดเสนใต หมายถึง มีคาเกินเกณฑมาตรฐานกําหนด 

 (-) หมายถึง ไมมีรายงานในฐานขอมูล 

 1/ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กําหนดมาตรฐานฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
 2/ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

  3/ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคาซัลเฟอรไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง 

 4/ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคากาซไนโตรเจนไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไป 

 5/ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรือ่ง กําหนดมาตรฐานคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

ท่ีมา : ขอมูลคุณภาพอากาศรายป พ.ศ. 2557-2561 สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ 
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(2) ขอมูลปฐมภูมิ 

ทิศทางและความเร็วลม (WS/WD) 

ผลการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลมในพ้ืนที่ศึกษาของโครงการ จํานวน 2 ครั้ง ไดแก ครั้งที่ 1  

ชวงฤดูฝน ระหวางวันที่ 18-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 จํานวน 6 จุด ไดแก โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา บริเวณอาคาร

ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ พื้นที่โครงการบริเวณ Airside โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม โรงเรียนวัดพลา และโรงเรียน 

บานคลองบางไผ และครั้งที่ 2 ชวงฤดูแลง ระหวางวันที่ 3-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จํานวน 7 จุด โดยเพิ่ม 

จุดตรวจวัด จํานวน 1 จุด คือ โรงเรียนวัดสระแกว ซึ่งเปนพื้นที่ออนไหวที่อาจจะไดรับผลกระทบ ผลการตรวจวัด 

แสดงดังตารางที่ 3.5-11 และรูปที่ 3.5-8 (รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก 3-3) สรปุไดดังนี้ 

1) โรงเรียนพัฒนเวชศกึษา 

ทิศทางและความเร็วลม พบวา ในชวงฤดูฝน ทิศทางลมสวนใหญพัดมาจากทิศตะวันตก (W) 

และทิศตะวันตกเฉียงใตคอนไปทางตะวันตก (WSW) มีความเร็วลมอยูในชวง 0.3-1.9 เมตรตอวินาที และในชวงฤดูแลง

ทิศทางลมสวนใหญพัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงใตคอนไปทางทิศตะวันออก (ESE) และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (NE)  

มีความเร็วลมอยูในชวง 0.5-1.5 เมตรตอวินาที  

2) บริเวณอาคารปฏิบัติงานของเจาหนาที่  

ทิศทางและความเร็วลม พบวา ในชวงฤดูฝนทิศทางลมสวนใหญพัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต 

คอนไปทางตะวันตก (WSW) มีความเร็วลมอยูในชวง 1.9-4.3 เมตรตอวินาที และในชวงฤดูแลง ทิศทางลมสวนใหญ 

พัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงใตคอนไปทางทิศใต (SSE) มีความเร็วลมอยูในชวง 2.5-5.5 เมตรตอวินาที  

3) พื้นที่โครงการบริเวณ Airside  

ทิศทางและความเร็วลม พบวา ในชวงฤดูฝน ทิศทางลมสวนใหญพัดมาจากทิศตะวันตก (W)  

มีความเร็วลมอยูในชวง 0.8-3.8 เมตรตอวินาที และในชวงฤดูแลง ทิศทางลมสวนใหญพัดมาจากทิศตะวันออก (E) และ

ทิศตะวันออกเฉียงใตคอนไปทางทิศตะวันออก (ESE) มีความเร็วลมอยูในชวง 0.8-2.5 เมตรตอวินาที  

4) โรงเรียนวัดครีีภาวนาราม  

ทิศทางและความเร็วลม พบวา ในชวงฤดูฝน ทิศทางลมสวนใหญพัดมาจากทิศตะวันตก (W) 

และทิศตะวันตกเฉียงใตคอนไปทางตะวันตก (WSW) มีความเร็วลมอยูในชวง 0.4-2.2 เมตรตอวินาที และในชวงฤดูแลง 

ทิศทางลมสวนใหญพัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือคอนไปทางทิศตะวันออก (ENE) และทิศตะวันออกเฉียงใตคอนไป

ทางทิศตะวันออก (ESE) มีความเร็วลมอยูในชวง 0.5-1.7 เมตรตอวินาที  

5) โรงเรียนวัดพลา  

ทิศทางและความเร็วลม พบวา ในชวงฤดูฝน ทิศทางลมสวนใหญพัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต

คอนไปทางตะวันตก (WSW) มีความเร็วลมอยูในชวง 0.3-2.2 เมตรตอวินาที และในชวงฤดูแลง ทิศทางลมสวนใหญ 

พัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือคอนไปทางทิศตะวันออก (ENE) มีความเร็วลมอยูในชวง 0.5-2.8 เมตรตอวินาที  
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6) โรงเรียนบานคลองบางไผ  

ทิศทางและความเร็วลม พบวา ในชวงฤดูฝน ทิศทางลมสวนใหญพัดมาจากทิศตะวันตก (W)  

มีความเร็วลมอยูในชวง 0.3-2.9 เมตรตอวินาที และในชวงฤดูแลง ทิศทางลมสวนใหญพัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

(NE) และทิศตะวันออกเฉียงเหนือคอนไปทางทิศตะวันออก (ENE) มีความเร็วลมอยูในชวง 0.5-1.8 เมตรตอวินาที  

7) โรงเรียนวัดสระแกว  

ทิศทางและความเร็วลม พบวา ในชวงฤดูแลง ทิศทางลมสวนใหญพัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

คอนไปทางทิศตะวันออก (ENE) มีความเร็วลมอยูในชวง 1.0-2.4 เมตรตอวินาที  

ตารางที่ 3.5-11 ผลการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลมในพื้นที่ศึกษาของโครงการ  

จุดตรวจวัด ชวงตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ความเร็วลมเฉลี่ย  

(เมตร/วินาที) 

ทิศทางลม 

สวนใหญ 

1. โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา 

ครั้งที่ 1 ฤดูฝน 

18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.5-1.4 W 

19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.3-1.7 W 

20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.4-1.8 WSW, W 

21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.4-2.0 W 

22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.3-1.7 WSW 

23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.3-1.5 WSW 

24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.3-1.9 WSW 

ครั้งที่ 2 ฤดูแลง 

3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.5-1.2 ENE 

4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.6-1.5 NE 

5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.6-1.3 ESE 

6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.5-1.3 ESE 

7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.5-1.4 SE 

8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.6-1.3 NNE, NE, ESE 

9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.6-1.4 ENE, NE, E 

2. บริเวณอาคารปฏิบัติงาน 

ของเจาหนาที่ 

ครั้งที่ 1 ฤดูฝน 

18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 2.1-3.4 WSW, W 

19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 2.0-3.9 SW 

20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 2.0-4.3 SW 

21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 2.0-3.3 WSW 

22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 2.2-3.7 WSW 

23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 1.9-3.4 SW 

24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 1.9-3.4 WSW 

ครั้งที่ 2 ฤดูแลง 

3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 2.8-4.5 SE 

4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 2.5-5.0 ESE 

5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 2.9-5.5 SE 

6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 2.6-4.2 SSE 

7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 2.9-4.8 ESE 
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ตารางที่ 3.5-11 ผลการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลมในพื้นที่ศึกษาของโครงการ  

จุดตรวจวัด ชวงตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ความเร็วลมเฉลี่ย  

(เมตร/วินาที) 

ทิศทางลม 

สวนใหญ 

ครั้งที่ 2 ฤดูแลง 

(ตอ) 

8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 2.8-4.6 SSE 

9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 2.7-4.6 SSE 

3. พื้นที่โครงการบริเวณ 

Airside 

ครั้งที่ 1 ฤดูฝน 

18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 1.8-3.3 W 

19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.8-3.8 W 

20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 1.6-3.8 W 

21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 2.0-3.8 SW, W 

22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 1.6-3.7 WNW 

23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 1.8-3.7 WSW 

24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 1.7-3.8 SW 

3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 1.3-2.2 ESE 

ครั้งที่ 2 ฤดูแลง 

4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.8-2.4 E 

5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 1.3-2.4 E, ESE 

6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 1.3-2.5 E 

7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 1.2-2.5 ESE 

8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 1.2-2.5 E 

9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 1.2-2.5 E, ESE 

4. โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม 

ครั้งที่ 1 ฤดูฝน 

18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.8-1.7 W 

19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.4-2.2 WSW, W 

20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.6-2.1 WSW 

21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.6-2.1 W 

22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.4-1.8 W 

23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.7-1.9 WSW 

24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.4-2.0 WSW 

ครั้งที่ 2 ฤดูแลง 

3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.8-1.4 ESE 

4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.5-1.7 ENE 

5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.8-1.6 ENE, E, ESE 

6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.6-1.6 NNE 

7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.5-1.5 ENE, ESE 

8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.7-1.4 ESE 

9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.5-1.5 ENE 

5. โรงเรียนวัดพลา 

ครั้งที่ 1 ฤดูฝน 

18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.3-1.4 W, WSW 

19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.3-1.8 WSW 

20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.4-1.9 WSW 

21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.3-1.5 SW, SSW 

22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

 

0..3-1.7 SW 
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ตารางที่ 3.5-11 ผลการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลมในพื้นที่ศึกษาของโครงการ  

จุดตรวจวัด ชวงตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ความเร็วลมเฉลี่ย  

(เมตร/วินาที) 

ทิศทางลม 

สวนใหญ 

ครั้งที่ 1 ฤดูฝน 

(ตอ) 

23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.3-1.7 NW, WNW 

24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.5-2.2 W 

ครั้งที่ 2 ฤดูแลง 

3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.8-1.9 ENE 

4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.6-2.4 ESE 

5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.7-2.8 ENE 

6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.6-2.3 ENE 

7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.6-2.5 SE 

8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.5-2.5 ENE 

9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 1.2-2.5 SE 

6. โรงเรียนบานคลองบางไผ 

ครั้งที่ 1 ฤดูฝน 

18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.3-2.4 W 

19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.3-2.4 WSW 

20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.4-2.8 W 

21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.5-2.9 W 

22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.5-2.2 SW 

23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.3-2.2 SW 

24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.3-2.2 W 

ครั้งที่ 2 ฤดูแลง 

3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.6-1.7 ENE 

4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.5-1.6 E 

5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.6-1.8 NE 

6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.6-1.8 ENE, NE, E 

7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.6-1.6 ENE 

8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.5-1.6 NE 

9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.5-1.6 NE 

7. โรงเรียนวัดสระแกว 

ครั้งที่ 2 ฤดูแลง 

3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 1.3-2.2 ENE 

4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 1.1-2.4 NNE 

5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 1.1-2.2 E 

6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 1.0-2.1 NE 

7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 1.1-1.9 ENE 

8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 1.1-2.4 ENE 

9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 1.1-2.3 E 

ที่มา : ตรวจวัดโดยบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด  

        (หองปฏิบัติการวิเคราะหเอกชน เลขทะเบียน ว-145, ISO/IEC 17025) 

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 3-56 
 

  
ครั้งที่ 1 ฤดูฝน ครั้งที่ 2 ฤดูแลง 

1. โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา 

  
ครั้งที่ 1 ฤดูฝน ครั้งที่ 2 ฤดูแลง 

2. บริเวณอาคารปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 

  
ครั้งที่ 1 ฤดูฝน ครั้งที่ 2 ฤดูแลง 

3. พื้นที่โครงการบริเวณ Airside 

  
ครั้งที่ 1 ฤดูฝน ครั้งที่ 2 ฤดูแลง 

4. โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม 

รูปที่ 3.5-8 แผนผังทิศทางและความเร็วลมในพื้นที่ศึกษาของโครงการ 
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ครั้งที่ 1 ฤดูฝน ครั้งที่ 2 ฤดูแลง 

5. โรงเรียนวัดพลา 

  
ครั้งที่ 1 ฤดูฝน ครั้งที่ 2 ฤดูแลง 

6. โรงเรียนบานคลองบางไผ 

- 

 
ครั้งที่ 1 ฤดูฝน ครั้งที่ 2 ฤดูแลง 

7. โรงเรียนวัดสระแกว 

หมายเหตุ : ฤดฝูน ระหวางวันที่ 18-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

 ฤดูแลง ระหวางวันที่ 3-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

 โรงเรียนวัดสระแกวทําการตรวจวัดเพียง 1 ครั้งในฤดูแลง 

รูปที่ 3.5-8 แผนผังทิศทางและความเร็วลมในพื้นที่ศึกษาของโครงการ 

คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไปในพื้นที่ศึกษาของโครงการ จํานวน 2 ครั้ง 

ไดแก ครั้งที่ 1 ชวงฤดูฝน ระหวางวันที่ 18-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 จํานวน 6 จุด ไดแก โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา 

บริเวณอาคารปฏิบัติงานของเจาหนาที่ พื้นที่โครงการบริเวณ Airside โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม โรงเรยีนวัดพลา และ

โรงเรียนบานคลองบางไผ และครั้งที่ 2 ชวงฤดูแลง ระหวางวันที่ 3-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จํานวน 7 จุด  

โดยเพ่ิมจุดตรวจวัด จํานวน 1 จุด คือ โรงเรยีนวัดสระแกว ซึ่งเปนพื้นที่ออนไหวที่อาจจะไดรบัผลกระทบ รายละเอียด 

ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.5-12 และตารางที่ 3.5-13 (รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก 3-3) สามารถสรุปได

ดังนี ้
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1) โรงเรียนพัฒนเวชศกึษา 

 ชวงฤดูฝน 

ฝุนละอองรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.026-0.065 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร  

และฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.011-0.026 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร  

ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  

ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) ที่กําหนดใหมีคาไดไมเกิน 0.33 และ 0.12  มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ตามลําดับ 

ฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.002-0.008 

มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐานฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศโดยทั่วไป ตาม

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) ที่กําหนดใหมีคาไดไมเกิน 0.05 มิลลิกรัมตอ

ลูกบาศกเมตร 

กาซไนโตรเจนไดออกไซด เฉลีย่ 24 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.0005-0.0081 สวนในลานสวน 

ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐานคากาซไนโตรเจนไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม

แหงชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) ที่กําหนดใหมีคาไดไมเกิน 0.17 สวนในลานสวน 

กาซคารบอนมอนอกไซด เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 1.06-1.96 สวนในลานสวน  

และกาซคารบอนมอนอกไซด เฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 1.40-1.72 สวนในลานสวน ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐาน

คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538)  

ที่กําหนดใหมีคาไดไมเกิน 30 สวนในลานสวน และ 9 สวนในลานสวน ตามลําดับ 

กาซนันมีเธนไฮโดรคารบอน 3 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.65-1.36 สวนในลานสวน ปจจุบัน 

ยังไมมีการกําหนดเกณฑมาตรฐาน 

กาซไฮโดรคารบอนรวม เฉลี่ย 3 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 1.72-3.05 สวนในลานสวน 

ปจจุบันยังไมมีการกําหนดเกณฑมาตรฐาน 

สารอินทรยีระเหยงาย มีคาคอนขางต่ํา ซึ่งอยูในเกณฑคาเฝาระวังสําหรับสารอินทรียระเหยงาย

ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2552) ที่กําหนดคาเฝาระวัง

สารอินทรียระเหยงายไว 19 ชนิด ไดแก อะซิทัลดีไฮด, อะครอลีน อะคริโลไนไตร เบนซีน เบนซิลคลอไรด 1,3-บิวทาไดอีน 

โบรโมมีเธน คารบอนเตตระคลอไรด คลอโรฟอรม 1,2-ไดโบรโมอีเธน 1,4-ไดคลอโรเบนซีน 1,2-ไดคลอโรอีเธน 

ไดคลอโรมีเธน 1,2-ไดคลอโรโพรเพน 1,4-ไดออกเซน เตตระคลอโรเอทธิลีน 1,1,2,2-เตตระคลอโรอีเธน ไตรคลอโร- 

เอทธิลีน และไวนิลคลอไรด สําหรับคารบอนไดซัลไฟดมีคาอยู ในเกณฑมาตรฐานกาซคารบอนไดซัลไฟด 

ในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (พ.ศ. 2555) สําหรับสารอินทรียระเหยงาย

ชนิดอ่ืนปจจุบันประเทศไทยยังไมมีการกําหนดคามาตรฐานเพื่อควบคุม 

 ชวงฤดูแลง 

ฝุนละอองรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.065-0.142 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร  

และฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.032-0.064 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร  

ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  

ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) ที่กําหนดใหมีคาไดไมเกิน 0.33 และ 0.12  มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ตามลําดับ 
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ฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.018-0.040 

มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐานฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศโดยทั่วไป  

ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) ที่กําหนดใหมีคาไดไมเกิน 0.05 มิลลิกรัม 

ตอลูกบาศกเมตร 

กาซไนโตรเจนไดออกไซด เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.0020-0.0129 สวนในลานสวน 

ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐานคากาซไนโตรเจนไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม

แหงชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) ที่กําหนดใหมีคาไดไมเกิน 0.17 สวนในลานสวน 

กาซคารบอนมอนอกไซด เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.66-1.64 สวนในลานสวน  

และกาซคารบอนมอนอกไซด เฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 1.08-1.39 สวนในลานสวน ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐาน

คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538)  

ที่กําหนดใหมีคาไดไมเกิน 30 สวนในลานสวน และ 9 สวนในลานสวน ตามลําดับ 

กาซนันมีเธนไฮโดรคารบอน 3 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.68-1.35 สวนในลานสวน ปจจุบัน

ยังไมมีการกําหนดเกณฑมาตรฐาน 

กาซไฮโดรคารบอนรวม เฉลี่ย 3 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 1.67-2.63 สวนในลานสวน 

ปจจุบันยังไมมีการกําหนดเกณฑมาตรฐาน 

สารอินทรยีระเหยงาย มีคาคอนขางต่ํา ซึ่งอยูในเกณฑคาเฝาระวังสําหรับสารอินทรียระเหยงาย

ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2552) ที่กําหนดคาเฝาระวัง

สารอินทรียระเหยงายไว 19 ชนิด ไดแก อะซิทัลดีไฮด, อะครอลีน  อะคริโลไนไตร  เบนซีน เบนซิลคลอไรด 

1,3-บิวทาไดอีน โบรโมมีเธน  คารบอนเตตระคลอไรด  คลอโรฟอรม  1,2-ไดโบรโมอีเธน  1,4-ไดคลอโรเบนซีน 

1,2-ไดคลอโรอีเธนไดคลอโรมีเธน  1,2-ไดคลอโรโพรเพน  1,4-ไดออกเซน  เตตระคลอโรเอทธิลีน  1,1,2,2-เตตระ 

คลอโรอีเธน  ไตรคลอโร-เอทธิลีน  และไวนิลคลอไรด  สําหรับคารบอนไดซัลไฟดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน 

กาซคารบอนไดซัลไฟดในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (พ.ศ. 2555) สําหรับ

สารอินทรยีระเหยงายชนิดอ่ืนปจจุบันประเทศไทยยังไมมีการกําหนดคามาตรฐานเพ่ือควบคุม 

2) บริเวณอาคารปฏิบัติงานของเจาหนาที่  

 ชวงฤดูฝน 

ฝุนละอองรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.032-0.074 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร  

และฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.013-0.028 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร  

ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 

(พ.ศ. 2547) ที่กําหนดใหมีคาไดไมเกิน 0.33 และ 0.12  มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ตามลําดับ 

ฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.004-0.008 

มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐานฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศโดยทั่วไป  

ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) ที่กําหนดใหมีคาไดไมเกิน 0.05 มิลลิกรัม 

ตอลูกบาศกเมตร 
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กาซไนโตรเจนไดออกไซด เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคานอยกวา 0.0004-0.0019 สวนในลานสวน  

ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐานคากาซไนโตรเจนไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม

แหงชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) ที่กําหนดใหมีคาไดไมเกิน 0.17 สวนในลานสวน 

กาซคารบอนมอนอกไซด เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.66-1.36 สวนในลานสวน  

และกาซคารบอนมอนอกไซด เฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.73-1.24 สวนในลานสวน ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐาน

คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538)  

ที่กําหนดใหมีคาไดไมเกิน 30 สวนในลานสวน และ 9 สวนในลานสวน ตามลําดับ 

กาซนันมีเธนไฮโดรคารบอน 3 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.76-1.38 สวนในลานสวน ปจจุบัน

ยังไมมีการกําหนดเกณฑมาตรฐาน 

กาซไฮโดรคารบอนรวม เฉลี่ย 3 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 1.71-2.97 สวนในลานสวน 

ปจจุบันยังไมมีการกําหนดเกณฑมาตรฐาน 

สารอินทรียระเหยงาย มีคาคอนขางต่ํา ซึ่งอยูในเกณฑคาเฝาระวังสําหรับสารอินทรีย

ระเหยงายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2552) ที่กําหนดคาเฝา

ระวังสารอินทรียระเหยงายไว 19 ชนิด ไดแก อะซิทัลดีไฮด, อะครอลีน อะคริโลไนไตร เบนซีน เบนซิลคลอไรด  

1,3-บิวทาไดอีน โบรโมมีเธน คารบอนเตตระคลอไรด คลอโรฟอรม 1,2-ไดโบรโมอีเธน 1,4-ไดคลอโรเบนซีน  

1,2-ไดคลอโรอีเธนไดคลอโรมีเธน 1,2-ไดคลอโรโพรเพน 1,4-ไดออกเซน เตตระคลอโรเอทธิลีน 1,1,2,2-เตตระคลอโรอีเธน 

ไตรคลอโร-เอทธิลีน และไวนิลคลอไรด สําหรับคารบอนไดซัลไฟดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกาซคารบอนไดซัลไฟด 

ในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (พ.ศ. 2555) สําหรับสารอินทรียระเหยงาย

ชนิดอ่ืนปจจุบันประเทศไทยยังไมมีการกําหนดคามาตรฐานเพื่อควบคุม 

 ชวงฤดูแลง 

ฝุนละอองรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.035-0.083 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร  

และฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.024-0.058 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร  

ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  

ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) ที่กําหนดใหมีคาไดไมเกิน 0.33 และ 0.12  มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ตามลําดับ 

ฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.016-0.034 

มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐานฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศโดยทั่วไป  

ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) ที่กําหนดใหมีคาไดไมเกิน 0.05 มิลลิกรัม 

ตอลูกบาศกเมตร 

กาซไนโตรเจนไดออกไซด เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.0004-0.0090 สวนในลานสวน 

ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐานคากาซไนโตรเจนไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม

แหงชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) ที่กําหนดใหมีคาไดไมเกิน 0.17 สวนในลานสวน 

กาซคารบอนมอนอกไซด เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.81-1.23 สวนในลานสวน  

และกาซคารบอนมอนอกไซด เฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.85-1.14 สวนในลานสวน ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐาน

คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538)  

ที่กําหนดใหมีคาไดไมเกิน 30 สวนในลานสวน และ 9 สวนในลานสวน ตามลําดับ 
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กาซนันมีเธนไฮโดรคารบอน 3 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.83-1.37 สวนในลานสวน ปจจุบัน 

ยังไมมีการกําหนดเกณฑมาตรฐาน 

กาซไฮโดรคารบอนรวม เฉลี่ย 3 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 1.66-2.63 สวนในลานสวน 

ปจจุบันยังไมมีการกําหนดเกณฑมาตรฐาน 

สารอินทรยีระเหยงาย มีคาคอนขางต่ํา ซึ่งอยูในเกณฑคาเฝาระวังสําหรับสารอินทรียระเหยงาย

ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2552) ที่กําหนดคาเฝาระวัง

สารอินทรียระเหยงายไว 19 ชนิด ไดแก อะซิทัลดีไฮด, อะครอลีน อะคริโลไนไตร เบนซีน เบนซิลคลอไรด  

1,3-บิวทาไดอีน โบรโมมีเธน คารบอนเตตระคลอไรด คลอโรฟอรม 1,2-ไดโบรโมอีเธน  1,4-ไดคลอโรเบนซีน  

1,2-ไดคลอโรอีเธนไดคลอโรมีเธน  1,2-ไดคลอโรโพรเพน 1,4-ไดออกเซน เตตระคลอโรเอทธิลีน 1,1,2,2-เตตระคลอโรอีเธน 

ไตรคลอโร-เอทธิลีน และไวนิลคลอไรด สําหรับคารบอนไดซัลไฟดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกาซคารบอนไดซัลไฟด 

ในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (พ.ศ. 2555) สําหรับสารอินทรียระเหยงาย

ชนิดอ่ืนปจจุบันประเทศไทยยังไมมีการกําหนดคามาตรฐานเพื่อควบคุม 

3) พื้นที่โครงการบริเวณ Airside  

 ชวงฤดูฝน  

ฝุนละอองรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.023-0.045 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร  

และฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.010-0.017 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร  

ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  

ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) ที่กําหนดใหมีคาไดไมเกิน 0.33 และ 0.12  มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ตามลําดับ 

ฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.003-0.007 

มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐานฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศโดยทั่วไป  

ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) ที่กําหนดใหมีคาไดไมเกิน 0.05 มิลลิกรัม 

ตอลูกบาศกเมตร 

กาซไนโตรเจนไดออกไซด เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.0004-0.0103 สวนในลานสวน 

ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐานคากาซไนโตรเจนไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม

แหงชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) ที่กําหนดใหมีคาไดไมเกิน 0.17 สวนในลานสวน 

กาซคารบอนมอนอกไซด เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.88-1.18 สวนในลานสวน  

และกาซคารบอนมอนอกไซด เฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.90-1.13 สวนในลานสวน ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐาน

คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538)  

ที่กําหนดใหมีคาไดไมเกิน 30 สวนในลานสวน และ 9 สวนในลานสวน 

กาซนันมีเธนไฮโดรคารบอน 3 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.69-1.25 สวนในลานสวน ปจจุบัน

ยังไมมีการกําหนดเกณฑมาตรฐาน 

กาซไฮโดรคารบอนรวม เฉลี่ย 3 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 1.60-2.81 สวนในลานสวน 

ปจจุบันยังไมมีการกําหนดเกณฑมาตรฐาน 

สารอินทรยีระเหยงาย มีคาคอนขางต่ํา ซึ่งอยูในเกณฑคาเฝาระวังสําหรับสารอินทรียระเหยงาย

ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2552) ที่กําหนดคาเฝาระวัง
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สารอินทรียระเหยงายไว 19 ชนิด ไดแก อะซิทัลดีไฮด อะครอลีน อะคริโลไนไตร เบนซีน เบนซิลคลอไรด 

1,3-บิวทาไดอีน โบรโมมีเธน คารบอนเตตระคลอไรด คลอโรฟอรม 1,2-ไดโบรโมอีเธน 1,4-ไดคลอโรเบนซีน 

1,2-ไดคลอโรอีเธนไดคลอโรมีเธน 1,2-ไดคลอโรโพรเพน 1,4-ไดออกเซน เตตระคลอโรเอทธิลีน 1,1,2,2-เตตระคลอโรอีเธน

ไตรคลอโร-เอทธิลีน  และไวนิลคลอไรด  สําหรับคารบอนไดซัลไฟดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกาซคารบอนไดซัลไฟด

ในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (พ.ศ. 2555) สําหรับสารอินทรียระเหยงาย

ชนิดอ่ืนปจจุบันประเทศไทยยังไมมีการกําหนดคามาตรฐานเพื่อควบคุม 

 ชวงฤดูแลง 

ฝุนละอองรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.034-0.081 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร  

และฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.019-0.050 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร  

ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  

ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) ที่กําหนดใหมีคาไดไมเกิน 0.33 และ 0.12  มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ตามลําดับ 

ฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.014-0.038 

มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐานฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศโดยทั่วไป  

ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) ที่กําหนดใหมีคาไดไมเกิน 0.05 มิลลิกรัม 

ตอลูกบาศกเมตร 

กาซไนโตรเจนไดออกไซด เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.0013-0.0048 สวนในลานสวน 

ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐานคากาซไนโตรเจนไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม

แหงชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) ที่กําหนดใหมีคาไดไมเกิน 0.17 สวนในลานสวน 

กาซคารบอนมอนอกไซด เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.84-1.27 สวนในลานสวน  

และกาซคารบอนมอนอกไซด เฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.93-1.17 สวนในลานสวน ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐาน

คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538)  

ที่กําหนดใหมีคาไดไมเกิน 30 สวนในลานสวน และ 9 สวนในลานสวน ตามลําดับ 

กาซนันมีเธนไฮโดรคารบอน 3 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.66-1.24 สวนในลานสวน ปจจุบัน 

ยังไมมีการกําหนดเกณฑมาตรฐาน 

กาซไฮโดรคารบอนรวม เฉลี่ย 3 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 1.60-2.49 สวนในลานสวน 

ปจจุบันยังไมมีการกําหนดเกณฑมาตรฐาน 

สารอินทรียระเหยงาย มีคาคอนขางต่ํา ซึ่งอยูในเกณฑคาเฝาระวังสําหรับสารอินทรียระเหย

งายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2552) ที่กําหนดคาเฝาระวัง

สารอินทรียระเหยงายไว 19 ชนิด ไดแก อะซิทัลดีไฮด อะครอลีน อะคริโลไนไตร เบนซีน เบนซิลคลอไรด  

1,3-บิวทาไดอีน โบรโมมีเธน คารบอนเตตระคลอไรด คลอโรฟอรม 1,2-ไดโบรโมอีเธน 1,4-ไดคลอโรเบนซีน  

1,2-ไดคลอโรอีเธนไดคลอโรมีเธน 1,2-ไดคลอโรโพรเพน 1,4-ไดออกเซน เตตระคลอโรเอทธิลีน 1,1,2,2-เตตระคลอโรอีเธน  

ไตรคลอโร-เอทธิลีน และไวนิลคลอไรด สําหรับคารบอนไดซัลไฟดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกาซคารบอนไดซัลไฟด 

ในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (พ.ศ. 2555) สําหรับสารอินทรียระเหยงาย

ชนิดอ่ืนปจจุบันประเทศไทยยังไมมีการกําหนดคามาตรฐานเพื่อควบคุม 
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4) โรงเรียนวัดครีีภาวนาราม 

 ชวงฤดูฝน 

ฝุนละอองรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.035-0.051 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร  

และฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.013-0.022 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร  

ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  

ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) ที่กําหนดใหมีคาไดไมเกิน 0.33 และ 0.12  มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ตามลําดับ 

ฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาอยูในชวงนอยกวา 0.002-0.008 

มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐานฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศโดยทั่วไป  

ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) ที่กําหนดใหมีคาไดไมเกิน 0.05 มิลลิกรัม 

ตอลูกบาศกเมตร 

กาซไนโตรเจนไดออกไซด เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.0040-0.0130 สวนในลานสวน 

ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐานคากาซไนโตรเจนไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม

แหงชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) ที่กําหนดใหมีคาไดไมเกิน 0.17 สวนในลานสวน 

กาซคารบอนมอนอกไซด เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 1.10-1.52 สวนในลานสวน  

และกาซคารบอนมอนอกไซด เฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 1.19-1.43 สวนในลานสวน ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐาน

คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538)  

ที่กําหนดใหมีคาไดไมเกิน 30 สวนในลานสวน และ 9 สวนในลานสวน ตามลําดับ 

กาซนันมีเธนไฮโดรคารบอน 3 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.79-1.55 สวนในลานสวน ปจจุบัน

ยังไมมีการกําหนดเกณฑมาตรฐาน 

กาซไฮโดรคารบอนรวม เฉลี่ย 3 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 1.74-2.98 สวนในลานสวน 

ปจจุบันยังไมมีการกําหนดเกณฑมาตรฐาน 

สารอินทรยีระเหยงาย มีคาคอนขางต่ํา ซึ่งอยูในเกณฑคาเฝาระวังสําหรับสารอินทรียระเหยงาย

ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2552) ที่กําหนดคาเฝาระวัง

สารอินทรียระเหยงายไว 19 ชนิด ไดแก อะซิทัลดีไฮด อะครอลีน อะคริโลไนไตร เบนซีน เบนซิลคลอไรด  

1,3-บิวทาไดอีน โบรโมมีเธน คารบอนเตตระคลอไรด คลอโรฟอรม 1,2-ไดโบรโมอีเธน 1,4-ไดคลอโรเบนซีน  

1,2-ไดคลอโรอีเธนไดคลอโรมีเธน 1,2-ไดคลอโรโพรเพน 1,4-ไดออกเซน เตตระคลอโรเอทธิลีน 1,1,2,2-เตตระคลอโรอีเธน 

ไตรคลอโร-เอทธิลีน และไวนิลคลอไรด สําหรับคารบอนไดซัลไฟดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกาซคารบอนไดซัลไฟด 

ในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (พ.ศ. 2555) สําหรับสารอินทรียระเหยงาย

ชนิดอ่ืนปจจุบันประเทศไทยยังไมมีการกําหนดคามาตรฐานเพื่อควบคุม 

 ชวงฤดูแลง 

ฝุนละอองรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.031-0.071 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร  

และฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.017-0.042 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร  

ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  

ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) ที่กําหนดใหมีคาไดไมเกิน 0.33 และ 0.12  มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ตามลําดับ 
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ฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.006-0.030 

มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐานฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศโดยทั่วไป 

ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) ที่กําหนดใหมีคาไดไมเกิน 0.05 มิลลิกรัม 

ตอลูกบาศกเมตร 

กาซไนโตรเจนไดออกไซด เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.0007-0.0133 สวนในลานสวน 

ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐานคากาซไนโตรเจนไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม

แหงชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) ที่กําหนดใหมีคาไดไมเกิน 0.17 สวนในลานสวน 

กาซคารบอนมอนอกไซด เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.98-1.40 สวนในลานสวน  

และกาซคารบอนมอนอกไซด เฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 1.08-1.32 สวนในลานสวน ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐาน

คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538)  

ที่กําหนดใหมีคาไดไมเกิน 30 สวนในลานสวน และ 9 สวนในลานสวน ตามลําดับ 

กาซนันมีเธนไฮโดรคารบอน 3 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.81-1.25 สวนในลานสวน ปจจุบัน 

ยังไมมีการกําหนดเกณฑมาตรฐาน 

กาซไฮโดรคารบอนรวม เฉลี่ย 3 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 1.85-2.54 สวนในลานสวน 

ปจจุบันยังไมมีการกําหนดเกณฑมาตรฐาน 

สารอินทรยีระเหยงาย มีคาคอนขางต่ํา ซึ่งอยูในเกณฑคาเฝาระวังสําหรับสารอินทรียระเหยงาย

ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2552) ที่กําหนดคาเฝาระวัง

สารอินทรียระเหยงายไว 19 ชนิด ไดแก อะซิทัลดีไฮด อะครอลีน อะคริโลไนไตร เบนซีน เบนซิลคลอไรด 

1,3-บิวทาไดอีน โบรโมมีเธน คารบอนเตตระคลอไรด คลอโรฟอรม 1,2-ไดโบรโมอีเธน 1,4-ไดคลอโรเบนซีน 

1,2-ไดคลอโรอีเธนไดคลอโรมีเธน 1,2-ไดคลอโรโพรเพน 1,4-ไดออกเซน เตตระคลอโรเอทธิลีน 1,1,2,2-เตตระคลอโรอีเธน 

ไตรคลอโร-เอทธิลีน และไวนิลคลอไรด สําหรับคารบอนไดซัลไฟดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกาซคารบอนไดซัลไฟดใน

บรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (พ.ศ. 2555) สําหรับสารอินทรียระเหยงายชนิด

อ่ืนปจจุบันประเทศไทยยังไมมีการกําหนดคามาตรฐานเพ่ือควบคุม 

5) โรงเรียนวัดพลา 

 ชวงฤดูฝน  

ฝุนละอองรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.024-0.044 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร  

และฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.011-0.026 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร  

ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  

ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) ที่กําหนดใหมีคาไดไมเกิน 0.33 และ 0.12  มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ตามลําดับ 

ฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.003-0.007 

มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐานฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศโดยทั่วไป 

ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) ที่กําหนดใหมีคาไดไมเกิน 0.05 มิลลิกรัมต 

อลูกบาศกเมตร 
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กาซไนโตรเจนไดออกไซด เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.0015-0.0071 สวนในลานสวน 

ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐานคากาซไนโตรเจนไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม

แหงชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) ที่กําหนดใหมีคาไดไมเกิน 0.17 สวนในลานสวน 

กาซคารบอนมอนอกไซด เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.96-1.54 สวนในลานสวน  

และกาซคารบอนมอนอกไซด เฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 1.11-1.45 สวนในลานสวน ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐาน

คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538)  

ที่กําหนดใหมีคาไดไมเกิน 30 สวนในลานสวน และ 9 สวนในลานสวน ตามลําดับ 

กาซนันมีเธนไฮโดรคารบอน 3 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.69-1.19 สวนในลานสวน ปจจุบัน 

ยังไมมีการกําหนดเกณฑมาตรฐาน 

กาซไฮโดรคารบอนรวม เฉลี่ย 3 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 1.66-2.82 สวนในลานสวน 

ปจจุบันยังไมมีการกําหนดเกณฑมาตรฐาน 

สารอินทรียระเหยงาย มีคาคอนขางต่ํา ซึ่งอยูในเกณฑคาเฝาระวังสําหรับสารอินทรียระเหย

งายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2552) ที่กําหนดคาเฝาระวัง

สารอินทรียระเหยงายไว 19 ชนิด ไดแก อะซิทัลดีไฮด, อะครอลีน อะคริโลไนไตร เบนซีน เบนซิลคลอไรด  

1,3-บิวทาไดอีน โบรโมมีเธน คารบอนเตตระคลอไรด คลอโรฟอรม 1,2-ไดโบรโมอีเธน 1,4-ไดคลอโรเบนซีน  

1,2-ไดคลอโรอีเธนไดคลอโรมีเธน 1,2-ไดคลอโรโพรเพน 1,4-ไดออกเซน  เตตระคลอโรเอทธิลีน 1,1,2,2-เตตระคลอโรอีเธน 

ไตรคลอโร-เอทธิลีน และไวนิลคลอไรด สําหรับคารบอนไดซัลไฟดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกาซคารบอนไดซัลไฟด 

ในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (พ.ศ. 2555) สําหรับสารอินทรียระเหยงาย

ชนิดอ่ืนปจจุบันประเทศไทยยังไมมีการกําหนดคามาตรฐานเพื่อควบคุม 

 ชวงฤดูแลง 

ฝุนละอองรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.069-0.089 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร  

และฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.030-0.053 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร  

ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  

ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) ที่กําหนดใหมีคาไดไมเกิน 0.33 และ 0.12  มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ตามลําดับ 

ฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.017-0.037 

มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐานฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศโดยทั่วไป  

ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) ที่กําหนดใหมีคาไดไมเกิน 0.05 มิลลิกรัม 

ตอลูกบาศกเมตร 

กาซไนโตรเจนไดออกไซด เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.0006-0.0094 สวนในลานสวน 

ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐานคากาซไนโตรเจนไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม

แหงชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) ที่กําหนดใหมีคาไดไมเกิน 0.17 สวนในลานสวน 

กาซคารบอนมอนอกไซด เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 1.00-1.43 สวนในลานสวน  

และกาซคารบอนมอนอกไซด เฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 1.12-1.37 สวนในลานสวน ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐาน

คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538)  

ที่กําหนดใหมีคาไดไมเกิน 30 สวนในลานสวน และ 9 สวนในลานสวน ตามลําดับ 
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กาซนันมีเธนไฮโดรคารบอน 3 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.79-1.30 สวนในลานสวน ปจจุบัน 

ยังไมมีการกําหนดเกณฑมาตรฐาน 

กาซไฮโดรคารบอนรวม เฉลี่ย 3 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 1.87-2.59 สวนในลานสวน 

ปจจุบันยังไมมีการกําหนดเกณฑมาตรฐาน 

สารอินทรียระเหยงาย มีคาคอนขางต่ํา ซึ่งอยูในเกณฑคาเฝาระวังสําหรับสารอินทรีย

ระเหยงายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2552) ที่กําหนดคาเฝา

ระวังสารอินทรียระเหยงายไว 19 ชนิด ไดแก อะซิทัลดีไฮด อะครอลีน อะคริโลไนไตร เบนซีน เบนซิลคลอไรด  

1,3-บิวทาไดอีน โบรโมมีเธน คารบอนเตตระคลอไรด คลอโรฟอรม 1,2-ไดโบรโมอีเธน 1,4-ไดคลอโรเบนซีน  

1,2-ไดคลอโรอีเธนไดคลอโรมีเธน 1,2-ไดคลอโรโพรเพน 1,4-ไดออกเซน เตตระคลอโรเอทธิลีน 1,1,2,2-เตตระคลอโรอีเธน 

ไตรคลอโร-เอทธิลีน และไวนิลคลอไรด สําหรับคารบอนไดซัลไฟดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกาซคารบอนไดซัลไฟด 

ในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (พ.ศ. 2555) สําหรับสารอินทรียระเหยงาย

ชนิดอ่ืนปจจุบันประเทศไทยยังไมมีการกําหนดคามาตรฐานเพ่ือควบคุม 

6) โรงเรียนบานคลองบางไผ  

 ชวงฤดูฝน 

ฝุนละอองรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.028-0.039 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร  

และฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.016-0.023 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร  

ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  

ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) ที่กําหนดใหมีคาไดไมเกิน 0.33 และ 0.12  มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ตามลําดับ 

ฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.002-0.007 

มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐานฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศโดยทั่วไป  

ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) ที่กําหนดใหมีคาไดไมเกิน 0.05 มิลลิกรัม 

ตอลูกบาศกเมตร 

กาซไนโตรเจนไดออกไซด เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.0069-0.0424 สวนในลานสวน 

ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐานคากาซไนโตรเจนไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม

แหงชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) ที่กําหนดใหมีคาไดไมเกิน 0.17 สวนในลานสวน 

กาซคารบอนมอนอกไซด เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.75-1.24 สวนในลานสวน  

และกาซคารบอนมอนอกไซด เฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.84-1.13 สวนในลานสวน ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐาน

คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538)  

ที่กําหนดใหมีคาไดไมเกิน 30 สวนในลานสวน และ 9 สวนในลานสวน ตามลําดับ 

กาซนันมีเธนไฮโดรคารบอน 3 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.72-1.47 สวนในลานสวน ปจจุบัน

ยังไมมีการกําหนดเกณฑมาตรฐาน 

กาซไฮโดรคารบอนรวม เฉลี่ย 3 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 1.72-2.93 สวนในลานสวน 

ปจจุบันยังไมมีการกําหนดเกณฑมาตรฐาน 

สารอินทรียระเหยงาย มีคาคอนขางต่ํา ซึ่งอยูในเกณฑคาเฝาระวังสําหรับสารอินทรีย 

ระเหยงายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2552) ที่กําหนดคาเฝา
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ระวังสารอินทรียระเหยงายไว 19 ชนิด ไดแก อะซิทัลดีไฮด อะครอลีน อะคริโลไนไตร เบนซีน เบนซิลคลอไรด   

1,3-บิวทาไดอีน โบรโมมีเธน คารบอนเตตระคลอไรด คลอโรฟอรม 1,2-ไดโบรโมอีเธน 1,4-ไดคลอโรเบนซีน   

1,2-ไดคลอโรอีเธนไดคลอโรมีเธน 1,2-ไดคลอโรโพรเพน 1,4-ไดออกเซน เตตระคลอโรเอทธิลีน 1,1,2,2-เตตระคลอโรอีเธน 

ไตรคลอโร-เอทธิลีน และไวนิลคลอไรด สําหรับคารบอนไดซัลไฟดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกาซคารบอนไดซัลไฟด 

ในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (พ.ศ. 2555) สําหรับสารอินทรียระเหยงาย

ชนิดอ่ืนปจจุบันประเทศไทยยังไมมีการกําหนดคามาตรฐานเพื่อควบคุม 

 ชวงฤดูแลง 

ฝุนละอองรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.035-0.074 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร  

และฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.025-0.053 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร  

ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  

ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) ที่กําหนดใหมีคาไดไมเกิน 0.33 และ 0.12  มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ตามลําดับ 

ฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.016-0.034 

มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐานฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศโดยทั่วไป 

ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) ที่กําหนดใหมีคาไดไมเกิน 0.05 มิลลิกรัม 

ตอลกูบาศกเมตร 

กาซไนโตรเจนไดออกไซด เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.0004-0.0064 สวนในลานสวน 

ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐานคากาซไนโตรเจนไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม

แหงชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) ที่กําหนดใหมีคาไดไมเกิน 0.17 สวนในลานสวน 

กาซคารบอนมอนอกไซด เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.77-1.28 สวนในลานสวน  

และกาซคารบอนมอนอกไซด เฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.83-1.14 สวนในลานสวน ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐาน

คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538)  

ที่กําหนดใหมีคาไดไมเกิน 30 สวนในลานสวน และ 9 สวนในลานสวน ตามลําดับ 

กาซนันมีเธนไฮโดรคารบอน 3 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.78-1.37 สวนในลานสวน ปจจุบัน 

ยังไมมีการกําหนดเกณฑมาตรฐาน 

กาซไฮโดรคารบอนรวม เฉลี่ย 3 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 1.77-2.97 สวนในลานสวน 

ปจจุบันยังไมมีการกําหนดเกณฑมาตรฐาน 

สารอินทรียระเหยงาย มีคาคอนขางต่ํา ซึ่งอยูในเกณฑคาเฝาระวังสําหรับสารอินทรีย 

ระเหยงายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2552) ที่กําหนดคาเฝา

ระวังสารอินทรียระเหยงายไว 19 ชนิด ไดแก อะซิทัลดีไฮด อะครอลีน อะคริโลไนไตร เบนซีน เบนซิลคลอไรด  

1,3-บิวทาไดอีน โบรโมมีเธน คารบอนเตตระคลอไรด คลอโรฟอรม 1,2-ไดโบรโมอีเธน 1,4-ไดคลอโรเบนซีน  

1,2-ไดคลอโรอีเธนไดคลอโรมีเธน 1,2-ไดคลอโรโพรเพน 1,4-ไดออกเซน เตตระคลอโรเอทธิลีน 1,1,2,2-เตตระคลอโรอีเธน 

ไตรคลอโร-เอทธิลีน และไวนิลคลอไรด สําหรับคารบอนไดซัลไฟดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกาซคารบอนไดซัลไฟด 

ในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (พ.ศ. 2555) สําหรับสารอินทรียระเหยงาย

ชนิดอ่ืนปจจุบันประเทศไทยยังไมมีการกําหนดคามาตรฐานเพื่อควบคุม 
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7) โรงเรียนวัดสระแกว 

 ชวงฤดูแลง 

ฝุนละอองรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.035-0.089 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร  

และฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.024-0.053 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร  

ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  

ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) ที่กําหนดใหมีคาไดไมเกิน 0.33 และ 0.12  มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ตามลําดับ 

ฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.016-0.039 

มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐานฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศโดยทั่วไป  

ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) ที่กําหนดใหมีคาไดไมเกิน 0.05 มิลลิกรัม 

ตอลูกบาศกเมตร 

กาซไนโตรเจนไดออกไซด เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.0012-0.0096 สวนในลานสวน 

ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐานคากาซไนโตรเจนไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม

แหงชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) ที่กําหนดใหมีคาไดไมเกิน 0.17 สวนในลานสวน 

กาซคารบอนมอนอกไซด เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.85-1.28 สวนในลานสวน  

และกาซคารบอนมอนอกไซด เฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.93-1.18 สวนในลานสวน ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐาน

คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538)  

ที่กําหนดใหมีคาไดไมเกิน 30 สวนในลานสวน และ 9 สวนในลานสวน ตามลําดับ 

กาซนันมีเธนไฮโดรคารบอน 3 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.90-1.25 สวนในลานสวน ปจจุบัน 

ยังไมมีการกําหนดเกณฑมาตรฐาน 

กาซไฮโดรคารบอนรวม เฉลี่ย 3 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 1.81-2.52 สวนในลานสวน 

ปจจุบันยังไมมีการกําหนดเกณฑมาตรฐาน 

สารอินทรียระเหยงาย มีคาคอนขางต่ํา ซึ่งอยูในเกณฑคาเฝาระวังสําหรับสารอินทรีย 

ระเหยงายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2552) ที่กําหนดคาเฝา

ระวังสารอินทรียระเหยงายไว 19 ชนิด ไดแก อะซิทัลดีไฮด อะครอลีน อะคริโลไนไตร เบนซีน เบนซิลคลอไรด   

1,3-บิวทาไดอีน โบรโมมีเธน คารบอนเตตระคลอไรด คลอโรฟอรม 1,2-ไดโบรโมอีเธน 1,4-ไดคลอโรเบนซีน   

1,2-ไดคลอโรอีเธนไดคลอโรมีเธน 1,2-ไดคลอโรโพรเพน 1,4-ไดออกเซน เตตระคลอโรเอทธิลีน 1,1,2,2-เตตระคลอโรอีเธน  

ไตรคลอโร-เอทธิลีน และไวนิลคลอไรด สําหรับคารบอนไดซัลไฟดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกาซคารบอนไดซัลไฟด 

ในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (พ.ศ. 2555) สําหรับสารอินทรียระเหยงาย

ชนิดอ่ืนปจจุบันประเทศไทยยังไมมีการกําหนดคามาตรฐานเพื่อควบคุม 
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ตารางที่ 3.5-12 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปในพื้นที่ศึกษาของโครงการ 

จุดตรวจวัด ชวงตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ฝุนละอองรวม  

เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  

(มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร) 

ฝุนละอองขนาดไมเกิน  

10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  

(มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร) 

ฝุนละอองขนาดไมเกิน  

2.5 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  

(มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร) 

1. โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา 

ครั้งที่ 1 ฤดูฝน 

18-19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.047 0.020 0.005 
19-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.056 0.016 0.006 
20-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.026 0.011 0.005 
21-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.051 0.021 0.002 
22-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.056 0.017 0.006 
23-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.065 0.026 0.007 
24-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.064 0.026 0.008 
คาต่ําสุด-สูงสุด 0.026-0.065 0.011-0.026 0.002-0.008 

ครั้งที่ 2 ฤดูแลง 

3-4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.065 0.032 0.018 
4-5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.119 0.063 0.037 
5-6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.142 0.058 0.040 
6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.098 0.049 0.027 
7-8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.108 0.052 0.031 
8-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.119 0.064 0.037 
9-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.122 0.060 0.034 
คาต่ําสุด-สูงสุด 0.065-0.142 0.032-0.064 0.018-0.040 

2. บริเวณอาคารปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่ 

ครั้งที่ 1 ฤดูฝน 

18-19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.059 0.024 0.004 
19-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.074 0.028 0.006 
20-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.072 0.026 0.004 
21-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.033 0.013 0.004 
22-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.054 0.023 0.008 
23-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.044 0.020 0.006 
24-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.032 0.014 0.007 
คาต่ําสุด-สูงสุด 0.032-0.074 0.013-0.028 0.004-0.008 

 

 

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 
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ตารางที่ 3.5-12 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปในพื้นที่ศึกษาของโครงการ 

จุดตรวจวัด ชวงตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ฝุนละอองรวม  

เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  

(มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร) 

ฝุนละอองขนาดไมเกิน  

10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  

(มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร) 

ฝุนละอองขนาดไมเกิน  

2.5 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  

(มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร) 

 

ครั้งที่ 2 ฤดูแลง 

3-4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.035 0.024 0.016 
4-5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.064 0.054 0.034 
5-6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.064 0.052 0.033 
6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.043 0.033 0.021 
7-8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.048 0.038 0.026 
8-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.083 0.058 0.032 
9-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.058 0.044 0.027 
คาต่ําสุด-สูงสุด 0.035-0.083 0.024-0.058 0.016-0.034 

3. พื้นที่โครงการบริเวณ 
   Airside 

ครั้งที่ 1 ฤดูฝน 

18-19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.027 0.013 0.003 
19-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.045 0.015 0.004 
20-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.025 0.011 0.003 
21-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.023 0.010 0.005 
22-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.026 0.016 0.007 
23-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.027 0.017 0.006 
24-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.028 0.015 0.007 
คาต่ําสุด-สูงสุด 0.023-0.045 0.010-0.017 0.003-0.007 

ครั้งที่ 2 ฤดูแลง 

3-4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.034 0.019 0.014 
4-5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.065 0.032 0.022 
5-6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.081 0.050 0.038 
6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.055 0.030 0.024 
7-8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.051 0.035 0.028 
8-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.075 0.048 0.036 
9-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.062 0.039 0.031 
คาต่ําสุด-สูงสุด 0.034-0.081 0.019-0.050 0.014-0.038 

 

 

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 
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ตารางที่ 3.5-12 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปในพื้นที่ศึกษาของโครงการ 

จุดตรวจวัด ชวงตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ฝุนละอองรวม  

เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  

(มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร) 

ฝุนละอองขนาดไมเกิน  

10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  

(มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร) 

ฝุนละอองขนาดไมเกิน  

2.5 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  

(มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร) 

4. โรงเรียนวัดครีีภาวนาราม 

ครั้งที่ 1 ฤดูฝน 

18-19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.043 0.017 0.006 
19-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.040 0.016 0.008 
20-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.039 0.013 0.008 
21-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.035 0.014 0.006 
22-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.047 0.021 <0.002 
23-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.051 0.022 0.006 
24-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.048 0.020 0.005 
คาต่ําสุด-สูงสุด 0.035-0.051 0.013-0.022 <0.002-0.008 

ครั้งที่ 2 ฤดูแลง 

3-4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.031 0.017 0.006 
4-5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.054 0.030 0.010 
5-6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.064 0.041 0.009 
6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.041 0.021 0.007 
7-8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.051 0.030 0.024 
8-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.071 0.042 0.030 
9-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.062 0.036 0.029 
คาต่ําสุด-สูงสุด 0.031-0.071 0.017-0.042 0.006-0.030 

5. โรงเรียนวัดพลา 

ครั้งที่ 1 ฤดูฝน 

18-19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.043 0.021 0.003 
19-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.044 0.026 0.007 
20-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.042 0.021 0.004 
21-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.038 0.024 0.004 
22-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.044 0.026 0.005 
23-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.029 0.018 0.007 
24-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.024 0.011 0.006 
คาต่ําสุด-สูงสุด 0.024-0.044 0.011-0.026 0.003-0.007 

 

 

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 3-72 
 

ตารางที่ 3.5-12 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปในพื้นที่ศึกษาของโครงการ 

จุดตรวจวัด ชวงตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ฝุนละอองรวม  

เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  

(มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร) 

ฝุนละอองขนาดไมเกิน  

10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  

(มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร) 

ฝุนละอองขนาดไมเกิน  

2.5 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  

(มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร) 

 

ครั้งที่ 2 ฤดูแลง 

3-4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.069 0.030 0.017 
4-5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.076 0.049 0.036 
5-6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.085 0.053 0.037 
6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.075 0.043 0.030 
7-8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.076 0.041 0.030 
8-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.089 0.051 0.035 
9-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.075 0.043 0.026 
คาต่ําสุด-สูงสุด 0.069-0.089 0.030-0.053 0.017-0.037 

6. โรงเรียนบานคลองบางไผ 

ครั้งที่ 1 ฤดูฝน 

18-19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.029 0.019 0.006 
19-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.029 0.018 0.002 
20-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.034 0.016 0.006 
21-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.028 0.016 0.005 
22-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.035 0.022 0.005 
23-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.039 0.023 0.007 
24-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.033 0.017 0.004 
คาต่ําสุด-สูงสุด 0.028-0.039 0.016-0.023 0.002-0.007 

ครั้งที่ 2 ฤดูแลง 

3-4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.035 0.025 0.016 
4-5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.059 0.049 0.031 
5-6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.063 0.053 0.031 
6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.074 0.035 0.024 
7-8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.058 0.047 0.029 
8-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.066 0.053 0.034 
9-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.060 0.040 0.033 
คาต่ําสุด-สูงสุด 0.035-0.074 0.025-0.053 0.016-0.034 
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ 

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.5-12 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปในพื้นที่ศึกษาของโครงการ 

จุดตรวจวัด ชวงตรวจวัด วันท่ีตรวจวัด 

ฝุนละอองรวม  

เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  

(มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร) 

ฝุนละอองขนาดไมเกิน  

10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  

(มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร) 

ฝุนละอองขนาดไมเกิน  

2.5 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  

(มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร) 

7. โรงเรียนวัดสระแกว 

ครั้งที่ 2 ฤดูแลง 

3-4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.035 0.024 0.016 

4-5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.080 0.049 0.036 

5-6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.089 0.053 0.039 

6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.054 0.033 0.026 

7-8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.058 0.037 0.028 

8-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.074 0.046 0.035 

9-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.066 0.043 0.033 

คาต่ําสุด-สูงสุด 0.035-0.089 0.024-0.053 0.016-0.039 

มาตรฐาน 0.331/ 0.121/ 0.052/ 

หมายเหตุ : 1/ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
  2/ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กําหนดมาตรฐานฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป 

ที่มา : ตรวจวัดโดยบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด (หองปฏิบัตกิารวิเคราะหเอกชน เลขทะเบียน ว-145,ISO/IEC 17025)  

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  3-74 
 

ตารางที่ 3.5-12 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปในพื้นที่ศึกษาของโครงการ 

จุดตรวจวัด ชวงตรวจวัด วันท่ีเก็บตัวอยาง 

ผลการตรวจวัด 

กาซไนโตรเจน 

ไดออกไซด  

เฉลี่ย 1 ชั่วโมง  

(สวนในลานสวน) 

กาซคารบอน 

มอนอกไซด  

เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

(สวนในลานสวน) 

กาซคารบอน 

มอนอกไซด  

เฉลี่ย 8 ชั่วโมง 

(สวนในลานสวน) 

กาซนันมีเธน

ไฮโดรคารบอน 

เฉลี่ย 3 ชั่วโมง  

(สวนในลานสวน) 

กาซไฮโดรคารบอนรวม  

เฉลี่ย 3 ชั่วโมง 

(สวนในลานสวน) 

1. โรงเรียนพัฒนเวชศกึษา 

ครั้งที่ 1 ฤดูฝน 

18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.0008-0.0026 1.45-1.79 1.53-1.72 0.81-1.36 1.99-2.82 

19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.0008-0.0072 1.11-1.96 1.44-1.68 0.66-0.92 1.75-2.04 

20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.0006-0.0081 1.27-1.74 1.40-1.59 0.65-0.95 1.74-1.87 

21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.0005-0.0056 1.34-1.63 1.43-1.55 0.73-0.95 1.72-2.05 

22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.0009-0.0080 1.06-1.88 1.48-1.72 0.72-0.88 1.73-1.94 

23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.0008-0.0054 1.28-1.69 1.42-1.57 0.88-1.31 1.88-2.90 

24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.0008-0.0061 1.34-1.67 1.43-1.59 0.87-1.35 1.94-3.05 

คาต่ําสุด-สูงสุด 0.0005-0.0081 1.06-1.96 1.40-1.72 0.65-1.36 1.72-3.05 

ครั้งที่ 2 ฤดูแลง 

3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0033-0.0112 1.04-1.50 1.23-1.39 0.82-1.32 1.88-2.52 

4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0026-0.0095 0.87-1.62 1.14-1.35 0.68-1.03 1.67-2.12 

5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0029-0.0129 0.93-1.48 1.08-1.27 0.72-1.35 1.71-2.54 

6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0031-0.0095 0.99-1.43 1.10-1.24 0.86-1.19 1.95-2.51 

7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0020-0.0077 0.66-1.64 1.14-1.39 0.79-1.26 1.77-2.27 

8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0046-0.0065 0.91-1.41 1.11-1.27 0.87-1.35 1.90-2.63 

9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0043-0.0071 0.94-1.42 1.11-1.30 0.90-1.33 1.91-2.46 

คาต่ําสุด-สูงสุด 0.0020-0.0129 0.66-1.64 1.08-1.39 0.68-1.35 1.67-2.63 

 

 

 

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 
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ตารางที่ 3.5-12 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปในพื้นที่ศึกษาของโครงการ 

จุดตรวจวัด ชวงตรวจวัด วันที่เก็บตัวอยาง 

ผลการตรวจวัด 

กาซไนโตรเจน 

ไดออกไซด  

เฉลี่ย 1 ชั่วโมง  

(สวนในลานสวน) 

กาซคารบอน 

มอนอกไซด  

เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

(สวนในลานสวน) 

กาซคารบอน 

มอนอกไซด  

เฉลี่ย 8 ชั่วโมง 

(สวนในลานสวน) 

กาซนันมีเธน

ไฮโดรคารบอน 

เฉลี่ย 3 ชั่วโมง  

(สวนในลานสวน) 

กาซไฮโดรคารบอนรวม  

เฉลี่ย 3 ชั่วโมง 

(สวนในลานสวน) 

2. บริเวณอาคารปฏิบัติงาน

ของเจาหนาที่ 

ครั้งที่ 1 ฤดูฝน 

18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 <0.0004-0.0010 0.76-1.24 0.79-1.11 0.88-0.96 1.71-1.86 

19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 <0.0004-0.0014 0.69-0.87 0.75-0.85 0.76-1.02 1.76-1.88 

20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.0007-0.0016 0.66-0.87 0.73-0.85 0.92-1.03 1.96-2.05 

21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 <0.0004-0.0013 0.80-1.19 0.83-1.12 0.90-1.11 2.00-2.10 

22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.0004-0.0019 1.03-1.36 1.05-1.24 0.95-1.14 1.93-2.03 

23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.0004-0.0018 1.00-1.14 1.02-1.11 1.00-1.38 2.18-2.97 

24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.0004-0.0018 1.03-1.21 1.05-1.15 0.90-1.36 1.94-2.79 

คาต่ําสุด-สูงสุด <0.0004-0.0019 0.66-1.36 0.73-1.24 0.76-1.38 1.71-2.97 

ครั้งที่ 2 ฤดูแลง 

3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0007-0.0053 0.97-1.23 0.99-1.08 0.87-1.00 1.66-1.96 

4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0007-0.0052 0.91-1.13 0.97-1.06 0.83-1.01 1.77-2.00 

5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0011-0.0048 0.81-0.98 0.85-0.96 0.95-1.07 1.99-2.38 

6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0004-0.0048 0.88-1.12 0.94-1.05 0.89-1.14 1.93-2.23 

7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0004-0.0066 0.98-1.20 1.00-1.14 0.95-1.16 1.82-2.26 

8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0006-0.0090 0.90-1.15 1.01-1.05 1.02-1.34 2.13-2.58 

9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0004-0.0056 0.94-1.12 0.99-1.07 1.00-1.37 2.12-2.63 

คาต่ําสุด-สูงสุด 0.0004-0.0090 0.81-1.23 0.85-1.14 0.83-1.37 1.66-2.63 
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ 

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.5-12 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปในพื้นที่ศึกษาของโครงการ 

จุดตรวจวัด ชวงตรวจวัด วันที่เก็บตัวอยาง 

ผลการตรวจวัด 

กาซไนโตรเจน 

ไดออกไซด  

เฉลี่ย 1 ชั่วโมง  

(สวนในลานสวน) 

กาซคารบอน 

มอนอกไซด  

เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

(สวนในลานสวน) 

กาซคารบอน 

มอนอกไซด  

เฉลี่ย 8 ชั่วโมง 

(สวนในลานสวน) 

กาซนันมีเธน

ไฮโดรคารบอน 

เฉลี่ย 3 ชั่วโมง  

(สวนในลานสวน) 

กาซไฮโดรคารบอนรวม  

เฉลี่ย 3 ชั่วโมง 

(สวนในลานสวน) 

3. พื้นที่โครงการบริเวณ 

Airside 

ครั้งที่ 1 ฤดูฝน 

18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.0007-0.0094 0.88-1.03 0.90-0.99 0.84-1.06 1.89-2.06 

19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.0006-0.0085 0.88-0.97 0.90-0.95 0.69-0.94 1.88-2.06 

20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.0004-0.0050 0.88-1.01 0.90-0.98 0.84-0.97 1.74-2.20 

21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 <0.0004-0.0045 1.01-1.18 1.03-1.13 0.70-0.85 1.60-1.81 

22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.0015-0.0103 1.00-1.17 1.01-1.12 0.73-0.86 1.73-1.85 

23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.0008-0.0077 0.95-1.07 0.98-1.03 0.79-1.19 1.83-2.81 

24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.0008-0.0070 0.91-1.14 0.94-1.08 0.83-1.25 1.81-2.74 

คาต่ําสุด-สูงสุด 0.0004-0.0103 0.88-1.18 0.90-1.13 0.69-1.25 1.60-2.81 

ครั้งที่ 2 ฤดูแลง 

3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0015-0.0047 0.92-1.10 0.97-1.04 0.83-1.14 1.97-2.19 

4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0013-0.0045 0.99-1.27 1.07-1.17 0.72-0.95 1.88-2.17 

5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0016-0.0048 0.97-1.20 1.02-1.13 0.88-1.00 1.88-2.31 

6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0013-0.0045 0.89-1.23 0.94-1.15 0.66-0.85 1.60-1.86 

7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0013-0.0044 0.85-1.14 0.95-1.07 0.71-0.86 1.81-2.20 

8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0017-0.0040 0.84-1.07 0.93-1.00 0.77-1.21 1.92-2.49 

9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0023-0.0048 0.91-1.16 1.03-1.08 0.86-1.24 1.83-2.47 

คาต่ําสุด-สูงสุด 0.0013-0.0048 0.84-1.27 0.93-1.17 0.66-1.24 1.60-2.49 
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ 

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.5-12 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปในพื้นที่ศึกษาของโครงการ 

จุดตรวจวัด ชวงตรวจวัด วันท่ีเก็บตัวอยาง 

ผลการตรวจวัด 

กาซไนโตรเจน 

ไดออกไซด  

เฉลี่ย 1 ชั่วโมง  

(สวนในลานสวน) 

กาซคารบอน 

มอนอกไซด  

เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

(สวนในลานสวน) 

กาซคารบอน 

มอนอกไซด  

เฉลี่ย 8 ชั่วโมง 

(สวนในลานสวน) 

กาซนันมีเธน

ไฮโดรคารบอน 

เฉลี่ย 3 ชั่วโมง  

(สวนในลานสวน) 

กาซไฮโดรคารบอนรวม  

เฉลี่ย 3 ชั่วโมง 

(สวนในลานสวน) 

4. โรงเรียนวัดครีีภาวนาราม 

ครั้งที่ 1 ฤดูฝน 

18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.0045-0.0122 1.28-1.52 1.34-1.42 0.79-0.94 1.84-2.01 

19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.0050-0.0119 1.22-1.44 1.32-1.38 1.01-1.22 1.99-2.83 

20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.0055-0.0130 1.24-1.44 1.29-1.38 0.85-1.22 1.94-2.65 

21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.0061-0.0130 1.28-1.49 1.35-1.43 1.01-1.40 2.14-2.98 

22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.0050-0.0123 1.21-1.49 1.30-1.42 0.82-1.55 2.02-2.90 

23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.0040-0.0123 1.19-1.47 1.26-1.31 0.82-1.00 1.88-2.10 

24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.0046-0.0093 1.10-1.44 1.19-1.34 0.82-1.01 1.74-1.89 

คาต่ําสุด-สูงสุด 0.0040-0.0130 1.10-1.52 1.19-1.43 0.79-1.55 1.74-2.98 

ครั้งที่ 2 ฤดูแลง 

3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0007-0.0110 1.19-1.34 1.26-1.30 0.87-1.18 2.01-2.26 

4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0011-0.0072 1.14-1.34 1.21-1.26 0.81-1.06 1.91-2.24 

5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0018-0.0133 1.11-1.34 1.18-1.27 0.93-1.25 1.92-2.54 

6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0032-0.0117 1.15-1.40 1.23-1.32 0.82-1.07 2.06-2.28 

7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0027-0.0077 1.10-1.35 1.19-1.30 0.82-1.10 1.87-2.14 

8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0039-0.0123 1.06-1.32 1.15-1.21 0.88-1.14 1.85-2.32 

9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0036-0.0126 0.98-1.33 1.08-1.24 0.85-1.11 1.89-2.30 

คาต่ําสุด-สูงสุด 0.0007-0.0133 0.98-1.40 1.08-1.32 0.81-1.25 1.85-2.54 
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ 

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.5-12 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปในพื้นที่ศึกษาของโครงการ 

จุดตรวจวัด ชวงตรวจวัด วันท่ีเก็บตัวอยาง 

ผลการตรวจวัด 

กาซไนโตรเจน 

ไดออกไซด  

เฉลี่ย 1 ชั่วโมง  

(สวนในลานสวน) 

กาซคารบอน 

มอนอกไซด  

เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

(สวนในลานสวน) 

กาซคารบอน 

มอนอกไซด  

เฉลี่ย 8 ชั่วโมง 

(สวนในลานสวน) 

กาซนันมีเธน

ไฮโดรคารบอน 

เฉลี่ย 3 ชั่วโมง  

(สวนในลานสวน) 

กาซไฮโดรคารบอนรวม  

เฉลี่ย 3 ชั่วโมง 

(สวนในลานสวน) 

5. โรงเรียนวัดพลา 

ครั้งที่ 1 ฤดูฝน 

18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.0015-0.0055 1.09-1.54 1.20-1.45 0.73-0.84 1.66-2.03 

19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.0028-0.0052 0.96-1.35 1.14-1.25 0.71-1.11 2.03-2.68 

20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.0025-0.0053 0.96-1.34 1.11-1.26 0.69-1.00 1.89-2.82 

21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.0033-0.0071 1.09-1.42 1.19-1.31 0.92-1.07 2.04-2.40 

22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.0024-0.0058 1.03-1.48 1.23-1.43 0.82-1.06 1.74-2.15 

23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.0022-0.0047 1.11-1.42 1.23-1.33 0.76-1.07 1.75-2.33 

24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.0025-0.0052 1.05-1.45 1.18-1.31 0.91-1.19 1.93-2.81 

คาต่ําสุด-สูงสุด 0.0015-0.0071 0.96-1.54 1.11-1.45 0.69-1.19 1.66-2.82 

ครั้งที่ 2 ฤดูแลง 

3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0006-0.0094 1.16-1.41 1.21-1.37 0.85-0.97 1.87-2.31 

4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0013-0.0049 1.03-1.32 1.19-1.23 0.85-1.24 1.92-2.58 

5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0012-0.0082 1.05-1.34 1.15-1.25 0.79-1.13 2.11-2.36 

6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0014-0.0063 1.19-1.36 1.26-1.27 1.01-1.15 2.12-2.37 

7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0014-0.0030 1.04-1.43 1.23-1.37 0.94-1.19 2.11-2.51 

8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0013-0.0071 1.13-1.39 1.21-1.26 0.84-1.18 1.94-2.34 

9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0014-0.0054 1.00-1.34 1.12-1.25 1.04-1.30 2.16-2.59 

คาต่ําสุด-สูงสุด 0.0006-0.0094 1.00-1.43 1.12-1.37 0.79-1.30 1.87-2.59 
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ 

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-79 
 

ตารางที่ 3.5-12 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปในพื้นที่ศึกษาของโครงการ 

จุดตรวจวัด ชวงตรวจวัด วันท่ีเก็บตัวอยาง 

ผลการตรวจวัด 

กาซไนโตรเจน 

ไดออกไซด  

เฉลี่ย 1 ชั่วโมง  

(สวนในลานสวน) 

กาซคารบอน 

มอนอกไซด  

เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

(สวนในลานสวน) 

กาซคารบอน 

มอนอกไซด  

เฉลี่ย 8 ชั่วโมง 

(สวนในลานสวน) 

กาซนันมีเธน

ไฮโดรคารบอน 

เฉลี่ย 3 ชั่วโมง  

(สวนในลานสวน) 

กาซไฮโดรคารบอนรวม  

เฉลี่ย 3 ชั่วโมง 

(สวนในลานสวน) 

6. โรงเรียนบานคลองบางไผ 

ครั้งที่ 1 ฤดูฝน 

18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.0069-0.0361 0.96-1.07 1.00-1.04 0.84-0.98 1.87-2.05 

19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.0179-0.0305 0.92-1.17 0.96-1.13 0.96-1.42 2.09-2.86 

20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.0201-0.0405 0.94-1.12 0.98-1.07 0.90-1.47 1.87-2.93 

21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.0193-0.0400 1.01-1.18 1.02-1.13 0.72-0.86 1.72-2.03 

22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.0134-0.0347 0.90-1.24 0.98-1.07 0.81-0.97 1.99-2.05 

23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.0087-0.0424 0.85-1.04 0.91-0.94 0.76-0.96 1.76-1.99 

24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.0073-0.0283 0.75-1.19 0.84-1.05 0.81-0.93 1.78-2.04 

คาต่ําสุด-สูงสุด 0.0069-0.0424 0.75-1.24 0.84-1.13 0.72-1.47 1.72-2.93 

ครั้งที่ 2 ฤดูแลง 

3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0028-0.0062 0.93-1.11 1.00-1.08 0.82-1.07 1.94-2.20 

4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0027-0.0056 0.97-1.21 1.02-1.14 0.92-1.24 2.01-2.67 

5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0026-0.0057 0.89-1.28 0.98-1.08 0.91-1.37 1.97-2.97 

6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0018-0.0064 0.86-1.05 0.92-0.95 0.78-1.20 1.99-2.46 

7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0034-0.0062 0.77-1.23 0.83-1.07 0.83-0.99 1.91-2.15 

8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0024-0.0062 0.93-1.09 1.01-1.04 0.82-0.96 1.77-2.06 

9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0004-0.0060 0.91-1.15 0.97-1.08 0.79-1.02 1.84-2.22 

คาต่ําสุด-สูงสุด 0.0004-0.0064 0.77-1.28 0.83-1.14 0.78-1.37 1.77-2.97 
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ 

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-80 
 

ตารางที่ 3.5-12 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปในพื้นที่ศึกษาของโครงการ 

จุดตรวจวัด ชวงตรวจวัด วันท่ีเก็บตัวอยาง 

ผลการตรวจวัด 

กาซไนโตรเจน 

ไดออกไซด  

เฉลี่ย 1 ชั่วโมง  

(สวนในลานสวน) 

กาซคารบอน 

มอนอกไซด  

เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

(สวนในลานสวน) 

กาซคารบอน 

มอนอกไซด  

เฉลี่ย 8 ชั่วโมง 

(สวนในลานสวน) 

กาซนันมีเธน

ไฮโดรคารบอน 

เฉลี่ย 3 ชั่วโมง  

(สวนในลานสวน) 

กาซไฮโดรคารบอนรวม  

เฉลี่ย 3 ชั่วโมง 

(สวนในลานสวน) 

7. โรงเรียนวัดสระแกว 

ครั้งที่ 2 ฤดูแลง 

3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0027-0.0069 0.97-1.11 1.00-1.07 0.95-1.09 1.96-2.25 

4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0012-0.0085 0.95-1.16 1.00-1.11 0.96-1.25 1.98-2.52 

5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0036-0.0096 0.93-1.15 1.01-1.10 1.03-1.21 2.04-2.49 

6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0033-0.0092 0.85-1.19 0.93-1.12 0.99-1.16 2.10-2.35 

7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0029-0.0083 1.00-1.28 1.07-1.18 0.98-1.09 2.09-2.24 

8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0027-0.0092 0.96-1.13 1.02-1.04 0.90-1.13 1.81-2.18 

9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0033-0.0076 0.85-1.19 0.93-1.12 1.00-1.18 2.10-2.28 

คาต่ําสุด-สูงสุด 0.0012-0.0096 0.85-1.28 0.93-1.18 0.90-1.25 1.81-2.52 

มาตรฐาน 0.171/ 302/ 92/ NA NA 

หมายเหตุ : NA หมายถึง ไมมีกําหนดในมาตรฐาน 

  1/ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคากาซไนโตรเจนไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไป 

  2/ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

ที่มา :  ตรวจวัดโดยบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด (หองปฏิบัติการวิเคราะหเอกชน เลขทะเบียน ว-145, ISO/IEC 17025) 
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ 

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE  3-81 
 

ตารางที่ 3.5-13 ผลการตรวจวัดสารอินทรียระเหยงาย (VOCs) ในบรรยากาศ ชวงฤดูฝน ระหวางวันที่ 18-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  

จุดตรวจวัด ดัชนีท่ีติดตามตรวจสอบ หนวย 

วันท่ีเก็บตัวอยาง 

มาตรฐาน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 

1. โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา อะซิทัลดไีฮด ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 ≤8601/ 
อะซิโตน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 6.27 6.97 <0.10 9.02 5.22 8.65 7.08 - 
อะซิโตไนไตร ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 - 
อะครอลีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 ≤0.551/ 
อะครโิลไนไตร ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 ≤101/ 
เบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 0.53 0.36 <0.13 0.95 0.51 0.84 0.66 ≤7.61/ 
เบนซลิ คลอไรด ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 ≤121/ 
โบรโมไดคลอโรมีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 - 
โบรโมฟอรม ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.41 <0.41 <0.41 <0.41 <0.41 <0.41 <0.41 - 
โบรโมมีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 ≤1901/ 
1,3-บิวทาไดอีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 ≤5.31/ 
นอรมัล-บิวทาแนล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 - 
1-บิวทานอล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 - 
คารบอนไดซลัไฟด ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 3.74 20.9 5.19 2.73 2.77 18.4 1.10 ≤1002/ 
คารบอน เตตระคลอไรด ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 ≤1501/ 
คลอโรเบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 - 
คลอโรอีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - 
คลอโรฟอรม ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 0.75 3.09 <0.19 8.64 <0.19 <0.19 <0.19 ≤571/ 
คลอโรมีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 2.52 2.20 1.81 1.14 2.61 2.68 2.69 - 

 ไซโคลเฮกเซน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ไซโคลเพนเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 - 
 1,2-ไดโบรโมอีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 ≤3701/ 
 1,2-ไดคลอโรเบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 0.56 <0.24 0.40 <0.24 1.58 0.60 0.91 - 
 1,3-ไดคลอโรเบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 1.05 0.54 0.48 - 
 1,4-ไดคลอโรเบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 0.60 0.40 <0.24 ≤1,1001/ 
 ฟรีออน-12 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 4.30 4.24 3.72 2.27 6.19 6.14 5.84 - 
 1,1-ไดคลอโรอีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 1,2-ไดคลอโรอีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 ≤481/ 
 1,1-ไดคลอโรอีธีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ซิส-1,2-ไดคลอโรอีธีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ 

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-82 
 

ตารางที่ 3.5-13 ผลการตรวจวัดสารอินทรียระเหยงาย (VOCs) ในบรรยากาศ ชวงฤดูฝน ระหวางวันที่ 18-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  

จุดตรวจวัด ดัชนีท่ีติดตามตรวจสอบ หนวย 

วันท่ีเก็บตัวอยาง 

มาตรฐาน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 

 ไดคลอโรมีเธน (เมทธิลีน คลอไรด) ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 15.2 2.18 9.85 3.74 4.02 11.9 1.94 ≤2101/ 
 1,2-ไดคลอโรโพรเพน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 ≤821/ 
 ซิส-1,3-ไดคลอโรโพรพีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 - 
 ทรานส-1,3-ไดคลอโรโพรพีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 - 
 ฟรีออน-114 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 - 
 ฟรีออน-22 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 3.46 4.95 2.42 4.21 159 140 130 - 
 1,4-ไดออกเซน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 ≤8601/ 
 เอธานอล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 - 
 เอทธิลเบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 1.39 0.99 0.71 1.35 0.42 0.93 0.83 - 
 เฮกซาแนล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 เฮกเซน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 23.8 71.8 28.3 13.4 1.89 10.7 1.52 - 
 3-เฮกซาโนน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ไอโซบิวทีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 - 
 ไอโซพรีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 2.22 2.16 2.25 2.46 <0.11 1.82 1.36 - 
 ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - 
 เมทธาโครลีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 - 
 เมทธานอล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 - 
 เมทธิล บิวทิล คีโตน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 เมทธิล เอทธิล คีโตน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 0.87 <0.12 2.01 - 
 เมทธิล ไอโอไดด ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 - 
 เมทธิว ไอโซบิวทิล คีโตน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 เมทธิว เทอรท-บิวทิล อีเธอร ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 เมทธิว ไวนิล คีโตน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 - 
 เพนธาแนล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 เพนเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 1.28 <0.12 <0.12 0.74 1.11 1.67 1.30 - 
 2-เพนทาโนน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 3-เพนทาโนน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 โพรพาแนล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 - 
 1-โพรพานอล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - 
 โพรไพรีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 6.10 6.65 7.19 - 
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 สไตรีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 0.36 0.36 0.36 - 
 1,1,2,2-เตตระคลอโรอีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 ≤831/ 
 เตตระคลอโรเอทธีลีน (เตตระคลอโรอีธีน) ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 0.65 0.64 <0.27 ≤4001/ 
 โทลูอีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 5.72 7.03 5.01 11.0 7.59 11.1 13.2 - 
 ฟรีออน-113 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 1.37 1.42 1.44 - 
 1,2,4-ไตรคลอโรเบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 - 
 1,1,1-ไตรคลอโรอีธีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 - 
 1,1,2-ไตรคลอโรอีธีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 - 
 ไตรคลอโรเอทธีลีน (ไตรคลอโรอีธีน) ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 ≤1301/ 
 ฟรีออน-11 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 2.46 2.51 2.23 1.34 2.35 2.40 2.43 - 
 1,2,3-ไตรเมทธิลเบนซีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 0.34 <0.20 <0.20 <0.20 0.68 <0.20 0.41 - 
 1,2,4-ไตรเมทธิลเบนซีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 0.49 0.41 <0.20 0.43 0.47 0.59 0.42 - 
 1,3,5-ไตรเมทธิลเบนซีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0.47 <0.20 0.38 - 
 ไวนิลอะซีเตท ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 ไวนิลคลอไรด ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 ≤201/ 
 เมตา,พารา-ไซลีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 1.23 1.03 0.47 2.24 1.05 1.38 1.14 - 
 ออโธ-ไซลีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 0.32 0.39 <0.17 0.82 <0.17 0.68 0.58 - 
2. บริเวณอาคารปฏิบัติงานของเจาหนาที ่ อะซิทัลดไีฮด ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 ≤8601/ 

อะซิโตน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 4.98 5.33 3.91 4.62 4.85 6.24 4.75 - 
อะซิโตไนไตร ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 - 
อะครอลีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 ≤0.551/ 
อะครโิลไนไตร ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 ≤101/ 

 เบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 0.45 0.40 0.56 1.92 0.97 0.51 0.36 ≤7.61/ 
 เบนซลิ คลอไรด ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 ≤121/ 
 โบรโมไดคลอโรมีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 - 
 โบรโมฟอรม ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.41 <0.41 <0.41 <0.41 <0.41 <0.41 <0.41 - 
 โบรโมมีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 ≤1901/ 
 1,3-บิวทาไดอีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 ≤5.31/ 
 นอรมัล-บิวทาแนล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 - 
 1-บิวทานอล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 - 
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 คารบอนไดซลัไฟด ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 4.15 4.59 5.30 2.08 1.39 3.63 4.00 ≤1002/ 
 คารบอน เตตระคลอไรด ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.25 0.91 0.88 <0.25 1.26 <0.25 <0.25 ≤1501/ 
 คลอโรเบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 - 
 คลอโรอีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - 
 คลอโรฟอรม ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 3.24 1.65 1.03 <0.19 0.59 0.68 0.57 ≤571/ 
 คลอโรมีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 2.34 1.91 2.01 2.02 2.90 2.34 2.68 - 
 ไซโคลเฮกเซน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 0.87 <0.16 <0.16 3.90 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ไซโคลเพนเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 - 
 1,2-ไดโบรโมอีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 ≤3701/ 
 1,2-ไดคลอโรเบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 0.73 0.62 0.70 - 
 1,3-ไดคลอโรเบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 0.40 0.56 0.57 - 
 1,4-ไดคลอโรเบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 0.59 0.79 ≤1,1001/ 
 ฟรีออน-12 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 4.06 4.27 4.28 4.11 1.75 12.5 14.8 - 
 1,1-ไดคลอโรอีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 1,2-ไดคลอโรอีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 ≤481/ 
 1,1-ไดคลอโรอีธีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ซิส-1,2-ไดคลอโรอีธีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ไดคลอโรมีเธน (เมทธิลีน คลอไรด) ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 6.66 3.90 3.53 2.78 1.49 3.68 4.34 ≤2101/ 
 1,2-ไดคลอโรโพรเพน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 ≤821/ 
 ซิส-1,3-ไดคลอโรโพรพีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 - 
 ทรานส-1,3-ไดคลอโรโพรพีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 - 
 ฟรีออน-114 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 - 
 ฟรีออน-22 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 3.04 3.52 2.48 2.70 134 118 68.6 - 
 1,4-ไดออกเซน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 ≤8601/ 
 เอธานอล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 - 
 เอทธิลเบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 0.61 0.81 0.47 0.78 0.85 2.41 1.82 - 
 เฮกซาแนล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 เฮกเซน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 1.63 1.47 5.03 7.19 1.80 2.39 3.19 - 
 3-เฮกซาโนน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ไอโซบิวทีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 - 
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 ไอโซพรีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 0.99 <0.11 1.30 - 
 ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - 
 เมทธาโครลีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 - 
 เมทธานอล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 - 
 เมทธิล บิวทิล คีโตน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 เมทธิล เอทธิล คีโตน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 - 
 เมทธิล ไอโอไดด ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 - 
 เมทธิว ไอโซบิวทิล คีโตน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 เมทธิว เทอรท-บิวทิล อีเธอร ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 เมทธิว ไวนิล คีโตน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 - 
 เพนธาแนล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 เพนเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 1.04 <0.12 0.85 - 
 2-เพนทาโนน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 3-เพนทาโนน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 โพรพาแนล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 - 
 1-โพรพานอล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - 
 โพรไพรีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 - 
 สไตรีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 - 
 1,1,2,2-เตตระคลอโรอีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 0.56 0.74 0.61 ≤831/ 
 เตตระคลอโรเอทธีลีน (เตตระคลอโรอีธีน) ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 4.79 0.55 0.76 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 ≤4001/ 
 โทลูอีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 6.79 9.45 6.84 19.7 14.9 6.85 6.83 - 
 ฟรีออน-113 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 1.23 <0.30 1.26 0.99 1.40 1.40 <0.30 - 
 1,2,4-ไตรคลอโรเบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 - 
 1,1,1-ไตรคลอโรอีธีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 - 
 1,1,2-ไตรคลอโรอีธีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 - 
 ไตรคลอโรเอทธีลีน (ไตรคลอโรอีธีน) ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 ≤1301/ 
 ฟรีออน-11 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 2.47 2.48 2.50 2.47 2.31 2.32 2.39 - 
 1,2,3-ไตรเมทธิลเบนซีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0.46 0.30 0.39 - 
 1,2,4-ไตรเมทธิลเบนซีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0.65 0.61 0.55 - 
 1,3,5-ไตรเมทธิลเบนซีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 - 
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ตารางที่ 3.5-13 ผลการตรวจวัดสารอินทรียระเหยงาย (VOCs) ในบรรยากาศ ชวงฤดูฝน ระหวางวันที่ 18-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  

จุดตรวจวัด ดัชนีท่ีติดตามตรวจสอบ หนวย 

วันท่ีเก็บตัวอยาง 

มาตรฐาน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 

 ไวนิลอะซีเตท ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 ไวนิลคลอไรด ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 ≤201/ 
 เมตา,พารา-ไซลีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 0.46 1.23 0.59 1.90 1.45 1.62 0.88 - 
 ออโธ-ไซลีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 0.61 0.59 0.50 - 
3. พื้นที่โครงการบริเวณ Airside อะซิทัลดไีฮด ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 ≤8601/ 

อะซิโตน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 6.36 22.2 7.05 12.7 6.16 <0.10 4.67 - 
อะซิโตไนไตร ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 - 
อะครอลีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 ≤0.551/ 

 อะครโิลไนไตร ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 ≤101/ 
 เบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 2.18 2.91 1.87 2.43 0.68 0.71 0.54 ≤7.61/ 
 เบนซลิ คลอไรด ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 ≤121/ 
 โบรโมไดคลอโรมีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 - 
 โบรโมฟอรม ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.41 <0.41 <0.41 <0.41 <0.41 <0.41 <0.41 - 
 โบรโมมีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 ≤1901/ 
 1,3-บิวทาไดอีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 ≤5.31/ 
 นอรมัล-บิวทาแนล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 - 
 1-บิวทานอล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 - 
 คารบอนไดซลัไฟด ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 4.54 10.5 <0.12 1.83 3.94 3.16 7.95 ≤1002/ 
 คารบอน เตตระคลอไรด ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 ≤1501/ 
 คลอโรเบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 - 
 คลอโรอีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - 
 คลอโรฟอรม ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 2.03 5.33 2.02 3.19 <0.19 <0.19 3.68 ≤571/ 
 คลอโรมีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 2.29 3.42 2.26 2.81 2.40 2.44 2.37 - 
 ไซโคลเฮกเซน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 4.02 5.22 2.53 3.88 <0.16 1.73 <0.16 - 
 ไซโคลเพนเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 - 
 1,2-ไดโบรโมอีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 ≤3701/ 
 1,2-ไดคลอโรเบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 0.42 0.48 0.65 - 
 1,3-ไดคลอโรเบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 0.45 <0.24 0.43 - 
 1,4-ไดคลอโรเบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 0.46 <0.24 ≤1,1001/ 
 ฟรีออน-12 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 4.27 5.02 4.25 4.18 11.1 12.6 10.8 - 
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ตารางที่ 3.5-13 ผลการตรวจวัดสารอินทรียระเหยงาย (VOCs) ในบรรยากาศ ชวงฤดูฝน ระหวางวันที่ 18-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  

จุดตรวจวัด ดัชนีท่ีติดตามตรวจสอบ หนวย 

วันท่ีเก็บตัวอยาง 

มาตรฐาน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 

 1,1-ไดคลอโรอีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 1,2-ไดคลอโรอีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 ≤481/ 
 1,1-ไดคลอโรอีธีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ซิส-1,2-ไดคลอโรอีธีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ไดคลอโรมีเธน (เมทธิลีน คลอไรด) ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 2.82 11.1 2.31 5.12 3.12 4.81 7.38 ≤2101/ 
 1,2-ไดคลอโรโพรเพน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 ≤821/ 
 ซิส-1,3-ไดคลอโรโพรพีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 - 
 ทรานส-1,3-ไดคลอโรโพรพีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 - 
 ฟรีออน-114 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 - 
 ฟรีออน-22 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 4.59 8.34 6.38 5.68 38.9 48.6 48.5 - 
 1,4-ไดออกเซน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 ≤8601/ 
 เอธานอล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 - 
 เอทธิลเบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 1.13 7.09 1.92 4.09 0.75 0.59 0.62 - 
 เฮกซาแนล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 เฮกเซน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 12.3 31.4 7.21 12.0 38.3 41.7 5.49 - 
 3-เฮกซาโนน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ไอโซบิวทีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 - 
 ไอโซพรีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.11 3.77 1.50 2.21 0.96 1.26 <0.11 - 
 ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - 
 เมทธาโครลีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 - 
 เมทธานอล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 - 
 เมทธิล บิวทิล คีโตน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 เมทธิล เอทธิล คีโตน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.12 7.46 <0.12 3.64 <0.12 <0.12 <0.12 - 
 เมทธิล ไอโอไดด ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 - 
 เมทธิว ไอโซบิวทิล คีโตน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 เมทธิว เทอรท-บิวทิล อีเธอร ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 เมทธิว ไวนิล คีโตน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 - 
 เพนธาแนล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 เพนเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 17.4 7.65 3.48 5.71 2.34 4.94 0.98 - 
 2-เพนทาโนน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
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จุดตรวจวัด ดัชนีท่ีติดตามตรวจสอบ หนวย 

วันท่ีเก็บตัวอยาง 

มาตรฐาน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 

 3-เพนทาโนน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 โพรพาแนล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 - 
 1-โพรพานอล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - 
 โพรไพรีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 4.06 6.75 4.29 - 
 สไตรีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.17 1.01 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 - 
 1,1,2,2-เตตระคลอโรอีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 ≤831/ 
 เตตระคลอโรเอทธีลีน (เตตระคลอโรอีธีน) ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.27 1.84 2.48 1.03 <0.27 <0.27 <0.27 ≤4001/ 
 โทลูอีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 20.8 63.3 27.6 47.4 9.57 13.7 12.3 - 
 ฟรีออน-113 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 1.20 1.38 1.27 <0.30 1.37 1.42 1.11 - 
 1,2,4-ไตรคลอโรเบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 - 
 1,1,1-ไตรคลอโรอีธีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 - 
 1,1,2-ไตรคลอโรอีธีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 - 
 ไตรคลอโรเอทธีลีน (ไตรคลอโรอีธีน) ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 ≤1301/ 
 ฟรีออน-11 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 2.43 2.87 2.47 2.44 2.35 2.28 2.18 - 
 1,2,3-ไตรเมทธิลเบนซีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 0.34 1.39 0.38 0.62 <0.20 <0.20 <0.20 - 
 1,2,4-ไตรเมทธิลเบนซีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 1.04 3.31 1.13 1.34 <0.20 0.40 0.45 - 
 1,3,5-ไตรเมทธิลเบนซีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.20 0.77 0.50 0.47 <0.20 <0.20 <0.20 - 
 ไวนิลอะซีเตท ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 ไวนิลคลอไรด ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 ≤201/ 
 เมตา,พารา-ไซลีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 2.82 8.13 3.13 4.71 0.77 0.76 0.97 - 
 ออโธ-ไซลีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 0.98 2.36 1.17 1.61 <0.17 <0.17 0.47 - 
4. โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม อะซิทัลดไีฮด ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 ≤8601/ 

อะซิโตน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 10.7 8.33 4.84 69.8 9.32 40.8 8.26 - 
อะซิโตไนไตร ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 - 
อะครอลีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 ≤0.551/ 

 อะครโิลไนไตร ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 ≤101/ 
 เบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 1.91 1.87 <0.13 0.67 0.44 0.53 0.50 ≤7.61/ 
 เบนซลิ คลอไรด ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 ≤121/ 
 โบรโมไดคลอโรมีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 - 
 โบรโมฟอรม ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.41 <0.41 <0.41 <0.41 <0.41 <0.41 <0.41 - 
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 โบรโมมีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 ≤1901/ 
 1,3-บิวทาไดอีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 ≤5.31/ 
 นอรมัล-บิวทาแนล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 - 
 1-บิวทานอล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 - 
 คารบอนไดซลัไฟด ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 1.76 1.66 <0.12 0.93 23.4 52.7 13.2 ≤1002/ 
 คารบอน เตตระคลอไรด ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 ≤1501/ 
 คลอโรเบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 - 
 คลอโรอีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - 
 คลอโรฟอรม ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 3.74 3.86 <0.19 1.77 7.65 20.2 <0.19 ≤571/ 
 คลอโรมีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 2.58 <0.08 1.70 2.14 2.61 2.79 3.05 - 
 ไซโคลเฮกเซน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 4.26 3.19 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ไซโคลเพนเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 - 
 1,2-ไดโบรโมอีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 ≤3701/ 
 1,2-ไดคลอโรเบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 0.71 0.60 0.81 - 
 1,3-ไดคลอโรเบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 0.53 0.60 0.41 - 
 1,4-ไดคลอโรเบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 0.44 0.36 ≤1,1001/ 
 ฟรีออน-12 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 4.40 3.99 3.27 3.90 9.81 9.68 14.6 - 
 1,1-ไดคลอโรอีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 1,2-ไดคลอโรอีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 ≤481/ 
 1,1-ไดคลอโรอีธีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ซิส-1,2-ไดคลอโรอีธีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ไดคลอโรมีเธน (เมทธิลีน คลอไรด) ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 5.33 7.74 0.62 1.16 16.5 32.2 10.1 ≤2101/ 
 1,2-ไดคลอโรโพรเพน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 ≤821/ 
 ซิส-1,3-ไดคลอโรโพรพีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 - 
 ทรานส-1,3-ไดคลอโรโพรพีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 - 
 ฟรีออน-114 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 - 
 ฟรีออน-22 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 6.21 4.73 1.71 3.91 61.7 54.6 82.7 - 
 1,4-ไดออกเซน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 ≤8601/ 
 เอธานอล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 - 
 เอทธิลเบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 8.87 12.4 0.26 0.35 1.73 2.80 0.96 - 
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ตารางที่ 3.5-13 ผลการตรวจวัดสารอินทรียระเหยงาย (VOCs) ในบรรยากาศ ชวงฤดูฝน ระหวางวันที่ 18-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  

จุดตรวจวัด ดัชนีท่ีติดตามตรวจสอบ หนวย 

วันท่ีเก็บตัวอยาง 

มาตรฐาน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 

 เฮกซาแนล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 เฮกเซน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 8.35 18.4 3.05 9.04 38.5 7.16 6.64 - 
 3-เฮกซาโนน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ไอโซบิวทีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 - 
 ไอโซพรีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 2.31 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 2.86 <0.11 - 
 ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - 
 เมทธาโครลีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 - 
 เมทธานอล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 - 
 เมทธิล บิวทิล คีโตน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 เมทธิล เอทธิล คีโตน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.12 1.94 <0.12 0.84 1.47 <0.12 <0.12 - 
 เมทธิล ไอโอไดด ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 - 
 เมทธิว ไอโซบิวทิล คีโตน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 เมทธิว เทอรท-บิวทิล อีเธอร ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 เมทธิว ไวนิล คีโตน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 - 
 เพนธาแนล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 เพนเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 7.77 4.40 0.55 2.05 1.24 1.79 0.97 - 
 2-เพนทาโนน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 3-เพนทาโนน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 โพรพาแนล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 - 
 1-โพรพานอล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - 
 โพรไพรีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 4.30 4.32 6.64 - 
 สไตรีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 0.62 <0.017 - 
 1,1,2,2-เตตระคลอโรอีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 0.57 0.61 ≤831/ 
 เตตระคลอโรเอทธีลีน (เตตระคลอโรอีธีน) ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 0.81 1.51 <0.27 <0.27 0.64 1.50 <0.27 ≤4001/ 
 โทลูอีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 45.2 32.7 2.50 3.53 14.7 22.7 8.87 - 
 ฟรีออน-113 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.30 <0.30 0.95 <0.30 1.37 1.38 1.55 - 
 1,2,4-ไตรคลอโรเบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 - 
 1,1,1-ไตรคลอโรอีธีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 - 
 1,1,2-ไตรคลอโรอีธีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 - 
 ไตรคลอโรเอทธีลีน (ไตรคลอโรอีธีน) ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 ≤1301/ 
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 ฟรีออน-11 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 2.58 2.35 1.98 2.34 2.26 2.34 2.60 - 
 1,2,3-ไตรเมทธิลเบนซีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 0.67 0.64 <0.20 <0.20 0.31 0.55 0.33 - 
 1,2,4-ไตรเมทธิลเบนซีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 1.53 1.75 <0.20 <0.20 0.59 0.86 0.57 - 
 1,3,5-ไตรเมทธิลเบนซีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0.33 0.37 - 
 ไวนิลอะซีเตท ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 ไวนิลคลอไรด ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 ≤201/ 
 เมตา,พารา-ไซลีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 8.05 8.83 <0.35 0.65 1.57 2.64 1.25 - 
 ออโธ-ไซลีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 1.83 2.32 <0.17 <0.17 0.66 0.70 0.55 - 
5. โรงเรียนวัดพลา อะซิทัลดไีฮด ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 ≤8601/ 

อะซิโตน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 12.2 9.78 5.83 7.98 5.07 9.64 4.40 - 
อะซิโตไนไตร ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 - 
อะครอลีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 ≤0.551/ 

 อะครโิลไนไตร ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 ≤101/ 
 เบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.13 <0.13 0.63 0.72 0.47 1.14 0.79 ≤7.61/ 
 เบนซลิ คลอไรด ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 ≤121/ 
 โบรโมไดคลอโรมีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 - 
 โบรโมฟอรม ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.41 <0.41 <0.41 <0.41 <0.41 0.69 <0.41 - 
 โบรโมมีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 ≤1901/ 
 1,3-บิวทาไดอีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 ≤5.31/ 
 นอรมัล-บิวทาแนล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 - 
 1-บิวทานอล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 - 
 คารบอนไดซลัไฟด ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.12 36.3 <0.12 3.02 17.9 32.6 1.41 ≤1002/ 
 คารบอน เตตระคลอไรด ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 0.66 0.97 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 ≤1501/ 
 คลอโรเบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 - 
 คลอโรอีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - 
 คลอโรฟอรม ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 0.47 7.18 <0.19 <0.19 1.54 16.9 <0.19 ≤571/ 
 คลอโรมีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 1.98 2.11 2.17 2.74 2.47 2.76 2.58 - 
 ไซโคลเฮกเซน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 0.49 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ไซโคลเพนเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 - 
 1,2-ไดโบรโมอีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 ≤3701/ 
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ตารางที่ 3.5-13 ผลการตรวจวัดสารอินทรียระเหยงาย (VOCs) ในบรรยากาศ ชวงฤดูฝน ระหวางวันที่ 18-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  

จุดตรวจวัด ดัชนีท่ีติดตามตรวจสอบ หนวย 

วันท่ีเก็บตัวอยาง 

มาตรฐาน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 

 1,2-ไดคลอโรเบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 0.78 0.80 0.95 - 
 1,3-ไดคลอโรเบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 0.46 0.71 0.65 - 
 1,4-ไดคลอโรเบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 0.88 0.42 ≤1,1001/ 
 ฟรีออน-12 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 3.80 4.05 4.23 4.29 11.8 18.6 12.5 - 
 1,1-ไดคลอโรอีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 1,2-ไดคลอโรอีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 ≤481/ 
 1,1-ไดคลอโรอีธีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ซิส-1,2-ไดคลอโรอีธีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ไดคลอโรมีเธน (เมทธิลีน คลอไรด) ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 2.36 19.8 1.67 1.78 12.9 22.2 1.97 ≤2101/ 
 1,2-ไดคลอโรโพรเพน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 ≤821/ 
 ซิส-1,3-ไดคลอโรโพรพีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 - 
 ทรานส-1,3-ไดคลอโรโพรพีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 - 
 ฟรีออน-114 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 - 
 ฟรีออน-22 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 2.85 7.74 5.17 8.87 49.1 40.5 50.8 - 
 1,4-ไดออกเซน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 ≤8601/ 
 เอธานอล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 - 
 เอทธิลเบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 0.60 1.44 0.96 0.61 0.54 2.85 2.35 - 
 เฮกซาแนล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 เฮกเซน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 2.39 31.5 <0.14 1.62 43.3 50.3 55.4 - 
 3-เฮกซาโนน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ไอโซบิวทีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 - 
 ไอโซพรีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.11 <0.11 1.39 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 - 
 ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - 
 เมทธาโครลีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 - 
 เมทธานอล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 - 
 เมทธิล บิวทิล คีโตน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 เมทธิล เอทธิล คีโตน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 0.65 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 2.59 <0.12 - 
 เมทธิล ไอโอไดด ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 - 
 เมทธิว ไอโซบิวทิล คีโตน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 เมทธิว เทอรท-บิวทิล อีเธอร ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
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ตารางที่ 3.5-13 ผลการตรวจวัดสารอินทรียระเหยงาย (VOCs) ในบรรยากาศ ชวงฤดูฝน ระหวางวันที่ 18-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  

จุดตรวจวัด ดัชนีท่ีติดตามตรวจสอบ หนวย 

วันท่ีเก็บตัวอยาง 

มาตรฐาน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 

 เมทธิว ไวนิล คีโตน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 - 
 เพนธาแนล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 เพนเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 1.14 0.92 <0.12 1.55 1.22 2.72 1.51 - 
 2-เพนทาโนน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 3-เพนทาโนน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 โพรพาแนล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 - 
 1-โพรพานอล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - 
 โพรไพรีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 3.89 9.14 6.68 - 
 สไตรีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 - 
 1,1,2,2-เตตระคลอโรอีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 0.68 0.64 0.81 ≤831/ 
 เตตระคลอโรเอทธีลีน (เตตระคลอโรอีธีน) ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 1.24 <0.27 ≤4001/ 
 โทลูอีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 8.42 11.4 6.43 6.22 6.91 16.0 14.9 - 
 ฟรีออน-113 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 1.12 1.19 1.25 <0.30 1.42 1.26 <0.30 - 
 1,2,4-ไตรคลอโรเบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 - 
 1,1,1-ไตรคลอโรอีธีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 - 
 1,1,2-ไตรคลอโรอีธีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 - 
 ไตรคลอโรเอทธีลีน (ไตรคลอโรอีธีน) ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 ≤1301/ 
 ฟรีออน-11 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 2.30 2.39 2.53 2.49 2.38 2.58 2.30 - 
 1,2,3-ไตรเมทธิลเบนซีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0.43 0.56 0.43 - 
 1,2,4-ไตรเมทธิลเบนซีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.20 0.36 <0.20 0.46 0.63 0.89 0.94 - 
 1,3,5-ไตรเมทธิลเบนซีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0.40 <0.20 - 
 ไวนิลอะซีเตท ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 ไวนิลคลอไรด ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 ≤201/ 
 เมตา,พารา-ไซลีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 0.57 1.46 1.11 1.44 0.89 2.83 2.21 - 
 ออโธ-ไซลีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.17 0.51 0.34 0.52 0.49 1.10 0.78 - 
6. โรงเรียนบานคลองบางไผ อะซิทัลดไีฮด ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 ≤8601/ 

อะซิโตน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 6.77 5.45 6.65 9.34 4.87 5.62 3.43 - 
อะซิโตไนไตร ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 - 
อะครอลีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 ≤0.551/ 

 อะครโิลไนไตร ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 ≤101/ 
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ตารางที่ 3.5-13 ผลการตรวจวัดสารอินทรียระเหยงาย (VOCs) ในบรรยากาศ ชวงฤดูฝน ระหวางวันที่ 18-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  

จุดตรวจวัด ดัชนีท่ีติดตามตรวจสอบ หนวย 

วันท่ีเก็บตัวอยาง 

มาตรฐาน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 

 เบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 0.84 0.64 1.01 0.99 0.67 <0.13 0.60 ≤7.61/ 
 เบนซลิ คลอไรด ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 ≤121/ 
 โบรโมไดคลอโรมีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 - 
 โบรโมฟอรม ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.41 <0.41 <0.41 <0.41 0.62 <0.41 <0.41 - 
 โบรโมมีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 ≤1901/ 
 1,3-บิวทาไดอีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 ≤5.31/ 
 นอรมัล-บิวทาแนล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 - 
 1-บิวทานอล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 - 
 คารบอนไดซลัไฟด ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 26.3 17.2 14.9 58.3 3.69 5.22 7.84 ≤1002/ 
 คารบอน เตตระคลอไรด ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 ≤1501/ 
 คลอโรเบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 - 
 คลอโรอีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - 
 คลอโรฟอรม ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 15.8 2.49 3.37 9.67 0.71 0.86 0.87 ≤571/ 
 คลอโรมีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 2.64 2.25 2.19 2.10 2.68 2.64 2.62 - 
 ไซโคลเฮกเซน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 0.70 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ไซโคลเพนเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 - 
 1,2-ไดโบรโมอีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 ≤3701/ 
 1,2-ไดคลอโรเบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 0.95 0.70 0.56 - 
 1,3-ไดคลอโรเบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 0.66 0.66 0.53 - 
 1,4-ไดคลอโรเบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 0.45 0.62 0.45 ≤1,1001/ 
 ฟรีออน-12 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 4.33 4.32 4.09 4.39 14.4 14.0 17.1 - 
 1,1-ไดคลอโรอีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 1,2-ไดคลอโรอีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 ≤481/ 
 1,1-ไดคลอโรอีธีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ซิส-1,2-ไดคลอโรอีธีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ไดคลอโรมีเธน (เมทธิลีน คลอไรด) ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 16.1 9.07 8.20 30.1 2.53 3.27 7.54 ≤2101/ 
 1,2-ไดคลอโรโพรเพน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 ≤821/ 
 ซิส-1,3-ไดคลอโรโพรพีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 - 
 ทรานส-1,3-ไดคลอโรโพรพีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 - 
 ฟรีออน-114 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 - 
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ตารางที่ 3.5-13 ผลการตรวจวัดสารอินทรียระเหยงาย (VOCs) ในบรรยากาศ ชวงฤดูฝน ระหวางวันที่ 18-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  

จุดตรวจวัด ดัชนีท่ีติดตามตรวจสอบ หนวย 

วันท่ีเก็บตัวอยาง 

มาตรฐาน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 

 ฟรีออน-22 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 10.8 7.63 10.1 21.2 56.1 52.6 68.1 - 
 1,4-ไดออกเซน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 ≤8601/ 
 เอธานอล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 - 
 เอทธิลเบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 0.91 0.82 1.37 0.92 0.74 0.52 0.61 - 
 เฮกซาแนล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 เฮกเซน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 19.3 11.5 17.3 76.3 36.2 1.60 3.76 - 
 3-เฮกซาโนน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ไอโซบิวทีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 - 
 ไอโซพรีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.11 <0.11 <0.11 2.11 2.14 2.52 2.18 - 
 ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - 
 เมทธาโครลีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 - 
 เมทธานอล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 - 
 เมทธิล บิวทิล คีโตน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 เมทธิล เอทธิล คีโตน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 - 
 เมทธิล ไอโอไดด ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 - 
 เมทธิว ไอโซบิวทิล คีโตน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 เมทธิว เทอรท-บิวทิล อีเธอร ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 เมทธิว ไวนิล คีโตน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 - 
 เพนธาแนล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 เพนเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 1.50 1.73 1.94 4.60 1.04 0.69 <0.12 - 
 2-เพนทาโนน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 3-เพนทาโนน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 โพรพาแนล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 - 
 1-โพรพานอล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - 
 โพรไพรีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 5.71 3.11 4.45 - 
 สไตรีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 0.49 <0.17 <0.17 - 
 1,1,2,2-เตตระคลอโรอีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 0.74 0.77 0.61 ≤831/ 
 เตตระคลอโรเอทธีลีน (เตตระคลอโรอีธีน) ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 4.30 2.67 0.56 0.82 <0.27 <0.27 <0.27 ≤4001/ 
 โทลูอีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 6.51 6.63 6.79 10.4 5.78 3.12 4.64 - 
 ฟรีออน-113 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 1.26 1.22 <0.30 <0.30 1.47 1.47 1.45 - 
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ตารางที่ 3.5-13 ผลการตรวจวัดสารอินทรียระเหยงาย (VOCs) ในบรรยากาศ ชวงฤดูฝน ระหวางวันที่ 18-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  

จุดตรวจวัด ดัชนีท่ีติดตามตรวจสอบ หนวย 

วันท่ีเก็บตัวอยาง 

มาตรฐาน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 

 1,2,4-ไตรคลอโรเบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 - 
 1,1,1-ไตรคลอโรอีธีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 - 
 1,1,2-ไตรคลอโรอีธีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 - 
 ไตรคลอโรเอทธีลีน (ไตรคลอโรอีธีน) ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 ≤1301/ 
 ฟรีออน-11 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 2.50 2.51 2.40 2.42 2.46 2.51 2.41 - 
 1,2,3-ไตรเมทธิลเบนซีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0.52 0.33 0.30 - 
 1,2,4-ไตรเมทธิลเบนซีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 0.37 0.53 0.75 <0.20 0.77 0.49 0.30 - 
 1,3,5-ไตรเมทธิลเบนซีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 - 
 ไวนิลอะซีเตท ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 ไวนิลคลอไรด ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 ≤201/ 
 เมตา,พารา-ไซลีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 1.41 1.32 1.80 1.43 1.26 0.72 0.80 - 
 ออโธ-ไซลีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 0.53 <0.17 0.86 0.68 0.33 0.34 0.37 - 
หมายเหตุ : (-) หมายถึง ไมมีมาตรฐานกําหนด 

  1/ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กําหนดคาเฝาระวังสาํหรับสารอินทรียระเหยงายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง  

  2/ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (พ.ศ. 2555) เรื่อง กําหนดมาตรฐานกาซคารบอนไดซัลไฟดในบรรยากาศโดยทั่วไป 

ที่มา :  ตรวจวัดโดยบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด (หองปฏิบัตกิารวิเคราะหเอกชน เลขทะเบียน ว-145, ISO/IEC 17025) 
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คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 
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ตารางที่ 3.5-14 ผลการตรวจวัดสารอินทรียระเหยงาย (VOCs) ในบรรยากาศ ชวงฤดูแลง ระหวางวันที่ 3-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  

จุดตรวจวัด ดัชนีท่ีติดตามตรวจสอบ หนวย 

วันท่ีเก็บตัวอยาง 

มาตรฐาน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 

1. โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา อะซิทัลดไีฮด ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 75.3 35.7 10.5 2.18 5.56 13.3 <0.07 ≤8601/ 
อะซิโตน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 59.2 50.0 80.7 10.4 9.71 9.10 9.97 - 
อะซิโตไนไตร ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 - 
อะครอลีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 ≤0.551/ 
อะครโิลไนไตร ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 ≤101/ 
เบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 0.79 0.44 0.81 0.87 0.89 0.92 0.83 ≤7.61/ 
เบนซลิ คลอไรด ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 ≤121/ 
โบรโมไดคลอโรมีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 - 
โบรโมฟอรม ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.41 <0.41 <0.41 <0.41 <0.41 <0.41 <0.41 - 
โบรโมมีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 ≤1901/ 
1,3-บิวทาไดอีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 ≤5.31/ 
นอรมัล-บิวทาแนล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 - 
1-บิวทานอล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 - 
คารบอนไดซลัไฟด ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 ≤1002/ 
คารบอน เตตระคลอไรด ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 ≤1501/ 
คลอโรเบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 - 
คลอโรอีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 1.05 0.90 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - 
คลอโรฟอรม ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.19 <0.19 <0.19 <0.19 1.11 <0.19 <0.19 ≤571/ 
คลอโรมีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 2.74 1.76 <0.08 1.74 2.07 1.76 1.95 - 

 ไซโคลเฮกเซน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ไซโคลเพนเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 - 
 1,2-ไดโบรโมอีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 ≤3701/ 
 1,2-ไดคลอโรเบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 - 
 1,3-ไดคลอโรเบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 - 
 1,4-ไดคลอโรเบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 ≤1,1001/ 
 ฟรีออน-12 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 2.64 1.62 2.73 2.59 2.79 2.61 2.71 - 
 1,1-ไดคลอโรอีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 1,2-ไดคลอโรอีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 0.56 0.29 <0.16 0.78 0.81 0.76 0.73 ≤481/ 
 1,1-ไดคลอโรอีธีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ซิส-1,2-ไดคลอโรอีธีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ไดคลอโรมีเธน (เมทธิลีน คลอไรด) ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 2.03 1.36 2.04 2.01 2.09 1.89 1.91 ≤2101/ 
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 1,2-ไดคลอโรโพรเพน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 ≤821/ 
 ซิส-1,3-ไดคลอโรโพรพีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 - 
 ทรานส-1,3-ไดคลอโรโพรพีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 - 
 ฟรีออน-114 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 - 
 ฟรีออน-22 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 1.44 1.35 2.63 1.93 2.01 2.06 1.59 - 
 1,4-ไดออกเซน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 ≤8601/ 
 เอธานอล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 16.5 11.3 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 - 
 เอทธิลเบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 0.51 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 - 
 เฮกซาแนล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 เฮกเซน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 3-เฮกซาโนน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ไอโซบิวทีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 - 
 ไอโซพรีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.11 2.68 2.70 <0.11 2.20 10.4 <0.11 - 
 ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - 
 เมทธาโครลีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 - 
 เมทธานอล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 - 
 เมทธิล บิวทิล คีโตน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 เมทธิล เอทธิล คีโตน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 - 
 เมทธิล ไอโอไดด ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 - 
 เมทธิว ไอโซบิวทิล คีโตน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 เมทธิว เทอรท-บิวทิล อีเธอร ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 เมทธิว ไวนิล คีโตน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 - 
 เพนธาแนล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 เพนเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 - 
 2-เพนทาโนน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.14 1.43 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 3-เพนทาโนน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 โพรพาแนล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 - 
 1-โพรพานอล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - 
 โพรไพรีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 - 
 สไตรีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 - 
 1,1,2,2-เตตระคลอโรอีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 ≤831/ 
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3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 

 เตตระคลอโรเอทธีลีน (เตตระคลอโรอีธีน) ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 ≤4001/ 
 โทลูอีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 3.33 2.27 3.80 <0.15 1.94 <0.15 1.83 - 
 ฟรีออน-113 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 0.59 <0.30 0.60 0.60 <0.30 <0.30 <0.30 - 
 1,2,4-ไตรคลอโรเบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 - 
 1,1,1-ไตรคลอโรอีธีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 - 
 1,1,2-ไตรคลอโรอีธีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 - 
 ไตรคลอโรเอทธีลีน (ไตรคลอโรอีธีน) ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 ≤1301/ 
 ฟรีออน-11 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 1.31 0.79 1.38 1.35 1.40 1.30 1.40 - 
 1,2,3-ไตรเมทธิลเบนซีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 - 
 1,2,4-ไตรเมทธิลเบนซีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 - 
 1,3,5-ไตรเมทธิลเบนซีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 - 
 ไวนิลอะซีเตท ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 ไวนิลคลอไรด ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 ≤201/ 
 เมตา,พารา-ไซลีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 0.35 <0.35 <0.35 <0.35 <0.35 <0.35 <0.35 - 
 ออโธ-ไซลีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 - 
2. บริเวณอาคารปฏิบัติงานของเจาหนาที ่ อะซิทัลดไีฮด ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 26.2 13.1 32.8 <0.07 10.3 <0.07 8.62 ≤8601/ 

อะซิโตน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 10.1 14.0 11.8 15.1 13.0 13.0 16.2 - 
อะซิโตไนไตร ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 - 
อะครอลีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 ≤0.551/ 
อะครโิลไนไตร ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 ≤101/ 

 เบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 0.56 0.62 0.54 0.88 0.72 0.77 0.65 ≤7.61/ 
 เบนซลิ คลอไรด ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.21 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 ≤121/ 
 โบรโมไดคลอโรมีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 - 
 โบรโมฟอรม ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.41 <0.41 <0.41 <0.41 <0.41 <0.41 <0.41 - 
 โบรโมมีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 ≤1901/ 
 1,3-บิวทาไดอีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 ≤5.31/ 
 นอรมัล-บิวทาแนล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 - 
 1-บิวทานอล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 - 
 คารบอนไดซลัไฟด ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 ≤1002/ 
 คารบอน เตตระคลอไรด ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 ≤1501/ 
 คลอโรเบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 - 
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 คลอโรอีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - 
 คลอโรฟอรม ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.19 29.7 <0.19 <0.19 <0.19 <0.19 <0.19 ≤571/ 
 คลอโรมีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 1.78 1.74 1.82 2.01 1.57 1.79 2.05 - 
 ไซโคลเฮกเซน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ไซโคลเพนเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 - 
 1,2-ไดโบรโมอีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 ≤3701/ 
 1,2-ไดคลอโรเบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 - 
 1,3-ไดคลอโรเบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 - 
 1,4-ไดคลอโรเบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 ≤1,1001/ 
 ฟรีออน-12 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 2.78 2.56 2.69 2.87 2.26 2.76 <0.20 - 
 1,1-ไดคลอโรอีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 1,2-ไดคลอโรอีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 0.60 <0.16 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 ≤481/ 
 1,1-ไดคลอโรอีธีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ซิส-1,2-ไดคลอโรอีธีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ไดคลอโรมีเธน (เมทธิลีน คลอไรด) ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 1.41 2.00 1.26 1.88 1.50 1.75 2.29 ≤2101/ 
 1,2-ไดคลอโรโพรเพน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 ≤821/ 
 ซิส-1,3-ไดคลอโรโพรพีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 - 
 ทรานส-1,3-ไดคลอโรโพรพีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 - 
 ฟรีออน-114 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 - 
 ฟรีออน-22 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 5.67 2.85 1.87 1.73 1.98 1.77 120 - 
 1,4-ไดออกเซน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 ≤8601/ 
 เอธานอล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.08 <0.08 <0.08 74.3 76.0 56.6 <0.08 - 
 เอทธิลเบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 - 
 เฮกซาแนล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 เฮกเซน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.14 3.63 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 3-เฮกซาโนน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ไอโซบิวทีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 - 
 ไอโซพรีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 2.95 16.1 5.11 3.18 1.47 2.48 <0.11 - 
 ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - 
 เมทธาโครลีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 - 
 เมทธานอล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 - 
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 เมทธิล บิวทิล คีโตน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 เมทธิล เอทธิล คีโตน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 - 
 เมทธิล ไอโอไดด ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 - 
 เมทธิว ไอโซบิวทิล คีโตน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 เมทธิว เทอรท-บิวทิล อีเธอร ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 เมทธิว ไวนิล คีโตน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 - 
 เพนธาแนล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 เพนเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 - 
 2-เพนทาโนน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 3-เพนทาโนน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 โพรพาแนล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 - 
 1-โพรพานอล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - 
 โพรไพรีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 - 
 สไตรีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 - 
 1,1,2,2-เตตระคลอโรอีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 ≤831/ 
 เตตระคลอโรเอทธีลีน (เตตระคลอโรอีธีน) ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 ≤4001/ 
 โทลูอีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.15 2.89 1.05 1.36 1.52 1.46 2.79 - 
 ฟรีออน-113 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 0.67 0.67 0.67 <0.30 <0.30 0.61 0.64 - 
 1,2,4-ไตรคลอโรเบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 - 
 1,1,1-ไตรคลอโรอีธีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 - 
 1,1,2-ไตรคลอโรอีธีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 - 
 ไตรคลอโรเอทธีลีน (ไตรคลอโรอีธีน) ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 ≤1301/ 
 ฟรีออน-11 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 1.36 1.28 1.36 1.49 1.14 1.41 1.51 - 
 1,2,3-ไตรเมทธิลเบนซีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 - 
 1,2,4-ไตรเมทธิลเบนซีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 - 
 1,3,5-ไตรเมทธิลเบนซีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 - 
 ไวนิลอะซีเตท ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 ไวนิลคลอไรด ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 ≤201/ 
 เมตา,พารา-ไซลีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.35 <0.35 <0.35 <0.35 <0.35 <0.35 <0.35 - 
 ออโธ-ไซลีน 

 
ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 - 
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3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 

3. พื้นที่โครงการบริเวณ Airside อะซิทัลดไีฮด ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 11.4 49.1 59.1 9.16 13.9 <0.07 23.6 ≤8601/ 
อะซิโตน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 27.9 28.2 47.7 25.3 38.8 37.2 1.18 - 
อะซิโตไนไตร ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 - 
อะครอลีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 ≤0.551/ 

 อะครโิลไนไตร ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 ≤101/ 
 เบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 1.02 1.34 1.28 0.88 1.67 <0.13 0.93 ≤7.61/ 
 เบนซลิ คลอไรด ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 ≤121/ 
 โบรโมไดคลอโรมีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 - 
 โบรโมฟอรม ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.41 <0.41 <0.41 <0.41 <0.41 <0.41 <0.41 - 
 โบรโมมีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 ≤1901/ 
 1,3-บิวทาไดอีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 ≤5.31/ 
 นอรมัล-บิวทาแนล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 - 
 1-บิวทานอล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 - 
 คารบอนไดซลัไฟด ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 ≤1002/ 
 คารบอน เตตระคลอไรด ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 ≤1501/ 
 คลอโรเบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 - 
 คลอโรอีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - 
 คลอโรฟอรม ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 2.08 <0.19 <0.19 39.7 <0.19 <0.19 <0.19 ≤571/ 
 คลอโรมีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 1.87 2.50 2.45 2.02 <0.08 1.97 1.88 - 
 ไซโคลเฮกเซน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ไซโคลเพนเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 - 
 1,2-ไดโบรโมอีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 ≤3701/ 
 1,2-ไดคลอโรเบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 - 
 1,3-ไดคลอโรเบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 - 
 1,4-ไดคลอโรเบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 ≤1,1001/ 
 ฟรีออน-12 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 2.48 2.48 2.48 2.75 0.42 2.71 2.90 - 
 1,1-ไดคลอโรอีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 1,2-ไดคลอโรอีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 0.77 0.64 <0.16 0.87 ≤481/ 
 1,1-ไดคลอโรอีธีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ซิส-1,2-ไดคลอโรอีธีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ไดคลอโรมีเธน (เมทธิลีน คลอไรด) ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 1.41 1.63 1.56 3.22 1.95 1.83 1.82 ≤2101/ 
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 1,2-ไดคลอโรโพรเพน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 ≤821/ 
 ซิส-1,3-ไดคลอโรโพรพีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 - 
 ทรานส-1,3-ไดคลอโรโพรพีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 - 
 ฟรีออน-114 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 - 
 ฟรีออน-22 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 2.50 3.74 3.22 16.9 <0.14 1.70 2.13 - 
 1,4-ไดออกเซน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 ≤8601/ 
 เอธานอล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.08 <0.08 <0.08 132 57.4 212 158 - 
 เอทธิลเบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 0.35 <0.17 <0.17 1.52 0.96 <0.17 <0.17 - 
 เฮกซาแนล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 เฮกเซน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 3-เฮกซาโนน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ไอโซบิวทีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 - 
 ไอโซพรีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.11 1.20 4.36 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 - 
 ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - 
 เมทธาโครลีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 - 
 เมทธานอล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 - 
 เมทธิล บิวทิล คีโตน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 เมทธิล เอทธิล คีโตน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.12 <0.12 9.17 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 - 
 เมทธิล ไอโอไดด ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 - 
 เมทธิว ไอโซบิวทิล คีโตน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 เมทธิว เทอรท-บิวทิล อีเธอร ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 เมทธิว ไวนิล คีโตน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 - 
 เพนธาแนล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 เพนเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.12 <0.12 <0.12 1.70 <0.12 1.12 <0.12 - 
 2-เพนทาโนน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 3-เพนทาโนน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 โพรพาแนล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 - 
 1-โพรพานอล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.10 <0.10 6.44 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - 
 โพรไพรีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 - 
 สไตรีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 - 
 1,1,2,2-เตตระคลอโรอีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 ≤831/ 
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ตารางที่ 3.5-14 ผลการตรวจวัดสารอินทรียระเหยงาย (VOCs) ในบรรยากาศ ชวงฤดูแลง ระหวางวันที่ 3-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  

จุดตรวจวัด ดัชนีท่ีติดตามตรวจสอบ หนวย 

วันท่ีเก็บตัวอยาง 

มาตรฐาน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 

 เตตระคลอโรเอทธีลีน (เตตระคลอโรอีธีน) ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.27 <0.27 <0.27 0.70 <0.27 <0.27 <0.27 ≤4001/ 
 โทลูอีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 2.24 2.91 3.23 16.6 2.99 4.11 1.37 - 
 ฟรีออน-113 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 0.64 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 - 
 1,2,4-ไตรคลอโรเบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 - 
 1,1,1-ไตรคลอโรอีธีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 - 
 1,1,2-ไตรคลอโรอีธีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 - 
 ไตรคลอโรเอทธีลีน (ไตรคลอโรอีธีน) ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 ≤1301/ 
 ฟรีออน-11 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 1.29 1.34 1.33 1.31 1.03 1.43 1.51 - 
 1,2,3-ไตรเมทธิลเบนซีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 - 
 1,2,4-ไตรเมทธิลเบนซีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 - 
 1,3,5-ไตรเมทธิลเบนซีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 - 
 ไวนิลอะซีเตท ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 ไวนิลคลอไรด ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 ≤201/ 
 เมตา,พารา-ไซลีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.35 <0.35 <0.35 2.72 0.77 <0.35 <0.35 - 
 ออโธ-ไซลีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.17 <0.17 <0.17 1.29 0.28 <0.17 <0.17 - 
4. โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม อะซิทัลดไีฮด ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 34.1 35.2 53.7 7.48 <0.07 25.2 20.0 ≤8601/ 

อะซิโตน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 14.8 67.9 19.7 13.2 12.1 13.5 13.9 - 
อะซิโตไนไตร ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 - 
อะครอลีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 ≤0.551/ 

 อะครโิลไนไตร ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 ≤101/ 
 เบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 1.40 1.73 1.98 0.67 0.93 0.98 4.61 ≤7.61/ 
 เบนซลิ คลอไรด ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 ≤121/ 
 โบรโมไดคลอโรมีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 - 
 โบรโมฟอรม ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.41 <0.41 <0.41 <0.41 <0.41 <0.41 <0.41 - 
 โบรโมมีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 ≤1901/ 
 1,3-บิวทาไดอีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 ≤5.31/ 
 นอรมัล-บิวทาแนล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 - 
 1-บิวทานอล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 - 
 คารบอนไดซลัไฟด ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 ≤1002/ 
 คารบอน เตตระคลอไรด ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 ≤1501/ 
 คลอโรเบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 - 
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ตารางที่ 3.5-14 ผลการตรวจวัดสารอินทรียระเหยงาย (VOCs) ในบรรยากาศ ชวงฤดูแลง ระหวางวันที่ 3-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  

จุดตรวจวัด ดัชนีท่ีติดตามตรวจสอบ หนวย 

วันท่ีเก็บตัวอยาง 

มาตรฐาน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 

 คลอโรอีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - 
 คลอโรฟอรม ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.19 <0.19 <0.19 <0.19 <0.19 <0.19 <0.19 ≤571/ 
 คลอโรมีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 2.12 2.69 2.22 1.91 1.91 1.76 2.09 - 
 ไซโคลเฮกเซน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ไซโคลเพนเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 - 
 1,2-ไดโบรโมอีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 ≤3701/ 
 1,2-ไดคลอโรเบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 - 
 1,3-ไดคลอโรเบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 - 
 1,4-ไดคลอโรเบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 ≤1,1001/ 
 ฟรีออน-12 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 1.75 <0.20 2.59 2.83 2.93 2.82 2.58 - 
 1,1-ไดคลอโรอีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 0.71 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 1,2-ไดคลอโรอีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 0.73 0.90 0.99 <0.16 ≤481/ 
 1,1-ไดคลอโรอีธีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ซิส-1,2-ไดคลอโรอีธีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ไดคลอโรมีเธน (เมทธิลีน คลอไรด) ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 1.54 2.67 1.83 3.25 3.45 3.22 1.87 ≤2101/ 
 1,2-ไดคลอโรโพรเพน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 ≤821/ 
 ซิส-1,3-ไดคลอโรโพรพีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 - 
 ทรานส-1,3-ไดคลอโรโพรพีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 - 
 ฟรีออน-114 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 - 
 ฟรีออน-22 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 3.59 79.7 1.86 2.06 2.37 1.59 1.80 - 
 1,4-ไดออกเซน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 ≤8601/ 
 เอธานอล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.08 4.23 5.24 120 146 184 <0.08 - 
 เอทธิลเบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 - 
 เฮกซาแนล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 เฮกเซน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 3-เฮกซาโนน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ไอโซบิวทีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 - 
 ไอโซพรีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 2.59 2.12 2.06 6.96 6.15 11.3 <0.11 - 
 ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - 
 เมทธาโครลีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 - 
 เมทธานอล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 - 
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ตารางที่ 3.5-14 ผลการตรวจวัดสารอินทรียระเหยงาย (VOCs) ในบรรยากาศ ชวงฤดูแลง ระหวางวันที่ 3-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  

จุดตรวจวัด ดัชนีท่ีติดตามตรวจสอบ หนวย 

วันท่ีเก็บตัวอยาง 

มาตรฐาน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 

 เมทธิล บิวทิล คีโตน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 เมทธิล เอทธิล คีโตน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 - 
 เมทธิล ไอโอไดด ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 - 
 เมทธิว ไอโซบิวทิล คีโตน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 เมทธิว เทอรท-บิวทิล อีเธอร ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 เมทธิว ไวนิล คีโตน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 - 
 เพนธาแนล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 เพนเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 0.56 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 1.00 - 
 2-เพนทาโนน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 3-เพนทาโนน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 โพรพาแนล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 - 
 1-โพรพานอล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - 
 โพรไพรีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 - 
 สไตรีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 - 
 1,1,2,2-เตตระคลอโรอีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 ≤831/ 
 เตตระคลอโรเอทธีลีน (เตตระคลอโรอีธีน) ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 ≤4001/ 
 โทลูอีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 2.21 6.12 3.73 2.23 2.60 <0.15 5.71 - 
 ฟรีออน-113 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.30 0.79 <0.30 <0.30 0.81 0.93 <0.30 - 
 1,2,4-ไตรคลอโรเบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 - 
 1,1,1-ไตรคลอโรอีธีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 - 
 1,1,2-ไตรคลอโรอีธีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 - 
 ไตรคลอโรเอทธีลีน (ไตรคลอโรอีธีน) ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 ≤1301/ 
 ฟรีออน-11 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 0.87 1.64 1.26 1.53 1.59 1.59 1.30 - 
 1,2,3-ไตรเมทธิลเบนซีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 - 
 1,2,4-ไตรเมทธิลเบนซีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 - 
 1,3,5-ไตรเมทธิลเบนซีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 - 
 ไวนิลอะซีเตท ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 ไวนิลคลอไรด ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 ≤201/ 
 เมตา,พารา-ไซลีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.35 <0.35 <0.35 <0.35 <0.35 <0.35 <0.35 - 
 ออโธ-ไซลีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 - 
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ตารางที่ 3.5-14 ผลการตรวจวัดสารอินทรียระเหยงาย (VOCs) ในบรรยากาศ ชวงฤดูแลง ระหวางวันที่ 3-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  

จุดตรวจวัด ดัชนีท่ีติดตามตรวจสอบ หนวย 

วันท่ีเก็บตัวอยาง 

มาตรฐาน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 

5. โรงเรียนวัดพลา อะซิทัลดไีฮด ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 49.7 50.0 38.3 30.0 35.1 40.0 15.9 ≤8601/ 
อะซิโตน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 21.1 24.3 30.9 19.7 26.8 24.0 14.1 - 
อะซิโตไนไตร ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 - 
อะครอลีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 ≤0.551/ 

 อะครโิลไนไตร ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 ≤101/ 
 เบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 0.71 0.64 0.94 0.93 0.81 0.83 1.29 ≤7.61/ 
 เบนซลิ คลอไรด ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 ≤121/ 
 โบรโมไดคลอโรมีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 - 
 โบรโมฟอรม ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.41 <0.41 <0.41 0.71 <0.41 <0.41 <0.41 - 
 โบรโมมีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 ≤1901/ 
 1,3-บิวทาไดอีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 ≤5.31/ 
 นอรมัล-บิวทาแนล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 - 
 1-บิวทานอล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 - 
 คารบอนไดซลัไฟด ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 ≤1002/ 
 คารบอน เตตระคลอไรด ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 ≤1501/ 
 คลอโรเบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 - 
 คลอโรอีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - 
 คลอโรฟอรม ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.19 <0.19 <0.19 <0.19 <0.19 <0.19 <0.19 ≤571/ 
 คลอโรมีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 1.89 1.54 1.93 1.97 2.04 2.11 1.93 - 
 ไซโคลเฮกเซน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ไซโคลเพนเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 - 
 1,2-ไดโบรโมอีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 ≤3701/ 
 1,2-ไดคลอโรเบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 - 
 1,3-ไดคลอโรเบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 - 
 1,4-ไดคลอโรเบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 ≤1,1001/ 
 ฟรีออน-12 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 2.79 1.87 2.93 2.84 3.07 <0.20 2.75 - 
 1,1-ไดคลอโรอีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 1,2-ไดคลอโรอีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 0.76 <0.16 0.90 ≤481/ 
 1,1-ไดคลอโรอีธีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ซิส-1,2-ไดคลอโรอีธีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ไดคลอโรมีเธน (เมทธิลีน คลอไรด) ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 1.38 1.12 1.57 2.35 2.50 2.92 2.66 ≤2101/ 
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ตารางที่ 3.5-14 ผลการตรวจวัดสารอินทรียระเหยงาย (VOCs) ในบรรยากาศ ชวงฤดูแลง ระหวางวันที่ 3-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  

จุดตรวจวัด ดัชนีท่ีติดตามตรวจสอบ หนวย 

วันท่ีเก็บตัวอยาง 

มาตรฐาน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 

 1,2-ไดคลอโรโพรเพน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 ≤821/ 
 ซิส-1,3-ไดคลอโรโพรพีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 - 
 ทรานส-1,3-ไดคลอโรโพรพีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 - 
 ฟรีออน-114 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 - 
 ฟรีออน-22 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 2.02 1.36 <0.14 2.21 16.4 39.7 2.73 - 
 1,4-ไดออกเซน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 ≤8601/ 
 เอธานอล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.08 7.51 10.4 148 66.8 57.6 8.00 - 
 เอทธิลเบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.17 <0.17 <0.17 0.83 <0.17 0.84 <0.17 - 
 เฮกซาแนล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 เฮกเซน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 3-เฮกซาโนน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ไอโซบิวทีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 - 
 ไอโซพรีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.11 <0.11 1.65 <0.11 4.94 <0.11 3.96 - 
 ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - 
 เมทธาโครลีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 - 
 เมทธานอล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 - 
 เมทธิล บิวทิล คีโตน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 เมทธิล เอทธิล คีโตน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 - 
 เมทธิล ไอโอไดด ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 - 
 เมทธิว ไอโซบิวทิล คีโตน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 เมทธิว เทอรท-บิวทิล อีเธอร ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 เมทธิว ไวนิล คีโตน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 - 
 เพนธาแนล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 เพนเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 - 
 2-เพนทาโนน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 3-เพนทาโนน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 โพรพาแนล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.09 7.22 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 - 
 1-โพรพานอล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - 
 โพรไพรีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 - 
 สไตรีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 - 
 1,1,2,2-เตตระคลอโรอีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 ≤831/ 

Draft Version

Subject to changes and approval by the Government of Thailand



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ 

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 
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ตารางที่ 3.5-14 ผลการตรวจวัดสารอินทรียระเหยงาย (VOCs) ในบรรยากาศ ชวงฤดูแลง ระหวางวันที่ 3-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  

จุดตรวจวัด ดัชนีท่ีติดตามตรวจสอบ หนวย 

วันท่ีเก็บตัวอยาง 

มาตรฐาน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 

 เตตระคลอโรเอทธีลีน (เตตระคลอโรอีธีน) ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 ≤4001/ 
 โทลูอีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 2.16 2.07 2.17 2.50 3.19 3.11 3.63 - 
 ฟรีออน-113 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 0.95 <0.30 <0.30 0.99 0.93 <0.30 <0.30 - 
 1,2,4-ไตรคลอโรเบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 - 
 1,1,1-ไตรคลอโรอีธีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 - 
 1,1,2-ไตรคลอโรอีธีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 - 
 ไตรคลอโรเอทธีลีน (ไตรคลอโรอีธีน) ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 ≤1301/ 
 ฟรีออน-11 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 1.60 0.95 1.63 1.63 1.64 1.43 1.41 - 
 1,2,3-ไตรเมทธิลเบนซีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 - 
 1,2,4-ไตรเมทธิลเบนซีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 - 
 1,3,5-ไตรเมทธิลเบนซีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 - 
 ไวนิลอะซีเตท ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 ไวนิลคลอไรด ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 ≤201/ 
 เมตา,พารา-ไซลีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.35 <0.35 <0.35 <0.35 <0.35 <0.35 <0.35 - 
 ออโธ-ไซลีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 - 
6. โรงเรียนบานคลองบางไผ อะซิทัลดไีฮด ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 30.9 10.3 35.6 8.02 27.4 20.8 16.4 ≤8601/ 

อะซิโตน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 84.9 135 64.4 9.57 11.0 16.1 12.7 - 
อะซิโตไนไตร ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 - 
อะครอลีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 ≤0.551/ 

 อะครโิลไนไตร ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 ≤101/ 
 เบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 0.66 0.73 3.73 0.70 0.95 1.05 1.61 ≤7.61/ 
 เบนซลิ คลอไรด ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 ≤121/ 
 โบรโมไดคลอโรมีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 - 
 โบรโมฟอรม ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.41 <0.41 <0.41 <0.41 <0.41 <0.41 <0.41 - 
 โบรโมมีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 ≤1901/ 
 1,3-บิวทาไดอีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 ≤5.31/ 
 นอรมัล-บิวทาแนล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 - 
 1-บิวทานอล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 - 
 คารบอนไดซลัไฟด ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.12 <0.12 3.87 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 ≤1002/ 
 คารบอน เตตระคลอไรด ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 ≤1501/ 
 คลอโรเบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 - 
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ตารางที่ 3.5-14 ผลการตรวจวัดสารอินทรียระเหยงาย (VOCs) ในบรรยากาศ ชวงฤดูแลง ระหวางวันที่ 3-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  

จุดตรวจวัด ดัชนีท่ีติดตามตรวจสอบ หนวย 

วันท่ีเก็บตัวอยาง 

มาตรฐาน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 

 คลอโรอีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - 
 คลอโรฟอรม ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.19 <0.19 1.95 <0.19 0.66 43.8 <0.19 ≤571/ 
 คลอโรมีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 2.39 2.00 2.47 1.71 2.02 2.25 3.38 - 
 ไซโคลเฮกเซน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ไซโคลเพนเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 - 
 1,2-ไดโบรโมอีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 ≤3701/ 
 1,2-ไดคลอโรเบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 - 
 1,3-ไดคลอโรเบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 - 
 1,4-ไดคลอโรเบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 ≤1,1001/ 
 ฟรีออน-12 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 2.69 2.62 <0.20 2.47 2.79 2.94 2.86 - 
 1,1-ไดคลอโรอีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 1,2-ไดคลอโรอีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 0.60 0.47 <0.16 0.60 <0.16 <0.16 0.54 ≤481/ 
 1,1-ไดคลอโรอีธีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ซิส-1,2-ไดคลอโรอีธีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ไดคลอโรมีเธน (เมทธิลีน คลอไรด) ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 1.76 1.80 3.70 1.83 2.25 3.33 2.24 ≤2101/ 
 1,2-ไดคลอโรโพรเพน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 ≤821/ 
 ซิส-1,3-ไดคลอโรโพรพีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 - 
 ทรานส-1,3-ไดคลอโรโพรพีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 - 
 ฟรีออน-114 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 - 
 ฟรีออน-22 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 1.87 1.99 17.1 2.70 14.1 10.4 4.18 - 
 1,4-ไดออกเซน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 ≤8601/ 
 เอธานอล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.08 <0.08 5.28 <0.08 13.5 23.2 <0.08 - 
 เอทธิลเบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.17 <0.17 0.85 <0.17 <0.17 1.54 1.18 - 
 เฮกซาแนล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 เฮกเซน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 3-เฮกซาโนน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ไอโซบิวทีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.09 <0.09 1.04 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 - 
 ไอโซพรีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 3.29 6.97 <0.11 3.62 3.82 2.84 <0.11 - 
 ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - 
 เมทธาโครลีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 - 
 เมทธานอล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 - 
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ตารางที่ 3.5-14 ผลการตรวจวัดสารอินทรียระเหยงาย (VOCs) ในบรรยากาศ ชวงฤดูแลง ระหวางวันที่ 3-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  

จุดตรวจวัด ดัชนีท่ีติดตามตรวจสอบ หนวย 

วันท่ีเก็บตัวอยาง 

มาตรฐาน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 

 เมทธิล บิวทิล คีโตน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 เมทธิล เอทธิล คีโตน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 - 
 เมทธิล ไอโอไดด ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 - 
 เมทธิว ไอโซบิวทิล คีโตน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 เมทธิว เทอรท-บิวทิล อีเธอร ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 เมทธิว ไวนิล คีโตน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 - 
 เพนธาแนล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 เพนเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 - 
 2-เพนทาโนน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 3-เพนทาโนน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 โพรพาแนล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 - 
 1-โพรพานอล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - 
 โพรไพรีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 - 
 สไตรีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 - 
 1,1,2,2-เตตระคลอโรอีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 ≤831/ 
 เตตระคลอโรเอทธีลีน (เตตระคลอโรอีธีน) ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 ≤4001/ 
 โทลูอีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 3.46 3.34 6.55 1.16 4.55 15.7 15.1 - 
 ฟรีออน-113 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 0.57 <0.30 - 
 1,2,4-ไตรคลอโรเบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 - 
 1,1,1-ไตรคลอโรอีธีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 - 
 1,1,2-ไตรคลอโรอีธีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 - 
 ไตรคลอโรเอทธีลีน (ไตรคลอโรอีธีน) ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 ≤1301/ 
 ฟรีออน-11 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 1.37 1.31 1.23 1.24 1.25 1.35 1.39 - 
 1,2,3-ไตรเมทธิลเบนซีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 - 
 1,2,4-ไตรเมทธิลเบนซีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 - 
 1,3,5-ไตรเมทธิลเบนซีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 - 
 ไวนิลอะซีเตท ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 ไวนิลคลอไรด ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 ≤201/ 
 เมตา,พารา-ไซลีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.35 <0.35 1.14 <0.35 <0.35 3.40 1.16 - 
 ออโธ-ไซลีน 

 
ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 - 
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ 

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-112 
 

ตารางที่ 3.5-14 ผลการตรวจวัดสารอินทรียระเหยงาย (VOCs) ในบรรยากาศ ชวงฤดูแลง ระหวางวันที่ 3-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  

จุดตรวจวัด ดัชนีท่ีติดตามตรวจสอบ หนวย 

วันท่ีเก็บตัวอยาง 

มาตรฐาน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 

7. โรงเรียนวัดสระแกว อะซิทัลดไีฮด ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 45.8 42.1 52.4 14.4 10.2 11.1 14.9 ≤8601/ 
 อะซิโตน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 19.3 85.7 65.0 11.7 16.9 13.1 14.2 - 
 อะซิโตไนไตร ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 - 
 อะครอลีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 ≤0.551/ 
 อะครโิลไนไตร ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 ≤101/ 
 เบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 1.36 1.53 1.39 0.72 0.79 <0.13 0.83 ≤7.61/ 
 เบนซลิ คลอไรด ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 ≤121/ 
 โบรโมไดคลอโรมีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 - 
 โบรโมฟอรม ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.41 <0.41 <0.41 <0.41 <0.41 <0.41 <0.41 - 
 โบรโมมีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 ≤1901/ 
 1,3-บิวทาไดอีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 ≤5.31/ 
 นอรมัล-บิวทาแนล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 - 
 1-บิวทานอล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 - 
 คารบอนไดซลัไฟด ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 ≤1002/ 
 คารบอน เตตระคลอไรด ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 ≤1501/ 
 คลอโรเบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 - 
 คลอโรอีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - 
 คลอโรฟอรม ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.19 <0.19 <0.19 <0.19 17.8 <0.19 <0.19 ≤571/ 
 คลอโรมีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 1.85 2.24 1.95 1.91 1.87 1.95 1.83 - 
 ไซโคลเฮกเซน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ไซโคลเพนเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 - 
 1,2-ไดโบรโมอีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 ≤3701/ 
 1,2-ไดคลอโรเบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 - 
 1,3-ไดคลอโรเบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 - 
 1,4-ไดคลอโรเบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 ≤1,1001/ 
 ฟรีออน-12 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 2.36 2.69 2.43 2.52 2.92 <0.20 2.74 - 
 1,1-ไดคลอโรอีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 1,2-ไดคลอโรอีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 ≤481/ 
 1,1-ไดคลอโรอีธีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ซิส-1,2-ไดคลอโรอีธีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ไดคลอโรมีเธน (เมทธิลีน คลอไรด) ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 1.51 1.75 1.72 1.53 2.04 1.88 1.84 ≤2101/ 
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ 

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-113 
 

ตารางที่ 3.5-14 ผลการตรวจวัดสารอินทรียระเหยงาย (VOCs) ในบรรยากาศ ชวงฤดูแลง ระหวางวันที่ 3-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  

จุดตรวจวัด ดัชนีท่ีติดตามตรวจสอบ หนวย 

วันท่ีเก็บตัวอยาง 

มาตรฐาน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 

 1,2-ไดคลอโรโพรเพน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 ≤821/ 
 ซิส-1,3-ไดคลอโรโพรพีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 - 
 ทรานส-1,3-ไดคลอโรโพรพีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 - 
 ฟรีออน-114 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 - 
 ฟรีออน-22 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 1.77 3.38 1.68 1.84 3.85 34.2 1.83 - 
 1,4-ไดออกเซน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 ≤8601/ 
 เอธานอล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 10.4 12.5 11.2 <0.08 8.90 3.95 <0.08 - 
 เอทธิลเบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 0.79 <0.17 <0.17 - 
 เฮกซาแนล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 เฮกเซน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 3-เฮกซาโนน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ไอโซบิวทีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 - 
 ไอโซพรีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.11 <0.11 <0.11 2.86 5.94 5.92 5.01 - 
 ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - 
 เมทธาโครลีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 - 
 เมทธานอล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 - 
 เมทธิล บิวทิล คีโตน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 เมทธิล เอทธิล คีโตน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.12 <0.12 5.50 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 - 
 เมทธิล ไอโอไดด ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 - 
 เมทธิว ไอโซบิวทิล คีโตน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 เมทธิว เทอรท-บิวทิล อีเธอร ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 เมทธิว ไวนิล คีโตน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 - 
 เพนธาแนล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 เพนเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 - 
 2-เพนทาโนน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 3-เพนทาโนน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 โพรพาแนล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 - 
 1-โพรพานอล ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - 
 โพรไพรีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 - 
 สไตรีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 - 
 1,1,2,2-เตตระคลอโรอีเธน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 ≤831/ 
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คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-114 
 

ตารางที่ 3.5-14 ผลการตรวจวัดสารอินทรียระเหยงาย (VOCs) ในบรรยากาศ ชวงฤดูแลง ระหวางวันที่ 3-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  

จุดตรวจวัด ดัชนีท่ีติดตามตรวจสอบ หนวย 

วันท่ีเก็บตัวอยาง 

มาตรฐาน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 

 เตตระคลอโรเอทธีลีน (เตตระคลอโรอีธีน) ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 ≤4001/ 
 โทลูอีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 3.33 4.17 3.63 2.14 7.94 3.54 <0.15 - 
 ฟรีออน-113 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 - 
 1,2,4-ไตรคลอโรเบนซนี ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 - 
 1,1,1-ไตรคลอโรอีธีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 - 
 1,1,2-ไตรคลอโรอีธีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 - 
 ไตรคลอโรเอทธีลีน (ไตรคลอโรอีธีน) ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 ≤1301/ 
 ฟรีออน-11 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 1.21 1.33 1.20 1.35 1.45 1.36 1.36 - 
 1,2,3-ไตรเมทธิลเบนซีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 - 
 1,2,4-ไตรเมทธิลเบนซีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 - 
 1,3,5-ไตรเมทธิลเบนซีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 - 
 ไวนิลอะซีเตท ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 ไวนิลคลอไรด ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 ≤201/ 
 เมตา,พารา-ไซลีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.35 <0.35 <0.35 <0.35 1.68 <0.35 <0.35 - 
 ออโธ-ไซลีน ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 - 
หมายเหตุ : (-) หมายถึง ไมมีมาตรฐานกําหนด 

  1/ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กําหนดคาเฝาระวังสาํหรับสารอินทรียระเหยงายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง  

  2/ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (พ.ศ. 2555) เรื่อง กําหนดมาตรฐานกาซคารบอนไดซัลไฟดในบรรยากาศโดยทั่วไป 

ที่มา : ตรวจวัดโดยบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด (หองปฏิบัตกิารวิเคราะหเอกชน เลขทะเบียน ว-145, ISO/IEC 17025) 
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3.5.4 สภาพภูมิประเทศ 

 ขอบเขตการศึกษา 

ศึกษารวบรวมขอมูลลักษณะภูมิประเทศจากแหลงขอมูลทุติยภูมิและรายงานตางๆ ที่ เกี่ยวของ  

เพ่ือใชเปนขอมูลพ้ืนฐานประกอบการประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากโครงการ 

 วิธีการศึกษา 

รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ ไดแก  

 รวบรวมขอมูลลักษณะภูมิประเทศจังหวัดระยอง จากแผนพัฒนา 4 ป จังหวัดระยอง (พ.ศ. 2561-2564) 

 รวบรวมขอมูลลักษณะภูมิประเทศตําบลพลา จากแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป เทศบาลตําบลพลา  

(พ.ศ. 2561-2564) 

 รวบรวมขอมูลสภาพภูมิประเทศของพื้นที่โครงการ จากรายงานฉบับสมบูรณ โครงการวางแผนแมบท

โครงการศึกษาความเหมาะสม โครงการพัฒนาสนามบินอูตะเภาและพื้นที่โดยรอบ จังหวัดระยอง 

(ธันวาคม พ.ศ. 2561) 

 ผลการศกึษา 

(1) ลักษณะภมูิประเทศจังหวัดระยอง 

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดระยอง เปนที่ราบชายฝงที่ เกิดจากการทับถมของตะกอน 

บริเวณแองลุมน้ําระยองและที่ลาดสลับเนินเขาและภูเขา มีลักษณะเปนลอนลูกคลื่นสูงต่ําสลับกันไป โดยมีพ้ืนที ่

ทิวเขา 2 แนว คือ ทิวเขาชะเมาดานทิศตะวันออก สูงจากระดับน้ําทะเล 1,035 เมตร และทิวเขาที่อยูประมาณ

ก่ึงกลางของตัวจังหวัดเปนแนวยาวจากอําเภอเมืองระยองขึ้นไปทางเหนือจนสุดเขตจังหวัดเปนเนินเขาที่เตี้ยกวา คือ 

เขาขุนอินเขสจอมแห และเขางวงชาง มีแมน้ําสายสั้นๆ ซึ่งเกิดจากเทือกเขาจันทบุรีและเทือกเขาบรรทัดไหลลงสู 

อาวไทย แมน้ําที่สําคัญ ไดแก แมน้ําบางปะกง แมน้ําจันทบุรี แมน้ําระยอง ลักษณะชายฝงทะเลมีหาดทรายสวยงาม

และมีเกาะใหญนอยเรียงรายเลียบตามแนวชายฝงนับเปนทรพัยากรการทองเที่ยวที่สําคัญของประเทศ 

จังหวัดระยองอยูทิศตะวันออกของประเทศไทยระหวางเสนรุงที่  12-13 องศาเหนือ และ 

เสนแวงที่ 101–102 องศาตะวันออก มีพ้ืนที่ประมาณ 3,552 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,220,000 ไร  

อยูหางจากกรุงเทพมหานคร ไปดานทิศตะวันออกประมาณ 179 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดตอเขตอําเภอหนองใหญ อําเภอบอทอง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร ี

ทิศใต  ติดชายฝงอาวไทย ยาวประมาณ 100 กิโลเมตร 

ทิศตะวันออก ติดตอเขตอําเภอนายายอาม อําเภอแกงหางแมว จังหวัดจันทบุรี 

ทิศตะวันตก ติดตอเขตอําเภอสัตหีบ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
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(2) ลักษณะภมูิประเทศพื้นที่ตั้งสนามบินนานาชาติอูตะเภา 

สนามบินนานาชาติอูตะเภาตั้งอยูในพื้นที่ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง มีพื้นที่โดยรอบ

ประมาณ 12,689 ไร (รวมพ้ืนที่ใชประโยชนทางทหาร และพื้นที่เขตสงเสริมเมืองการบินภาคตะวันออก) อยูเหนือ

ระดับน้ําทะเล 13 เมตร ตั้งอยูดานทิศตะวันออกเฉียงใตของกรุงเทพมหานคร หางจากกรุงเทพมหานครประมาณ  

190 กิโลเมตร และหางจากพัทยาซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของอาเซียนเปนระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร 

ภูมิประเทศของเทศบาลมีลักษณะเปนที่ราบลุม ติดชายทะเลและภูเขาพื้นที่สวนใหญเปนดินรวนปนทราย โดยเทศบาล

ตําบลพลา อยูดานทิศตะวันตกเฉียงใตของอําเภอบานฉาง หางจากอําเภอบานฉางประมาณ 9 กิโลเมตร หางจาก

จังหวัดระยอง 33 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดตอกับเทศบาลเมืองบานฉาง 

ทิศตะวันออก  ติดตอกับเทศบาลตําบลบานฉาง 

ทิศใต   ติดตอกับชายฝงทะเลอาวไทย ยาวประมาณ 8 กิโลเมตร 

ทิศตะวันตก  ติดตอกับองคการบริหารสวนตําบลพลูตาหลวง  

(3) สภาพภูมิประเทศของพื้นที่สําหรับการพัฒนา 

พื้นที่สําหรับการพัฒนาสนามบินนานาชาติอูตะเภา (สวนขยาย) เปนพื้นที่ที่ตั้งอยูทางดาน 

ทิศตะวันออกของทางวิ่งที่ 1 โดยลักษณะพื้นที่สําหรับการปฏิบัติการของอากาศยาน จะตองมีระดับพื้นผิวหนาดิน 

ที่เหมาะสม โดยกําหนดใหมีความลาดชันอยูในชวงรอยละ 1 เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดขององคการการบินพลเรือน

ระหวางประเทศ (ICAO) และระดับหัวทางวิ่ง (Runway Threshold Level) ที่กําหนดโดยการวางแผนพื้นผิวจํากัด 

สิ่งกีดขวาง (Obstacle Limitation) 

จากการสํารวจของโครงการวางแผนแมบทโครงการศึกษาความเหมาะสมโครงการพัฒนาสนามบิน

อูตะเภา และพื้นที่โดยรอบ จังหวัดระยอง ดวยเทคโนโลยีไลดาร (Airborne Lidar Survey) ครอบคลุมพื้นที ่

45 ตารางกิโลเมตร ซึ่งดําเนินการบินสํารวจ เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561 ในเขตสนามบินและบริเวณเนินเขา 

ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของสนามบินอูตะเภา ผลการสํารวจสภาพภูมิประเทศ พบวา พื้นที่ในเขตสนามบิน 

มีระดับความสูงของพื้นที่เพิ่มขึ้นจากบริเวณดานตะวันตกเฉียงใตไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ แผนที่สภาพภูมิประเทศ

จากการสํารวจดวยเทคโนโลยีไลดาร แสดงดังรูปที่ 3.5-9 และรูปที่ 3.5-10 จากการสํารวจสามารถระบุไดวา  

มีทางน้ําที่กวางขวางตัดผานเฉียงพื้นที่ตั้งโครงการจากดานทิศตะวันตกเฉียงใตไปยังทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และ 

มีพื้นที่บางสวนเปนเนินเขาขนาดเล็ก แนวทางน้ําดังกลาวแสดงดังรูปที่ 3.5-11 ซึ่งเปนแนวทางน้ําที่เกิดจากการไหล 

กัดเซาะของน้ําผิวดินตามลักษณะภูมิประเทศที่เปนเนินสูงทางดานเหนือแลวลาดลงสูดานใตและเปนทางน้ําที่อยู

ภายในเขตสนามบินเทานั้น ไมไดเปนทางน้ําสาธารณะที่ตอเนื่องกับภายนอกสนามบินแตอยางใด เนื่องจากบริเวณ

ดังกลาวเปนพื้นที่ที่เก่ียวของกับการเคลื่อนที่ของอากาศยาน พื้นที่บริเวณนี้จะออกแบบใหตองปรับระดับใหมทั้งหมด 

เพื่อใหมีระดับสอดคลองกับระดับของทางวิ่งและทางขับ รวมทั้งความลาดเอียงไดกําหนดใหไมเกิน 1.5%  

ตามมาตรฐานขององคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (ICAO)  
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  ที่มา :  โครงการวางแผนแมบทโครงการศกึษาความเหมาะสมโครงการพัฒนาสนามบินอูตะเภาและพื้นที่โดยรอบ จังหวัดระยอง  

(U-Tapao Airport Master Plan), สํารวจเมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561 

รูปที่ 3.5-9 แผนที่แสดงสภาพภูมิประเทศบริเวณที่ตั้งโครงการที่สํารวจดวยวิธี LIDAR 
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(U-Tapao Airport Master Plan), สํารวจเมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561 

รูปที่ 3.5-10 ภาพถายสภาพภูมิประเทศบริเวณที่ตั้งโครงการที่สํารวจดวยวิธี LIDAR 
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รูปที่ 3.5-11 สภาพทางน้ําปจจุบัน บริเวณพื้นที่ที่จะกอสรางทางขับ และอโุมงคลอดใตทางวิ่ง 
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3.5.5 ธรณีวิทยาและแผนดินไหว 

 ขอบเขตการศึกษา 

ศึกษาสภาพธรณีวิทยา ธรณีสัณฐาน และการเกิดแผนดินไหวที่อาจกอใหเกิดผลกระทบและขอจํากัด 

ตอโครงการ  

 วิธีการศึกษา 

รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ ไดแก  

 รวบรวมขอมูลลักษณะทางธรณีวิทยาและแผนดินไหวของจังหวัดระยองในประเทศไทย ระหวางป 

พ.ศ. 2556-2560 จากกรมทรัพยากรธรณ ี

 สถิติขอมูลแผนดินไหวที่มีผลกระทบตอประเทศไทย ระหวางป พ.ศ. 2556-2560 จากกรมอุตุนิยมวิทยา 

 ผลการศกึษา 

(1) ลักษณะทางธรณีวิทยาของจังหวัดระยอง 

ลักษณะของแผนดินและพ้ืนที่จังหวัดระยองมีหลักฐานทางธรณีวิทยาชี้ใหเห็นวาผานกระบวนการ

เปลี่ยนแปลง (Geological Process) มายาวนานกวา 360 ลานป จนปรากฏเปนรูปลักษณะสัณฐานดังใหเห็น 

ในปจจุบัน ไดแก พื้นที่ภูเขา พื้นที่ลอนคลื่น ที่ราบลุม พื้นที่ชายฝงทะเล และพื้นที่เกาะตางๆ ซึ่งรองรับดวยหินแข็ง

อายุตั้งแต 360 ลานป จนถึงตะกอนปจจุบัน มีทั้งตะกอน หินแปร หินอัคนี และตะกอนรวน รายละเอียดแสดงดัง 

รูปที่ 3.5-13 และภาพขยายแสดงลักษณะทางธรณีวิทยาบริเวณพ้ืนที่โครงการแสดงดังรูปที่ 3.5-13 
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ 

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
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 ที่มา : กรมทรัพยากรธรณีวิทยา, พ.ศ. 2550 สืบคนจาก http://www.dmr.go.th/download/pdf/Central_East/rayong.pdf เมื่อวันที ่7 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

รูปที่ 3.5-12 แผนที่ธรณีวิทยาจังหวัดระยอง 
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คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 
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ที่มา : ดัดแปลงโดยการขยายจากแผนทีธ่รณวีิทยาของกรมทรัพยากรธรณีวิทยา, พ.ศ. 2564 

รูปที่ 3.5-13 ภาพขยายแสดงลักษณะทางธรณีวิทยาบริเวณพื้นที่โครงการ 
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาต ิ

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อาํเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
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ลักษณะทางธรณีวิทยาของภูมิประเทศแตละแบบมีความแตกตางกัน โดยเฉพาะพ้ืนที่ภูเขามีหินแข็ง 

ที่ปรากฏใหเห็นทั้งชนิดหินแปร หินตะกอน และหินอัคนี ที่มีอายุแตกตางกันตั้งแตยุคคารบอนิเฟอรัส (อายุประมาณ 

286-360 ลานป) จนถึงยุคเทอรเชียรี (อายุประมาณ 66.4 ลานป) พื้นที่ลอนคลื่น ตะพักลําน้ําและพื้นที่ราบลุม  

เกิดจากการสะสมของตะกอนรวน สวนพื้นที่เกาะสวนใหญเปนหินแปร บริเวณพื้นที่อาวไทยเปนการสะสมตัว 

ของตะกอนชายหาดโดยน้ําทะเล ทั้งนี้ พื้นที่จังหวัดระยองรอยละ 75 รองรบัดวยหินตะกอน หินแปร และตะกอนรวน  

ซึ่งจําแนกหินตะกอนและหินแปร 5 หนวย และตะกอนรวน 6 หนวย โดยหินตะกอนเกิดจากการสะสมและตกตะกอน

ทับถมของเศษหิน ดิน ทราย ที่แตกหลุดหรือถูกชะละลายออกมาจากหินเดิม โดยตัวการตามธรรมชาติ เชน น้ํา ลม 

ธารน้ําแข็ง น้ําทะเล พัดพาตะกอนไปทับถมในแองสะสมตัว ตะกอนที่สะสมมากจะมีการกดทับอัดตัวกันแนน  

สวนหินแปร เปนหินที่เกิดจากการแปรสภาพของหินเดิม ซึ่งเปนหินตะกอน หินอัคนี และหินแปร ภายใตอิทธิพล 

ความรอนหรือความดัน หรือสองอยาง กระบวนการแปรสภาพทําใหเกิดการเรียงตัวของเม็ดแรหรือเกิดแรใหมขึ้น  

(ที่มา : การจําแนกเขตเพื่อการจัดการดานธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี จังหวัดระยอง พ.ศ. 2551 และ 

กรมทรัพยากรธรณ,ี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 

ลักษณะหินบริเวณพื้นที่โครงการ พบ 2 ประเภท (ดังแสดงในรูปที่ 3.5-13) คือ 

1. ตะกอนน้ําพา (Qa) : กรวด ทราย ทรายแปง และดินเหนียว 

2. ตะกอนผุพังอยูกับที่ และตะกอนหินเชิงเขา (Qc) : หินแกรนิตผุ ทราย ทรายแปง เศษหิน  

ดินลูกรัง และดินเทอราโรซา 

(2) แผนดินไหว 

แผนดินไหวที่สงผลตอความสั่นสะเทือนในประเทศไทย เกิดจากแหลงกําเนิดแผนดินไหว 2 ลักษณะ 

ไดแก แหลงกําเนิดแผนดินไหวจากรอยเลื่อนภายนอกประเทศในบริเวณประเทศเมียนมาร จีนตอนใต สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ทะเลอันดามัน และแหลงกําเนิดแผนดินไหวจากรอยเลื่อนภายในประเทศซึ่งสวนใหญ 

อยูในภาคตะวันตกของประเทศ เชน รอยเลื่อนเจดียสามองค รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ และรอยเลื่อนระนอง เปนตน 

รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3.5-14 

จากขอมูลสถิติการเกิดแผนดินไหวที่มีผลกระทบตอประเทศไทย ระหวางป พ.ศ. 2556 – 2560  

แสดงดังตารางที่ 3.5-15 สรุปไดวา ศูนยกลางการเกิดแผนดินไหวที่มีผลกระทบตอประเทศไทยนั้นมีขนาดระหวาง 

2.2-6.8 ตามมาตราริคเตอร ซึ่งจากแผนที่บริเวณเสี่ยงภัยแผนดินไหวของประเทศไทยแสดงดังรูปที่ 3.5-15 พบวา 

พื้นที่จังหวัดระยองและพื้นที่ศึกษาของโครงการไมมีกลุมรอยเลื่อนมีพลังพาดผาน โดยอยูในพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินไหว

ระดับ 1 เทียบกับความรุนแรง 3-4 เมอรคัลลี กลาวคือเปนระดับที่จะทําใหบุคคลที่อยูบนอาคารสูงรูสึกวา 

มีแผนดินไหว (ความเสี่ยงนอย แตอาจมีความเสียหายบาง) 
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาต ิ

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อาํเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
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ที่มา : กรมทรัพยากรธรณ,ี มีนาคม พ.ศ. 2555 

รูปที่ 3.5-14 รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย 
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาต ิ

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อาํเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.5-15 สถิติขอมูลแผนดินไหวที่มีผลกระทบตอประเทศไทย ระหวางป พ.ศ. 2556-2560 

วัน เดือน ป ศูนยกลาง 
ขนาด/ความรุนแรง  

(ริกเตอร) 
บันทึกเหตุการณ 

7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 ประเทศพมา  

(21.10N , 99.85E) 

4.3 รูสึกสั่นไหวท่ี อ.แมสาย จ.เชียงราย 

2 มีนาคม พ.ศ. 2556 ต.ทุงฝาย อ.เมือง จ.ลําปาง 

(18.36N , 99.56E) 

3.4 รูสึกสั่นไหวท่ี ต.ตนฝาย ต.พิชัย  

ต.ตนธงชัย จ.ลําปาง 

5 เมษายน พ.ศ. 2556 ต.แมวิน อ.แมวาง จ.เชียงใหม 

(18.64N , 98.72E) 

2.9 รูสึกสั่นไหวท่ี อ.แมวาง อ.หางดง  

อ.เมือง จ.เชียงใหม 

11 เมษายน พ.ศ. 2556 ประเทศพมา (18.96N , 7.68E) 5.1 รูสึกสั่นไหวท่ี จ.แมฮองสอน 

7 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ประเทศพมา  

(20.70N , 99.84E) 

5.4 รูสึกสั่นไหวท่ี อ.แมสาย อ.เมือง  

จ.เชียงราย 

7 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ต.ทุงป อ.แมวาง จ.เชียงใหม 

(18.61N , 98.74E) 

3.1 รูสึกสั่นไหวท่ี อ.แมวาง อ.สันปาตอง  

จ.เชียงใหม 

2 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ตอนเหนือของเกาะสมุาตรา  

ประเทศอินโดนีเซยี 

(4.64N , 96.56E) 

6.0 รูสึกสั่นไหวท่ี จ.ภูเก็ต จ.พังงา  

และอาคารสูงในกรุงเทพมหานคร 

1 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ต.แมปม อ.เมือง จ.พะเยา 

(19.29N , 99.84E) 

3.7 รูสึกสั่นไหวท่ี อ.แมใจ จ.พะเยา 

20 กันยายน พ.ศ. 2556 อ.แมจัน จ.เชียงราย 

(20.23N , 99.95E) 

2.4 รูสึกสั่นไหวท่ี อ.แมสาย จ.เชียงราย 

11 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ต.ทุงหลวง อ.พราว จ.เชียงใหม 

(19.32N , 99.24E) 

4.1 รูสึกสั่นไหวท่ี ต.สันทราย อ.พราว 

จ.เชียงราย 

1 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ต.จําปาหวาย อ.เมือง จ.พะเยา 

(19.04N , 99.96E) 

3.2 รูสึกสั่นไหวท่ี อ.ดอกคําใต จ.พะเยา 

21 มีนาคม พ.ศ. 2557 หมูเกาะนิโคบาร ประเทศอินเดีย 

(7.64N , 94.21E) 

6.4 รูสึกสั่นไหวท่ี อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ต.ดงมะดะ อ.แมลาว จ.เชียงราย 

(19.75N , 99.69E) 

6.3 รูสึกสั่นไหวท่ี จ.เชียงราย จ.แพร  

จ.แมฮองสอน จ.อุตรดิตถ จ.พิษณุโลก  

จ.เชียงใหม และตึกสูงใน

กรุงเทพมหานคร  

24 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 อ.นานอย จ.นาน  

(18.40N , 100.77E) 

3.6 รูสึกสั่นไหวท่ี ต.ในเวยีง อ.เมือง จ.นาน 

24 ตุลาคม พ.ศ. 2557 อ.ดอกคําใต จ.พะเยา 

(19.10N , 100.09E) 

3.6 รูสึกสั่นไหวท่ี อ.ดอกคําใต จ.พะเยา 

6 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ยูนนาน ประเทศจีน 

(23.29N , 100.29E) 

5.9 รูสึกสั่นไหวท่ี จ.เชียงราย จ.เชียงใหม  

และกรุงเทพมหานคร 

19 มกราคม พ.ศ. 2558 ต.เวยีงมอก อ.เถิน จ.ลาํปาง  

(17.50N , 99.35E) 

2.8 รูสึกสั่นไหวท่ี อ.เถิน จ.ลําปาง 
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาต ิ

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อาํเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.5-15 สถิติขอมูลแผนดินไหวที่มีผลกระทบตอประเทศไทย ระหวางป พ.ศ. 2556-2560 

วัน เดือน ป ศูนยกลาง 
ขนาด/ความรุนแรง  

(ริกเตอร) 
บันทึกเหตุการณ 

20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558 อาวพังงา ดานทิศใตของ  

เกาะยาวใหญ อ.เกาะยาว  

จ.พังงา (7.87N , 98.57E) 

4.0 รูสึกสั่นไหวท่ี อ.เมือง อ.กะทู  

อ.ถลาง จ.ภูเก็ต, เกาะยาวใหญ จ.พังงา 

25 มีนาคม พ.ศ. 2558 นอกชายฝงดานทิศตะวันออก 

ของ จ.ภูเก็ต  

(7.89N , 98.52E) 

3.8 รูสึกสั่นไหวท่ี อ.เมือง อ.กะทู  

อ.ถลาง จ.ภูเก็ต, เกาะยาวใหญ จ.พังงา 

6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ในทะเลบริเวณ อ.เกาะยาว  

จ.พังงา (7.85N, 98.54E) 

4.6 รูสึกสั่นไหวบริเวณ จ.พังงา จ.ภูเก็ต 

และ จ.กระบี่ 

7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ในทะเลบริเวณ อ.เกาะยาว  

จ.พังงา (7.84N, 98.51E) 

4.5 รูสึกสั่นไหวบริเวณ จ.พังงา  

จ.ภูเก็ต และ จ.กระบี่ 

24 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ประเทศพมา  

(20.56N, 99.02E) 

5.1 รูสึกสั่นไหวบริเวณ จ.เชียงใหม  

จ.เชียงราย และ จ.แมฮองสอน 

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

จ.กาญจนบุรี  

(15.01N , 98.47E) 

4.8 รูสึกสั่นไหวบริเวณ อ.สังขละบุร ี

อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 

16 สิงหาคม พ.ศ. 2558 อ.พาน จ.เชียงราย  

(19.62N , 99.73E) 

3.0 รูสึกสั่นไหวบริเวณ ต.เมืองพาน  

อ.พาน จ.เชียงราย 

20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี  

(15.00N , 98.42E) 

4.5 รูสึกสั่นไหวบริเวณ อ.ทองผาภูม ิ

อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุร ี

7 ตลุาคม พ.ศ. 2558 ต.แมสรวย อ.แมสรวย จ.เชียงราย  

(19.68N , 99.57E) 

2.4 รูสึกสั่นไหวบริเวณ อ.แมสรวย  

จ.เชียงราย 

8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 หมูเกาะนิโคบาร ประเทศอินเดีย  

(6.79N , 94.50E) 

6.2 รูสึกสั่นไหวท่ี อ.เมือง จ.ภูเก็ต  

อ.ตะกั่วปา จ.พังงา อ.เมือง  

จ.สุราษฎรธานี อ.เมอืง จ.กระบี่ 

16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 อ.พาน จ.เชียงราย 

(19.69N , 99.70E) 

2.2 รูสึกสั่นไหวบริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย 

6 มกราคม พ.ศ. 2559 ต.แมเหาะ อ.แมสะเรียง  

จ.แมฮองสอน (18.20N , 98.06E) 

3.5 รูสึกสั่นไหวท่ี อ.แมสะเรียง จ.แมฮองสอน 

10 มกราคม พ.ศ. 2559 ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี  

จ.กาญจนบุรี (14.08N , 99.47E) 

2.3 รูสึกสั่นไหวท่ี อ.เมือง จ.กาญจนบุร ี

31 มีนาคม พ.ศ. 2559 ในทะเล ใกลเกาะยาวใหญ  

จ.พังงา (7.92N , 98.54E) 

2.4 รูสึกสั่นไหวท่ี อ.เกาะยาวใหญ จ.พังงา 

18 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ในทะเล ใกลเกาะยาวใหญ  

จ.พังงา (7.99N, 98.52E) 

3.1 รูสึกสั่นไหวท่ี อ.เกาะยาวใหญ จ.พังงา 

24 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ประเทศพมา  

(21.06N , 94.45E) 

6.8 รูสึกสั่นไหวท่ีบริเวณ จ.เชียงใหม  

จ.เชียงราย และกรุงเทพมหานคร 
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ตารางที่ 3.5-15 สถิติขอมูลแผนดินไหวที่มีผลกระทบตอประเทศไทย ระหวางป พ.ศ. 2556-2560 

วัน เดือน ป ศูนยกลาง 
ขนาด/ความรุนแรง  

(ริกเตอร) 
บันทึกเหตุการณ 

14 ตุลาคม พ.ศ. 2559 อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 

(14.69N , 101.38E) 

3.0 รูสึกสั่นไหวท่ีบริเวณ อ.ปากชอง  

จ.นครราชสีมา 

29 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ประเทศพมา 

(17.35N , 97.86E) 

4.5 รูสึกสั่นไหวท่ีบริเวณ อ.เมืองตาก  

อ.แมสอด อ.ทาสองยาง จ.ตาก 

7 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา 

อินโดนีเซีย (5.32N , 96.07E) 

6.5 รูสึกสั่นไหวท่ีบริเวณ จ.กระบ่ี จ.สงขลา  

และ จ.ภูเก็ต 

8 มกราคม พ.ศ. 2560 อ.อุมผาง จ.ตาก  

(16.10N , 98.70E) 

3.9 รูสึกสั่นไหวท่ีบริเวณ อ.อุมผาง จ.ตาก 

15 มกราคม พ.ศ. 2560 อ.จอมทอง จ.เชียงใหม 

(18.56N , 98.52E) 

4.2 รูสึกสั่นไหวท่ีบริเวณ จ.แมฮองสอน  

และ จ.เชียงใหม 

6 เมษายน พ.ศ. 2560 อ.หลังสวน จ.ชุมพร  

(10.03N , 99.16E) 

2.9 รูสึกสั่นไหวท่ีบริเวณ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 

18 เมษายน พ.ศ. 2560 ประเทศพมา 

(20.71N , 100.12E) 

5.1 รูสึกสั่นไหวท่ีบริเวณ อ.เมือง อ.แมจัน  

อ.แมสาย อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 

22 เมษายน พ.ศ. 2560 อ.นานอย จ.นาน 

(18.35N , 100.87E) 

3.9 รูสึกสั่นไหวท่ีบริเวณ อ.นานอย อ.เวยีงสา  

จ.นาน 

ที่มา : สถิติแผนดินไหวที่มีผลกระทบตอประเทศไทย, สํานักเฝาระวังแผนดินไหว กรมอุตุนยิมวิทยา 

สืบคนจาก http://www.seismology.tmd.go.th/earthquakestat.html, สืบคนเม่ือ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

  

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 3-128 
 

 
ที่มา : กรมทรัพยากรธรณ,ี ตุลาคม พ.ศ. 2556 

รูปที่ 3.5-15 แผนที่บริเวณเสี่ยงภัยแผนดินไหวของประเทศไทย 
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3.5.6 ทรัพยากรดิน 

 ขอบเขตการศึกษา 

ศึกษาสภาพดิน การทรุดตัวของแผนดินบริเวณพื้นที่โครงการและพ้ืนที่โดยรอบโครงการที่อาจกอใหเกิด

ผลกระทบและขอจํากัดตอโครงการ 

 วิธีการศึกษา 

รวบรวมและทบทวนขอมูลทุติยภูมิ ไดแก 

 ขอมูลทรพัยากรดินในบริเวณพื้นที่ศึกษาจากกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2559 

 รายงานผลการสํารวจสภาพชั้นดินของสนามบินนานาชาติอูตะเภา (ผลการสํารวจทางปฐพีกลศาสตร

และสภาพธรณีวิทยา) 

 ขอมูลคุณลักษณะทางเทคนิคดานธรณีวิทยา จากรายงานฉบับสมบูรณ โครงการวางแผนแมบท

โครงการศึกษาความเหมาะสม โครงการพัฒนาสนามบินอูตะเภาและพื้นที่โดยรอบ จังหวัดระยอง 

(ธันวาคม พ.ศ. 2561) 

 ผลการศกึษา 

(1) สภาพดินของจังหวัดระยอง 

โครงการตั้งอยู ในพื้นที่อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง จากการตรวจสอบขอมูลกลุมชุดดิน 

ของกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2559 พบวา อําเภอบานฉาง จัดอยูในพ้ืนที่กลุมชุดดินในพ้ืนที่ดอนที่อยูในเขตดินชื้น  

ของกลุมชุดดินที่ 43 มีเนื้อที่ประมาณ 70,644 ไร หรอื 3.18 เปอรเซ็นตของพ้ืนที่ แสดงดังรูปที่ 3.5-16 รายละเอียดดังนี้ 

ลักษณะเดน : กลุมดินทรายลึกมากที่เกิดจากตะกอนลําน้ําหรือสันทรายชายทะเล เนื้อดินเปนพวก

ดินทรายบางแหงมีเปลือกหอยปะปนอยูในเนื้อดินมีสีเทา สีเทาถึงสีขาว หรือสีน้ําตาลปนเทา หรือสีเหลือง ปฏิกิริยาดิน

เปนกรดเล็กนอยถึงเปนดาง การระบายน้ําคอนขางดีมาก ความอุดมสมบูรณต่ํา 

คุณสมบัติดิน : เปนกลุมชุดดินที่พบในเขตฝนตกชุก เชน ภาคใต ภาคตะวันออก หรือบริเวณชายฝง

ทะเล เกิดจากตะกอนทรายชายทะเล หรือจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยาย 

มาทับถม ของพวกวัสดุเนื้อหยาบ มีสภาพพื้นที่คอนขางราบเรยีบหรือเปนลูกคลื่นลอนลาด พบบริเวณหาดทราย สันทราย

ชายทะเล หรือบริเวณที่ลาดเชิงเขา เปนดินลึก มีการระบายน้ําคอนขางมากเกินไป เนื้อดินเปนพวกดินทราย ดินมีสีเทา  

สีน้ําตาลออน หรือเหลือง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง ถาพบ

บรเิวณสันทรายชายทะเลจะมีเปลือกหอยปะปนอยูในเนื้อดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนดางปานกลาง 

ปญหา : เนื้อดินเปนทรายจัด ทําใหมีความสามารถในการอุมน้ําไดนอย พืชจะแสดงอาการขาดน้ํา

อยูเสมอ นอกจากนี้ดินยังมีความอุดมสมบูรณต่ํามาก 
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ที่มา : กองสํารวจดินและวิจัยทรพัยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2563, แผนที่ชุดดินรายจังหวัดมาตราสวน 1:25,000 ของประเทศไทย จาก http://oss101.ldd.go.th/soilr/Main%20050164%20Soil%20Group.html สืบคนเมื่อวันที ่21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

รูปที่ 3.5-16 แผนที่ชุดดินจังหวัดระยอง 
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(2) สภาพดินบริเวณพื้นที่โครงการ 

พื้นที่โครงการตั้งอยูในตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง รายละเอียดกลุมชุดดินบริเวณ

พื้นที่โครงการ แสดงดังตารางที่ 3.5-16 และรูปที่ 3.5-17 

ตารางที่ 3.5-16 ขอมูลกลุมชุดดินพื้นที่โครงการ 

กลุมชุดดิน รายละเอียด 

24 ลักษณะเดน : กลุมดินเหนียวลกึถึงลึกมากที่เกิดจากตะกอนลําน้ําหรือวัตถุตนกําเนิดดินเน้ือละเอียด ปฏิกิริยาดิน

เปนกรดจัดมาก การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณตํ่า 

คุณสมบัติดิน : เปนกลุมชุดดินท่ีพบในเขตฝนตกชุก เชน ภาคใต ภาคตะวันออก วัตถุตนกําเนิดดินเกิด 

จากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถมของวัสดุเน้ือละเอียด  

ที่มาจากหินตนกําเนิดชนิดตางๆ ท้ังหินอัคนี หินตะกอน หรือหินแปร พบบริเวณพ้ืนทีด่อน มีลักษณะเปนลูกคลื่น

จนถึงพ้ืนที่เนินเขา เปนดินลึกมาก มีการระบายนํ้าดี เนื้อดินเปนพวกดินเหนียว สีดินเปนสีน้ําตาล สีเหลือง 

หรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง 

ปญหา : ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า ในบริเวณพ้ืนที่ท่ีมีความลาดชันและเนื้อดินบนมีทรายปน จะมีอัตราเสี่ยง 

ตอการชะลางพังทลายของดินสูง หากมีการจัดการดินไมเหมาะสม 

40 ลักษณะเดน : กลุมดินทรายที่มีชั้นดานอินทรียภายในความลึก 100 เซนติเมตร จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรด

เล็กนอยถึงเปนกลาง การระบายน้ําคอนขางมากอยูบนชั้นดินที่มีการระบายน้ําดีปานกลางถึงคอนขางเลว  

ความอุดมสมบูรณต่ํา 

สมบัติดิน : เปนกลุมชุดดินที่พบบริเวณหาดทรายเกาหรือสันทรายชายทะเล เกิดจากตะกอนทรายชายทะเล  

พบบนพ้ืนที่ดอนท่ีมีสภาพพื้นที่คอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยเปนดินลึกปานกลางถึงชั้น 

ดานอินทรีย มีการระบายนํ้าดีปานกลาง เนื้อดินเปนทรายจัด สีดินบนเปนสีเทาแก ใตลงไปเปนชั้นทรายสีขาว 

และดินลาง ระหวางความลึก 50-100 เซนติเมตร เปนชั้นท่ีมีการสะสมของพวกอินทรียวัตถุ เหล็กหรือฮิวมัส  

สีนํ้าตาล สีแดง ชั้นเหลาน้ีมีการเชื่อมตัวกันแนนแข็งเปนชั้นดานอินทรีย มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดปานกลาง 

ปญหา : ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํามาก และเนื้อดินคอนขางเปนทรายจัด ไมมีธาตุอาหารที่เปนประโยชนตอพืช

หลงเหลืออยู และพืชมักแสดงอาการขาดธาตุอาหารใหเห็น ในชวงฤดูแลงชั้นดานจะแหงและแข็งมาก รากพืช 

ไมสามารถไชชอนผานไปได สวนในชวงฤดฝูนจะเปยกแฉะและมีนํ้าแชขัง 

43 ลักษณะเดน : กลุมดินต้ืนถึงลูกรัง เศษหินหรือกอนหิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด การระบายนํ้าของดินดี 

ถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ํา 

สมบัติดิน : เปนกลุมชุดดินที่พบในเขตฝนตกชุก เชน ภาคใต ภาคตะวันออก เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดิน 

พวกตะกอนลําน้ํา หรือจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถม  

ของวัสดุเนื้อละเอียดท่ีมาจากพวกหินตะกอน พบบริเวณพื้นที่ดอน ที่มีสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นจนถึงเนินเขา  

เปนกลุมดินรวนหรือดินเหนียวท่ีมีลูกรัง เศษหิน หรือกอนกรวดปะปนมาก ภายในความลึก 50 เซนติเมตร มีการ

ระบายนํ้าดี กรวดสวนใหญเปนพวกหินกลมมน หรือเศษหินที่มีเหล็กเคลือบ สีดินเปนสีน้ําตาลออน สีเหลือง 

หรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง 

ปญหา : เปนดนิตื้นถึงช้ันลูกรัง เศษหินหรือกอนกรวดภายในความลึก 50 เซนติเมตร จากผิวดิน บางพ้ืนท่ีพบลูกรัง 

เศษหิน หรือกอนกรวดกระจัดกระจายท่ัวไปอยูบริเวณผิวหนาดิน มีความอุดมสมบูรณต่ํา บริเวณที่มีความลาดชัน

สูงจะมีปญหาเก่ียวกับการชะลางพังทลายของหนาดินไดงาย 
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ตารางที่ 3.5-16 ขอมูลกลุมชุดดินพื้นที่โครงการ 

กลุมชุดดิน รายละเอียด 

59 ลักษณะเดน : กลุมดินรวนหยาบหรือดินรวนละเอียดท่ีเกิดจากดินตะกอนน้ําพาเชิงซอน ชั้นดินมีลักษณะเปนชั้น

สลับ เนื้อดินไมแนนอนขึ้นอยูกับตะกอนท่ีมาทับถม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง การระบายน้ําเลว 

ถึงคอนขางเลว 

สมบัติดิน : กลุมดินนี้พบบริเวณที่ราบลุมหรือบริเวณพื้นลางของเนิน หรือหุบเขา ที่มีสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบ 

ถึงคอนขางราบเรียบ เปนหนวยผสมของดินหลายชนิดท่ีเกิดจากตะกอนลํานํ้าพัดพามาทับถมกัน ดินท่ีพบ 

สวนใหญมีการระบายน้ําคอนขางเลวถึงเลว มีลักษณะและคุณสมบัติตางๆ ไมแนนอน เชน เน้ือดิน สีดิน ความลึก

ของดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง สวนมากมีกอนกรวดและเศษหินปะปนอยูในเนื้อดินดวย 

ปญหา : - 

ML ลักษณะเดน : ที่ดินดัดแปลง/พ้ืนท่ีถม 

สมบัติดิน : - 

ปญหา : - 

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, พ.ศ. 2559 สืบคนจาก http://gisinfo.ldd.go.th/cd_search_land_map.html เมื่อวันที ่20 ตุลาตม พ.ศ. 2564 
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ที่มา : ดัดแปลงจากกรมพัฒนาที่ดิน, พ.ศ. 2559 สืบคนจาก http://gisinfo.ldd.go.th/cd_search_land_map.html เมื่อวันที ่20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

รูปที่ 3.5-17 กลุมชุดดินบริเวณพื้นที่โครงการ 
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(3) คุณลักษณะทางเทคนิคดานธรณีวิทยาพื้นที่โครงการ 

ขอมูลการสํารวจทางเทคนิคดานธรณีวิทยาครอบคลุมพ้ืนที่ของโครงการ พบวา ระดับดินเดิม 

ในพื้นที่โครงการมีการเปลี่ยนแปลงจากทิศใตใกลแนวชายฝงทะเลที่ระดับ +2 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 

(ม.รทก.) ไลระดับสูงข้ึนโดยประมาณที่ระดับ +40 ม.รทก. ในทิศเหนือ โดยจะมีเนินหินเตี้ยๆ กระจายอยูทางดาน 

ทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันออกเฉียงใตของพื้นที ่

การวางแนวเจาะสํารวจชั้นดินกําหนดไว 14 หลุมเจาะ และ 4 หลุมทดสอบ กระจายไปทั่วทั้งพื้นที่

โครงการ ผลจากการเจาะสํารวจชั้นผิวดิน โดยทั่วไปของพื้นดินเดิมหรือดินถมเปนชั้นดินเหนียวลึกลงไปประมาณ  

2 เมตร ชั้นดินถัดลงไปเปนดินตกตะกอนประเภท Alluvial/Colluvial/Resi Deposits ซึ่งประกอบดวย 

 ดินรวนจนถึงดินเหนียวหนาแนนปานกลาง หรือดินเหนียวละเอียดถึงดินทรายแข็งปานกลาง 

 ดินเหนียวปนทรายหยาบแข็งปานกลางจนถึงแข็งมาก 

 ดินเหนียวหนาแนนปานกลางจนถึงหนาแนนมาก ไปจนถึงทรายหยาบ 

 ชั้นหินแกรนิตผุหนาแนนมาก 

เกณฑ เฉลี่ ยความแข็ งของชั้ นดินตกตะกอนประเภท Alluvial/Colluvial/Resi Deposits  

จะเพิ่มมากขึ้นตามความลึกของชั้นดิน และจะมีความแข็งมากที่สุดเมื่อใกลจะถึงชั้นหินผุ มีความเปนไปไดที ่

แกนหินแกรนิตผุที่แข็งมากหรือคอนขางแข็งจะถูกหุมลอมไปดวยชั้นหินเหนียวหนาแนน/ชั้นทรายแข็ง  

ในสวนที่เปนชั้นหินประกอบดวยหินแกรนิตผุระดับปานกลางจนถึงผุนอย พบวา 6 หลุมเจาะ  

เปนหินหนามากเริ่มตั้งแตจากระดับความสูง +26.92 ม.รทก. (ที่ความลึก 9.3 เมตร บริเวณเนินหินดานทิศเหนือของ

โครงการ) ลดระดับลงมาจนถึงระดับความสูง -18.14 ม.รทก. (ที่ความลึก 28 เมตร ของหลุมเจาะบริเวณกลางพ้ืนที่

โครงการ) 

สวนหลุมเจาะที่เหลือ 8 หลุม เมื่อเจาะลึกลงประมาณ 22 ถึง 30 เมตร จากระดับผิวดินเดิมจนถึง 

ชั้นดินตกตะกอน มีความหนาแนนมากเพียงพอ โดยที่ไมจําเปนตองเจาะลึกลงไปหาชั้นหินที่อยูระดับต่ําลงไปกวานี้ 

และแสดงใหเห็นวาระดับความลึกของชั้นหินแกรนิตผุมีความเปลี่ยนแปลงตางกันเปนอยางมาก (ที่มา : รายงาน 

ฉบับสมบูรณ โครงการวางแผนแมบทโครงการศึกษาความเหมาะสม โครงการพัฒนาสนามบินอูตะเภาและพื้นที่

โดยรอบ จังหวัดระยอง, ธันวาคม พ.ศ. 2561) 

(4) ลักษณะชั้นดินบริเวณทางวิ่งและทางขบัที่ 2  

ผลการเจาะสํารวจลักษณะชั้นดิน จากรายงานการสํารวจทางปฐพีกลศสาตรและสภาพธรณีวิทยา

บริเวณทางวิ่งและทางขับที่ 2 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ตําแหนงเจาะสํารวจดินบรเิวณทางวิ่งและทางขับที่ 2 

แสดงดังรูปที่ 3.5-18 สรุปลักษณะชั้นดินบริเวณทางวิ่งที่ 2 แสดงดังตารางที่ 3.5-17 และรูปที่ 3.5-19 และลักษณะ

ชั้นดินบริเวณทางขับที่ 2 แสดงดังตารางที่ 3.5-18 และรูปที่ 3.5-20 ถึงรูปที่ 3.5-21  
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ที่มา : รายงานการสํารวจทางปฐพีกลศสาตรและสภาพธรณีวิทยา, โครงการจางออกแบบ งานจางศึกษา สํารวจและออกแบบงานกอสรางทางวิ่ง 

และทางขับที่ 2, พ.ศ. 2562 

รูปที่ 3.5-18 ตําแหนงงานเจาะสํารวจดิน 

  

คําอธิบายสัญลักษณ 
     ตําแหนงเจาะสาํรวจดิน 
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ตารางที่ 3.5-17 สรุปลักษณะของชั้นดินบริเวณหลุมเจาะสํารวจของทางวิ่งที่ 2 

หลุมจาะ 
ระดับน้ํา 

ใตดิน (ม.) 

ความลึกจาก

ผิวดิน (ม.) 
ลักษณะของชั้นดิน สีของดิน 

Group 
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BS-R1 2.50 0.0-1.5 ทรายแนน (Dense Silty Sand) Brown SM 
  1.5-5.0 ทรายหลวม (Loose Silty Sand) Brown SM 
  5.0-5.5 ทรายแนนปานกลาง  

(Medium Dense Silty Sand) 
Brown SM 

BS-R3 1.10 0.0-3.0 ทรายแนนปานกลางถึงแนน  
(Medium Dense to Dense Silty Sand) 

Brown SM 

  3.0-5.0 ทรายทลวมมากถึงหลวม  
(Very Loose to Loose Silty Sand) 

Brown SM 

  5.0-5.5 ทรายปนดนิเหนียวแนน  
(Medium to Coarse Granied) 

Brown SC 

BS-R4 1.80 0.0-2.0 ทรายหลวม (Loose Silty Sand) Brown SM 
  2.0-5.5 ทรายแนนปานกลางถึงแนน  

(Medium Dense to Dense Silty Sand) 
Brown and 

Brownish Grey 
SM 

BS-R5 1.50 0.0-0.3 ทรายแนนปานกลางถึงแนนมาก  
(Medium Dense to Very Dense Silty Sand) 

Brown and 
Brownish Grey 

SM 

  3.0-5.0 ทรายหลวม (Loose Silty Sand) Brown and Grey SM 
  5.0-5.5 ทรายแนน (Dense Silty Sand) Grey SM 

BS-R6 2.50 0.0-2.0 ทรายแนน (Dense Silty Sand) Brown SM 
  2.0-4.0 ทรายหลวม (Loose Silty Sand) Brown and Grey SM 
  4.0-5.5 ทรายแนนปานกลาง  

(Medium Dense Silty Sand) 
Greyish Brown 

and Grey 
SM, SC 

BS-R8 2.40 0.0-1.5 ทรายแนนปานกลางถึงแนน  
(Medium Dense to Dense Silty Sand) 

Brown SM,  
SP-SM 

BS-R9 2.50 0.0-4.0 ทรายแนนปานกลาง  
(Medium Dense Silty Sand) 

Brown SM 

  4.0-5.5 ทรายหลวม (Loose Silty Sand) Brown SP-SM, 
SM 

BS-R10 2.00 0.0-3.0 ทรายแนนปานกลาง  
(Medium Dense Silty Sand) 

Brown SM 

  3.0-4.0 ทรายหลวมมาก (Very Loose Silty Sand) Brown SM 
  4.0-5.5 ทรายแนนปานกลาง  

(Medium Dense Silty Sand) 
Brown and Grey SM 

BS-R11 1.40 0.0-5.5 ทรายแนนปานกลางถึงแนน  
(Medium Dense to Dense Silty Sand) 

Brown and Grey SM 

BS-R12 1.50 0.0-4.0 ทรายหลวมมากถึงหลวม  
(Very Loose to Loose Silty Sand) 

Brown SM 

  4.0-5.5 ทรายแนนปานกลาง  
(Medium Dense Silty Sand) 

Brown to 
Greyish Brown 

SM 

BS-R13 1.50 0.0-2.0 ทรายแนนปานกลาง  
(Medium Dense Silty Sand) 

Brown SM 

   ทรายหลวมมากถึงหลวม  
(Very Loose to Loose Silty Sand) 

Brown SM 

   ทรายแนนปานกลางถึงแนน  
(Medium Dense to Dense Silty Sand) 

Brown SM 

BS-R14 1.30 0.0-2.0 ทรายหลวม (Loose Silty Sand) Brown SM 
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  2.0-5.0 ทรายแนนปานกลางถึงแนนมาก  
(Medium Dense to Very Dense Silty Sand) 

Brown and 
Beownish Grey 

SM 

BS-R15 2.10 0.0-2.0 ทรายหลวม (Loose Silty Sand) Dark Brown SM 
  2.0-5.0 ทรายแนนปานกลางถึงแนนมาก  

(Medium Dense to Very Dense Silty Sand) 
Greyish Brown SM 

BS-R16 2.00 0.0-3.0 ทรายหลวมมาก (Very Loose Silty Sand) Brown and 
Beownish Grey 

SM 

  3.0-5.5 ทรายแนนปานกลางถึงแนน  
(Medium Dense to Dense Silty Sand) 

Brown and 
Beownish Grey 

SM 

BS-R17 2.40 0.0-2.0 ทรายแนนปานกลาง  
(Medium Dense Silty Sand) 

Brown SM 

  2.0-3.0 ทรายปนทรายแปงหลวม (Loose Silty Sand) Brown SM 
  3.0-5.5 ทรายแนนถึงแนนมาก  

(Dense to Very Dense Silty Sand) 
Brown and 

Greyish Grown 
SM 

BS-R18 2.10 0.0-5.5 ทรายแนนถึงแนนมาก  
(Dense to Very Dense Silty Sand) 

Brown and 
Greyish Brown 

SM 

BS-R19 1.50 0.0-2.0 ทรายแนนปานกลาง  
(Medium Dense Silty Sand) 

Brown SM 

  2.0-4.0 ทรายหลวม (Loose Silty Sand) Brown SM 
  4.0-5.5 ทรายแนนปานกลางถึงแนน  

(Medium Dense to Dense Silty Sand) 
Greyish Brown SC 

BS-R20 2.00 0.0-3.0 ทรายหลวมมากถึงหลวม  
(Very Loose to Loose Silty Sand) 

Brown SM 

  3.0-5.5 ทรายปนดนิเหนียวแนนปานกลางถึงแนน 
(Medium Dense to Dense Clayey Sand) 

Brown SM 

BS-R21 2.00 0.0-3.0 ทรายหลวมมาก (Very Loose Silty Sand) Brown SM 
  3.0-5.5 ทรายแนนปานกลางถึงแนนมาก  

(Medium Dense to Very Dense Silty Sand) 
Brown and Grey SM 

BS-R22 2.40 0.0-5.5 ทรายแนนปานกลางถึงแนนมาก  
(Medium Dense to Very Dense Silty Sand) 

Brown to 
Greyish Brown 

SM 

BS-R23 N.A. 0.0-5.0 ทรายแนนปานกลางถึงแนนมาก  
(Medium Dense to Very Dense Silty Sand) 

Brown SM, SC 

  5.0-5.5 ดินเหนียวแข็งมาก (Very Stiff Clay) Greyish Brown CL 
BS-R24 2.00 0.0-4.0 ทรายหลวม (Loose Silty Sand) Brown SM 

  4.0-5.5 ทรายแนนปานกลางถึงแนน  
(Medium Dense to Dense Silty Sand) 

Brown SM, SC 

BS-R25 1.90 0.0-2.0 ทรายแนนปานกลาง  
(Medium Dense Silty Sand) 

Brown SM 

  2.0-5.5 ดินเหนียวแข็งถึงแข็งมาก  
(Stiff to Very Stiff Clay) 

Brown and Grey CL 

SPT-R7 2.30 0.0-3.0 ทรายแนนปานกลางถึงแนน  
(Medium Dense to Dense Silty Sand) 

Brown SM 

  3.0-4.0 ทรายหลวม (Loose Silty Sand) Dark Brown SM 
  4.0-10.5 ทรายแนนปานกลางถึงแนนมาก  

(Medium Dense to Very Dense Silty Sand) 
Brown to 

Greyish Brown 
SM 

SPT-R8 N.A. 0.0-3.0 ทรายหลวม (Loose Silty Sand) Reddish Brown SM 
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  3.0-10.5 ทรายแนนปานกลาง 
(Medium Dense Silty Sand) 

Light Grey and 
Reddish Brown 

to Brown 

SM 

SPT-R9 2.00 0.0-2.0 ทรายแนนปานกลาง 
(Medium Dense Silty Sand) 

Brown SM 

  2.0-4.0 ทรายหลวม (Loose Silty Sand) Brown SM 
  4.0-10.5 ทรายแนนปานกลางถึงแนน  

(Medium Dense to Dense Silty Sand) 
Brown and Grey SM 

SPT-R10 1.30 0.0-10.5 ทรายแนนปานกลางถึงแนน  
(Medium Dense to Dense Silty Sand) 

Grey SM 

SPT-R11 1.40 0.0-10.5 ทรายแนนปานกลางถึงแนน  
(Medium Dense to Dense Silty Sand) 

Grey SM 

SPT-R13 1.00 0.0-5.0 ทรายแนนปานกลาง  
(Medium Dense Silty Sand) 

Reddish Brown 
to Brown and 

Grey 

SM 

  5.0-6.0 ดินเหนียวปนทรายแข็งปานกลาง  
(Medium Stiff Sandy clay) 

Grey CL 

  6.0-10.5 ดินเหนียวปนทรายแข็งถึงแข็งมากที่สุด  
(Medium Stiff Sandy Clay) 

Reddish Brow 
to Brow and 

Grey 

CL 

SPT-R14 1.50 0.0-2.0 ทรายหลวม (Loose Silty Sand) Brown SM 
  2.0-3.0 ทรายแนนปานกลาง  

(Medium Dense Silty Sand) 
Brown SM 

  3.0-5.0 ทรายหลวม (Loose Silty Sand) Brown  SM 
  5.0-7.0 ทรายแนนปานกลางถึงแนน  

(Medium Dense to Dense Silty Sand) 
Brown and Grey SM 

  7.0-10.5 ดินเหนียวปนทรายแข็งถึงแข็งมากที่สุด  
(Medium Stiff Sandy Clay) 

Light Brown to 
Reddish Brown 

CL 

BH-1 1.50 0.0-12.0 ทรายแนนปานกลางถึงแนนมาก  
(Medium Dense to Very Dense Silty Sand)  
พบหนาหินที่ความลึก 12.0 เมตร จากปากหลุมเจาะ 

Brown SM 

BH-2 1.50 0.0-19.0 ทรายแนนปานกลางถึงแนนมาก  
(Medium Dense to Very Dense Silty Sand)  
พบหนาหินที่ความลึก 19.0 เมตร จากปากหลุมเจาะ 

Brown and Grey SP-SM, 
SM, SC 

หมายเหตุ : * การจําแนกดินตามมาตรฐาน Unified Soil Classification System (USCS) 

     ระดับน้ําใตดินในหลุมเจาะที่ทําการสรปุไวในตาราง ทําการตรวจวัดหลังเจาะเสร็จ 24 ชั่วโมง 

ที่มา :  รายงานการสํารวจทางปฐพีกลศสาตรและสภาพธรณีวิทยา, พ.ศ. 2562 โครงการจางออกแบบ งานจางศึกษา สํารวจและออกแบบ 

งานกอสรางทางวิ่งและทางขับที่ 2 
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ที่มา : รายงานการสํารวจทางปฐพีกลศสาตรและสภาพธรณีวิทยา, โครงการจางออกแบบ งานจางศึกษา สํารวจและออกแบบงานกอสรางทางวิ่งและทางขับที่ 2, พ.ศ. 2562 
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BS-T1 2.00 0.0-5.5 ทรายแนนปานกลางถึงแนน  
(Medium Dense to Dense Silty Sand) 

Brown to 
Greyish Brown 

SM 

BS-T2 1.20 0.0-4.0 ทรายหลวม (Loose Silty Sand) Brown SM 
  4.0-5.5 ทรายแนนปานกลางถึงแนน  

(Medium Dense to Dense Silty Sand) 
Brown SM, SC 

BS-T3 2.00 0.0-2.0 ทรายแนนปานกลาง  
(Medium Dense Silty Sand) 

Brown SM 

  2.0-3.0 ทรายหลวม (Loose Silty Sand) Brown SM 
  30.5.5 ทรายแนนปานกลางถึงแนน  

(Medium Dense to Dense Silty Sand) 
Greyish Brown SM, SC 

BS-T4 2.00 0.0-2.0 ทรายแนนถึงแนนมาก  
(Dense to Very Dense Silty Sand) 

Brown SM 

  2.0-1.0 ทรายหลวม (Loose Silty Sand) Brown SM 
  4.0-5.5 ทรายแนนปานกลาง  

(Medium Dense Silty Sand) 
Grey SM 

BS-T5 1.40 0.0-2.0 ทรายแนนปานกลาง  
(Medium Dense Silty Sand) 

Brown SP-SM 

  2.0-4.0 ทรายหลวม (Loose Silty Sand) Brown SM 
  4.0-5.5 ทรายปนดนิเหนียวแนนปานกลางถึงแนน 

(Medium Dense to Dense Clayey Sand) 
Brown SC 

BS-T6 2.5 0.0-5.5 ทรายแนนถึงแนนมาก  
(Dense to Very Dense Silty Sand) 

Brown to 
Greyish Brown 

SM 

BS-T7 1.90 0.0-2.0 ทรายแนนปานกลาง  
(Medium Dense Silty Sand) 

Brown SM 

  2.0-3.0 ทรายหลวม (Very Loose Silty Sand) Brown SM 
  3.0-5.5 ทรายแนนปานกลาง  

(Medium Dense Silty Sand) 
Brown SM 

BS-T8 2.10 0.0-4.0 ทรายหลวม (Very Loose Silty Sand) Brown SM 
  4.0-5.5 ทรายปนดนิเหนียวแนนปานกลางถึงแนน 

(Medium Dense to Dense Clayey Sand) 
Brown and 

Beownish Grey 
SC 

BS-T9 1.80 0.0-5.5 ทรายหลวมมากถึงหลวม  
(Medium Dense to Dense Silty/ Clayey Sand) 

Brown SM, SC 

BS-T10 2.30 0.0-0.2 ทรายแนน (Dense Silty Sand) Brown SM 
  2.0-3.0 ทรายหลวมมาก  

(Very Loose Silty Sand) 
Brown SM 

  3.0-5.5 ทรายหลวมมากถึงหลวม  
(Medium Dense to Dense Silty/ Clayey Sand) 

Greyish Brown SM, SC 

BS-T11 N.A. 0.0-5.5 ทรายแนนปานกลาง  
(Medium Dense Silty Sand) 

Brown SM 

BS-T12 2.30 0.0-2.0 ทรายแนนปานกลาง  
(Medium Dense Silty Sand) 

Brown SM 

  2.0-3.0 ทรายหลวม (Very Loose Silty Sand) Brown SM 
  3.0-5.5 ทรายปนดนิเหนียวแนนปานกลางถึงแนน 

(Medium Dense to Dense Clayey Sand) 
Brown to 

Greyish Brown 
SC 
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BS-T13 1.50 0.0-2.0 ทรายแนน (Dense Silty Sand) Brown SM 
  2.0-3.0 ทรายหลวม (Loose Silty Sand) Brown SM 
  3.0-5.5 ทรายปนดนิเหนียวถึงแนน 

(Dense to Very Dense Clayey Sand) 
Brown to 

Greyish Brown 
SC 

BS-T14 1.60 0.0-2.0 ทรายแนนมาก (Loose Silty Sand) Brown SM 
  2.0-4.0 ทรายแนนปานกลาง  

(Medium Dense Silty Sand) 
Brown SM 

  4.0-5.0 ดินเหนียวแข็งมาก (Very Stiff Crey) Brown CL 
  5.0-5.5 ทรายปนดนิเหนียวแนน 

(Dense Clayey Sand) 
Brown SC 

BS-T15 2.00 0.0-4.0 ทรายแนนปานกลางถึงแนน  
(Medium Dense to Dense Silty sand) 

Brown SM 

  4.0-5.0 ทรายหลวม (Very Loose Silty Sand) Brown SP-SM 
  5.0-5.5 ทรายแนนปานกลาง  

(Medium Dense Silty Sand) 
Brown SM 

BS-T16 2.00 0.0-2.0 ทรายแนนปานกลาง  
(Medium Dense Silty Sand) 

Brown to 
Greyish Brown 

SM 

  2.0-4.0 ทรายหลวมมากถึงหลวม  
(Medium Dense to Dense Silty/ Clayey Sand) 

Brown SM 

  4.0-5.5 ทรายปนดนิเหนียวแนนปานกลาง 
(Medium Dense Clayey Sand) 

Brown to 
Greyish Brown 

SC 

BS-T17 2.10 0.0-2.0 ทรายหลวม (Very Loose Silty Sand) Brown SM 
  2.0-5.5 ทรายแนนปานกลางถึงแนน 

(Medium Dense to Dense Silty/ Clayey Sand) 
Brown SM, SC 

BS-T18 1.90 0.0-0.5 ทรายแนนปานกลางถึงแนน 
(Medium Dense to Dense Silty/ Clayey Sand) 

Brown SM, SC 

BS-T19 1.90 0.0-5.5 ทรายแนนปานกลางถึงแนน 
(Medium Dense to Dense Silty/ Clayey Sand) 

Brown SM 

BS-T20 1.60 0.0-5.5 ทรายแนนปานกลาง  
(Medium Dense Silty Sand) 

Brown SM 

BS-T21 1.50 0.0-3.0 ทรายแนน (Dense Silty Sand) Brown SM 
  3.0-4.0 ทรายหลวม (Loose Silty Sand) Brown CL 
  4.0-5.0 ดินเหนียวแข็งมาก (Very Stiff Clay) Brown SM 
  5.0-5.5 ทรายแนน (Dense Silty Sand) Brown SM 

BS-T22 2.10 0.0-5.5 ทรายแนนปานกลางถึงแนน 
(Medium Dense to Dense Silty/ Clayey Sand) 

Brown SM, SC 

BS-T23 N.A. 0.0-3.0 ทรายแนนปานกลางถึงแนน  
(Medium Dense to Dense Silty Sand 

Brown SM 

  3.0-4.0 ทรายหลวม (Very Loose Silty Sand) Brown SP 
  4.0-5.5 ทรายแนนปานกลางถึงแนน  

(Medium Dense to Dense Silty Sand 
Brown SP, SM 

BS-T25 1.50 0.0-5.0 ทรายแนนปานกลางถึงแนนมาก  
(Medium Dense to Very Dense Silty Sand) 

Brown to 
Greyish Brown 

SM 

  5.0-5.5 ทรายปนดนิเหนียวหลวมมาก  
(Very Loose Clayey Sand) 

Greyish Brown SC 
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BS-T26 2.50 0.0-2.0 ทรายแนน (Dense Silty Sand) Brown SM 
  2.0-4.0 ทรายหลวมมากถึงหลวม  

(Very Loose to Loose Silty Sand) 
Brown SM 

  4.0-5.5 ทรายแนนปานกลางถึงแนน  
(Medium Dense to Dense Silty Sand 

Brown SM 

BS-T32 2.00 0.0-5.5 ทรายแนนปานกลางถึงแนนมาก  
(Medium Dense to Very Dense Silty Sand) 

Brown SM,SC 

BS-T33 2.10 0.0-5.0 ทรายแนนปานกลาง  
(Medium Dense Silty Sand) 

Brown SM 

  5.0-5.5 ทรายปนดนิเหนียวหลวมมาก  
(Very Loose Clayey Sand) 

Brown SC 

BS-T34 2.00 0.0-3.0 ทรายแนนปานกลางถึงแนน  
(Medium Dense to Dense Silty Sand) 

Brown SM 

  3.0-4.0 ทรายหลวม (Very Loose Silty Sand) Greyish Brown SM 
  4.0-5.5 ทรายปนดนิเหนียวแนนปานกลาง 

(Medium Dense Clayey Sand) 
Greyish Brown SC 

BS-T35 2.00 0.0-2.0 ทรายแนนปานกลาง  
(Medium Dense Silty Sand) 

Brown SM 

  2.0-3.0 ทรายหลวมมาก (Very Loose Silty Sand) Brown SM 
  3.0-5.5 ทรายแนนปานกลางถึงแนน  

(Medium Dense to Dense Silty Sand) 
Brown SM 

BS-T36 2.10 0.0-4.0 ทรายหลวมมากถึงหลวม  
(Very Loose to Loose Silty Sand) 

Brown and 
Beownish Grey 

SM 

  4.0-5.5 ทรายแนนปานกลางถึงแนน 
(Medium Dense to Dense Silty Sand) 

Brown SM 

BS-T37 1.80 0.0-5.5 ทรายแนนปานกลางถึงแนน  
(Mediumd Dense to Dense Silty Sand) 

Brown SM 

BS-T38 2.00 0.0-5.5 ทรายแนนปานกลางถึงแนนมาก  
(Medium Dense to Very Dense Silty Sand) 

Brown SM 

BS-T39 2.00 0.00-3.0 ทรายหลวมมากถึงหลวม  
(Very Loose to Loose Silty Sand) 

Brown SM 

  3.0-5.5 ทรายแนนถึงแนนมาก  
(Very Dense to Very Dense Silty Sand) 

Greyish Brown SC, SM 

BS-T40 1.20 0.0-2.0 ทรายหลวมมาก (Very Loose Silty Sand) Brown SM 
  2.0-4.0 ทรายแนนปานกลาง  

(Medium Dense Silty Sand) 
Brown and 

Beownish Grey 
SM 

  4.0-5.0 ดินเหนียวแข็งมาก (Hard Clay) Beownish Grey CL 
  5.0-5.5 ทรายแนนมาก (Very Dense Silty Sand) Grey SM 

BS-T41 2.00 0.0-3.0 ทรายหลวมมากถึงหลวม  
(Medium Dense to Dense Silty/ Clayey Sand) 

Brown SM 

  3.0-5.5 ทรายหลวมปานกลางถึงแนนมาก  
(Medium Dense to Very Dense Clayey/ Silty Sand) 

Greyish Brown 
and Grey 

SC, SM 

BS-T42 2.00 0.0-2.0 ทรายแนนปานกลาง  
(Medium Dense Silty Sand) 

Brown SM 

  2.0-3.0 ทรายหลวม (Loose Silty Sand) Brown SM 
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BS-T43 1.90 0.0-3.0 ทรายหลวมมากถึงหลวม  
(Medium Dense to Dense Silty/ Clayey Sand) 

Brown SM, SC 

  3.0-5.5 ทรายแนนปานกลางถึงแนน  
(Medium Dense to Dense Silty Sand) 

Brown SM 

BS-T44 1.90 0.0-3.0 ทรายหลวม (Loose Silty Sand) Brown SM 
  3.0-5.5 ทรายแนนปานกลางถึงแนน  

(Medium Dense to Dense Silty Sand) 
Grey SM 

BS-T45 2.70 0.0-5.5 ทรายแนนปานกลางถึงแนน  
(Medium Dense to Dense Silty Sand) 

Brown and 
Brownish Grey 

SM 

BS-T54 2.10 0.0-5.5 ทรายแนนปานกลางถึงแนน  
(Medium Dense to Dense Silty Sand) 

Brown and 
Brownish Grey 

SM, SC 

BS-T55 1.50 0.0-5.5 ทรายแนนปานกลางถึงแนน  
(Medium Dense to Dense Silty Sand) 

Brown SM 

BS-T56 1.50 0.0-2.0 ทรายหลวม (Loose Silty Sand) Brown SM 
  2.0-3.0 ทรายแนนปานกลาง  

(Medium Dense Silty Sand) 
Brown SM 

  3.0-4.0 ทรายหลวม (Loose Silty Sand) Reddish Brown SM 
  4.0-5.5 ทรายแนนมาก (Dense Silty Sand) Brown to 

Reddish Brown 
SM 

BS-T57 2.0 0.0-3.0 ทรายหลวม (Loose Silty Sand) Brown SM 
  3.0-5.5 ทรายแนนปานกลางถึงแนน  

(Medium Dense to Dense Silty Sand) 
Brown SM 

BS-T58 
and  

BS-T59 

2.0  
and  
3.0 

0.0-3.0 ทรายหลวมมากถึงหลวม  
(Very Loose to Loose Silty Sand) 

Brown SM 

3.0-5.5 ทรายแนนปานกลางถึงแนน  
(Medium Dense to Dense Silty Sand) 

Brown SM 

BS-T60 1.90 0.0-3.0 ทรายหลวมมาก (Very Loose Silty Sand) Brown SM 
BS-T61 1.80 0.0-5.5 ทรายแนนปานกลาง  

(Medium Dense Silty Sand) 
Brown SM 

BS-T62 2.10 0.0-3.0 ทรายแนนปานกลาง  
(Medium Dense Silty Sand) 

Brown SM 

  3.0-4.0 ดินเหนีวแข็งมาก (Very Stiff Clay) Brown CL 
  4.0-5.5 ทรายแนนปานกลาง  

(Medium Dense Silty Sand) 
Brown to 

Greyish Brown 
SM 

BS-T63 1.70 0.0-5.0 ทรายแนนปานกลางถึงแนน  
(Medium Dense to Dense Silty Sand) 

Brown SM, SC 

  5.0-5.5 ดินเหนีวแข็ง (Stiff Clay) Greyish Brown CH 
BS-T64 2.20 0.0-3.0 ทรายหลวมมากถึงหลวม  

(Very Loose to Loose Silty Sand) 
Brown SM 

  3.0-5.5 ทรายแนนปานกลางถึงแนนมาก  
(Medium Dense to Very Dense Silty Sand) 

Greyish Brown SM 

BS-T65 2.00 0.0-5.5 ทรายแนนปานกลางถึงแนน  
(Medium Dense to Dense Silty Sand) 

Brown to 
Reddish Brown 

SM 

SPT-T1 0.50 0.0-2.0 ทรายแนนมาก (Dense Silty Sand) Brown SM 
  2.0-4.0 ทรายหลวม (Loose Silty Sand) Brown SM 
  4.0-10.1 ทรายแนนปานกลางถึงแนน  

(Medium Dense to Dense Silty Sand) 
Brown and Grey SC, SM 
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SPT-T2 1.00 0.0-10.5 ทรายแนนปานกลางถึงแนนมาก  
(Medium Dense to Very Dense Silty Sand) 

Brown and Grey SC, SM 

SPT-T12 2.30 0.0-2.0 ทรายหลวม (Loose Silty Sand) Brown SM 
  2.0-10.0 ทรายแนนปานกลางถึงแนนมาก  

(Medium Dense to Very Dense Silty Sand) 
Brown to 

Geyish Brown 
SM 

SPT-T17 1.00 0.0-10.5 ทรายแนนปานกลางถึงแนนมาก  
(Medium Dense to Very Dense Silty Sand) 

Reddish Brown SM 

SPT-T24 1.70 0.0-2.0 ทรายแนน (Dense Silty Sand) Brown SM 
  2.0-5.0 ทรายหลวม (Loose Silty Sand) Brown SM 
  5.0-10.5 ทรายแนนปานกลางถึงแนนมาก  

(Medium Dense to Very Dense Silty Sand) 
Brown to 

Geyish Brown 
SM, SC 

SPT-T25 1.50 0.0-10.5 ทรายแนนปานกลางถึงแนน  
(Medium Dense to Dense Silty Sand) 

Reddish Brown 
to Brown and 

Grey 

SM 

SPT-T26 2.00 0.0-10.5 ทรายแนนปานกลางถึงแนนมาก  
(Medium Dense to Very Dense Silty Sand) 

Brown to 
Greyish Brown 

SM, SC 

SPT-T29 1.50 0.0-2.0 ทรายหลวมมาก (Very Loose Silty Sand) Brown SM 
  2.0-10.3 ทรายแนนปานกลางถึงแนนมาก  

(Medium Dense to Very Dense Silty Sand) 
Brown and Grey SM 

SPT-T30 2.10 0.0-2.0 ทรายหลวม (Loose Silty Sand) Dark Brown SM 
  2.0-10.5 ทรายแนนปานกลางถึงแนนมาก  

(Medium Dense to Very Dense Silty Sand) 
Brown and Grey SM 

SPT-T31 1.20 0.0-10.5 ทรายแนนปานกลางถึงแนน  
(Medium Dense to Dense Silty Sand) 

Brown to 
Reddish Brown 

SM 

SPT-32 1.00 0.0-3.0 ทรายหลวม (Loose Silty Sand) Brown SM 
  3.0-4.0 ทรายแนนปานกลาง  

(Medium Dense Silty Sand) 
Brown SM 

  4.0-5.0 ทรายหลวม (Loose Silty Sand) Brown SM 
  5.0-10.5 ทรายแนนปานกลางถึงแนน  

(Medium Dense to Dense Silty Sand) 
Brown and Grey SM 

SPT-38 1.50 0.0-3.0 ทรายแนนปานกลาง  
(Medium Dense Silty Sand) 

Brown SM 

  3.0-5.0 ทรายหลวม (Loose Silty Sand) Brown SM 
  5.0-10.5 ทรายปนดนิเหนียวแนนถึงแนนมาก 

(Dense to Very Dense Clayey Sand) 
Brown to 

Greyish Brown 
SC 

SPT-T39 1.50 0.0-2.0 ทรายแนนปานกลาง  
(Medium Dense Silty Sand) 

Brown SM 

  2.0-3.0 ทรายหลวม (Loose Silty Sand) Brown SM 
  3.0-10.5 ทรายแนนปานกลางถึงแนน  

(Medium Dense to Very Dense Silty Sand) 
Grey and Brown SM 

SPT-T40 1.00 0.0-3.0 ทรายหลวมมาก (Very Loose Sity Sand) Dark Brown SM 
  3.0-10.5 ทรายแนนปานกลาง  

(Medium Dense Silty Sand) 
Grey and Brown SM 
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SPT-T42 1.00 0.0-3.0 ทรายหลวมมาก (Very Loose Silty Sand) Dark Brown SM 
  3.0-10.5 ทรายแนนปานกลาง  

(Medium Dense Silty Sand) 
Grey and Brown SM 

  0.0-2.0 ทรายแนน (Dense Silty Sand) Brown SM 
  2.0-10.5 ดินเหนียวแข็งถึงแข็งมาก (Stiff to Very Clay) Brown to 

Reddish Brown 
CL 

หมายเหตุ : * การจําแนกดินตามมาตรฐาน Unified Soil Classification System (USCS) 

 ระดับน้ําใตดินในหลุมเจาะที่ทําการสรุปไวในตาราง ทําการตรวจวัดหลังเจาะเสรจ็ 24 ชั่วโมง 
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ที่มา : รายงานการสํารวจทางปฐพีกลศสาตรและสภาพธรณีวิทยา, โครงการจางออกแบบ งานจางศึกษา สํารวจและออกแบบงานกอสรางทางวิ่งและทางขับที่ 2,  พ.ศ. 2562 
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ที่มา : รายงานการสํารวจทางปฐพีกลศสาตรและสภาพธรณีวิทยา, โครงการจางออกแบบ งานจางศกึษา สํารวจและออกแบบงานกอสรางทางวิ่งและทางขับที่ 2, พ.ศ. 2562 

รูปที่ 3.5-21 ลักษณะของชั้นดินบริเวณหลุมเจาะสํารวจของทางขบัคูขนานของทางวิ่งที่ 2 ฝงตะวันออก 
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3.5.7 อุทกวิทยาน้ําผิวดิน 

 ขอบเขตการศึกษา 

รวบรวมขอมูลดานอุทกวิทยาในบริเวณพื้นที่ศึกษา ตลอดจนขอมูลจากแหลงขอมูลทุติยภูมิที่เก่ียวของ  

เพ่ือใชเปนขอมูลพ้ืนฐานประกอบการประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากโครงการ 

 วิธีการศึกษา 

รวบรวมขอมูลทุติยภูมทิี่เก่ียวของ ไดแก 

 ขอมูลโครงขายทางน้ําภาคตะวันออก ไดแก แมน้ํา คลองตางๆ รวมทั้งทิศทางการไหลของน้ํา  

จากศูนยปองกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 คลังขอมูลน้ําและภูมิอากาศแหงชาติ  

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการมหาชน) พ.ศ. 2560 และแผนแมบท 

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) จากสํานักงานทรพัยากรน้ําแหงชาต ิ

 ขอมูลปริมาณน้ําฝน 30 ป (พ.ศ. 2532-2561) จากกรมอุตุนิยมวิทยา 

 ขอมูลปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําของจังหวัดระยองของโครงการชลประทานระยอง จากขอมูลอางเก็บน้ํา

ทั่วประเทศ กรมชลประทาน พ.ศ. 2564 

 ขอมูลดานอุทกวิทยาบริเวณสถานีตรวจวัดในบริเวณพ้ืนที่โครงการจากหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของ 

ไดแก กรมชลประทาน พ.ศ. 2563 ขอมูลทีร่วบรวม เชน ปริมาณน้ําทา และระดับน้ํา เปนตน 

 ผลการศกึษา 

(1) ลุมน้ําชายฝงทะเลตะวันออก  

จากการรวบรวมขอมูล พบวาพื้นที่โครงการอยูในพื้นที่ลุมน้ําชายฝงทะเลตะวันออก ซึ่งมีพื้นที ่

ลุมน้ําประมาณ 13,122.66 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ไดแก ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา  

และตราด ประกอบดวย 10 ลุมน้ําสาขา รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.5-19 มีความยาวลําน้ําโดยประมาณ  

65 กิโลเมตร ระดับความสูง 0-65 เมตร รทก. ดังรูปที่ 3.5-22 สวนลักษณะอุทกธรณีวิทยาของลุมน้ําชายฝงทะเล

ตะวันออกเปนชั้นหินอุมน้ําในตะกอนหินรวน ชั้นหินอุมน้ําในตะกอนหินรวนก่ึงหินแข็ง และชั้นหินอุมน้ําในหินแข็ง 

รวม 18 ชนิด โดยพื้นที่สวนใหญเปนชั้นหินอุมน้ําหินชั้นก่ึงแปร รองลงมาคือ ชั้นหินอุมน้ําตะกอนเศษหินเชิงเขา 

รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.5-20 
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ตารางที่ 3.5-19 ลุมน้ําสาขาชายฝงทะเลตะวันออก 

ลําดับท่ี ลุมน้ําสาขา พื้นที่ (ตร.กม.) รอยละ 

1 ชายฝงทะเลตะวันอออก (ลุมน้ําสาขา 1) 1,619.63 11.98 

2 คลองใหญ 1,732.98 12.81 

3 ชายฝงทะเลตะวันอออก (ลุมน้ําสาขา 2) 394.70 2.92 

4 แมน้ําประแส 2.143.50 15.85 

5 ชายฝงทะเลตะวันอออก (ลุมน้ําสาขา 3) 507.03 3.75 

6 คลองโตนด 1,695.30 12.54 

7 แมน้ําจันทบุร ี 1,617.35 11.96 

8 ชายฝงทะเลตะวันอออก (ลุมน้ําสาขา 4) 1.240.72 9.17 

9 แมน้ําเมืองตราด 1.640.98 12.13 

10 ชายฝงทะเลตะวันออก (ลุมน้ําสาขา 5) 530.48 3.92 

11 ชายฝงทะเลตะวันออก (เกาะ) 401.62 2.97 

รวมลุมน้ําชายฝงทะเลตะวันออก 13,122.66 100.00 

รวมลุมน้ําชายฝงทะเลตะวันออก (รวมเกาะ) 13,524.29  

ที่มา : สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ พ.ศ. 2564 สืบคนจาก http://sonwr.onwr.go.th/wp-content/uploads/2021/07/22-basin-in-

thailand.pdf เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 
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ที่มา : สาํนักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิพ.ศ. 2564 จาก http://sonwr.onwr.go.th/wp-content/uploads/2021/07/22-basin-in-thailand.pdf  สืบคนเมื่อ 21 ตุลาคม 2564 

รูปที่ 3.5-22  แผนที่ลุมน้ําชายฝงทะเลตะวันออก  
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ตารางที่ 3.5-20 รายละเอียดชั้นหินอุมน้ําในลุมน้ําชายฝงทะเลตะวันออก 

ลําดับ สัญลักษณ รายละเอียด 

ความลึกของ 

ชั้นน้ําบาดาล 

(เมตร) 

ความสามารถ 

ในการใชน้ํา 

(ลบ.ม./ชม.) 

พื้นที ่ รอยละพื้นท่ี 

ในลุมน้ําชายฝง (ตร.กม.) (ไร) 

1 Bs ชั้นหินอุมน้ําหินบะซอลต 10-30 1-35 121.43 75,889 0.93 

2 Cms ชั้นหินอุมน้ําหินชั้นกึ่งแปร - - 2.32 1,453 0.02 

3 Gr ชั้นหินอุมน้ําหินแกรนิต 10-30 1-10 2,026.20 1,266,377 15.47 

4 Jmk ชั้นหินอุมน้ําหินชุดโคราชตอนกลาง 30-60 2-10 125.77 78,606 0.96 

5 Pc ชั้นหินอุมน้ําหินคารบอเนตอายุเพอรเมียน 20-40 1-40 170.16 106,352 1.30 

6 PCms ชั้นหินอุมน้ําหินชั้นกึ่งแปร 10-60 1-20 291.19 181,993 2.22 

7 PEmm ชั้นหินอุมน้ําหินแปรยุคพรีแคมเบรียน - - 352.94 220,586 2.70 

8 Pms หินปูนปนเม็ดทราย และดินเหนียวสีเทาเขมสลับกับหินควอรตไซต - - 168.61 105,383 1.29 

9 Qbs ชั้นหินอุมน้ําตะกอนทรายชายหาด - - 240.42 150,260 1.84 

10 Qcl ชั้นหินอุมน้ําตะกอนเศษหินเชิงเขา - - 3,541.23 2,213,270 27.04 

11 Qfd ชั้นหินอุมน้ําตะกอนน้ําพา 15-50 5-30 1,014.20 633,878 7.74 

12 Qyt ชั้นหินอุมน้ําตะกอนตะพักน้ํายุคใหม - - 571.42 357,137 4.36 

13 SDmm ชั้นหินอุมน้ําหินแปร - - 14.57 9,109 0.11 

14 SDms ชั้นหินอุมน้ําหินชั้นกึ่งแปร - - 5.41 3,383 0.04 

15 TRc ชั้นหินอุมน้ําหินคารบอเนตอายุไทนแอสซกิ - - 211.30 132,061 1.61 

16 TRJlk ชั้นหินอุมน้ําหินชุดโคราชตอนลาง 30-60 2-10 39.67 24,794 0.30 

17 TRms ชั้นหินอุมน้ําหินชั้นกึ่งแปร - - 3,663.39 2,289,621 27.97 

18 Vc ชั้นหินอุมน้ําหินภูเขาไฟ 10-30 1-10 501.83 313,644 3.83 

19 No data ไมมีขอมูล - - 33.73 21,082 0.26 

รวมพื้นท่ีทั้งลุมน้ํา   13,095.80 8,184,878 100.00 

ที่มา : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการมหาชน) กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 และสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) ปงบประมาณ 2560 
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(2) ปริมาณน้ําฝน 

ข อมู ลส ถิติ ปริ มาณน้ํ าฝน 30 ป  (พ .ศ .  2532-2561 )  ของสถานี อุตุ นิ ยมวิ ทยาสั ต หีบ  

ของกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งตั้งอยูใกลพ้ืนที่สนามบินนานาชาติอูตะเภา โดยมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยแตละเดือนเทากับ 

108.8 มิลลิเมตร สําหรับจํานวนวันที่มีฝนตกเฉลี่ยมีจํานวน 10 วัน ปริมาณฝนโดยเฉลี่ยในชวงฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม 

ถึงตุลาคม) มีพิสัยอยู ในชวง 156.2-208.8 มิลลิเมตร โดยเดือนตุลาคมเปนเดือนที่มีฝนตกชุกที่สุดคือ 19 วัน  

รวมปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 266.5 มิลลิเมตร และเดือนธันวาคมเปนเดือนที่มีฝนตกนอยที่สุดคือ 2 วัน รวมปริมาณน้ําฝน

เฉลี่ย 11.0 มิลลิเมตร (รายละเอียดแสดงดังหัวขอ 3.5.2 คุณภาพอากาศ ในตารางที่ 3.5-9) 

(3) สภาพน้ําในอางเก็บน้ํา 

ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําในพื้นที่ศึกษา ในป พ.ศ. 2563 พบวา โครงการชลประทานในพื้นที่จังหวัด

ระยอง ประกอบดวยอางเก็บน้ําขนาดกลางและขนาดใหญ โดยอางเก็บน้ําขนาดกลาง ไดแก  อางเก็บน้ํา 

ดอกกราย อางเก็บน้ําคลองระโอก และอางเก็บน้ําคลองใหญ มีความจุระดับน้ําเก็บกักประมาณ 79.411 19.650  

และ 45.465 ลานลูกบาศกเมตร ตามลําดับ ซึ่งมีปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําประมาณ 76.479 20.596 และ 45.794  

ลานลูกบาศกเมตร ตามลําดับ สวนในปจจุบันมีปริมาณน้ําในอางเก็บน้ํา 77.176 18.618 และ 45.684 ลานลูกบาศกเมตร 

ตามลําดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.5-21 
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ตารางที่ 3.5-21 ข้อมูลสภาพอ่างเก็บน้ าในพื้นที่จังหวัดระยอง 

อ่างเก็บน้ า 
ความจุ รนก. 
(ล้าน ลบ.ม) 

ปริมาตรน้ า 
รนก. ต่ าสุด 
(ล้าน ลบ.ม) 

ปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ า ปริมาตรน้ า
ไหลลง 

อ่างเก็บน้ า 

ปริมาตรน้ า
ระบาย 

ปริมาตรน้ า 
ที่ใช้การได ้ปี พ.ศ. 2563 % รนก. ปัจจุบัน % รนก. 

อ่างเก็บน้ าขนาดกลาง         

อ่างเก็บน้ าดอกกราย 79.411 3.000 76.479 96.308 77.176 97.186 1.366 0.405 74.176 
อ่างเก็บน้ าคลองระโอก 19.650 0.200 20.596 104.814 18.618 94.748 0.529 0.512 18.418 
อ่างเก็บน้ าคลองใหญ่ 45.465 3.000 45.794 100.724 45.684 100.482 0.597 0.00 42.684 
อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่         
อ่างเก็บน้ าหนองปลาไหล 163.75 - 175.93 107.44 178.00 108.70 0.40 0.12 164.50 
อ่างเก็บน้ าประแสร์ 295.00 - 222.16 75.31 285.81 96.88 2.21 0.00 265.81 
หมายเหตุ : รนก. หมายถึง ระดับน้ าเก็บกัก 
ที่มา : กรมชลประทาน พ.ศ. 2564 สืบค้นจาก https://app.rid.go.th/reservoir/rsvmiddle/dam_detail เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
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(4) แหลงน้ําผิวดินในพื้นที่ศึกษา 

แหลงน้ําผิวดนิในพื้นที่ศึกษาอยูในเขตพื้นที่ลุมน้ําชายฝงทะเลตะวันออก วางตวัจากทิศเหนือลงมายัง

ทิศใตไหลลงสูอาวไทย สําหรับในบริเวณใกลเคียงพื้นที่โครงการ มีคลองสําคัญ 2 แหง ไดแก คลองบางไผ และคลองพลา 

โดยมีรายละเอียดดังนี ้

คลองบางไผ เปนคลองที่เปนแนวแบงเขตระหวางจังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี มีความกวาง 

โดยเฉลี่ยประมาณ 14-15 เมตร แสดงดังรูปที่ 3.5-23 โดยมีทิศทางการไหลเริ่มจากทางทิศเหนือของพื้นที่โครงการ  

ไหลมาบรรจบกับคลองยายราที่ตําบลสํานักทอน อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง กอนจะไหลไปบรรจบกับคลองขอด 

ที่ตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี กอนแยกทิศทางการไหลลงสูทะเลทางทิศใตของโครงการ ลักษณะ 

การใชประโยชนในปจจุบัน พบวา ไมมีการนําน้ําไปใชสําหรับการอุปโภคบริโภค 

  

รูปที่ 3.5-23 ลักษณะทางกายภาพบริเวณคลองบางไผ 

คลองพลา เปนคลองขนาดเล็ก อยูนอกพื้นที่สนามบินนานาชาติอูตะเภา ทางดานทิศตะวันออก  

มีความกวางโดยเฉลี่ยประมาณ 10-11 เมตร แสดงดังรูปท่ี 3.5-24 มีตนน้ําไหลมาจากทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการฯ 

กอนไหลมาบรรจบกับคลองลึกที่ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง กอนที่แยกทิศทางการไหลลงสูทะเลทางทิศ

ใตของโครงการ ลักษณะการใชประโยชนในปจจุบัน พบวา ไมมีการนําน้ําไปใชสําหรับการอุปโภคบริโภค ทั้งนี้  

ในอนาคตหลังจากที่มีการพัฒนาโครงการแลว ไมมีแผนที่จะดัดแปลงหรือดําเนินการเพื่อใหคลองพลาเปนสวนหนึ่ง 

ของการระบายน้ําของโครงการ แตอยางใด 

  

รูปที่ 3.5-24 ลักษณะทางกายภาพของคลองพลา 

โครงขายของเสนทางน้ําของแหลงน้ําผิวดินบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการ แสดงดังรูปท่ี 3.5-25  
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รูปที่ 3.5-25 แหลงน้ําผิวดินบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการ  
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3.5.8 คุณภาพน้ําผิวดิน 

 ขอบเขตการศึกษา 

รวบรวมขอมูลคุณภาพน้ําผิวดินที่มีการตรวจวัดในบริเวณพ้ืนทีศึ่กษา ทั้งจากขอมูลทุติยภูมิที่เก่ียวของ และ

ดําเนินการเก็บตัวอยางจากแหลงน้ํา เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานประกอบการประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 

จากโครงการ 

 วิธีการศึกษา 

(1) ขอมูลทุติยภูมิ 

รวบรวมขอมูลทุติยภูมิที่เก่ียวของ ดังนี้ 

 ขอมูลคณุภาพน้ําผิวดินในพ้ืนที่ศึกษาโครงการ  

 ขอมูลคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน จากสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 13 (ชลบุรี) พ.ศ. 2564  

จาก http://reo13.mnre.go.th/th/information/list/1830/page/1 

(2) ขอมูลปฐมภูมิ 

ตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดินในบริเวณพ้ืนที่โครงการ รายละเอียดมีดังนี้ 

 จุดเก็บตัวอยาง เก็บตัวอยางและวิเคราะหคุณภาพน้ําผิวดินในแหลงน้ํา จํานวน 4 จุด ไดแก 

คลองบางไผ จํานวน 3 จุด และคลองพลา จํานวน 1 จุด รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.5-22 

และจุดเก็บตัวอยางแสดงดังรูปที่ 3.5-26  

 ระยะเวลาการเก็บตัวอยาง เก็บตัวอยาง 2 ครั้ง เปนตัวแทนของน้ําผิวดินในชวงฤดูฝน 

และฤดูแลง ไดแก ครั้งที่ 1 ชวงฤดูฝน วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 และครั้งที่ 2 ชวงฤดูแลง 

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

 วิธีการเก็บตัวอยาง การเก็บตัวอยางน้ํา (รูปที่ 3.5-27) ดําเนินการตามวิธีการเก็บตัวอยาง 

เพื่อไดตัวอยางที่เปนตัวแทนของคุณภาพน้ําผิวดิน ณ จุดเก็บตัวอยาง เปนไปตามประกาศ

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน พระราชบัญญัติ

สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ํา

ในแหลงน้ําผิวดิน และตามหลักวิชาการที่อางอิงวิธีการเก็บตัวอยางและรักษาสภาพตัวอยาง 

ต า ม  Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”, 2 3 rd 

Edition, 2017  

 ดัชนีและวิธีการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําผิวดิน ดัชนีวิเคราะหคุณภาพน้ําผิวดินที่กําหนด

ตามประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดลอมแหงชาติ  ฉบับที่  8 (พ.ศ. 2537) แสดงดัง 

ตารางที่ 3.5-23 ทําการวิเคราะหดวยวิธีการตรวจวิเคราะหตามมาตรฐาน ISO/IEC17025  

ซึ่ ง เป นตาม  APHA, AWWA and WEF:  “Standard Methods for the Examination of  

Water and Wastewater”, 23rd Edition, 2017 
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 การประเมินผลดัชนีคุณภาพน้ําผิวดินวามีสภาพเหมาะสมสําหรับการใชประโยชนหรือไม  

โดยใชการเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน ตามประกาศคณะกรรมการ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน 

ตารางที่ 3.5-22 จุดเก็บตัวอยางคุณภาพน้ําผิวดินและนิเวศวิทยาน้ําผิวดินของโครงการ 

จุดที ่
ตําแหนงจุดเก็บตวัอยาง 

และหลักเกณฑในการพจิารณา 

พิกัดจุดเก็บตวัอยาง 

E N 

W1 คลองบางไผ เหนือจุดปลอยน้ําทิ้ง : เพื่อใชเปนตัวแทนของแหลงน้ํา

ที่อยูเหนือจุดปลอยน้ําทิ้งของโครงการ ระยะประมาณ 1,000 เมตร 

เหนือจุดปลอยนํ้าทิ้ง 

716229 1402379 

W2 คลองบางไผ ทายจุดปลอยน้ําทิ้ง : เพื่อใชเปนตัวแทนของแหลงน้ํา 

ที่ไดรับผลกระทบจากการปลอยน้ําทิ้งของโครงการในปจจุบันระยะ

ประมาณ 100 เมตร ใตจุดปลอยน้ําทิ้งของโครงการในปจจุบัน 

716242 1401210 

W3 คลองบางไผ จุดปลอยออกทะเล : เพ่ือใชเปนตัวแทนของคุณภาพน้ํา

กอนที่จะไหลลงสูทะเลของโครงการในปจจุบัน 

716315 1399935 

W4 คลองพลา : เปนแหลงนํ้าที่อยูใกลพ้ืนที่โครงการดานทิศตะวันออก 720812 1401663 
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W1 : คลองบางไผ ระยะประมาณ 1,000 เมตร  

เหนือจุดปลอยน้ําทิ้งของโครงการในปจจุบัน 

 

 
W3 : คลองบางไผ กอนออกสูทะเล 

 
W2 : คลองบางไผ ระยะประมาณ 100 เมตร  

ทายจุดปลอยน้ําทิง้ของโครงการในปจจุบัน 

 
W4 : คลองพลา ที่อยูใกลพื้นที่โครงการดานทิศตะวันออก 

รูปที่ 3.5-26 จุดเก็บตัวอยางคุณภาพน้ําผิวดินและนิเวศวิทยาน้ําผิวดินของโครงการ 
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วัดขนาดความกวางของลําน้ํา วัดความโปรงใสของน้ําผิวดินดวย Secchi Disc  

  

เก็บตัวอยางน้ําแบบจวงตัก (Grab Sampling) 

ที่ก่ึงกลางลําคลอง 

เก็บตัวอยางน้ําสําหรับดัชนีนํ้ามันและไขมันบริเวณผิวน้ํา 

(Surface Sampling)  

  

เก็บตัวอยางน้ําผิวดินแบบจวงตัก  

ดวยกระบอก Water Sampler ที่กึ่งกลางลําคลอง  

ตัวอยางน้ําผิวดินในภาชนะที่เหมาะสม 

ประเภทตางๆ ตามดัชนีคณุภาพน้าํ ขนสงไปหองปฏิบัติการ 

รูปที่ 3.5-27 การเก็บตัวอยางคุณภาพน้ําผิวดินในภาคสนามของการศึกษา 
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ตารางที่ 3.5-23 ดัชนีและวิธีการวิเคราะหคุณภาพน้ําผิวดินตามมาตรฐานสากล และความสามารถในการ

ตรวจวัดต่ําสุด ที่ใชรายงานผลของหองปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025 

ดัชนีคณุภาพน้ําผิวดินที่ทดสอบ วิธีการวิเคราะหมาตรฐานกําหนดตามกฎหมายและสากล1/ 

คาต่ําสุด 

ของการวัด 

(Detection 

limit) mg/l 

1) คาความเปนกรดและดาง (pH) Electrometric Method at site (SM : 4500-H+ B) - 

2) อุณหภูมิ (Temperature) Thermometer at site (SM : 2550 B) - 

3) การนําไฟฟา (Conductivity) Electrical Conductivity Method at site (SM : 2510 B) 0.1 

4) ความโปรงใส (Transparency) Secchi Disc Method  - 

5) ความขุน (Turbidity) Nephelometric Method (SM : 2130 B) 0.1 

6) ความเค็ม (Salinity) Electrical Conductivity Method at site (SM : 2520 B) 0.1 

7) ออกซิเจนละลาย (DO) Azide Modification Method at site (SM : 4500-O C) 0.5 

8) บีโอดี (BOD) Azide Modification Method (SM : 4500-O C and 5210 B) 1.0 

9) ของแข็งแขวนลอย (SS) Suspended Solids Dried at 103-105 ºC (SM : 2540 D) 5.0 

10) ของแข็งละลายนํ้าทั้งหมด (TDS) Total Dissolved Solids Dried at 180 ºC (SM : 2540 C) 25 

11) น้ํามันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (SM : 5520 B) 3 

12) ไนเตรต (NO-
3-N) ในหนวยไนไตรเจน Cadmium Reduction Method (SM : 4500-NO3 -E) 0.02 

13) ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (PO-
4-P) Ascorbic Acid Method (SM : 4500-P E) 0.01 

14) สารหนู (As) Hydride Generation AAS Method (SM : 3314 C) 0.0003 

15) แมงกานีส (Mn) Nitric Acid Digestion and Direct Air Acetylene Flame 

Method ;SM : 3030 E and 3111 B   
0.005 

16) ปรอท (Hg) Cold Vapor AAS Method (SM : 3112 B) 0.0002 

17) สังกะสี (Zn) Nitric Acid Digestion and Direct Air Acetylene Flame 

Method; SM : 3030 E and 3111 B  

0.005 

18) แคดเมียม (Cd) Nitric Acid Digestion and Direct Air Acetylene Flame 

Method; SM : 3030 E and 3111 B 

0.003 

19) ทองแดง (Cu) Nitric Acid Digestion and Direct Air Acetylene Flame 

Method; SM : 3030 E and 3111 B 

0.003 

20) นิกเกิล (Ni) Nitric Acid Digestion and Direct Air Acetylene Flame 

Method); SM : 3030 E and 3111 B 

0.005 

21) โครเมียมเฮกซะวาเลนท (Cr6+) Extraction and Air-Acetylene Flame Method (SM : 3111 C) 0.001 

22) ตะกั่ว (Pb) Nitric Acid Digestion and Direct Air Acetylene Flame 

Method); SM : 3030 E and 3111 B 

0.010 

23) โครเมียม (Cr) Nitric Acid Digestion and Direct Air Acetylene Flame 

Method); SM: 3030 E and 3111 B 

0.010 
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ตารางที่ 3.5-23 ดัชนีและวิธีการวิเคราะหคุณภาพน้ําผิวดินตามมาตรฐานสากล และความสามารถในการ

ตรวจวัดต่ําสุด ที่ใชรายงานผลของหองปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025 

ดัชนีคณุภาพน้ําผิวดินที่ทดสอบ วิธีการวิเคราะหมาตรฐานกําหนดตามกฎหมายและสากล1/ 

คาต่ําสุด 

ของการวัด 

(Detection 

limit) mg/l 

24) แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด  

(Total Coliform Bacteria) 

Multiple-Tube Fermentation Technique (SM : 9921 E) 18  
(MPN/100 ml) 

25) แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม  

(Fecal Coliform Bacteria) 

Multiple-Tube Fermentation Technique (SM : 9921 B) 18 
(MPN/100 ml) 

หมายเหต ุ: 1/Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA , WEF 23rd Edition, 2017. 
 

 ผลการศกึษา 

(1) ขอมูลทุติยภมู ิ

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําของแมน้ําในบริเวณใกลเคียงพ้ืนที่โครงการ จากสํานักงานสิ่งแวดลอม

ภาคที่ 13 (ชลบุร)ี ซึ่งเปนหนวยงานรบัผิดชอบ ในการเฝาระวังคุณภาพน้ําแมน้ําระยองจํานวน 6 สถานีและแมน้ําประแสร 

จํานวน 5 สถานี โดยทําการเก็บตัวอยางน้ําและทําการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา ทั้งทางดานกายภาพ เคมี และ

แบคทีเรีย รวม 11 ตัวอยาง จํานวน 4 ครั้ง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 - เดือนกันยายน 

พ.ศ.2564) แสดงดังรูปที่ 3.5-28 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําสรปุไดดังนี้ 

1) แมน้ําระยอง 

ลุมน้ําสาขาคลองใหญมีแมน้ําระยองเปนแมน้ําสายหลัก ซึ่งประกอบดวยลําน้ําสาขาหลายๆ 

สายไหลรวมกันผานอําเภอบานคายและอําเภอเมืองระยองแลวไหลลงสูอาวไทย โดยแมน้ําระยองตอนลาง ตั้งแต 

ปากแมน้ํารอง ตําบลบานปากคลอง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง กิโลเมตรที่ 0 จนถึงแมน้ําระยอง สะพาน 

ถนนจันทบุรี-ระยอง ตําบลเชิงเนิน อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง กิโลเมตรที่ 19 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําแมน้ําระยอง ตั้งแตบริเวณสะพานเทศบาล 8 บานปากคลอง 

อาเภอเมือง ถึงบริเวณสะพาน วัดละหารไรสังฆาราม ตําบลหนองละลอก อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง จากจํานวน  

6 สถานี พบวาคุณภาพน้ําสวนใหญอยูในเกณฑเสื่อมโทรม พารามิเตอรที่บงชี้ถึงปญหาคุณภาพน้ํา คือ ปริมาณ

ออกซิเจนละลายน้ํา (Dissolved Oxygen : DO) และแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) มีคาเกินมาตรฐานคุณภาพน้ํา

แหลงน้ําผิวดนิ สวนปริมาณโลหะหนัก พบวา มีคาไมเกินมาตรฐานคณุภาพน้ําแหลงน้ําผิวดนิ 

คุณภาพน้ํามีคาอยูในมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําประเภทที่ 4 ตามประกาศคณะกรรมการ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

แหงชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน ไดแก แหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรม 

บางประเภท และสามารถเปนประโยชนเพ่ือการอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผาน

กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําเปนพิเศษกอน และเพื่อการอุตสาหกรรม 
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2) แมน้ําประแสร 

แมน้ําประแสรเปนแมน้ําสายหลักในลุมน้ํา อยูทางดานตะวันออกของจังหวัดระยอง มีความยาว

ประมาณ 26 กิโลเมตร และไหลออกสูทะเลที่อําเภอแกลง 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําแมน้ําประแสร ตั้งแตบริเวณปากแมน้ําประแสร บานปากน้ํา

ประแสร ถึงบริเวณสะพานบานวังเขาจิก ตําบลกระแสบน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง จากจํานวน 5 สถานี พบวา

คุณภาพน้ําสวนใหญอยูในเกณฑพอใช พารามิเตอรที่บงชี้ถึงปญหาคุณภาพน้ํา คือ ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา 

(Dissolved Oxygen : DO) การปนเปอนแบคที เรียกลุมโคลิฟอรมทั้ งหมด (Total Coliform Bacteria : TCB)  

การปนเปอนแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (Fecal Coliform Bacteria) และแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N)  

สวนปริมาณโลหะหนัก พบวา มีคาไมเกินมาตรฐานคุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดิน 

คุณภาพน้ํามีคาอยูในมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําประเภทที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

แหงชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน ไดแก แหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรม 

บางประเภท และสามารถเปนประโยชนเพ่ือการอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผาน

กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําปกติกอน และเพื่อการเกษตรกรรม 
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รูปที่ 3.5-28 แหลงน้ําผิวดินใกลเคียงพื้นที่ศึกษาของโครงการ 

 

แมนํ้าประแสร 

แมนํ้าระยอง 

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 3-164 
 

 

(2) ขอมูลปฐมภูมิ 

จากการตรวจสอบแหลงน้ําธรรมชาติที่อยูบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการ พบวา มีแหลงน้ําผิวดิน 

ตามธรรมชาติในพื้นที่ตั้งโครงการเพียงแหลงเดียว คือ คลองบางไผ ซึ่งเปนแหลงน้ําที่ไหลผานพื้นที่สนามบินนานาชาติ

อูตะเภาดานทิศตะวันตก คาดวาจะไดรับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการนี้ในอนาคตและใชเปนคลองรับน้ํา 

จากระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการปจจุบัน สวนอีกแหลงน้ําผิวดินตามธรรมชาติ คือ คลองพลา ซึ่งอยูใกลกับพื้นที่

โครงการดานทิศตะวันออกแสดงดังรูปที่ 3.5-29 

ลักษณะของแหลงน้ําผิวดินโดยรอบทิศตางๆ ของพื้นที่โครงการ มีดังนี้  

 ดานทิศเหนือและทิศตะวันตกของโครงการ มีอางเก็บน้ําคลองบางไผอยูในพื้นที่ตําบล 

สํานักทอน อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ซึ่งปลอยน้ําลงสูคลองบางไผที่ไหลผานพื้นทีส่นามบนิ

นานาชาติอูตะเภาฝงทิศตะวันตกและไหลลงสูทะเล  

 ดานทิศตะวันออกของโครงการ มีคลองพลาอยูติดกับพ้ืนที่สนามบินนานาชาติอูตะเภาที่ไหล 

ลงสูทะเลบริเวณตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง  

 ดานทิศใตของโครงการ ไมมีแหลงน้ําผิวดิน เนื่องจากติดกับทะเล 
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คลองบางไผ ดานทิศตะวันตกของโครงการ 

 
คลองบางไผ จุดเชื่อมตอกับทะเล 

 
สภาพพื้นที่ดานทิศใตของทางวิ่งและทางขับที่ 1 

 

 
อางเก็บน้ําคลองบางไผ 

 
คลองพลา 

 
สภาพพื้นที่ดานทิศใตของทางวิ่งและทางขับที่ 2 

รูปที่ 3.5-29 สภาพแหลงน้ําผิวดินบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการ 

 4 

 1 

 2 

 3 

 5 

 6 
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ผลการการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดินในพื้นที่ศึกษาของโครงการ จํานวน 2 ครั้ง ไดแก ครั้งที่ 1  

ชวงฤดูฝน เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 บริเวณคลองบางไผ จํานวน 3 จุด ไดแก จุด W1 : คลองบางไผ  

เหนือจุดปลอยน้ําทิ้ง จุด W2 : คลองบางไผ ทายจุดปลอยน้ําทิ้ง และจุด W3 : คลองบางไผ จุดปลอยออกทะเล  

และครั้งที่ 2 ชวงฤดูแลง ระหวางวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 จํานวน 4 จุด โดยเพิ่มจุดตรวจวัด จํานวน 1 จุด คือ  

จุด W4 : คลองพลา (เพ่ิมเติมตามขอคิดเห็นของประชาชน ในการรับฟงความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 1 รวมทั้งการพิจารณา

รวมกับผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการ) ซึ่งอาจไดรับผลกระทบจากการพัฒนาโครการ ผลการตรวจวัดแสดงดัง

ตารางที่ 3.5-24 และตารางที่ 3.5-25 (รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก 3-4) สามารถสรปุไดดังนี ้

ผลตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดินชวงฤดูฝน เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

1) จุด W1 : คลองบางไผ เหนือจดุปลอยน้ําทิ้ง 

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําคลองบางไผ เหนือจุดปลอยน้ําทิ้ง ในชวงฤดูแลง พบวา คาความ 

เปนกรดและดาง 7.3 อุณหภูมิน้ํา 30 องศาเซลซียส การนําไฟฟา 320 ไมโครโมหตอเซนติเมตร ความโปรงใส 0.3 เมตร 

ความขุน 15 เอ็นทียู ความเค็ม 0.1 สวนในพันสวน ออกซิเจนละลาย 5.1 มิลลิกรัมตอลิตร บีโอดี 2.1 มิลลิกรัมตอลิตร 

ของแข็งแขวนลอย 18.5 มิลลิกรัมตอลิตร ของแข็งละลายน้ําทั้งหมด 184 มิลลิกรัมตอลิตร ไนเตรตในหนวยไนไตรเจน  

0.17 มิลลิกรัมตอลิตร ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส 0.06 มิลลิกรัมตอลิตร สวนน้ํามันและไขมัน ตรวจไมพบ 

สําหรับการวิเคราะหปริมาณโลหะหนักและกลุมแบคทีเรีย พบวา สารหนู 0.005 มิลลิกรัม 

ตอลิตร แมงกานีส 0.778 มิลลิกรัมตอลิตร ปรอททั้งหมด 0.0002 มิลลิกรัมตอลิตร สวนสังกะสี แคดเมียม ทองแดง 

นิกเกิล โครเมียมเฮกซะวาเลนท ตะกั่ว โครเมียม ตรวจไมพบ สําหรับแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด มีคามากกวา 

16,000 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร และแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม มีคามากกวา 16,000 เอ็มพีเอ็นตอ  

100 มิลลิลิตร  

เมื่อนําผลวิเคราะหที่ไดมาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินประเภทที่ 4 (แหลงน้ํา 

ที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปนประโยชนเพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรค

ตามปกติและผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําเปนพิเศษกอน และเพื่อการอุตสาหกรรม) พบวา คุณภาพน้ํา 

คลองบางไผบริเวณเหนือจุดปลอยน้ําทิ้ง อยูในเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวทุกดัชนี 

2) จุด W2 : คลองบางไผ ทายจุดปลอยน้ําทิ้ง 

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําคลองบางไผ ทายจุดปลอยน้ําทิ้ง ในชวงฤดูแลง พบวา คาความเปนกรด 

และดาง 7.5 อุณหภูมิน้ํา 33 องศาเซลซียส การนําไฟฟา 340 ไมโครโมหตอเซนติเมตร ความโปรงใส 0.2 เมตร  

ความขุน 6.8 เอ็นทียู ความเค็ม 0.1 สวนในพันสวน ออกซิเจนละลาย 4.4 มิลลิกรมัตอลิตร บีโอดี 1.1 มิลลิกรัมตอลิตร 

ของแข็งแขวนลอย 9.2 มิลลิกรัมตอลิตร ของแข็งละลายน้ําทั้งหมด 193 มิลลิกรัมตอลิตร ไนเตรตในหนวยไนไตรเจน  

0.03 มิลลิกรัมตอลิตร ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส 0.07 มิลลิกรัมตอลิตร สวนน้ํามันและไขมัน ตรวจไมพบ 

สําหรับการวิเคราะหปริมาณโลหะหนักและกลุมแบคทีเรีย พบวา สารหนู 0.0087 มิลลิกรัม 

ตอลิตร แมงกานีส 0.294 มิลลิกรัมตอลิตร สวนปรอททั้งหมด สังกะสี แคดเมียม ทองแดง นิกเกิล โครเมียม 

เฮกซะวาเลนท ตะก่ัว และโครเมียม ตรวจไมพบ สําหรับแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด 490 เอ็มพีเอ็นตอ 100 

มิลลิลิตร และแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม 130 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร  
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เมื่อนําผลวิเคราะหที่ไดมาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินประเภทที่ 4 (แหลงน้ํา 

ที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปนประโยชนเพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรค

ตามปกติและผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําเปนพิเศษกอน และเพื่อการอุตสาหกรรม) พบวา คุณภาพน้ํา 

คลองบางไผทายจุดปลอยน้ําทิ้ง อยูในเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวทุกดัชนี 

3) W3 : คลองบางไผ จดุปลอยออกทะเล 

ผลการตรวจวัดคณุภาพน้ําคลองบางไผ จุดปลอยออกทะเล ในชวงฤดูแลง พบวา คาความเปนกรด 

และดาง 8.1 อุณหภูมิน้ํา 33 องศาเซลซียส การนําไฟฟา 35,255 ไมโครโมหตอเซนติเมตร ความโปรงใส 0.6 เมตร 

ความขุน 14 เอ็นทียู ความเคม็ 18.8 สวนในพันสวน ออกซิเจนละลาย 4.9 มิลลิกรัมตอลิตร บีโอดี 4.2 มิลลิกรมัตอลิตร 

ของแข็งแขวนลอย 19.2 มิลลิกรัมตอลิตร ของแข็งละลายน้ําทั้งหมด 23,480 มิลลิกรัมตอลิตร ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส 

0.07 มิลลิกรมัตอลิตร สวนไนเตรตในหนวยไนไตรเจน และน้ํามันและไขมัน ตรวจไมพบ 

สําหรับการวิเคราะหปริมาณโลหะหนักและกลุมแบคทีเรีย พบวา สารหนู 0.0043 มิลลิกรัม 

ตอลิตร แมงกานีส 0.093 มิลลิกรัมตอลิตร ปรอททั้งหมด 0.0003 มิลลิกรัมตอลิตร สังกะสี มีคามากกวาหรือเทากับ 

0.005 และนอยกวา 0.025 มิลลิกรัมตอลิตร ตะกั่ว มีคามากกวาหรือเทากับ 0.010 และนอยกวา 0.100 มิลลิกรัม 

ตอลิตร สวนแคดเมียม ทองแดง นิกเกิล โครเมียมเฮกซะวาเลนท และโครเมียม ตรวจไมพบ สําหรับแบคทีเรีย 

กลุมโคลิฟอรมทั้งหมด มีคานอยกวา 1.8 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร และแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม มีคานอยกวา 

1.8 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร  

เมื่อนําผลวิเคราะหที่ไดมาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินประเภทที่ 4 (แหลงน้ํา 

ที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปนประโยชนเพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรค

ตามปกติและผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําเปนพิเศษกอน และเพื่อการอุตสาหกรรม) พบวาคุณภาพน้ํา 

คลองบางไผบริเวณจุดปลอยออกทะเล สวนใหญอยูในเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว ยกเวน บีโอดีที่มีคาเกินกวาเกณฑ

มาตรฐานที่กําหนดไว (ไมเกินกวา 4.0 มิลลิกรัมตอลิตร) 
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ตารางที่ 3.5-24 ผลการวิเคราะหคณุภาพน้ําผิวดิน ชวงฤดูฝน วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

ดัชน ี หนวย 

คลองบางไผ 
คามาตรฐานคุณภาพ

น้ําผิวดินประเภทที่ 41/ 
W1 : เหนือจุด

ปลอยน้ําทิ้ง 

W2 : ทายจุด

ปลอยน้ําทิ้ง 

W3 : จุดปลอย

ออกทะเล 

1) คาความเปนกรดและดาง (pH) - 7.3 7.5 8.1 5.0-9.0 

2) อุณหภูมิ (Temperature) องศาเซลเซยีส 30 33 33 ไมสูงกวาอุณหภูมิ 

ตามธรรมชาติเกิน 3 ºC 

3) การนําไฟฟา (Conductivity) ไมโครโมหตอเซนติเมตร 320 340 35,255 - 

4) ความโปรงใส (Transparency) เมตร 0.3 0.2 0.6 - 

5) ความขุน (Turbidity) เอ็นทียู 15 6.8 14 - 

6) ความเค็ม (Salinity) สวนในพันสวน 0.1 0.1 18.8 - 

7) ออกซิเจนละลาย (DO) มิลลิกรัมตอลิตร 5.1 4.4 4.9 ไมนอยกวา 2.0 

8) บีโอดี (BOD) มิลลิกรัมตอลิตร 2.1 1.1 4.2 ไมเกินกวา 4.0 

9) ของแข็งแขวนลอย (SS) มิลลิกรัมตอลิตร 18.5 9.2 19.2 - 

10) ของแข็งละลายน้ําทั้งหมด (TDS) มิลลกิรัมตอลิตร 184 193 23,480 - 

11) น้ํามันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) มิลลกิรัมตอลิตร ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ - 

12) ไนเตรต (NO3) ในหนวยไนไตรเจน มิลลิกรัมตอลิตร 0.17 0.03 ตรวจไมพบ ไมเกินกวา 5.0 

13) ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (Phosphate-Phosphorus) มิลลิกรัมตอลิตร 0.06 0.07 0.05 - 

14) สารหนู (As) มิลลกิรัมตอลิตร 0.0050 0.0087 0.0043 ไมเกินกวา 0.01 

15) แมงกานีส (Mn) มิลลิกรัมตอลิตร 0.778 0.294 0.093 ไมเกินกวา 1.0 

16) ปรอทท้ังหมด (Total Hg) มิลลิกรัมตอลิตร 0.0002 ตรวจไมพบ 0.0003 ไมเกินกวา 0.002 

17) สังกะสี (Zn) มิลลิกรัมตอลิตร ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ <LOQ ไมเกินกวา 1.0 

18) แคดเมียม (Cd) มิลลิกรัมตอลิตร ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ไมเกินกวา 0.05 

19) ทองแดง (Cu) มิลลิกรัมตอลิตร ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ไมเกินกวา 0.1 

20) นิกเกิล (Ni) มิลลิกรัมตอลิตร ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ไมเกินกวา 0.1 
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ตารางที่ 3.5-24 ผลการวิเคราะหคณุภาพน้ําผิวดิน ชวงฤดูฝน วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

ดัชน ี หนวย 

คลองบางไผ 
คามาตรฐานคุณภาพ

น้ําผิวดินประเภทที่ 41/ 
W1 : เหนือจุด

ปลอยน้ําทิ้ง 

W2 : ทายจุด

ปลอยน้ําทิ้ง 

W3 : จุดปลอย

ออกทะเล 

21) โครเมียมเฮกซะวาเลนท (Cr6+)  มิลลิกรัมตอลิตร ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ไมเกินกวา 0.05 

22) ตะกั่ว (Pb) มิลลิกรัมตอลิตร ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ <LOQ ไมเกินกวา 0.05 

23) โครเมียม (Cr) มิลลิกรัมตอลิตร ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ - 

24) แบคทีเรียกลุมโคลฟิอรมทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร >160,000 490 <1.8 - 

25) แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (Fecal Coliform Bacteria) เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลติร >160,000 130 <1.8 - 

หมายเหตุ : (-) หมายถึง ไมมีมาตรฐานกําหนด 

 < LOQ หมายถึง < level of quantitation (ตะกั่ว ≥ 0.010 และ < 0.100 มิลลิกรัมตอลิตร, สังกะสี ≥ 0.005 และ <0.025 มิลลิกรัมตอลิตร, ทองแดง ≥ 0.003 และ < 0.100 มิลลิกรัมตอลิตร) 
 1/ มาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน ประเภทที่  4 แหลงน้ําที่ ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และการอุตสาหกรรม ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่  8 (พ.ศ. 2537) 

   ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผวิดิน (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2537) 

ที่มา : ตรวจวัดโดยบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจีเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด (หองปฏิบัตกิารวิเคราะหเอกชน เลขทะเบียน ว-145, ISO/IEC 17025) 
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ผลตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดินชวงฤดูแลง เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

1) W1 : คลองบางไผ เหนือจดุปลอยน้ําทิ้ง 

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําคลองบางไผ เหนือจุดปลอยน้ําทิ้ง ในชวงฤดูแลง พบวา คาความ

เปนกรด และดาง 7.2 อุณหภูมิน้ํา 29 องศาเซลซียส การนําไฟฟา 261 ไมโครโมหตอเซนติเมตร ความโปรงใส 0.2 เมตร 

ความขุน 90 เอ็นทียู ความเค็ม 0.1 สวนในพันสวน ออกซิเจนละลาย 5.5 มิลลิกรัมตอลิตร บีโอดี 1.6 มิลลิกรัมตอลิตร 

ของแข็งแขวนลอย 35.7 มิลลิกรัมตอลิตร ของแข็งละลายน้ําทั้งหมด 261 มิลลิกรัมตอลิตร ไนเตรตในหนวยไนไตรเจน 

0.64 มิลลิกรัมตอลิตร ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส 0.08 มิลลิกรัมตอลิตร สวนน้ํามันและไขมัน ตรวจไมพบ 

สําหรับการวิเคราะหปริมาณโลหะหนักและกลุมแบคทีเรีย พบวา สารหนู 0.0073 มิลลิกรัม 

ตอลิตร แมงกานีส 0.374 มิลลิกรัมตอลิตร ทองแดง มีคามากกวา 0.003 และนอยกวา 0.100 มิลลิกรัมตอลิตร  

และตะก่ัว มีคามากกวาหรือเทากับ 0.010 และนอยกวา 0.100 มิลลิกรัมตอลิตร สวนปรอททั้งหมด สังกะสี แคดเมียม 

นิกเกิล โครเมียมเฮกซะวาเลนท โครเมียม ตรวจไมพบ สําหรับแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด 7,900 เอ็มพีเอ็น 

ตอ 100 มิลลิลิตร และแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม 92,000 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร  

เมื่อนําผลวิเคราะหที่ไดมาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินประเภทที่ 4 (แหลงน้ํา 

ที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปนประโยชนเพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรค

ตามปกติและผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําเปนพิเศษกอน และเพื่อการอุตสาหกรรม) พบวาคุณภาพน้ํา 

คลองบางไผบริเวณเหนือจุดปลอยน้ําทิ้ง อยูในเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวทุกดัชนี 

2) W2 : คลองบางไผ ทายจดุปลอยน้ําทิ้ง 

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําคลองบางไผ ทายจุดปลอยน้ําทิ้ง ในชวงฤดูแลง พบวา คาความ 

เปนกรดและดาง 7.9 อุณหภูมิน้ํา 28 องศาเซลซียส การนําไฟฟา 253 ไมโครโมหตอเซนติเมตร ความโปรงใส 0.2 เมตร 

ความขุน 110 เอ็นทียู ความเค็ม 0.1 สวนในพันสวน ออกซิเจนละลาย  4.9 มิลลิกรัมตอลิตร บีโอดี 1.9 มิลลิกรัม 

ตอลิตร ของแข็งแขวนลอย 101 มิลลิกรัมตอลิตร ของแข็งละลายน้ําทั้งหมด 253 มิลลิกรัมตอลิตร ไนเตรตในหนวย 

ไนไตรเจน 0.33 มิลลิกรัมตอลิตร ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส 0.08 มิลลิกรัมตอลิตร สวนน้ํามันและไขมัน ตรวจไมพบ 

สําหรับการวิเคราะหปริมาณโลหะหนักและกลุมแบคทีเรีย พบวา สารหนู 0.0080 มิลลิกรัม 

ตอลิตร แมงกานีส 0.281 มิลลิกรัมตอลิตร สังกะสี มีคามากกวาหรือเทากับ 0.005 และนอยกวา 0.025 มิลลิกรัม 

ตอลิตร และทองแดง มีคามากกวา 0.003 และนอยกวา 0.100 มิลลิกรัมตอลิตร สวนปรอททั้งหมด แคดเมียม นิกเกิล 

โครเมียมเฮกซะวาเลนท ตะก่ัว โครเมียม ตรวจไมพบ สําหรบัแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด เทากับ 6,300 เอ็มพีเอ็น

ตอ 100 มิลลิลิตร และแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม 14,000 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร  

เมื่อนําผลวิเคราะหที่ไดมาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินประเภทที่ 4 (แหลงน้ํา 

ที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปนประโยชนเพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรค

ตามปกติและผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําเปนพิเศษกอน และเพื่อการอุตสาหกรรม) พบวาคุณภาพน้ํา 

คลองบางไผบริเวณทายจุดปลอยนํ้าทิ้ง อยูในเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวทุกดัชน ี

3) W3 : คลองบางไผ จดุปลอยออกทะเล   

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําคลองบางไผ จุดปลอยออกทะเล ในชวงฤดูแลง พบวา คาความเปน 

กรดและดาง 7.4 อุณหภูมิน้ํา 29 องศาเซลซียส การนําไฟฟา 9,265 ไมโครโมหตอเซนติเมตร ความโปรงใส 0.5 เมตร 
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ความขุน 20 เอ็นทียู ความเค็ม 4.3 สวนในพันสวน ออกซิเจนละลาย 4.6 มิลลิกรัมตอลิตร ของแข็งแขวนลอย 43.0 

มิลลิกรัมตอลิตร ของแข็งละลายน้ําทั้งหมด 5,823 มิลลิกรัมตอลิตร ไนเตรตในหนวยไนไตรเจน 0.34 มิลลิกรัมตอลิตร 

และฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส 0.04 มิลลิกรมัตอลิตร สวนบีโอดี และน้ํามันและไขมัน ตรวจไมพบ 

สําหรับการวิเคราะหปริมาณโลหะหนักและกลุมแบคทีเรีย พบวา สารหนู 0.0036 มิลลิกรัม 

ตอลิตร แมงกานีส 0.132 มิลลิกรัมตอลิตร ทองแดง มีคามากกวา 0.003 และนอยกวา 0.100 มิลลิกรัมตอลิตร  

สวนปรอททั้งหมด สังกะสี แคดเมียม นิกเกิล โครเมียมเฮกซะวาเลนท ตะก่ัว และโครเมียม ตรวจไมพบ สําหรับ

แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด 1,100 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร และแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม 49 เอ็มพีเอ็น

ตอ 100 มิลลิลิตร  

เมื่อนําผลวิเคราะหที่ไดมาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินประเภทที่ 4 (แหลงน้ํา 

ที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปนประโยชนเพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรค

ตามปกติและผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําเปนพิเศษกอน และเพื่อการอุตสาหกรรม) พบวาคุณภาพน้ํา 

คลองบางไผบริเวณจุดปลอยออกทะเล อยูในเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวทุกดัชน ี

4) W4 : คลองพลา 

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําคลองพลา ในชวงฤดูแลง พบวา คาความเปนกรดและดาง 5.8 

อุณหภูมิน้ํา 29 องศาเซลซียส การนําไฟฟา 570 ไมโครโมหตอเซนติเมตร ความโปรงใส 0.3 เมตร ความขุน 23 เอ็นทียู 

ความเค็ม 0.3 สวนในพันสวน ออกซิเจนละลาย 4.4 มิลลิกรมัตอลิตร ของแข็งแขวนลอย เทากับ 11.0 มิลลิกรัมตอลิตร 

ของแข็งละลายน้ําทั้งหมด 420 มิลลิกรัมตอลิตร และฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส 0.03 มิลลิกรัมตอลิตร สวนบีโอดี น้ํามัน 

และไขมัน และไนเตรตในหนวยไนไตรเจน ตรวจไมพบ 

สําหรับการวิเคราะหปริมาณโลหะหนักและกลุมแบคทีเรีย พบวา สารหนู 0.0030 มิลลิกรัม 

ตอลิตร แมงกานีส 1.84 มิลลิกรัมตอลิตร สังกะสี มีคามากกวาหรอืเทากับ 0.005 และนอยกวา 0.025 มิลลิกรมัตอลิตร 

สวนปรอททั้งหมด แคดเมียม ทองแดง นิกเกิล โครเมียมเฮกซะวาเลนท ตะก่ัว และโครเมียม ตรวจไมพบ สําหรับ

แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด 350 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร และแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม 7.8 เอ็มพีเอ็น 

ตอ 100 มิลลิลิตร 

เมื่อนําผลวิเคราะหที่ไดมาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินประเภทที่ 4 (แหลงน้ํา 

ที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปนประโยชนเพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรค

ตามปกติและผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําเปนพิเศษกอน และเพื่อการอุตสาหกรรม) พบวาคุณภาพน้ํา

คลองพลา อยูในเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวทุกดัชนี 
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คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 
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ดัชน ี หนวย 

คลองบางไผ คลองพลา 
คามาตรฐานคุณภาพ

น้ําผิวดินประเภทที่ 41/ 
W1 : เหนือจุด

ปลอยน้ําทิ้ง 

W2 : ทายจุด

ปลอยน้ําทิ้ง 

W3 : จุดปลอย

ออกทะเล 

W4 : 

คลองพลา 

1) คาความเปนกรดและดาง (pH) - 7.2 7.9 7.4 5.8 5.0-9.0 

2) อุณหภูมิ (Temperature) องศาเซลเซยีส 29 28 29 29 ไมสูงกวาอุณหภูมิ 

ตามธรรมชาติเกิน 3 ºC 

3) การนําไฟฟา (Conductivity) ไมโครโมหตอเซนติเมตร 261 253 9,265 570 - 

4) ความโปรงใส (Transparency) เมตร 0.2 0.2 0.5 0.3 - 

5) ความขุน (Turbidity) เอ็นทียู 90 110 20 23 - 

6) ความเค็ม (Salinity) สวนในพันสวน 0.1 0.1 4.3 0.3 - 

7) ออกซิเจนละลาย (DO) มิลลิกรัมตอลิตร 5.5 4.9 4.6 4.4 ไมนอยกวา 2.0 

8) บีโอดี (BOD) มิลลิกรัมตอลิตร 1.6 1.9 ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ไมเกินกวา 4.0 

9) ของแข็งแขวนลอย (SS) มิลลิกรัมตอลิตร 35.7 101 43.0 11.0 - 

10) ของแข็งละลายน้ําทั้งหมด (TDS) มิลลิกรัมตอลิตร 261 253 5,823 420 - 

11) น้ํามันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) มิลลิกรัมตอลิตร ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ - 

12) ไนเตรต (NO3) ในหนวยไนไตรเจน มิลลิกรัมตอลิตร 0.64 0.33 0.34 ตรวจไมพบ ไมเกินกวา 5.0 

13) ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (Phosphate-Phosphorus) มิลลกิรัมตอลิตร 0.08 0.08 0.04 0.03 - 

14) สารหนู (As) มิลลิกรัมตอลิตร 0.0073 0.0080 0.0036 0.0030 ไมเกินกวา 0.01 

15) แมงกานีส (Mn) มิลลิกรัมตอลิตร 0.374 0.281 0.132 1.84 ไมเกินกวา 1.0 

16) ปรอทท้ังหมด (Total Hg) มิลลิกรัมตอลิตร ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ไมเกินกวา 0.002 

17) สังกะสี (Zn) มิลลิกรัมตอลิตร ตรวจไมพบ <LOQ ตรวจไมพบ <LOQ ไมเกินกวา 1.0 

18) แคดเมียม (Cd) มิลลิกรัมตอลิตร ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ไมเกินกวา 0.05 

19) ทองแดง (Cu) มิลลิกรัมตอลิตร <LOQ <LOQ <LOQ ตรวจไมพบ ไมเกินกวา 0.1 

20) นิกเกิล (Ni) มิลลิกรัมตอลิตร ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ไมเกินกวา 0.1 
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ดัชน ี หนวย 

คลองบางไผ คลองพลา 
คามาตรฐานคุณภาพ

น้ําผิวดินประเภทที่ 41/ 
W1 : เหนือจุด

ปลอยน้ําทิ้ง 

W2 : ทายจุด

ปลอยน้ําทิ้ง 

W3 : จุดปลอย

ออกทะเล 

W4 : 

คลองพลา 

21) โครเมียมเฮกซะวาเลนท (Cr6+)  มิลลิกรัมตอลิตร ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ไมเกินกวา 0.05 

22) ตะกั่ว (Pb) มิลลิกรัมตอลิตร <LOQ ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ไมเกินกวา 0.05 

23) โครเมียม (Cr) มิลลิกรัมตอลิตร ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ - 

24) แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมท้ังหมด  

(Total Coliform Bacteria) 

เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลลิิตร 7,900 6,300 1,100 350 
- 

25) แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม  

(Fecal Coliform Bacteria) 

เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลลิิตร 92,000 14,000 49 7.8 
- 

หมายเหตุ : (-) หมายถึง ไมมีมาตรฐานกําหนด 

< LOQ หมายถึง < level of quantitation (ตะกั่ว ≥ 0.010 และ < 0.100 มิลลิกรัมตอลิตร, สังกะสี ≥ 0.005 และ <0.025 มิลลิกรัมตอลิตร, ทองแดง ≥ 0.003 และ < 0.100 มิลลิกรัมตอลิตร) 
1/ มาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน ประเภทที่ 4 แหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และการอุตสาหกรรม ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537)  

   ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผวิดิน (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2537) 

ที่มา : ตรวจวัดโดยบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจีเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด (หองปฏิบัตกิารวิเคราะหเอกชน เลขทะเบียน ว-145, ISO/IEC 17025) 
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3.5.9 คุณภาพน้ําใตดิน 

 ขอบเขตการศึกษา 

รวบรวมขอมูลคุณภาพน้ําใตดินที่มีการตรวจวัดในบริเวณพื้นที่ศึกษา ตลอดจนขอมูลจากแหลงขอมูล 

ทุติยภูมิที่เก่ียวของ เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานประกอบการประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากโครงการ 

 วิธีการศึกษา 

รวบรวมขอมูลคุณภาพน้ําใตดินในบริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณใกลเคียง ดังนี้ 

 ขอมูลบอน้ําบาดาลในจังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

 ขอมูลคุณภาพน้ําบาดาลจังหวดัระยองและจังหวัดชลบุรี ป พ.ศ. 2561-2563 กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

 ผลการศกึษา 

แหลงน้ําบาดาลในจังหวัดระยองและจังหวัดชลบุร ีสามารถสรุปไดดังนี้  

(1) แหลงน้ําบาดาล 

จังหวัดระยอง มีลักษณะของชั้นหินอุมน้ํา ประกอบไปดวยหินรวน (ตะกอนชายหาด ที่ราบตะกอน

น้ําพา และแหลงเศษหินเชิงเขา) และหินแข็ง (ชั้นน้ําหินก่ึงหินแปร ชั้นน้ําหินแปร ชั้นน้ําหินแกรนิต และหินไนส)  

ซึ่งคุณภาพน้ําบาดาลในหินแข็งและหินรวนบริเวณที่ราบตะกอนน้ําพาสวนใหญจะมีคุณภาพทางเคมีและกายภาพ 

อยูในเกณฑการบริโภคไดตามมาตรฐานน้ําบาดาลที่จะบริโภคได สวนน้ํากรอยและน้ําเค็มสวนใหญจะเกิดในบริเวณ 

ที่ราบริมฝงทะเลตั้งแตอําเภอเมืองไปถึงอําเภอแกลง น้ําเค็มจะอยูลึกลงไปจากบริเวณที่มีชั้นทรายหาด บริเวณที่ราบ

ลุมปากน้ําของแมน้ําซึ่งเปนปาชายเลนจะไดน้ําที่มีคุณภาพกรอยถึงเค็ม 

จังหวัดชลบุรี มีลักษณะของชั้นหินอุมน้ํา ประกอบไปดวยกรวดทรายทั้งชนิดรวน และชนิดที่จับกัน 

แทรกอยูในชั้นดินเหนียว ซึ่งบางแหงพบวามีชั้นกรวดทรายเปนแผนแทรกอยูในชั้นดินเหนียว ความหนาของชั้นน้ํา 

อยูระหวาง 10-200 เมตร เนื่องจากชั้นน้ํามีลักษณะของดินเหนียว ดังนั้น ปริมาณน้ําจืดที่สูบไดจึงมีปริมาณนอย  

ซึ่งมีอัตราการใหน้ําบาดาลไดสูงถึง 10 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง คุณภาพน้ําเปนน้ํากรอย โดยพบวามีปริมาณน้ําใตดิน

อยูในพื้นที่กวาง มีน้ํามาก และมีคุณภาพดี 

สําหรับแหลงน้ําบาดาลในจังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี แบงบอน้ําบาดาลตามการใชงานเปน  

2 ลักษณะ ไดแก บออุปโภค-บริโภค และบอเกษตร โดยจังหวัดระยองมีจํานวนบออุปโภค-บริโภค 816 บอ และ 

บอเกษตร 76 บอ ซึ่งมีปริมาณน้ําเฉลี่ย 5.67 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง และ 5.09 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง ตามลําดับ  

สวนจังหวัดชลบุรี มีจํานวนบออุปโภค-บริโภค 617 บอ และบอเกษตร 69 บอ ซึ่งมีปริมาณน้ําเฉลี่ย 4.98 ลูกบาศกเมตร

ตอชั่วโมง และ 6.88 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง ตามลําดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.5-26 
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ตารางที่ 3.5-26 แหลงน้ําบาดาลในจงัหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี  

ประเภทการใช

ประโยชน 
จํานวนบอ 

ความลึกเฉลี่ย 

(เมตร) 

ปริมาณน้ําเฉลี่ย 

(ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง) 

ระดับน้ําปกติเฉลี่ย 

(เมตร) 

ระดับน้ําลดเฉลี่ย 

(เมตร) 

จ.ระยอง      

บออุปโภค-บริโภค 816 75.47 5.67 5.63 21.17 

บอเกษตร 76 83.71 5.09 4.99 39.21 

จ.ชลบุรี      

บออุปโภค-บริโภค 617 69.09 4.98 6.36 25.60 

บอเกษตร 69 80.70 6.88 6.63 23.81 

ที่มา : กรมทรัพยากรน้ําบาดาล. ขอมูลบอน้ําบาดาล. สืบคนเม่ือ วันที่ 10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564  

เขาถึงขอมูลไดจาก http://app.dgr.go.th/newpasutara/xml/tshow.php?ddlGeo=12&ddlProvince=&btn1= 

สําหรับแหลงน้ําบาดาลในพื้นที่ศึกษาโครงการ สรปุไดดังนี้ 

 จังหวัดระยอง ในพื้นที่ตําบลพลา ตําบลสํานักทอน ตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง มีบอบาดาล

ประเภทบออุปโภค-บริโภค จํานวน 3  22 และ 11 บอ ตามลําดับ และมีบอเกษตรจํานวน 2 บอ 

ในพื้นที่ตําบลสํานักทอน สวนในพื้นที่ตําบลหวยโปง อําเภอเมืองระยอง มีบอประเภทอุปโภค-

บรโิภค จํานวน 8 บอ ปริมาณน้ําเฉลี่ยตั้งแต 2.94 – 6.17 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง 

 จังหวัดชลบุรี ในพ้ืนที่ตําบลหวยใหญ อําเภอบางละมุง มีบอบาดาลประเภทบออุปโภค-

บริโภค จํานวน 11 บอ สวนในพื้นที่ตําบลนาจอมเทียน ตําบลบางเสร ตําบลพลูตาหลวง ตําบล

สัตหีบ อําเภอสัตหีบ มีบอบาดาลประเภทอุปโภค-บริโภค จํานวน  9 6 38 และ 58 บอ 

ตามลําดับ ปริมาณน้ําเฉลี่ยตั้งแต 2.69 – 13.54 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง 

รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.5-27 
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ตารางที่ 3.5-27 แหลงน้ําบาดาลในพื้นท่ีศึกษา 

พื้นท่ีศึกษา 
ประเภทการใช

ประโยชน 

จํานวน

(บอ) 

ความลึก

เฉลี่ย 

(เมตร) 

ปริมาณน้ําเฉลี่ย 

(ลูกบาศกเมตร/

ชั่วโมง) 

ระดับน้ําปกติ

เฉลี่ย 

(เมตร) 

ระดับน้ําลด

เฉลี่ย 

(เมตร) 

จังหวัดระยอง        

อําเภอบานฉาง ตําบลพลา บออุปโภค-บริโภค 3 43.83 6.17 3.55 30.11 

 ตําบลสํานักทอน บออุปโภค-บริโภค 22 59.84 3.68 4.49 24.98 

  บอเกษตร 2 107.00 4.00 10.00 40.00 

 ตําบลบานฉาง บออุปโภค-บริโภค 11 43.91 4.03 4.90 12.17 

อําเภอเมืองระยอง ตําบลหวยโปง บออุปโภค-บรโิภค 8 57.44 2.94 3.74 28.47 

จังหวัดชลบุร ี        

อําเภอบางละมุง ตําบลหวยใหญ บออุปโภค-บริโภค 11 80.59 2.69 6.78 21.99 

อําเภอสัตหีบ ตําบลนาจอมเทียน บออุปโภค-บริโภค 9 61.94 5.84 6.38 30.86 

 ตําบลบางเสร บออุปโภค-บริโภค 6 84.67 4.10 5.46 25.88 

 ตําบลพลูตาหลวง บออุปโภค-บริโภค 38 79.20 10.21 4.91 29.80 

 ตําบลสัตหีบ บออุปโภค-บรโิภค 58 77.36 13.54 10.53 17.50 

 ตําบลแสมสาร - - - - - - 

หมายเหต ุ: (-) หมายถึง ไมมีขอมูล       

ที่มา : กรมทรัพยากรน้ําบาดาล. ขอมูลบอน้ําบาดาล. สืบคนเมื่อ 12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 http://app.dgr.go.th/newpasutara/xml/search.php 

(2) คุณภาพน้ําบาดาล 

จากการทบทวนขอมูลคุณภาพน้ําบาดาล ป พ.ศ. 2561-2563 ของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล พบวา 

คุณภาพน้ําบาดาลจากบอบาดาล (บอสังเกตการณ)  ในอําเภอบานฉาง (จํานวน 4 บอ) และอําเภอเมืองระยอง 

(จํานวน 24 บอ) จังหวัดระยอง สวนใหญมีคุณลักษณะทางเคมีที่เกินเกณฑอนุโลมสูงสุด ไดแก เหล็ก แมงกานีส 

ซัลเฟต คลอไรท ฟลูออไรด และปริมาณมวลสารทั้งหมดที่ละลายได สวนคุณลักษณะทางกายภาพ และคุณลักษณะ 

ที่เปนพิษมีคาไมเกินเกณฑอนุโลมที่กําหนด โดยพบวาบอสังเกตการณที่มีคุณลักษณะเกินเกณฑอนุโลมมากที่สุด คือ 

โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย วัดโขดหิน และศูนยบริการสาธารณสุขบานตากวน  

สําหรับคุณภาพน้ําบาดาลจากบอบาดาล (บอสังเกตการณ) ในอําเภอบางละมุง (จํานวน 11 บอ) 

และอําเภอสัตหีบ (จํานวน 11 บอ) จังหวัดชลบุรี สวนใหญมีคุณลักษณะทางเคมีที่เกินเกณฑอนุโลมสูงสุด ไดแก เหล็ก 

แมงกานีส ซัลเฟต คลอไรด ฟลูออไรด และปริมาณมวลสารทั้งหมดที่ละลายได สวนคุณลักษณะทางกายภาพ และ

คุณลักษณะที่เปนพิษมีคาไมเกินเกณฑอนุโลมที่กําหนด โดยพบวาบอสังเกตการณที่มีคุณลักษณะเกินเกณฑอนุโลม 

มากที่สุด คือ วัดนาจอมเทียน และสนามกอลฟราชนาวีภูตาหลวง (A38B11) แสดงดังตารางที่ 3.5-28 

เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพน้ําบาดาลกับคามาตรฐานฯ สามารถนําน้ําบาดาลมาใชในการอุปโภค-

บริโภคได แตควรมีการปรับปรุงคุณภาพน้ํา เพ่ือทําใหน้ํามีคุณภาพที่ดีข้ึนกอนนํามาใชประโยชน โดยการลดหรือกําจัด

คุณลักษณะที่ไมพึงประสงค เชน เหล็ก แมงกานีส ซัลเฟต คลอไรด ฟลูออไรด และปริมาณมวลสารทั้งหมดที่ละลายได 

เปนตน ซึ่งสามารถทําไดหลายวิธี เชน การตม การกรอง การเติมสารเคมี การเติมอากาศ และวิธีการออสโมซิส

ยอนกลับ (กรมทรัพยากรน้ําบาดาล, พ.ศ. 2561) 
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ 

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-177 
 

ตารางที่ 3.5-28 คุณภาพน้ําบาดาลจากบอสังเกตการณบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ ป พ.ศ. 2561-2563 

ลําดับ บอสังเกตการณ ป พ.ศ. 

คุณลักษณะทางกายภาพ คุณลักษณะทางเคมี คุณลักษณะที่เปนพิษ 

pH 
EC  

(µS/cm) 

Fe 

(mg/l) 

 Mn 

(mg/l) 

 Cu 

(mg/l) 

 Zn 

(mg/l) 

 SO4 

(mg/l) 

 Cl 

(mg/l) 

F 

(mg/l) 

 N03 

(mg/l) 

CaCO3 

(mg/l) 

TDS 

(mg/l) 

As 

(mg/l) 

CN 

(mg/l) 

Pb 

(mg/l) 

Hg 

(mg/l) 

Cd 

(mg/l) 

 Se 

(mg/l) 

จังหวัดระยอง                                       

อําเภอบานฉาง                                       

1 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองน้ําเย็น 2561 6.4 241.0 3.5 0.5 0.0 0.1 4.0 12.0 0.3 2.3 19.0 157.0 0.0275 - <0.0007 <0.0002 <0.0004 <0.0018 

2562 6.6 254.0 3.0 0.4 0.0 0.0 3.0 12.0 0.4 <0.9 13.0 165.0 0.0317 - <0.0007 <0.0002 <0.0004 <0.0018 

2563 6.7 151.0 0.1 0.2 0.0 0.0 4.0 13.0 0.4 11.0 12.0 98.0 0.0098 - 0.0013 <0.0002 <0.0004 <0.0018 

2 กองพันทหารปนใหญตอสูอากาศยาน 2561 6.1 150.0 0.4 0.0 0.0 0.2 14.0 19.0 0.3 11.0 4.3 98.0 <0.0028 - 0.0009 <0.0002 <0.0004 <0.0018 

2562 6.5 154.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 20.0 0.4 9.0 5.6 100.0 - - - - - - 

2563 6.6 160.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 18.0 0.3 11.0 4.5 104.0 <0.0028 - 0.0051 <0.0002 <0.0004 <0.0018 

3 ที่วาการอําเภอบานฉาง  2561 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2562 8.0 641.0 0.0 0.0 0.0 0.0 72.0 41.0 0.4 36.0 53.0 417.0 0.0072 - <0.0007 <0.0002 <0.0004 0.0031 

2563 8.4 652.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.0 43.0 0.4 36.0 50.0 424.0 0.0074 - <0.0007 <0.0002 <0.0004 0.0043 

4 วัดชลธีธาราม 2561 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2562 7.2 3,110.0 0.5 0.3 0.0 0.0 12.0 940.0 1.1 1.0 420.0 2,020.0 - - - - - - 

2563 7.5 3,120.0 0.1 0.1 0.0 0.0 13.0 940.0 0.9 1.7 410.0 2,030.0 - - - - - - 

อําเภอเมืองระยอง                    

1 เลขที่ 15 ตรงขามแหลงฝงกลบขยะระยอง 2561 7.7 38,900.0 0.4 0.1 0.1 0.0 330.0 15,000.0 0.2 10.0 550.0 25,300.0 - - - - - - 

2562 8 37,500.0 0.1 0.0 0.1 0.0 470.0 3,000.0 0.2 13.0 70.0 24,400.0 - - - - - - 

2563 7.8 39,000.0 0.3 0.1 0.0 0.0 490.0 15,000.0 0.3 15.0 380.0 25,400.0 - - - - - - 

2 เลขที่ 15 ถนนเทศบาลบํารุง (แหลงฝงกลบขยะ

เทศบาลมาบตาพุด)  

2561 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2562 6.7 1,580.0 2.0 0.3 0.0 0.1 42.0 320.0 0.3 11.0 48.0 1,030.0 0.0044 - <0.0007 <0.0002 <0.0004 <0.0018 

2563 6.4 2,220.0 9.7 0.4 0.0 0.1 50.0 530.0 0.3 88.0 22.0 1,440.0 - - - - - - 

3 แหลงฝงกลบขยะระยอง 2561 7.3 3,190.0 0.7 0.4 - - - - - - - 2,070.0 0.0000 - 0.1000 - - - 

2562 7.6 2,800.0 0.1 0.3 - - - - 0.1   - 1,820.0 0.0000 - 0.1000 - - - 

2563 7.2 3,840.0 0.1 0.2 0.0 0.0 - - 0.1   - 2,500.0 - - - - - - 

4 โรงเรียนบานตะเกราทอง 2561 7.3 203.0 0.4 0.0 0.0 0.1 4.0 9.6 0.4 <0.9000 18.0 132.0 0.0122 - 0.0025 <0.0002 <0.0004 <0.0018 

2562 7.8 208.0 0.1 0.0 0.0 0.0 2.0 9.6 0.4 <0.9000 18.0 135.0   -         

2563 7.4 187.0 0.2 0.0 0.0 0.1 <1.0 7.6 0.3 1.1 18.0 122.0 0.0138 - 0.0009 <0.0002 <0.0004 <0.0018 

5 โรงเรียนบานหนองจอก 2561 7.8 2,280.0 0.5 0.3 0.0 0.0 50.0 610.0 4.4 <0.9000 45.0 1,480.0 - - - - - - 

2562 7.8 2,130.0 0 0.1 0.0 0.0 56.0 540.0 4.9 <0.9000 50.0 1,380.0 - - - - - - 

2563 8.2 2,000.0 0.1 0.0 0.0 0.1 34.0 490.0 5.2 0.9 39.0 1,300.0 - - - - - - 

6 โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย 2561 7.5 29,700.0 0.0 0.1 0.0 0.0 1,800.0 8,600.0 0.2 1.0 1,100.0 19,300.0 - - - - - - 

2562 7.2 29,800.0 0.0 0.7 0.0 0.0 2,700.0 11,000.0 0.3 <0.9 1,400.0 19,400.0 - - - - - - 

2563 7.3 29,500.0 0.0 0.1 0.0 0.0 2,400.0 10,000.0 0.3 1.3 1,200.0 19,200.0 - - - - - - 

7 โรงพยาบาลมาบตาพุด 2561 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2562 7.2 310.0 0.4 0.2 0.0 0.0 16.0 34.0 0.5 1.1 15.0 202.0 0.0237 - <0.0007 <0.0002 <0.0004 <0.0018 

2563 7.2 418.0 3.8 1.6 0.0 0.1 33.0 53.0 0.3 3.5 21.0 272.0 0.0039 - <0.0007 <0.0002 <0.0004 <0.0018 

8 ราษฎและทางเขานิคมฯมาบตาพุด  

(สวนภูมิรักษ) 

2561 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2562 6.8 673.0 13 2.6 0.0 0.0 10.0 86.0 0.4 7.2 59.0 437.0 0.0124 - <0.0007 <0.0002 <0.0004 <0.0018 

2563 7.2 674.0 8.3 2.8 0.0 0.1 2.0 86.0 0.5 18.0 52.0 438.0 0.0751 - 0.0007 <0.0002 <0.0004 <0.0018 
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ 

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.5-28 คุณภาพน้ําบาดาลจากบอสังเกตการณบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ ป พ.ศ. 2561-2563 

ลําดับ บอสังเกตการณ ป พ.ศ. 

คุณลักษณะทางกายภาพ คุณลักษณะทางเคมี คุณลักษณะที่เปนพิษ 

pH 
EC  

(µS/cm) 

Fe 

(mg/l) 

 Mn 

(mg/l) 

 Cu 

(mg/l) 

 Zn 

(mg/l) 

 SO4 

(mg/l) 

 Cl 

(mg/l) 

F 

(mg/l) 

 N03 

(mg/l) 

CaCO3 

(mg/l) 

TDS 

(mg/l) 

As 

(mg/l) 

CN 

(mg/l) 

Pb 

(mg/l) 

Hg 

(mg/l) 

Cd 

(mg/l) 

 Se 

(mg/l) 

9 วัดเขาพระบาท 2561 7.0 124.0 0.1 0.0 0.0 0.1 13.0 9.2 0.1 7.2 11.0 81.0 <0.0028 - 0.0217 <0.0002 <0.0004 <0.0018 

2562 7.4 123.0 0.2 0.0 0.0 0.0 4.0 13.0 0.1 3.2 9.1 80.0   -         

2563 7.1 119.0 0.2 0.0 0.0 0.0 13.0 11.0 0.1 6.3 9.1 77.0 <0.0028 - 0.0062 <0.0002 <0.0004 <0.0018 

10 วัดโขดหิน 2561 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2562 7.7 3,110.0 0.1 0.0 0.0 0.0 510.0 690.0 6.4 <0.9 98.0 2,020.0 - - - - - - 
2563 7.7 3,080.0 2.0 0.1 0.0 0.0 410.0 700.0 6.2 <0.9 79.0 2,000.0 - - - - - - 

11 วัดในไร 2561 7.8 449.0 0.2 0.0 0.0 0.0 72.0 11.0 0.7 <0.9 75.0 292.0 0.0069 - 0.003 <0.0002 <0.0004 <0.0018 
2562 8.2 443.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 11.0 0.8 <0.9 63.0 288.0 - -         
2563 8.0 445.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0 11.0 0.9 <0.9 65.0 289.0 0.0079 - <0.0007 <0.0002 < 0.0004 <0.0018 

12 วัดชากลูกหญา  2561 - - - - - - - - - - - - - -         
2562 6.7 118.0 0.0 0.0 0.0 0.0 <1.0 10.0 0.2 2.1 9.3 77.0 <0.0028 - <0.0007 <0.0002 <0.0004 <0.0018 
2563 7.2 125.0 0.1 0.1 0.0 0.0 <1.0 10.0 0.2 3.2 9.9 81.0 <0.0028 - <0.0007 <0.0002 <0.0004 <0.0018 

13 วัดซอยครีี 2561 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2562 7.8 535.0 0.3 0.2 0.0 0.0 <1.0 28.0 3.1 3.2 23.0 348.0 0.0530 - <0.0007 <0.0002 <0.0004 <0.0018 
2563 8.2 500.0 0.2 0.1 0.0 0.1 <1.0 21.0 2.5 1.9 40.0 325.0 0.0267 - <0.0007 <0.0002 <0.0004 <0.0018 

14 วัดตะพงนอก 2561 7.8 443.0 12.0 0.4 0.0 0.0 <1.0 68.0 5.0 <0.9 9.4 288.0 0.0075 - 0.0033 <0.0002 <0.0004 0.0018 
2562 7.9 430.0 6.0 0.2 0.0 0.0 2.0 69.0 5.3 <0.9 8.3 280.0   -         
2563 7.8 438.0 12.0 0.2 0.0 0.0 4.0 66.0 5.4 1.0 7.8 285.0 0.0080 - <0.0007 <0.0002 <0.0004 <0.0018 

15 วัดนํ้าคอกเกา 2561 7.3 2,010.0 0.0 0.0 0.0 0.0 67.0 560.0 0.3 1.4 53.0 1,310.0   -         
2562 7.3 2,080.0 0.1 0.0 0.0 0.0 89.0 570.0 0.3 <0.9 53.0 1,350.0   -         
2563 7.6 2,150.0 0.1 0.0 0.0 0.0 83.0 580.0 0.3 1.2 54.0 1,400.0   -         

16 วัดบานชะวึก 2561 5.9 123.0 0.1 0.0 0.0 0.0 4.0 17.0 0.0 17.0 1.8 80.0 <0.0028 - 0.0059 <0.0002 <0.0004 <0.0018 
2562 6.6 147.0 0.0 0.1 0.0 0.1 2.0 22.0 0.1 31.0 4.3 96.0   -         
2563 6.3 157.0 0.1 0.1 0.0 0.1 <1.0 18.0 0.1 34.0 6.2 102.0 <0.0028 - 0.0021 <0.0002 <0.0004 <0.0018 

17 วัดบานดอน 2561 7.6 1,720.0 5.6 0.5 0.0 0.0 160.0 230.0 0.4 2.5 61.0 1,120.0 <0.0028 - 0.0017 <0.0002 <0.0004 <0.0018 
2562 7.3 1,460.0 3.1 0.2 0.0 0.0 210.0 180.0 0.4 <0.9 60.0 949.0   -         
2563 7.9 1,390.0 1.9 0.2 0.0 0.0 110.0 160.0 0.3 2.0 54.0 904.0 <0.0028 - <0.0007 <0.0002 <0.0004 <0.0018 

18 วัดปลวกเกต ุ 2561 8.1 574.0 0.4 0.0 0.0 0.0 4.0 33.0 0.1 4.2 37.0 373.0 <0.0028 - 0.0022 <0.0002 <0.0004 <0.0018 
2562 8.5 563.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 32.0 0.1 3.3 35.0 366.0   -         
2563 8.4 575.0 0.1 0.0 0.0 0.0 <1.0 34.0 0.1 3.1 34.0 374.0 <0.0028 - <0.0007 <0.0002 <0.0004 <0.0018 

19 วัดมาบชลูด 2561 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2562 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2563 7.6 271.0 13.0 1.3 0.0 0.0 <1.0 26.0 0.9 14.0 24.0 176.0 0.0817 - <0.0007 <0.0002 <0.0004 <0.0018 
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ 

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-179 
 

ตารางที่ 3.5-29 คุณภาพน้ําบาดาลจากบอสังเกตการณบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ ป พ.ศ. 2561-2563 

ลําดับ บอสังเกตการณ ป พ.ศ. 

คุณลักษณะทางกายภาพ คุณลักษณะทางเคมี คุณลักษณะที่เปนพิษ 

pH 
EC  

(µS/cm) 

Fe 

(mg/l) 

 Mn 

(mg/l) 

 Cu 

(mg/l) 

 Zn 

(mg/l) 

 SO4 

(mg/l) 

 Cl 

(mg/l) 

F 

(mg/l) 

 N03 

(mg/l) 

CaCO3 

(mg/l) 

TDS 

(mg/l) 

As 

(mg/l) 

CN 

(mg/l) 

Pb 

(mg/l) 

Hg 

(mg/l) 

Cd 

(mg/l) 

 Se 

(mg/l) 

20 วัดหวยโปง 2561                           -         
2562 7.4 251.0 0.1 0.0 0.0 0.0 <1.0 24.0 1.3 <0.9 11.0 163.0 0.0105 - <0.0007 <0.0002 <0.0004 <0.0018 
2563 7.1 328 0.6 0.5 0.0 0.0 <1.0 24.0 2.0 <0.9 29.0 213 0.0190 - 0.001 <0.0002 <0.0004 0.0027 

21 ศูนยบริการสาธารณสุขบานตากวน 2561 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2562 3.4 3,100.0 12.0 3.9 0.0 0.1 290.0 820.0 0.1 <0.9 89.0 2,020.0   -         
2563 3.1 3,060.0 4.5 4.1 0.0 0.2 240.0 820.0 0.1 25.0 79.0 1,990.0   -         

22 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดชางชนศิรริาษฎรบํารุง 2561 7.1 170.0 0.3 0.2 0.0 0.0 8.0 11.0 0.1 4.1 26.0 110.0 <0.0028 - 0.0036 <0.0002 0 <0.0018 
2562 7 196.0 0.0 0.2 0.0 0.0 17.0 14.0 0.1 3.2 24.0 127.0   -         
2563 6.9 181.0 0.4 0.5 0.0 0.0 5.0 11.0 0.1 3.5 22.0 118.0 <0.0028 - <0.0007 <0.0002 <0.0004 <0.0018 

23 วัดมาบตาพุด 2561 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2562 7.8 649.0 0.1 0.0 0.0 0.0 19.0 57.0 2.1 2.2 61.0 422.0 <0.0028 - <0.0007 <0.0002 <0.0004 <0.0018 
2563 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

24 วันเนินพุทรา 2561 7.8 4,300.0 0.2 0.2 0.0 0.0 120.0 1,300.0 0.6 2.9 170.0 2,800.0 - - - - - - 
2562 8.1 4,520.0 0.0 0.0 0.0 0.0 290.0 1,300.0 0.6 3.7 150.0 2,940.0 - - - - - - 
2563 8.1 4,560.0 0.0 0.0 0.0 0.0 140.0 1,400.0 0.3 5.1 150.0 2,960.0 - - - - - - 

จังหวัดชลบุร ี                                         

อําเภอบางละมุง                                       

1 เทศบาลเมืองพัทยา 2561 7.6 459.0 1.4 1.0 0.0 0.0 <  1.0 20.0 1.4 30.0 69.0 298.0 0.0153 - 0.001 <0.0002 <0.0004 <0.0018 

2562 8.0 430.0 0.3 0.1 0.0 0.0 < 1.0 10.0 1.5 11.0 63.0 280.0 0.0082 - <0.0007 <0.0002 <0.0004 <0.0018 

2563 7.5 4,010.0 0.2 0.1 0.0 0.0 240.0 1,100.0 1.4 11.0 200.0 2,610.0 - - - - - - 

2 แหลงฝงกลบมูลฝอยเมืองพัทยา 2561 7.0 179.0 0.4 0.0 0.0 0.0 <1.0 16.0 0.5 2.4 8.6 116.0 0.0096 - 0.0008 <0.0002 < 0.0004 <0.0018 

2562 6.5 173.0 0.3 0.0 0.0 0.0 <1.0 14.0 0.5 2.0 7.5 112.0 0.0087 - < 0.0007 <0.0002 < 0.0004 <0.0018 

2563 7.6 630.0 0.3 0.4 0.0 0.0 15.0 25.0 0.5 1.6 64.0 410.0 <0.0028 - <0.0007 <0.0002 <0.0004 <0.0018 

3 บานภูไทร 881 (แหลงฝงกลบขยะ 

ตําบลเขาไมแกว (บานทุงสระแกว)) 

2561 7.6 252.0 0.5 0.1 0.0 0.0 <1.0 18.0 1.0 3.9 27.0 164.0 0.0063 - 0.001 <0.0002 <0.0004 <0.0018 

2562 7.8 229.0 0.8 0.1 0.0 0.0 <1.0 12.0 1.0 1.9 21.0 149.0 0.0069 - <0.0007 <0.0002 <0.0004 <0.0018 

2563 7.3 601.0 0.6 0.6 0.0 0.0 <1.0 20.0 0.2 9.6 100.0 391.0 <0.0028 - 0.0007 <0.0002 <0.0004 <0.0018 

4 บานหวยไขเนา 2561 7.5 254.0 5.5 0.5 0.0 0.0 1.0 7.6 1.5 2.2 25.0 165.0 0.0052 - 0.0021 <0.0002 <0.0004 <0.0018 

2562 7.8 229.0 0.8 0.1 0.0 0.0 <1.0 12.0 1.0 1.9 21.0 149.0 0.0069 - <0.0007 <0.0002 <0.0004 <0.0018 

2563 7.4 434.0 3.3 0.4 0.0 0.0 3.0 15.0 0.2 1.0 71.0 282.0 0.0085 - <0.0007 <0.0002 <0.0004 < 0.0018 

5 บานหวยไขเนา (แหลงฝงกลบขยะ 

ตําบลเขาไมแกว (บานทุงสระแกว)) 

2561 7.8 330.0 0.4 0.2 0.0 0.0  <1.0 34.0 1.1 17.0 31.0 214.0 0.0378 - 0.0008 <0.0002 <0.0004 <0.0018 

2562 7.8 370.0 0.3 0.4 0.0 0.0 <1.0 34.0 1.6 14.0 28.0 240.0 0.0454 - <0.0007 <0.0002 <0.0004 <0.0018 

2563 6.6 280.0 0.3 0.2 0.0 0.0 <1.0 30.0 0.1 < 0.9 4.0 182.0 < 0.0028 - 0.0016 <0.0002 <0.0004 <0.0018 

6 วัดเขาไมแกว 2561 8.0 571.0 0.1 0.8 0.0 0.0 8.0 20.0 1.7 <0.9 84.0 371.0 0.0269 - 0.0016 <0.0002 <0.0004 <0.0018 

2562 7.6 566.0 0.3 3.2 0.0 0.0 12.0 21.0 1.7 1.4 78.0 368.0 0.0151 - 0.0008 < 0.0002 <0.0004 <0.0018 

2563 7.5 369.0 22 0.1 0.0 0.0 <1.0 10.0 0.4 1.2 48.0 240.0 0.0117 - <0.0007 <0.0002 <0.0004 <0.0018 

7 วัดญาณสังวรามวรวิหาร 2561 6.3 199.0 3.0 0.1 0.0 0.0 26.0 20.0 0.1 <0.9 16.0 129.0 0.0066 - 0.0019 < 0.0002 <0.0004 <0.0018 

2562 7.6 566.0 0.3 3.2 0.0 0.0 12.0 21.0 1.7 1.4 78.0 368.0 0.0151 - 0.0008 <0.0002 <0.0004 <0.0018 

2563 7.6 442.0 0.6 0.2 0.0 0.0 2.0 8.8 0.2 <0.9 67.0 287.0 <0.0028 - < 0.0007 < 0.0002 <0.0004 <0.0018 

8 วัดตะเคียนทอง 2561 6.2 630.0 0.2 0.5 0.0 0.0 3.0 130.0 0.2 43.0 14.0 410.0 <0.0028 - 0.0028 <0.0002 <0.0004 0.0024 

2562 5.6 768.0 2.4 0.3 0.0 0.0 <1.0 180.0 0.2 79.0 22.0 499.0 - - - - - - 

2563 7.1 277.0 6.6 0.4 0.0 0.0 <1.0 13.0 1.0 1.0 19.0 180.0 0.0357 - <0.0007 <0.0002 <0.0004 <0.0018 
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ 

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-180 
 

ตารางที่ 3.5-29 คุณภาพน้ําบาดาลจากบอสังเกตการณบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ ป พ.ศ. 2561-2563 

ลําดับ บอสังเกตการณ ป พ.ศ. 

คุณลักษณะทางกายภาพ คุณลักษณะทางเคมี คุณลักษณะที่เปนพิษ 

pH 
EC  

(µS/cm) 

Fe 

(mg/l) 

 Mn 

(mg/l) 

 Cu 

(mg/l) 

 Zn 

(mg/l) 

 SO4 

(mg/l) 

 Cl 

(mg/l) 

F 

(mg/l) 

 N03 

(mg/l) 

CaCO3 

(mg/l) 

TDS 

(mg/l) 

As 

(mg/l) 

CN 

(mg/l) 

Pb 

(mg/l) 

Hg 

(mg/l) 

Cd 

(mg/l) 

 Se 

(mg/l) 

9 วัดสวางอารมณ 2561 6.5 340.0 0.0 0.1 0.0 0.0 7.0 48.0 0.2 54.0 14.0 221.0 <0.0028 - 0.0011 <0.0002 <0.0004 <0.0018 

2562 6.2 331.0 0.5 0.3 0.0 0.0 13.0 44.0 0.2 57.0 17.0 215.0 - - - - - - 

2563 7.4 620.0 1.3 0.7 0.0 0.0 1.0 12.0 1.7 5.0 63.0 403.0 0.017 - <0.0007 <0.0002 <0.0004 <0.0018 

10 ศนูยการเรียนรูชุมชนบานภูไทร 2561 7.1 305.0 0.2 0.0 0.0 0.1 1.0 11.0 0.2 11.0 48.0 198.0 <0.0028 - 0.0015 <0.0002 <0.0004 <0.0018 

2562 6.8 309.0 0.0 0.0 0.0 0.0 <1.0 8.0 0.1 7.8 53.0 201.0 <0.0028 - 0.0009 <0.0002 <0.0004 <0.0018 

2563  -  - -   - -   -  -  -  -  -  -  -  - - -  -   -  - 

11 อางเก็บน้ํามาบประชัน 2561 8.0 438.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 38.0 2.9 6.9 35.0 285.0 <0.0028 - 0.0007 <0.0002 <0.0004 <0.0018 

2562 7.7 436.0 15 0.8 0.0 0.0 <1.0 7.2 0.2 1.1 83.0 283.0 0.0031 - 0.0045 <0.0002 <0.0004 <0.0018 

2563 7.7 436.0 15 0.8 0.0 0.0 <1.0 7.2 0.2 1.1 83.0 283.0 0.0031 - 0.0045 <0.0002 <0.0004 <0.0018 

อําเภอสัตหีบ                               -         

1 เทศบาลตําบลบางเสร 2561 7.2 484.0 64.0 5.3 0.0 0.1 <1.0 37.0 0.4 15.0 42.0 315.0 0.0859 - 0.0052 <0.0002 <0.0004 <0.0018 

2562 6.5 449.0 27.0 4.8 0.0 0.0 <1.0 36.0 0.4 5.1 33.0 292.0   -         

2563 7.1 452.0 2.1 0.7 0.0 0.0 1.0 14.0 1.4 4.4 55.0 294.0 0.0143 - <0.0007 <0.0002 <0.0004 <0.0018 

2 โรงเรียนพลูตาหลวง 2561 7.2 311.0 5.4 0.6 0.0 0.0 9.0 8.4 0.2 <0.9 47.0 202.0 <0.0028 - 0.002 <0.0002 <0.0004 <0.0018 

2562 6.6 276.0 39.0 1.6 0.0 0.1 10.0 8.4 0.2 <0.9 38.0 179.0   -         

2563 7.5 228.0 0.2 0.0 0.0 0.0 <1.0 11.0 1.0 2.2 23.0 148.0 0.0092 - <0.0007 <0.0002 <0.0004 <0.0018 

3 วัดเตาถาน 2561 7.7 1,130.0 0.2 0.0 0.0 0.0 19.0 200.0 0.1 1.0 69.0 734.0 0.0039 - 0.0019 <0.0002 <0.0004 0.0039 

2562 7.4 1,130.0 0.1 0.0 0.0 0.0 27.0 220.0 1.6 <0.9 64.0 734.0   -         

2563 6.6 424.0 0.9 0.9 0.0 0.0 <1.0 64.0 1.6 <0.9 31.0 276.0 0.003 - <0.0007 <0.0002 <0.0004 <0.0018 

4 วัดใหมอยูสงดั 2561 7.1 234.0 0.3 0.0 0.0 0.0 31.0 11.0 3.1 3.4 16.0 152.0 <0.0028 - <0.0007 <0.0002 <0.0004 <0.0018 

2562 6.5 232.0 0.1 0.0 0.0 0.0 20.0 8.8 3.3 2.1 12.0 151.0   -         

2563 7.7 469.0 1.3 0.2 0.0 2.1 <1.0 57.0 0.1 <0.9 36.0 305.0 <0.0028 - <0.0007 <0.0002 <0.0004 <0.0018 

5 วัดทุงโปรง 2561 7.5 246.0 0.4 0.0 0.0 0.1 15.0 15.0 0.2 10.0 20.0 160.0 <0.0028 - 0.0018 <0.0002 <0.0004 <0.0018 

2562 6.6 280.0 0 0.0 0.0 0.0 20.0 21.0 0.2 9.0 21.0 182.0 - - - - - - 

2563 7.4 487.0 0.2 0.3 0.0 0.0 2.0 33.0 2.9 2.4 41.0 317.0 0.0261 - 0.0007 <0.0002 <0.0004 <0.0018 

6 วัดนาจอมเทยีน 2561 7.7 5,590.0 1.2 0.0 0.0 0.0 380.0 1,600.0 0.8 1.4 290.0 3,630.0 - - - - - - 

2562 7.6 5,380.0 0.2 0.2 0.0 0.0 320.0 1,600.0 1.0 <0.9 250.0 3,500.0 - - - - -   

2563 6.4 251.0 0.0 0.1 0.0 0.1 13.0 22.0 0.7 3.5 22.0 163.0 <0.0028 - <0.0007 <0.0002 <0.0004 <0.0018 

7 วัดสามัคคีบรรพต 2561 7.8 1140.0 0.2 2.0 0.0 0.0 34.0 180.0 4.6 <0.9 67.0 741.0 0.0182 - 0.0023 <0.0002 <0.0004 0.0034 

2562 7.5 896.0 0.1 1.0 0.0 0.0 45.0 99.0 3.1 41.0 68.0 582.0   -         

2563 7.4 559.0 0.2 1.5 0.0 0.0 9.0 20.0 1.6 <0.9 80.0 363.0 0.019 - <0.0007 <0.0002 <0.0004 <0.0018 

8 วิทยาลยัเทคนิคสัตหีบ 2561 7.9 980.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.0 190.0 0.8 22.0 68.0 637.0 0.0036 - 0.0027 <0.0002 <0.0004 0.0043 

2562 6.7 1180.0 0.7 1.6 0.0 0.0 23.0 240.0 1.7 <0.9 78.0 767.0 - - - - - - 

2563 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

9 สนามกอลฟราชนาวีภูตาหลวง A38B11 

  

2561 8.4 889.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.0 130.0 0.5 9.0 60.0 578.0 0.0049 - 0.0031 <0.0002 <0.0004 0.0018 

2562 8.2 926.0 0.2 0.0 0.0 0.0 44.0 130.0 0.5 16.0 64.0 602.0 - - - - - - 

2563 7.1 3,670.0 1.4 1.7 0.0 0.1 3.0 1,000.0 0.5 4.2 74.0 2,390.0 - - - - - - 

 

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 3-181 
 

ตารางที่ 3.5-29 คุณภาพน้ําบาดาลจากบอสังเกตการณบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ ป พ.ศ. 2561-2563 

ลําดับ บอสังเกตการณ ป พ.ศ. 

คุณลักษณะทางกายภาพ คุณลักษณะทางเคมี คุณลักษณะที่เปนพิษ 

pH 
EC  

(µS/cm) 

Fe 

(mg/l) 

 Mn 

(mg/l) 

 Cu 

(mg/l) 

 Zn 

(mg/l) 

 SO4 

(mg/l) 

 Cl 

(mg/l) 

F 

(mg/l) 

 N03 

(mg/l) 

CaCO3 

(mg/l) 

TDS 

(mg/l) 

As 

(mg/l) 

CN 

(mg/l) 

Pb 

(mg/l) 

Hg 

(mg/l) 

Cd 

(mg/l) 

 Se 

(mg/l) 

10 สนามกอลฟราชนาวภีูตาหลวง A40B05 2561 7.6 280.0 0.1 0.0 0.0 2.2 1.0 30.0 0.1 8.2 36.0 182 <0.0028 - 0.0017 <0.0002 <0.0004 <0.0018 

2562 7.4 284.0 0.3 0.0 0.0 1.9 <1.0 30.0 0.1 4.2 31.0 185 - - - - - - 

2563 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

11 หมวดการทางสตัหีบ 2561 7.8 1,800.0 0.0 0.0 0.0 0.0 230.0 330.0 2.8 <0.9 140.0 1,170.0 0.0045 - 0.0015 <0.0002 <0.0004 0.0055 

2562 7.0 1,660.0 0.0 0.5 0.0 0.0 250.0 300.0 3.5 <0.9 130.0 1,080.0 - - - - - - 

2563 8.0 2,140.0 0.3 0.2 0.0 0.1 22.0 360.0 0.9 1.4 63.0 1,390.0 - - - - - - 

เกณฑกาํหนดที่เหมาะสม* 7.0-8.5 n/a 0.5 0.3 1.0 5.0 200.0 250.0 0.7 45.0 300.0 600.0 ตองไมมี ตองไมมี ตองไมมี ตองไมมี ตองไมมี ตองไมมี 

เกณฑอนุโลมสูงสุด* 6.5-9.2 n/a 1.0 0.5 1.5 15.0 250.0 600.0 1.0 45.0 500.0 1,200.0 0.05 0.10 0.05 0.001 0.01 0.001 

หมายเหต ุ: ขีดเสนใต หมายถึง มีคาเกินเกณฑมาตรฐานกําหนด 

 (-) หมายถึง ไมมีผลการตรวจวัด 

 (n/a) หมายถึง ไมมีคามาตรฐาน 

ที่มา : * ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดหลกัเกณฑและมาตรการในทางวิชาการสําหรบัการปองกัน ดานสาธารณสุขและการปองกันในเรื่องสิ่งแวดลอมเปนพิษ พ.ศ. 2551 ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลม 125  ตอนพิเศษ 85 ง ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2552 

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล. 2564. ขอมูลคุณภาพบอน้ําบาดาล. สบืคนขอมูลเมื่อ วันที่ 11 กุมภาพันธ 2564 เขาถึงไดจาก http://tgms.dgr.go.th/#/home 
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3.5.10 คุณภาพน้ําทะเล 

 ขอบเขตการศึกษา 

รวบรวมขอมูลคุณภาพน้ําทะเลที่มีการตรวจวัดในบริเวณพื้นที่ศึกษา ตลอดจนขอมูลจากแหลงขอมูล 

ทุติยภูมิที่เก่ียวของ เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานประกอบการประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากโครงการ 

 วิธีการศึกษา 

(1) ขอมูลทุติยภูมิ 

รวบรวมขอมูลคุณภาพน้ําทะเลชายฝงจากรายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทย กรมควบคุม

มลพิษ (http://www.pcd.go.th/public/Publications/print_report.cfm)  

(2) ขอมูลปฐมภูมิ 

ตรวจวัดคุณภาพน้ําทะเลในบริเวณพื้นที่โครงการ รายละเอียดดังนี้ 

 จุดเก็บตัวอยาง กําหนดจุดเก็บตัวอยางน้ําทะเล จํานวน 6 จุด รายละเอียดแสดงดัง 

ตารางที่ 3.5-30 และรูปที่ 3.5-30  

 ระยะเวลาการเก็บตัวอยาง เก็บตัวอยาง จํานวน 2 ครั้ง ไดแก ครั้งที่ 1 ชวงฤดูฝน เมื่อวันที่  

19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 และครั้งที่ 2 ชวงฤดูแลง เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

 วิธีการเก็บตัวอยาง การเก็บตัวอยางน้ําทะเล (รูปที่ 3.5-31) ไดดําเนินการตามวิธีที่สํานักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ยอมรับ และตามประกาศ

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเล (ประกาศ ณ  

วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560) 

 ดัชนีและวิธีการตรวจวิเคราะห การวิเคราะหตัวอยางในหองปฏิบัติการ (ตารางที่ 3.5-31) 

ตัวอยางที่สงถึงหองปฏิบัติการวิเคราะหจะเขาสูระบบควบคุมมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห

ภายในหองปฏิบัติการวิเคราะห หลังจากบันทึกขอมูลตัวอยางน้ําลงในระบบ Log Book แลว 

เก็บตัวอยางในหองแชเย็นเพื่อทําการวิเคราะหตอไป โดยวิธีการตรวจวิเคราะหปฏิบัติตาม 

APHA, AWWA and WEF: “Standard Methods for the Examination of  Water and 

Wastewater”, 23rd Edition, 2017 

นําผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําทะเลที่ไดมาเปรียบเทียบกับสภาพปจจุบันของคุณภาพน้ําทะเล 

ที่ ไดรวบรวม และมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําทะเล ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  

เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเล (พ.ศ. 2560) 
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ตารางที่ 3.5-30 จุดตรวจวัดคุณภาพน้ําทะเลและนิเวศวิทยาน้ําทะเลของโครงการ 

จุดที ่ ตําแหนงจุดเก็บตวัอยาง 
พิกัดจุดตรวจวัด 

เหตุผล 
E N 

SW1 ดานทิศใตของทางวิ่งท่ี 1 

ระยะหางจากชายฝง 300 เมตร 

717615 1399956 เปนจุดที่คาดวาจะไดรับผลกระทบ

จากกิจกรรมของโครงการ 

SW2 ดานทิศใตของทางวิ่งท่ี 2  

ระยะหางจากชายฝง 300 เมตร 

719398 1400277 เปนจุดที่คาดวาจะไดรับผลกระทบ

จากกิจกรรมของโครงการ 

SW3 ดานทิศตะวันออกเฉียงใตของทางวิ่งท่ี 2  

ระยะหางจากชายฝง 300 เมตร 

721348 1400499 เปนจุดที่คาดวาจะไดรับผลกระทบ

จากกิจกรรมของโครงการ 

SW4 ดานทิศตะวันตกเฉียงใตของทางวิ่งท่ี 1  

ระยะหางจากชายฝง 500 เมตร 

716258 1399334 เปนจุดที่อาจจะไมไดรับผลกระทบ

โดยตรงจากโครงการ 

SW5 ดานทิศใตของทางวิ่งท่ี 2  

ระยะหางจากชายฝง 500 เมตร 

718751 1399959 เปนจุดที่อาจจะไมไดรับผลกระทบ

โดยตรงจากโครงการ 

SW6 ดานทิศตะวันออกเฉียงใตของทางวิ่งท่ี 2  

ระยะหางจากชายฝง 500 เมตร 

721114 1400286 เปนจุดที่อาจจะไมไดรับผลกระทบ

โดยตรงจากโครงการ 
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การตรวจวดัความโปรงใสของน้ําทะเลดวย Secchi Disc 
การเก็บตัวอยางน้ําทะเลดวยกระบอก  

Teflon Sampler 

  

การตรวจวดัความลึกดวย Depth Gauge 
ภาชนะบรรจุตัวอยางน้ําทะเลเพ่ือวเิคราะหคณุภาพน้ําทั่วไป 

เชน Tubidity, TDS และ SS เปนตน 

  
การเก็บตัวอยางใสภาชนะบรรจุตวัอยาง เก็บตัวอยางน้ําทะเลใสภาชนะบรรจุขวด HDPE 

รูปที่ 3.5-31 การเก็บตัวอยางคุณภาพน้ําทะเลในพื้นท่ีศึกษา 
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ตารางที่ 3.5-31 ดัชนีและวิธีตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทะเล 

ดัชน ี วิธีการวิเคราะห1/ 
ขีดต่ําสุด 

ของเครื่องที่ตรวจวัด 

1) คาความเปนกรดและดาง (pH) Electrometric Method at site (SM : 4500-H+ B) - 

2) อุณหภูมนิ้ํา (Water emperature) Thermometer at site (SM : 2550 B) - 

3) การนําไฟฟา Electrical Conductivity Method at site (SM : 2510 B) - 

4) ความโปรงใส (Transparency) Secchi Disc - 

5) ความขุน (Turbidity) Nephelometric Method (SM : 2130 B) 0.1 

6) ความเค็ม (Salinity) Electrical Conductivity Method at site (SM : 2520 B ) 0 

7) ออกซิเจนละลาย (DO) Aside Modification Method at site (SM : 4500-O C) - 

8) บีโอดี (BOD) Aside Modification Method (SM: 4500-O C and 5210 B ) 0.5 

9) ของแข็งแขวนลอย (SS) Suspended Solids Dried at 103-105 ºC (SM : 2540 D) 1.0 

10) ของแข็งละลายน้ําทัง้หมด (TDS) Total Dissoved Solids Dried at 180 ºC (SM : 2540 C) 25 

11) น้ํามันและไขมัน  

(Fat, Oil and Grease) 

Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (SM : 5520 B) 3 

12) ไนเตรต-ไนไตรเจน Cadmium Reduction Method (SM : 4500-NO3 -E) 0.20 

13) ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส Ascorbic Acid Method (SM : 4500-P E) 0.10 

14) สารหนู (As) Hybride Generation AAS Method (SM : 3314 C) 0.300 

15) แมงกานีส (Mn) In-House Method UAE.TP.SW.01 (Nitric Acid Digestion and Direct 

Air Acetylene Flame Method); SM : 3030 E and 3111 B 

0.100 

16) ปรอทรวม (Total Hg) Cold Vapor AAS Method (SM  : 3112 B) 0.020 

17) สังกะสี (Zn) In-House Method UAE.TP.SW.01 (Nitric Acid Digestion and Direct 

Air Acetylene Flame Method); SM : 3030 E and 3111 B 

0.100 

18) แคดเมียม (Cd) In-House Method UAE.TP.SW.01 (Nitric Acid Digestion and Direct 

Air Acetylene Flame Method); SM : 3030 E and 3111 B 

0.100 

19) ทองแดง (Cu) In-House Method UAE.TP.SW.01 (Nitric Acid Digestion and Direct 

Air Acetylene Flame Method); SM : 3030 E and 3111 B 

0.100 

20) นิกเกิล (Ni) In-House Method UAE.TP.SW.01 (Nitric Acid Digestion and Direct 

Air Acetylene Flame Method); SM : 3030 E and 3111 B 

0.100 

21) โครเมียมเฮกซะวาเลนท (Cr6+) Extraction and Air-Acetylen Flame Method (SM : 3111 C) 0.100 

22) ตะกั่ว (Pb) In-House Method UAE.TP.SW.01 (Nitric Acid Digestion and Direct 

Air Acetylene Flame Method); SM : 3030 E and 3111 B 

0.100 

23) โครเมียม (Cr) In-House Method UAE.TP.SW.01 (Nitric Acid Digestion and Direct 

Air Acetylene Flame Method); SM : 3030 E and 3111 B 

0.100 

24) แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด  

(Total Coliform Bacteria) 

Multiple-Tube Fermentation Technique (SM : 9921 E) 1.8 

25) แบคทีเรยีกลุมฟคอลโคลิฟอรม  

(Fecal Coliform Bacteria) 

Multiple-Tube Fermentation Technique (SM : 9921 B) 1 

หมายเหตุ :  1/Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA , WEF 23rd Edition, 2017.  
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 ผลการศกึษา 

(1) ขอมูลทุติยภูมิ 

จากรายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษ ป พ.ศ. 2561 คุณภาพน้ําทะเล

ชายฝง พื้นที่ภาคตะวันออก 6 จังหวัด (สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด) พบวาสวนใหญ

อยูในเกณฑดี รอยละ 49 พอใช รอยละ 40 เสื่อมโทรม รอยละ 8 และเสื่อมโทรมมาก รอยละ 3 ของจุดเก็บทั้งหมด 

ตามลําดับ (รูปที่  3.5-32) แมวาคุณภาพน้ําทะเลสวนใหญจะอยูในเกณฑดี แตในภาพรวม 4 ป ที่ผานมา  

พบวา คุณภาพน้ําทะเลมีแนวโนมเสื่อมโทรมลง ตั้งแตป พ.ศ. 2558 เปนตนมา และพื้นที่ที่มีคุณภาพน้ําทะเล 

เสื่อมโทรมมาอยางตอเนื่อง ไดแก บริเวณอาวชลบุรี จังหวัดชลบุรี ซึ่งพื้นที่ลักษณะอาว มีการเลี้ยงหอยจํานวนมาก  

เชน หอยแมลงภู หอยนางรม เปนตน ชายฝงเปนชุมชนเมืองหนาแนน (พื้นที่อําเภอเมืองชลบุรี) บริเวณตอนทาย 

ของทาเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเปนพื้นที่ปากคลองบางละมุง รองรับน้ําทิ้งจากชุมชนพื้นที่แหลมฉบังไหลลง 

สูทะเล และบริเวณทะเลชายฝงของพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ  

 

 

                 ที่มา : รายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทย ป พ.ศ. 2561 กรมควบคุมมลพิษ  

รูปที่ 3.5-32 แผนที่แสดงคณุภาพน้ําทะเลชายฝง พื้นที่ภาคตะวันออก ป พ.ศ. 2561 
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(2) ขอมูลปฐมภูมิ 

ผลตรวจวัดคุณภาพน้ําทะเล ครั้งที่ 1 

ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ําทะเลในบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ จํานวน 6 จุด ตรวจวัดในชวง 

ฤดูฝน เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ผลการวิเคราะหแสดงดังตารางที่ 3.5-32 (รายละเอียดแสดงดัง 

ภาคผนวก 3-5) สรปุผลการวิเคราะหไดดังนี้ 

1) SW1 : ดานทิศใตของทางว่ิงที่ 1 ระยะหางจากชายฝง 300 เมตร 

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําทะเล จุด SW1 ในชวงฤดูฝน พบวา ความเปนกรดและดาง 8.2  

การนําไฟฟา 50,720 ไมโครโมหตอเซนติเมตร ความโปรงใส 1.5 เมตร ความขุน 8.9 เอ็นทียู ความเค็ม 29.7 สวนในพันสวน 

ออกซิเจนละลาย 5.7 มิลลิกรัมตอลิตร บีโอดี 0.7 มิลลิกรัมตอลิตร ของแข็งแขวนลอย 23.4 มิลลิกรัมตอลิตร ของแข็ง

ละลายน้ําทั้งหมด 36,360 มิลลิกรัมตอลิตร และไนเตรต-ไนโตรเจน 8.08 ไมโครกรัมตอลิตร สวนน้ํามันและไขมัน และ

ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส ตรวจไมพบ 

สําหรับปริมาณโลหะหนักและกลุมแบคทีเรีย พบวา สารหนู 0.985 ไมโครกรัมตอลิตร สังกะสี 

3.08 ไมโครกรัมตอลิตร ทองแดง 0.630 ไมโครกรัมตอลิตร นิกเกิล 0.170 ไมโครกรัมตอลิตร ตะกั่ว 0.760 ไมโครกรัม

ตอลิตร สวนแมงกานีส ปรอทรวม แคดเมียม โครเมียมเฮกซะวาเลนท ตะกั่ว และโครเมียม ตรวจไมพบ สําหรับ

แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด มีคานอยกวา 1.8 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร และแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม  

มีคานอยกวา 1 ซีเอฟยูตอ 100 มิลลิลิตร 

เมื่อนําผลการวิเคราะหที่ไดมาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลประเภทที่ 3 4 และ 

5 ตามประกาศของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเล พ.ศ. 2560 พบวา  

ในชวงฤดูฝน คุณภาพน้ําทะเลบริเวณนี้ อยูในเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวทุกดัชนี 

2) SW2 : ดานทิศใตของทางว่ิงที่ 2 ระยะหางจากชายฝง 300 เมตร 

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําทะเล จุด SW2 ในชวงฤดูฝน พบวา ความเปนกรดและดาง 8.3  

การนําไฟฟา 51,035 ไมโครโมหตอเซนติเมตร ความโปรงใส 1.0 เมตร ความขุน 18 เอ็นทียู ความเค็ม 29.8 สวนในพันสวน 

ออกซิเจนละลาย 5.8 มิลลิกรัมตอลิตร บีโอดี 0.9 มิลลิกรัมตอลิตร ของแข็งแขวนลอย 34.7 มิลลิกรัมตอลิตร ของแข็ง

ละลายน้ําทั้งหมด 32,560 มิลลิกรัมตอลิตร ไนเตรต-ไนโตรเจน 9.24 ไมโครกรัมตอลิตร และฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส 0.30 

ไมโครกรัมตอลิตร สวนน้ํามันและไขมัน ตรวจไมพบ 

สําหรับปริมาณโลหะหนักและกลุมแบคทีเรีย พบวา สารหนู มีคา 0.805 ไมโครกรัมตอลิตร 

แมงกานีส 0.301 ไมโครกรัมตอลิตร สังกะสี 2.16 ไมโครกรัมตอลิตร ทองแดง 0.810 ไมโครกรัมตอลิตร นิกเกิล  

3.51 ไมโครกรัมตอลิตร และตะก่ัว 0.810 ไมโครกรัมตอลิตร สวนปรอทรวม แคดเมียม  โครเมียมเฮกซะวาเลนท  

และโครเมียม ตรวจไมพบ สําหรับแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด มีคานอยกวา 1.8 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร  

และแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม มีคานอยกวา 1 ซีเอฟยูตอ 100 มิลลิลิตร 

เมื่อนําผลการวิเคราะหที่ไดมาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลประเภทที่ 3 4 และ 

5 ตามประกาศของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเล พ.ศ. 2560 พบวา  

ในชวงฤดูฝน คุณภาพน้ําทะเลบริเวณนี้ อยูในเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวทุกดัชนี 
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3) SW3 : ดานทิศตะวันออกเฉียงใตของทางวิ่งที่ 2ระยะหางจากชายฝง 300 เมตร 

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําทะเล จุด SW3 ในชวงฤดูฝน พบวา ความเปนกรดและดาง 8.3  

การนําไฟฟา เทากับ 50,758 ไมโครโมหตอเซนติเมตร ความโปรงใส 1.5 เมตร ความขุน 6.3 เอ็นทียู ความเค็ม 29.7 

สวนในพันสวน ออกซิเจนละลาย 5.7 มิลลิกรัมตอลิตร บีโอดี 1.2 มิลลิกรัมตอลิตร ของแข็งแขวนลอย 13.6 มิลลิกรัม

ตอลิตร ของแข็งละลายน้ําทั้งหมด 34,760 มิลลิกรัมตอลิตร ไนเตรต-ไนโตรเจน เทากับ 12.1 ไมโครกรัมตอลิตร และ

ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส 0.60 ไมโครกรัมตอลิตร สวนน้ํามันและไขมัน ตรวจไมพบ 

สําหรับปริมาณโลหะหนักและกลุมแบคทีเรีย พบวา สารหนู มีคา 0.643 ไมโครกรัมตอลิตร 

สังกะสี เทากับ 1.55 ไมโครกรัมตอลิตร ทองแดง 0.540 ไมโครกรัมตอลิตร นิกเกิล 0.170 ไมโครกรัมตอลิตร และตะก่ัว 

0.150 ไมโครกรัมตอลิตร สวนแมงกานีส ปรอทรวม แคดเมียม โครเมียมเฮกซะวาเลนท และโครเมียม ตรวจไมพบ 

สําหรับแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด มีคานอยกวา 1.8 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร และแบคทีเรียกลุมฟคอล 

โคลิฟอรม มีคานอยกวา 1 ซีเอฟยูตอ 100 มิลลิลิตร 

เมื่อนําผลการวิเคราะหที่ไดมาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลประเภทที่ 3 4 และ 

5 ตามประกาศของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเล พ.ศ. 2560 พบวา  

ในชวงฤดูฝน คุณภาพน้ําทะเลบริเวณนี้ อยูในเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวทุกดัชนี 

4) SW4 : ดานทิศตะวันตกเฉียงใตของทางวิ่งที่ 1 ระยะหางจากชายฝง 500 เมตร 

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําทะเล จุด SW4 ในชวงฤดูฝน พบวา ความเปนกรดและดาง 8.2  

การนําไฟฟา 50,857 ไมโครโมหตอเซนติเมตร ความโปรงใส 1.8 เมตร ความขุน 3.7 เอ็นทียู ความเค็ม 29.8 สวนในพันสวน 

ออกซิเจนละลาย 5.7 มิลลิกรัมตอลิตร บีโอดี 0.7 มิลลิกรัมตอลิตร ของแข็งแขวนลอย เทากับ 7.9 มิลลิกรัมตอลิตร 

ของแข็งละลายน้ําทั้งหมด 32,320 มิลลิกรัมตอลิตร ไนเตรต-ไนโตรเจน 9.57 ไมโครกรัมตอลิตร และฟอสเฟต-

ฟอสฟอรัส 1.19 ไมโครกรัมตอลิตร สวนน้ํามันและไขมัน ตรวจไมพบ 

สําหรับปริมาณโลหะหนักและกลุมแบคทีเรีย พบวา สังกะสี มีคา 1.26 ไมโครกรัมตอลิตร และ

ทองแดง 0.540 ไมโครกรัมตอลิตร สวนสารหนู แมงกานีส ปรอทรวม แคดเมียม นิกเกิล โครเมียมเฮกซะวาเลนท ตะกั่ว 

และโครเมียม ตรวจไมพบ สําหรับแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด มีคานอยกวา 1.8 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร และ

แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม มีคานอยกวา 1 ซีเอฟยูตอ 100 มิลลิลิตร 

เมื่อนําผลการวิเคราะหที่ไดมาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลประเภทที่ 3 4 และ 

5 ตามประกาศของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเล พ.ศ. 2560 พบวา  

ในชวงฤดูฝน คุณภาพน้ําทะเลบริเวณนี้ อยูในเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวทุกดัชนี 

5) SW5 : ดานทิศใตของทางว่ิงที่ 2 ระยะหางจากชายฝง 500 เมตร 

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําทะเล จุด SW5 ในชวงฤดูฝน พบวา ความเปนกรดและดาง 8.3  

การนําไฟฟา 50,277 ไมโครโมหตอเซนติเมตร ความโปรงใส 1.8 เมตร ความขุน 3.7 เอ็นทียู ความเค็ม 29.7 สวนในพันสวน 

ออกซิเจนละลาย 5.9 มิลลิกรัมตอลิตร บีโอดี 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร ของแข็งแขวนลอย 7.0 มิลลิกรัมตอลิตร ของแข็ง

ละลายน้ําทั้งหมด 35,860 มิลลิกรัมตอลิตร และไนเตรต-ไนโตรเจน 9.16 ไมโครกรัมตอลิตร สวนน้ํามันและไขมัน และ

ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส ตรวจไมพบ 
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สําหรับปริมาณโลหะหนักและกลุมแบคทีเรีย พบวา มีคาสารหนู 0.556 ไมโครกรัมตอลิตร 

แมงกานีส 0.760 ไมโครกรัมตอลิตร สังกะสี 7.54 ไมโครกรัมตอลิตร ทองแดง 1.78 ไมโครกรัมตอลิตร นิกเกิล 0.410 

ไมโครกรัมตอลิตร ตะก่ัว 0.790 ไมโครกรัมตอลิตร และโครเมียม 1.63 ไมโครกรัมตอลิตร สวนปรอทรวม แคดเมียม 

และโครเมียมเฮกซะวาเลนท ตรวจไมพบ สําหรับแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด มีคานอยกวา 1.8 เอ็มพีเอ็นตอ 100 

มิลลิลิตร และแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม มีคานอยกวา 1 ซีเอฟยูตอ 100 มิลลิลิตร 

เมื่อนําผลการวิเคราะหที่ไดมาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลประเภทที่ 3 4 และ 

5 ตามประกาศของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเล พ.ศ. 2560 พบวา  

ในชวงฤดูฝน คุณภาพน้ําทะเลบริเวณนี้ อยูในเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวทุกดัชนี 

6) SW6 : ดานทิศตะวันออกเฉียงใตของทางวิ่งที่ 2 ระยะหางจากชายฝง 500 เมตร 

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําทะเล จุด SW6 ในชวงฤดูฝน พบวา มีคาความเปนกรดและดาง 8.2 

การนําไฟฟา 50,241 ไมโครโมหตอเซนติเมตร ความโปรงใส 2.0 เมตร ความขุน 3.7 เอ็นทียู ความเค็ม 29.6 สวนในพันสวน 

ออกซิเจนละลาย 5.8 มิลลิกรัมตอลิตร บีโอดี 0.8 มิลลิกรัมตอลิตร ของแข็งแขวนลอย 9.8 มิลลิกรัมตอลิตร ของแข็ง

ละลายน้ําทั้งหมด 35,200 มิลลิกรัมตอลิตร และไนเตรต-ไนโตรเจน 18.8 ไมโครกรัมตอลิตร สวนน้ํามันและไขมัน 

และฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส ตรวจไมพบ 

สําหรับปริมาณโลหะหนักและกลุมแบคทีเรีย พบวา มีคาสังกะสี 1.16 ไมโครกรัมตอลิตร 

ทองแดง 0.740 ไมโครกรัมตอลิตร และนิกเกิล 0.545 ไมโครกรัมตอลิตร สวนสารหนู แมงกานีส ปรอทรวม แคดเมียม 

โครเมียมเฮกซะวาเลนท ตะกั่ว และโครเมียม ตรวจไมพบ สําหรับแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด มีคานอยกวา  

1.8 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร และแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม มีคานอยกวา 1 ซีเอฟยูตอ 100 มิลลิลิตร 

เมื่อนําผลการวิเคราะหที่ไดมาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลประเภทที่ 3 4 และ 

5 ตามประกาศของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเล พ.ศ. 2560 พบวา  

ในชวงฤดูฝน คุณภาพน้ําทะเลบริเวณนี้ อยูในเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวทุกดัชนี 
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ตารางที่ 3.5-32 ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําทะเล ชวงฤดูฝน วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 25621/ 

ดัชนี (Parameter) หนวย 

คุณภาพน้ําทะเล 

SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6 
มาตรฐานคณุภาพน้ําทะเล  

ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 ประเภทที่ 5 

1) คาความเปนกรดและดาง (pH) - 8.2 8.3 8.3 8.2 8.3 8.2 7.0-8.5 7.0-8.5 7.0-8.5 

2) อุณหภูมิน้ํา (Water Temperature) องศาเซลเซยีส 30 30 30 30 30 30 มีคาเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นไมเกิน  

1 ºC จากธรรมชาติ 

มีคาเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นไมเกิน 

2 ºC จากธรรมชาติ 

มีคาเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นไมเกิน 

2 ºC จากธรรมชาติ 

3) การนําไฟฟา (Conductivity) ไมโครโมหตอเซนติเมตร 50,720 51,035 50,758 50,857 50,277 50,241 - - - 

4) ความโปรงใส (Transparency) เมตร 1.5 1.0 1.5 1.8 1.8 2.0 คาลดลงจากธรรมชาติไมเกิน 

รอยละ 10 จากคาความโปรงใสต่ําสุด 

คาลดลงจากธรรมชาติไมเกิน 

รอยละ 10 จากคาความโปรงใสต่ําสุด 

คาลดลงจากธรรมชาติไมเกิน 

รอยละ 10 จากคาความโปรงใสต่ําสุด 

5) ความขุน (Turbidity) เอ็นทียู 8.9 18 6.3 3.7 3.7 3.7 - - - 

6) ความเค็ม (Salinity) สวนในพันสวน 29.7 29.8 29.7 29.8 29.7 29.6 คาเปลี่ยนแปลงไมเกินรอยละ 10 

ของคาความเค็มต่ําสุด 

คาเปลี่ยนแปลงไมเกินรอยละ 10 

ของคาความเค็มต่ําสุด 

คาเปลี่ยนแปลงไมเกินรอยละ 10 

ของคาความเค็มต่ําสุด 

7) ออกซิเจนละลาย (DO) มิลลิกรัมตอลิตร 5.7 5.8 5.7 5.7 5.9 5.8 ไมนอยกวา 4 ไมนอยกวา 4 ไมนอยกวา 4 

8) บีโอดี (BOD) มิลลิกรัมตอลิตร 0.7 0.9 1.2 0.7 0.5 0.8 - - - 

9) ของแข็งแขวนลอย (SS) มิลลิกรัมตอลิตร 23.4 34.7 13.6 7.9 7.0 9.8 - - - 

10) ของแข็งละลายน้ําทั้งหมด ((TDS) มิลลิกรัมตอลิตร 36,360 32,560 34,760 32,320 35,860 35,200 - - - 

11) น้ํามันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) มิลลิกรัมตอลิตร ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ - - - 

12) ไนเตรต-ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen) ไมโครกรัมตอลิตร 8.08 9.24 12.1 9.57 9.16 18.8 ไมเกิน 60 ไมเกิน 60 ไมเกิน 60 

13) ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (Phosphate-Phosphorus) ไมโครกรัมตอลิตร ตรวจไมพบ 0.30 0.60 1.19 ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ไมเกิน 45 ไมเกิน 45 ไมเกิน 45 

14) สารหนู (As) ไมโครกรัมตอลิตร 0.985 0.805 0.643 ตรวจไมพบ 0.556 ตรวจไมพบ ไมเกิน 10 ไมเกิน 10 ไมเกิน 10 

15) แมงกานีส (Mn) ไมโครกรัมตอลติร ตรวจไมพบ 0.310 ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ 0.760 ตรวจไมพบ ไมเกิน 100 ไมเกิน 100 ไมเกิน 100 

16) ปรอทรวม (Total Hg) ไมโครกรัมตอลิตร ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ไมเกิน 0.1 ไมเกิน 0.1 ไมเกิน 0.1 

17) สังกะสี (Zn) ไมโครกรัมตอลิตร 3.08 2.16 1.55 1.26 7.54 1.16 ไมเกิน 50 ไมเกิน 50 ไมเกิน 50 

18) แคดเมียม (Cd) ไมโครกรัมตอลิตร ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ไมเกิน 5 ไมเกิน 5 ไมเกิน 5 

19) ทองแดง (Cu) ไมโครกรัมตอลิตร 0.630 0.810 0.540 0.540 1.78 0.740 ไมเกิน 8 ไมเกิน 8 ไมเกิน 8 

20) นิกเกิล (Ni) ไมโครกรัมตอลิตร 0.170 3.51 0.170 ตรวจไมพบ 0.410 0.545 - - - 

21) โครเมียมเฮกซะวาเลนท (Cr6+) ไมโครกรัมตอลิตร ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ไมเกิน 50 ไมเกิน 50 ไมเกิน 50 

22) ตะกั่ว (Pb) ไมโครกรัมตอลติร 0.760 0.810 0.150 ตรวจไมพบ 0.790 ตรวจไมพบ ไมเกิน 8.5 ไมเกิน 8.5 ไมเกิน 8.5 

23) โครเมียมรวม (Total Cr) ไมโครกรัมตอลิตร ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ 1.63 ตรวจไมพบ ไมเกิน 100 ไมเกิน 100 ไมเกิน 100 

24) แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลติร <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 ไมเกิน 100 เอ็มพีเอ็น 

ตอ 100 มิลลิลิตร 

ไมเกิน 100 เอ็มพีเอ็น 

ตอ 100 มิลลิลิตร 

ไมเกิน 100 เอ็มพีเอ็น 

ตอ 100 มิลลิลิตร 

25) แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (Fecal Coliform Bacteria) ซีเอฟยูตอ 100 มิลลิลิตร <1 <1 <1 <1 <1 <1 ไมเกิน 70 ซีเอฟยูตอ 100 มิลลิลติร ไมเกิน 100 ซีเอฟยูตอ 100 มิลลิลติร ไมเกิน 100 ซีเอฟยูตอ 100 มิลลิลติร 

หมายเหตุ : (-) หมายถึง ไมมีมาตรฐาน 

  1/ มาตรฐานคุณภาพน้ําทะเล ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเล (ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560) 

  ประเภทที่ 3 หมายถึง  คุณภาพน้ําทะเลเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ไดแก แหลงน้ําทะเลซึ่งมีประกาศกําหนดใหเปนพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ตามกฎหมายวาดวยการประมง 

  ประเภทที่ 4 หมายถึง  คุณภาพน้ําทะเลเพื่อการนันทนาการ ไดแก แหลงน้ําทะเลซึ่งมีประกาศขององคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดใหเปนเขตเพื่อการวายน้ํา หรือใชประโยชนเพื่อการนันทนาการทางน้ํา 

  ประเภทที่ 5 หมายถึง  คุณภาพน้ําทะเลเพื่อการอุตสาหกรรม และทาเรือ ไดแก แหลงน้ําทะเลที่อยูประชิดกับเขตนิคมอุตสาหกรรม ตามกฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เขตประกอบการอุตสาหกรรม 

 ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เขตทาเรือ ตามกฎหมายวาดวยการเดินเรือในนานน้ําไทยทาเรือ หรือทาเทียบเรือ แลวแตกรณ ีโดยมีขอบเขตนับตั้งแตแนวน้ําลงต่ําสุดออกไปจนถึงระยะ 1,000 เมตร ตามแนวราบกับผิวน้ํา 

ที่มา :   ตรวจวัดโดยบรษิัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจีเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด (หองปฏิบัติการวิเคราะหเอกชน เลขทะเบียน ว-145, ISO/IEC 17025) 
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ผลตรวจวัดคุณภาพน้ําทะเล ครั้งที่ 2 

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําทะเลในบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ จํานวน 6 จุด โดยตรวจวัดในชวง 

ฤดูแลง เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ผลการวิเคราะหแสดงดังตารางที่ 3.5-33 และสรุปผลการวิเคราะหไดดังนี้ 

1) SW1 : ดานทิศใตของทางว่ิงที่ 1 ระยะหางจากชายฝง 300 เมตร 

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําทะเล จุด SW1 ในชวงฤดูแลง พบวา คาความเปนกรดและดาง 8.0 

การนําไฟฟา 48,750 ไมโครโมหตอเซนติเมตร ความโปรงใส 2.5 เมตร ความขุน 1.6 เอ็นทียู ความเค็ม 28.9 สวนในพันสวน 

ออกซิเจนละลาย 5.9 มิลลิกรัมตอลิตร บีโอดี 1.3 มิลลิกรัมตอลิตร ของแข็งแขวนลอย 5.7 มิลลิกรัมตอลิตร ของแข็ง

ละลายน้ําทั้งหมด 31,640 มิลลิกรัมตอลิตร และไนเตรต-ไนโตรเจน 2.06 ไมโครกรัมตอลิตร สวนน้ํามันและไขมัน และ

ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส ตรวจไมพบ 

สําหรับปริมาณโลหะหนักและกลุมแบคทีเรีย พบวา มีคาสารหนู 8.06 ไมโครกรัมตอลิตร 

แมงกานีส 0.150 ไมโครกรัมตอลิตร สังกะสี 5.16 ไมโครกรัมตอลิตร ทองแดง 0.340 ไมโครกรัมตอลิตร นิกเกิล 0.410 

ไมโครกรัมตอลิตร และตะก่ัว 0.850 ไมโครกรัมตอลิตร สวนปรอทรวม แคดเมียม  โครเมียมเฮกซะวาเลนท และ

โครเมียมรวม  ตรวจไมพบ สําหรับแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด มีคานอยกวา 1.8 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร และ

แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม มีคานอยกวา 1 ซีเอฟยูตอ 100 มิลลิลิตร 

เมื่อนําผลการวิเคราะหที่ไดมาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลประเภทที่ 3 4 และ 

5 ตามประกาศของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเล พ.ศ. 2560 พบวา  

ในชวงฤดูแลง คุณภาพน้ําทะเลบริเวณนี้ อยูในเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวทุกดัชน ี

2) SW2 : ดานทิศใตของทางว่ิงที่ 2 ระยะหางจากชายฝง 300 เมตร 

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําทะเล จุด SW2 ในชวงฤดูแลง พบวา มีคาความเปนกรดและดาง 8.0 

การนําไฟฟา 49,250 ไมโครโมหตอเซนติเมตร ความโปรงใส 2.5 เมตร ความขุน 1.6 เอ็นทียู ความเค็ม 29.1 สวนในพันสวน 

ออกซิเจนละลาย 5.8 มิลลิกรัมตอลิตร บีโอดี เทากับ 1.3 มิลลิกรัมตอลิตร ของแข็งแขวนลอย 18.4 มิลลิกรัมตอลิตร 

ของแข็งละลายน้ําทั้งหมด 29,740 มิลลิกรัมตอลิตร และฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส 36.1 ไมโครกรัมตอลิตร สวนน้ํามันและ

ไขมัน และไนเตรต-ไนโตรเจน ตรวจไมพบ 

สําหรับปริมาณโลหะหนักและกลุมแบคทีเรีย พบวา มีคาสังกะสี 6.85 ไมโครกรัมตอลิตร 

ทองแดง 1.35 ไมโครกรัมตอลิตร นิกเกิล 0.370 ไมโครกรัมตอลิตร และตะก่ัว 1.81 ไมโครกรัมตอลิตร สวนสารหนู 

แมงกานีส ปรอทรวม แคดเมียม โครเมียมเฮกซะวาเลนท และโครเมียมรวม ตรวจไมพบ สําหรับแบคทีเรียกลุม 

โคลิฟอรมทั้งหมด มีคานอยกวา 1.8 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร และแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม มีคานอยกวา  

1 ซีเอฟยูตอ 100 มิลลิลิตร 

เมื่อนําผลการวิเคราะหที่ไดมาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลประเภทที่ 3 4 และ 

5 ตามประกาศของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเล พ.ศ. 2560 พบวา  

ในชวงฤดูแลง คุณภาพน้ําทะเลบริเวณนี้ อยูในเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวทุกดัชน ี
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3) SW3 : ดานทิศตะวันออกเฉียงใตของทางวิ่งที่ 2 ระยะหางจากชายฝง 300 เมตร 

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําทะเล จุด SW3 ในชวงฤดูแลง พบวา มีคาความเปนกรดและดาง 8.0 

การนําไฟฟา 49,500 ไมโครโมหตอเซนติเมตร ความโปรงใส 3.0 เมตร ความขุน 1.1 เอ็นทียู ความเค็ม 29.3 สวนในพันสวน 

ออกซิเจนละลาย 5.9 มิลลิกรัมตอลิตร บีโอดี 1.6 มิลลิกรัมตอลิตร ของแข็งแขวนลอย 7.2 มิลลิกรัมตอลิตร ของแข็ง

ละลายน้ําทั้งหมด 32,940 มิลลิกรัมตอลิตร และฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส 11.6 ไมโครกรัมตอลิตร สวนน้ํามันและไขมัน 

และไนเตรต-ไนโตรเจน ตรวจไมพบ 

สําหรับปริมาณโลหะหนักและกลุมแบคทีเรีย พบวา มีคาแมงกานีส 1.11 ไมโครกรัมตอลิตร 

สังกะสี 6.29 ไมโครกรัมตอลิตร ทองแดง 0.420 ไมโครกรัมตอลิตร นิกเกิล 0.280 ไมโครกรัมตอลิตร และตะก่ัว 0.820 

ไมโครกรัมตอลิตร สวนสารหนู ปรอทรวม แคดเมียม โครเมียมเฮกซะวาเลนท และโครเมียมรวม ตรวจไมพบ สําหรับ

แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด มีคานอยกวา 1.8 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร และแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม  

มีคานอยกวา 1 ซีเอฟยูตอ 100 มิลลิลิตร 

เมื่อนําผลการวิเคราะหที่ไดมาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลประเภทที่ 3 4 และ 

5 ตามประกาศของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเล พ.ศ. 2560 พบวา  

ในชวงฤดูแลง คุณภาพน้ําทะเลบริเวณนี้ อยูในเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวทุกดัชน ี

4) SW4 : ดานทิศตะวันตกเฉียงใตของทางวิ่งที่ 1 ระยะหางจากชายฝง 500 เมตร 

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําทะเล จุด SW4 ในชวงฤดูแลง พบวา ความเปนกรดและดาง 8.0  

การนําไฟฟา 48,800 ไมโครโมหตอเซนติเมตร ความโปรงใส 3.0 เมตร ความขุน 1.6 เอ็นทียู ความเค็ม 29.0 สวนในพันสวน 

ออกซิเจนละลาย 5.9 มิลลิกรัมตอลิตร บีโอดี 1.2 มิลลิกรัมตอลิตร ของแข็งแขวนลอย 10.1 มิลลิกรัมตอลิตร ของแข็ง

ละลายน้ําทั้งหมด 31,580 มิลลิกรัมตอลิตร ไนเตรต-ไนโตรเจน 0.73 ไมโครกรัมตอลิตร และฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส 

เทากับ 5.97 ไมโครกรัมตอลิตร สวนน้ํามันและไขมัน ตรวจไมพบ 

สําหรับปริมาณโลหะหนักและกลุมแบคทีเรีย พบวา สังกะสี 4.31 ไมโครกรัมตอลิตรทองแดง 

เทากับ 0.380 ไมโครกรัมตอลิตร นิกเกิล 0.290 ไมโครกรัมตอลิตร ตะก่ัว 0.910 ไมโครกรัมตอลิตร สวนสารหนู แมงกานีส 

ปรอทรวม แคดเมียม โครเมียมเฮกซะวาเลนท และโครเมียมรวม ตรวจไมพบ สําหรับแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด 

มีคานอยกวา 1.8 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร และแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม มีคานอยกวา 1 ซีเอฟยูตอ 

100 มิลลิลิตร 

เมื่อนําผลการวิเคราะหที่ไดมาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลประเภทที่ 3 4 และ 5 

ตามประกาศของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเล พ.ศ. 2560 พบวา ในชวง

ฤดูแลง คุณภาพน้ําทะเลบริเวณนี้ อยูในเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวทุกดชันี 

5) SW5 : ดานทิศใตของทางว่ิงที่ 2 ระยะหางจากชายฝง 500 เมตร 

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําทะเล จุด SW5 ในชวงฤดูแลง พบวา มีคาความเปนกรดและดาง 8.0 

การนําไฟฟา 49,000 ไมโครโมหตอเซนติเมตร ความโปรงใส 3.0 เมตร ความขุน 1.1 เอ็นทียู ความเค็ม 29.1 สวนในพันสวน 

ออกซิเจนละลาย 5.9 มิลลิกรัมตอลิตร บีโอดี 1.2 มิลลิกรัมตอลิตร ของแข็งแขวนลอย 12.1 มิลลิกรัมตอลิตร ของแข็ง

ละลายน้ําทั้งหมด 32,460 มิลลิกรัมตอลิตร ไนเตรต-ไนโตรเจน 1.27 ไมโครกรัมตอลิตร และฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส  

6.87 ไมโครกรัมตอลิตร สวนน้ํามันและไขมัน ตรวจไมพบ  
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สําหรับปริมาณโลหะหนักและกลุมแบคทีเรีย พบวา แมงกานีส 0.820 ไมโครกรัมตอลิตร สังกะสี 

เทากับ 4.00 ไมโครกรัมตอลิตร ทองแดง 1.04 ไมโครกรัมตอลิตร นิกเกิล 0.520 ไมโครกรัมตอลิตร และตะก่ัว 0.790 

ไมโครกรัมตอลิตร สวนสารหนู ปรอทรวม แคดเมียม โครเมียมเฮกซะวาเลนท และโครเมียมรวม ตรวจไมพบ สําหรับ

แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด มีคานอยกวา 1.8 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร และแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม  

มีคานอยกวา 1 ซีเอฟยูตอ 100 มิลลิลิตร 

เมื่อนําผลการวิเคราะหที่ไดมาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลประเภทที่ 3 4 และ 

5 ตามประกาศของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเล พ.ศ. 2560 พบวา  

ในชวงฤดูแลง คุณภาพน้ําทะเลบริเวณนี้ อยูในเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวทุกดัชน ี

6) SW6 : ดานทิศตะวันออกเฉียงใตของทางวิ่งที่ 2 ระยะหางจากชายฝง 500 เมตร 

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําทะเล จุด SW6 ในชวงฤดูแลง พบวา มีคาความเปนกรดและดาง 8.0 

การนําไฟฟา 49,400 ไมโครโมหตอเซนติเมตร ความโปรงใส 3.0 เมตร ความขุน 1.1 เอ็นทียู ความเค็ม 29.2 สวนในพันสวน 

ออกซิเจนละลาย 5.9 มิลลิกรัมตอลิตร บีโอดี 1.4 มิลลิกรัมตอลิตร ของแข็งแขวนลอย 5.9 มิลลิกรัมตอลิตร ของแข็ง

ละลายน้ําทั้งหมด เทากับ 34,460 มิลลิกรัมตอลิตร และฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส 4.78 ไมโครกรัมตอลิตร สวนน้ํามัน 

และไขมัน และไนเตรต-ไนโตรเจน ตรวจไมพบ  

สําหรับปริมาณโลหะหนักและกลุมแบคทีเรีย พบวา มีคาสังกะสี 4.68 ไมโครกรัมตอลิตร 

ทองแดง เทากับ 0.400 ไมโครกรัมตอลิตร นิกเกิล 0.520 ไมโครกรัมตอลิตร และตะกั่ว 0.625 ไมโครกรัมตอลิตร  

สวนสารหนู แมงกานีส ปรอทรวม แคดเมียม โครเมียมเฮกซะวาเลนท และโครเมียมรวม ตรวจไมพบ สําหรับแบคทีเรีย 

กลุมโคลิฟอรมทั้งหมด มีคานอยกวา 1.8 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร และแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม มีคานอยกวา 

1 ซีเอฟยูตอ 100 มิลลิลิตร 

เมื่อนําผลการวิเคราะหที่ไดมาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลประเภทที่ 3 4 และ 

5 ตามประกาศของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเล พ.ศ. 2560 พบวา  

ในชวงฤดูแลง คุณภาพน้ําทะเลบริเวณนี้ อยูในเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวทุกดัชน ี
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ตารางที่ 3.5-33 ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําทะเล ชวงฤดูแลง วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

ดัชนี (Parameter) หนวย 

คุณภาพน้ําทะเล 

SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6 
มาตรฐานคณุภาพน้ําทะเล1/  

ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 ประเภทที่ 5 

1) คาความเปนกรดและดาง (pH) - 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.0-8.5 7.0-8.5 7.0-8.5 

2) อุณหภูมิน้ํา (Water Temperature) องศาเซลเซยีส 29 30 30 29 30 30 มีคาเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น 

ไมเกิน 1 ºC จากธรรมชาติ 

มีคาเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น 

ไมเกิน 2 ºC จากธรรมชาติ 

มีคาเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น 

ไมเกิน2 ºC จากธรรมชาติ 

3) การนําไฟฟา (Conductivity) ไมโครโมหตอเซนติเมตร 48,750 49,250 49,500 48,800 49,000 49,400 - - - 

4) ความโปรงใส (Transparency) เมตร 2.5 2.5 3.0 3.0 3.0 3.0 คาลดลงจากธรรมชาติไมเกินรอยละ 10 

จากคาความโปรงใสตํ่าสุด 

คาลดลงจากธรรมชาติไมเกินรอยละ 10 

จากคาความโปรงใสตํ่าสุด 

คาลดลงจากธรรมชาติไมเกินรอยละ 10 

จากคาความโปรงใสตํ่าสุด 

5) ความขุน (Turbidity) เอ็นทียู 1.6 1.6 1.1 1.6 1.1 1.1 - - - 

6) ความเค็ม (Salinity) สวนในพันสวน 28.9 29.1 29.3 29.0 29.1 29.2 คาเปลี่ยนแปลงไมเกินรอยละ 10  

ของคาความเค็มต่ําสุด 

คาเปลี่ยนแปลงไมเกินรอยละ 10  

ของคาความเค็มต่ําสุด 

คาเปลี่ยนแปลงไมเกินรอยละ 10  

ของคาความเค็มต่ําสุด 

7) ออกซิเจนละลาย (DO) มิลลิกรัมตอลิตร 5.9 5.8 5.9 5.9 5.9 5.9 ไมนอยกวา 4 ไมนอยกวา 4 ไมนอยกวา 4 

8) บีโอดี (BOD) มิลลิกรัมตอลิตร 1.3 1.3 1.6 1.2 1.2 1.4 - - - 

9) ของแข็งแขวนลอย (SS) มิลลิกรัมตอลิตร 5.7 18.4 7.2 10.1 12.1 5.9 - - - 

10) ของแข็งละลายน้ําทั้งหมด (TDS) มิลลิกรัมตอลิตร 31,640 29,740 32,940 31,580 32,460 34,460 - - - 

11) น้ํามันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) มิลลิกรัมตอลิตร ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ - - - 

12) ไนเตรต-ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen) ไมโครกรัมตอลิตร 2.06 ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ 0.73 1.27 ตรวจไมพบ ไมเกิน 60 ไมเกิน 60 ไมเกิน 60 

13) ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (Phosphate-Phosphorus) ไมโครกรัมตอลิตร ตรวจไมพบ 36.1 11.6 5.97 6.87 4.78 ไมเกิน 45 ไมเกิน 45 ไมเกิน 45 

14) สารหนู (As) ไมโครกรัมตอลิตร 8.06 ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ไมเกิน 10 ไมเกิน 10 ไมเกิน 10 

15) แมงกานีส (Mn) ไมโครกรัมตอลิตร 0.150 ตรวจไมพบ 1.11 ตรวจไมพบ 0.820 ตรวจไมพบ ไมเกิน 100 ไมเกิน 100 ไมเกิน 100 

16) ปรอทรวม (Total Hg) ไมโครกรัมตอลิตร ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ไมเกิน 0.1 ไมเกิน 0.1 ไมเกิน 0.1 

17) สังกะสี (Zn) ไมโครกรัมตอลิตร 5.16 6.85 6.29 4.31 4.00 4.68 ไมเกิน 50 ไมเกิน 50 ไมเกิน 50 

18) แคดเมียม (Cd) ไมโครกรัมตอลิตร ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ไมเกิน 5 ไมเกิน 5 ไมเกิน 5 

19) ทองแดง (Cu) ไมโครกรัมตอลิตร 0.340 1.35 0.420 0.380 1.04 0.400 ไมเกิน 8 ไมเกิน 8 ไมเกิน 8 

20) นิกเกิล (Ni) ไมโครกรัมตอลิตร 0.410 0.370 0.280 0.290 0.520 0.295 - - - 

21) โครเมียมเฮกซะวาเลนท (Cr6+) ไมโครกรัมตอลิตร ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ไมเกิน 50 ไมเกิน 50 ไมเกิน 50 

22) ตะกั่ว (Pb) ไมโครกรัมตอลิตร 0.850 1.81 0.820 0.910 0.790 0.625 ไมเกิน 8.5 ไมเกิน 8.5 ไมเกิน 8.5 

23) โครเมียมรวม (Total Cr) ไมโครกรัมตอลิตร ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ไมเกิน 100 ไมเกิน 100 ไมเกิน 100 

24) แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมท้ังหมด (Total Coliform Bacteria) เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลติร <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 ไมเกิน 100 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร ไมเกิน 100 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร ไมเกิน 100 เอ็มพีเอ็นตอ100 มิลลลิิตร 

25) แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (Fecal Coliform Bacteria) ซีเอฟยูตอ 100 มิลลิลิตร <1 <1 <1 <1 <1 <1 ไมเกิน 70 ซีเอฟยูตอ 100 มิลลิลิตร ไมเกิน 100 ซีเอฟยูตอ 100 มิลลิลิตร ไมเกิน 100 ซีเอฟยูตอ100 มิลลิลิตร 

หมายเหตุ : (-) หมายถึง ไมมีมาตรฐานกําหนด 
1/   มาตรฐานคุณภาพน้ําทะเล ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเล (ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560) 

 ประเภทที่ 3 หมายถึง  คุณภาพน้ําทะเลเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ไดแก แหลงนํ้าทะเลซึ่งมีประกาศกําหนดใหเปนพื้นที่เพาะเล้ียงสัตวน้ํา ตามกฎหมายวาดวยการประมง 

 ประเภทที่ 4 หมายถึง  คุณภาพน้ําทะเลเพื่อการนันทนาการ ไดแก แหลงนํ้าทะเลซึ่งมีประกาศขององคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดใหเปนเขตเพื่อการวายน้ํา หรือใชประโยชนเพื่อการนันทนาการทางน้ํา 

 ประเภทที่ 5 หมายถึง  คณุภาพน้ําทะเลเพื่อการอุตสาหกรรม และทาเรอื ไดแก แหลงนํ้าทะเลที่อยูประชิดกับเขตนิคมอุตสาหกรรม ตามกฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เขตประกอบการอุตสาหกรรม 

  ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เขตทาเรือ ตามกฎหมายวาดวยการเดินเรือในนานน้ําไทยทาเรือ หรือทาเทียบเรือ แลวแตกรณ ีโดยมีขอบเขตนับตั้งแตแนวน้ําลงต่ําสุดออกไปจนถึงระยะ 1,000 เมตร ตามแนวราบกับผิวน้ํา 

ที่มา : ตรวจวัดโดยบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจีเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด (หองปฏิบัตกิารวิเคราะหเอกชน เลขทะเบียน ว-145, ISO/IEC 17025) 
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บทที่ 3 สภาพแว ดลอมปจจุบ ัน 

3.6  ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ 

3.6.1 นิเวศวิทยาทางบก 

3.6.1.1 ทรัพยากรปาไม 

(1) ขอบเขตการศึกษา 

การกอสรางและการดําเนินงานของโครงการอาจกอใหเกิดผลกระทบตอทรัพยากรปาไมในพื้นที่

โครงการและบริเวณโดยรอบพื้นที่สนามบินนานาชาติอูตะเภา โดยเฉพาะบริเวณใกลเคียงพ้ืนที่อนุรักษทางธรรมชาติ 

ดังนั้น จึงจําเปนตองศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน เพื่อนํามาใชประกอบการพิจารณาประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและ 

การกําหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดานนิเวศวิทยาทางบก 

(2) วิธีการศึกษา 

1) ขอมูลทุติยภูมิ 

 ตรวจเอกสารและตรวจสอบสถานภาพพื้นที่ เพื่อการอนุรักษตามกฎหมายบริเวณพื้นที่

โครงการและพื้นที่ศึกษาจากแผนที่การกําหนดเขตปาสงวนแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา 

อุทยานแหงชาติ และพื้นที่อนุรกัษอ่ืนๆ ที่อยูในบริเวณพ้ืนที่โครงการและพื้นที่ศึกษา ขอมูล

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร กรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

 ศึกษาและรวบรวมเอกสารที่เก่ียวของกับสภาพปาไม พืชพรรณ ทั้งในระดับภาพรวมของ

จังหวัด บริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ศึกษา ภาพถายทางอากาศซึ่งแสดงลักษณะการใช

ประโยชนที่ดินบริเวณพ้ืนที่ศึกษา รายละเอียดการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของโครงการ ที่จะ

สงผลกระทบตอพืชพรรณในพื้นที่โครงการและพื้นที่ศึกษาเพื่อประกอบการวางแผนเก็บ

ขอมูล 

2) ขอมูลปฐมภูมิ 

การสํารวจพื้นที่เบื้องตน เพื่อศึกษาสภาพภูมิประเทศ ชนิดปา/สังคมพืช รวมถึงลักษณะ 

การใชประโยชนที่ดินในสภาพปจจุบันบริเวณพื้นที่โครงการ โดยพิจารณาประกอบกับขอมูลที่มีอยูจากแผนที่ 

สภาพภูมิประเทศ ภาพถายดาวเทียม หรือภาพถายทางอากาศ รวมทั้งขอมูลจากระบบสารสนเทศ เชน Google Earth  

โดยวิธีบันทึกชนิดพันธุพืชที่ปรากฏในบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ 

 พื้นที่สํารวจ สํารวจทรัพยากรปาไม ในเขตนอกพื้นที่การบินของสนามบินนานาชาต ิ

อูตะเภาและบริเวณโดยรอบสนามบิน 

 ระยะเวลาการสํารวจ สํารวจปาไมจํานวน 2 ครั้ง ไดแก การสํารวจครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 

19-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 และครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 15-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

 ดัชนทีี่สํารวจและวิเคราะห ไดแก ชนิด ประเภทพันธุไม  
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3) ผลการศึกษา 

1) ขอมูลทุติยภูมิ 

1.1) ทรัพยากรปาไมจังหวัดระยอง 

จังหวัดระยองมี พ้ืนที่  3,665.29 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,291,003.80 ไร  

เปนจังหวัดที่มีทรัพยากรปาไมนอยที่สุดในเขตภาคตะวันออก โดยในป พ.ศ. 2560 จังหวัดระยองมีพื้นที่ปาไม 

182,892.55 ไร หรือคิดเปนรอยละ 7.98 ของพื้นที่จังหวัด (รูปที่ 3.6-1) มีระบบนิเวศปาไมอยูในเขตรักษาพันธุสัตวปาเขา

อางฤาไน อุทยานแหงชาตเิขาชะเมา-เขาวง อุทยานแหงชาติเขาแหลมหญา-หมูเกาะเสม็ด และพื้นที่เตรียมการฯ เขตหามลาสัตว

ปานาตาขวัญประกอบดวย ปาดิบชื้น ปาดิบเขา ปาดิบแลง ปาเขาหินปูน และปาชายหาด สังคมพืชทั้งปาดิบชื้น 

และปาดิบแลง พบกระจายตั้งแตพ้ืนราบจนถึงระดับความสูงประมาณ 800 เมตร ประกอบดวยพันธุไมที่สําคัญ เชน 

มะพลับ (Diospyros malabarica (Desr.) Kostel) มะกล่ําตน (Adenanthera pavonina L.) พลับ (Diospyros kaki 

L.f.)  มะไฟ (Baccaurea ramiflora Lour.)  หนาม ข้ีแรด (Caesalpinia cucullata Roxb.)  กระบก ( Irvingia 

malayana Oliv. ex a. Benn.)  ตาตุ มบก (Falconeria insignis Royle.)  ดี หมี  (Acalypha spiciflora Burm.f.) 

มะเกิ้ม (Canarium subulatum Guillaumin) ยมหิน (Chukrasia tabularis A.Juss.) ทํามัง (Litsea Petiolata L 

took.F. Hook.f.) เสี้ยวปา (Bauhinia saccocalyx Pierre) เปลาหลวง (Croton oblongifolius Roxb.) ตะแบก 

(Lagerstroemia calyculata Kurz.) หวา (Syzygium cumini (L.) Skeels.) มะคาโมง (Afzelia xylocarpa (Kurz) 

Craib.) นนทรีปา (Peltophorum dasyrrhachis (Miq.) Kurz) แคหางคาง (Fernandoa adenophylla (Wall. ex 

G.Don) Steenis) มะเดื่อ (Ficus carica L.) มะมวงปา (Mangifera caloneura Kurz.) เตาราง (Caryota urens) 

เอื้องมาลาย (Phalaenopsis finleyi Christenson.) เปนตน บริเวณพ้ืนลางพบหวายและพืชในวงศขิงขา สภาพพื้นที่ใน

ระดับสูงกวา 800 เมตรข้ึนไป ถูกปกคลุมดวยปาดิบเขาซึ่งมีพันธุไมที่สําคัญ เชน รง (Garcinia hanburyi Hook.f.)  

กอเดือย (Castanopsis acuminatissima Rehd.) พลองดํา (Memecylon edule Roxb.) เหมือดแกว (Symplocos 

racemosa Roxb.) ตังหนใบใหญ (Calophyllum soualattri Burm. f.) มะกอ (Lithocarpus ceriferus) เปนตน  

ปาชายหาดที่ปกคลุมอยูบริเวณชายฝงทะเล พันธุไมที่พบ เชน โพทะเล (Thespesia populnea (L.) Sol. ex Correa.) 

ขอย (Streblus asper Lour.) ตะบัน (Xylocarpus rumphii (Kostel.) Mabb.) หูกวาง (Terminalia catappa L.) 

สนทะเล (Casuarina equisetifolia L.)  เตยทะเล (Pandanus odoratissimus L.f.)  ผั กบุ งทะเล ( Ipomoea  

pes-caprae ( L.) R. Br.) เปนตน  

1.2) การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรปาไมของจังหวัดระยอง 

จากการรวบรวมขอมูลจากสถิติปาไม ของสํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม พบวา

พื้นที่จังหวัดระยองมีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาลดลงอยางอยางตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ. 2556 จนถึงปจจุบัน  

โดยในป พ.ศ. 2560 พบพ้ืนที่ปาไม 182,892.55 ไร หรือคิดเปนรอยละ 7.98 ของพื้นที่จังหวัด ซึ่งลดลงจากป  

พ.ศ. 2559 ที่มีพื้นที่ปาไม 188,196.38 ไร หรือคิดเปนรอยละ 8.21 ของพ้ืนที่ จังหวัด รายละเอียดแสดงดัง 

ตารางที่ 3.6-1  
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ตารางที่ 3.6-1 พื้นที่ปาไมจังหวัดระยอง เปรียบเทียบกับพื้นท่ีปาในภาคตะวนัออกและพื้นที่ปาทั้งประเทศ 

ป พ.ศ. 
จังหวัดระยอง ภาคตะวันออก ทั้งประเทศ 

ไร รอยละ ไร รอยละ ไร รอยละ 

2556 196,527.18 8.58 5,139,024.84 22.45 102,119,539.57 31.57 

2557 176,427.14 7.70 5,076,313.56 22.18 102,285,400.62 31.62 

2558 182,276.53 7.96 5,091,779.16 22.25 102,240,981.84 31.60 

2559 188,196.38 8.21 5,107,774.29 22.32 102,174,805.09 31.58 

2560 182,892.55 7.98 5,113,613.42 22.34 102,096,350.53 31.58 

2561 185,410.63 8.09 5,126,835.05 22.40 102,488,302.19 31.68 

หมายเหตุ : พื้นที่จังหวัดระยอง 2,291,003.80 ไร 

ที่มา :  ศูนยสารสนเทศ สํานักแผนงานและสารสนเทศ กรมปาไม พ.ศ. 2562 

 -  พื้นที่ภาคตะวันออก 60,048,349.14 ไร 

 -  พื้นที่ประเทศ 323,528,699.65 ไร 
 

1.3) พื้นที่อนุรักษ 

การรวบรวมขอมูลพื้นที่อนุรักษประเภทตางๆ ที่มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่จังหวัด

ระยอง มีดังนี้ 

1.  ปาสงวนแหงชาติ ในจังหวัดระยอง มีจํานวนทั้งหมด 8 แหง พื้นที่รวม 

513,743 ไร รายชื่อปาสงวนแหงชาติของจังหวัดระยอง รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.6-2  

2.  อุทยานแหงชาติ ในจังหวัดระยองที่ไดรับประกาศจัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกา 

จํานวน 2 แหง คือ อุทยานแหงชาติเขาชะเมา-เขาวง พื้นที่ 52,300 ไร เลม 92 ตอนที่ 267 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 

2518 และอุทยานแหงชาติเขาแหลมหญา-หมูเกาะเสม็ด พ้ืนที่ 81,875 ไร ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 98  

ตอนที่ 162 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2524 มีพื้นที่รวม 134,175 ไร 

3.  เขตรักษาพันธุสัตวปา จังหวัดระยอง มีเขตรักษาพันธุสัตวปา จํานวน 1 แหง 

คือ เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤาไน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลมที่ 94 ตอนที่ 95 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2520  

มีพื้นที่รวม 674,352 ไร 

สําหรับพ้ืนที่บริเวณใกลเคียงโครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบิน

นานาชาติอูตะเภา ภายในพื้นที่ศึกษาพบพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาเขาหวยมะหาด ปาเขานั่งยอง และปาเขาครอก  

ตําบลบานฉาง ตําบลสํานักทอน ตําบลพลา อําเภอบานฉาง และตําบลหวยโปง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 
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  ที่มา : ศูนยสารสนเทศกรมปาไม สํานกัแผนงานและสารสนเทศกรมปาไม, พ.ศ. 2557 

รูปที่ 3.6-1 สภาพพื้นที่ปาไม จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.6-2 ปาสงวนแหงชาติในจงัหวัดระยอง 

ลําดับที่ รายชื่อ 
ทองที่ พื้นที่ตามกฎกระทรวง 

(ไร) 

กฎกระทรวง 

ฉบับที่ 
ราชกิจจานุเบกษา 

ตําบล อําเภอ 

1 ปากะเฉด ปาเพ และปาแกลง กะเฉด ตะพง บานแลง  

นาตาขวัญ แกลง เพ ชากบก 

เมือง บานคาย 28,937 36 (พ.ศ. 2507) เลม 81 ตอนท่ี 124 วันท่ี 31 ธันวาคม 2507 

2 ปาเขาหวยมะหาด ปาเขานั่งยอง 

และปาเขาครอก 

หวยโปง สํานักกะทอน บานฉาง พลา เมือง บานฉาง 17,811 1,018 (พ.ศ. 2526) เลม 100 ตอนท่ี 190 วันท่ี 6 ธันวาคม 2526 

3 ปาคลองระเวิง-เขาสมเส็ด ละหาร ตาสิทธ์ิ ปลวกแดง หนองบัว บานคาย 

ปลวกแดง 

137,500 1,156 (พ.ศ. 2529) เลม 103 ตอนที่ 61 วันท่ี 16 เมษายน 2529 

4 ปาบานนา และปาทุงควายกิน บานนา กระแสบน ทุงควายกิน แกลง 313,500 18 (พ.ศ. 2507) เลม 81 ตอนท่ี 124 วันที่ 31 ธันวาคม 2507 

5 ปาบานเพ เพ แกลง เมือง 625 39 (พ.ศ. 2502) เลม 76 ตอนท่ี 71 วันที่ 14 กรกฎาคม 2502 

6 ปาภูเขาหินตั้ง กะเฉด ชากพง ชากโดน เมือง แกลง 5,700 831 (พ.ศ. 2522) เลม 96 ตอนท่ี 44 วันที่ 27 มีนาคม 2522 

7 ปาเลนประแส และปาพังราด ปาน้ําประแส พังราด เนินฆอ  

ทางเกวียน 

แกลง 9,090 36 (พ.ศ. 2501) เลม 75 ตอนท่ี 82 วันที่ 21 ตุลาคม 2501 

8 ปาหนองสนม เนินพระ เมือง 580 143 (พ.ศ. 2505) เลม 79 ตอนท่ี 109 วันท่ี 11 ธันวาคม 2505 

รวม 513,743   

ที่มา : ศูนยสารสนเทศ สํานักแผนงานและสารสนเทศ กรมปาไม พ.ศ. 2560 
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1.4) สภาพนิเวศปาไมในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาเขาหวยมะหาด ปาเขานั่งยอง  

และปาเขาครอก 

ตามหนังสืออนุญาตใหเขาไปศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ ภายในพ้ืนที่ปาสงวน

แหงชาติปาเขาหวยมะหาด ปาเขานั่งยอง และปาเขาครอกแลว ดังแสดงในภาคผนวก 3-6 และผลการสํารวจ 

ระหวางวันที่ 27-31 มกราคม 2561 และวันที่ 19-24 เมษายน พ.ศ. 2561 บริเวณเขาโกรกตะแบก ซึ่งเปนภูเขา 

ดานทิศเหนือคอนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของทาอากาศยานนานาชาติอูตะเภา ลอมรอบดวยพ้ืนที่เกษตรกรรม 

(ไรมันสําปะหลัง พืชไร และยางพารา) และชุมชน สภาพทั่วไปเปนพื้นที่ที่มีตนกระถินยักษ (Leucaena leucocephala 

de wit) ข้ึนปกคลุมเปนไมเดน ข้ึนทดแทนในพื้นที่ที่ปาที่ถูกทําลาย มีไมยืนตนชนิดอ่ืนข้ึนผสมปะปนบาง เปนพื้นที่สังคม

พืชปาดิบแลงผสมกระถินยักษ ปรากฏอยูเปนแนวแคบๆ พรรณไมที่พบไมนอยกวา 92 ชนิด แสดงดังตารางที่ 3.6-3 

ตารางที่ 3.6-3 รายชื่อพรรณไมที่สํารวจพบบริเวณภูเขาโกรกตะแบก ในเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาเขา 

หวยมะหาด ปาเขานั่งยอง และปาเขาครอก 

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อวงศ 
ลักษณะ

พันธุไม 

ประเภท 

ไมหวงหาม 

1 ตอยติ่ง Hygrophila erecta Hochr. Acanthaceae H - 

2 บานไมรูโรยปา Gomphrena celosioides Mart Amaranthaceae H - 

3 พันงู Achyranthes aspera L. Amaranthaceae H - 

4 มะกอก Spondias pinnata Kurz Anacardiaceae T - 

5 สัตบรรณ Alstonia scholaris R. Br. Apocynaceae T ก 

6 โมกมัน Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. Anacardiaceae ST - 

7 รักดอก Calotropis gigantea Asclepiadaceae ExS/ST - 

8 แคหางคาง Markhamia stipulata Seem. var. stipulata Bignoniaceae T - 

9 มะละกอ Carica papaya L. Caricaceae ExST - 

10 พังแหร Trema orientalis (L.) Blume. Cannabaceae ST - 

11 ผักเสี้ยนผี Cleome viscosa L. Capparaceae H - 

12 ผักตาลึง Coccinia grandis Voigt Cucurbitaceae C - 

13 มะระขี้นก Momordica charantia L. Cucurbitaceae C - 

14 ขี้กาลาย Diplocyclos palmatus (L.) C.Jeffrey Cucurbitaceae C - 

15 จิงจอ Aniseia martinicensis (Jacq.) Choisy Convolvulaceae C - 

16 ผักบุง Ipomoea aquatica Forssk. Convolvulaceae CrH - 

17 สะแกนา Combretum quadrangulare Kurz Combretaceae T - 

18 สกุณี Terminalia calamansanai (Blanco) Rolfe. Combretaceae T - 

19 สาบแรงสาบกา Blumea aurita (L.f.) DC. Compositae H - 

20 สาบเสือ Chromolaena odoratum (L.) R.M.King & H.Rob. Compositae ExH - 

21 ขี้ไกยาน Mikania cordata (Burm.f.) B.L.Rob. Compositae C - 

22 หญาละออง Vernonia cinerea (L.) Less. Compositae H - 

23 มะพลับปา Diospyros ehretioides Wall. Ex G. Don Ebenaceae T - 

24 ตะโกนา Diospyros rhodocalyx Kurz. Ebenaceae T ก 
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ตารางที่ 3.6-3 รายชื่อพรรณไมที่สํารวจพบบริเวณภูเขาโกรกตะแบก ในเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาเขา 

หวยมะหาด ปาเขานั่งยอง และปาเขาครอก 

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อวงศ 
ลักษณะ

พันธุไม 

ประเภท 

ไมหวงหาม 

25 มะเกลือ Diospyros mollis Griff. Ebenaceae T - 

26 มะขามปอม Phyllanthus emblica L. Euphorbiaceae ST - 

27 เปลาใหญ Croton persimilis Müll.Arg. Euphorbiaceae T - 

28 มันสําปะหลัง Manihot esculenta (L.) Crantz Euphorbiaceae ExS/ST - 

29 นํ้านมราชสีห Euphorbia hirta L. Euphorbiaceae H - 

30 กางปลาเครือ Phyllanthus reticulatus Poir. Euphorbiaceae S - 

31 หญาใตใบ Phyllanthus urinaria L. Euphorbiaceae H - 

32 ชุมเห็ดเทศ Cassia alata L. Fabaceae ExS - 

33 ถั่วผี Macroptilium lathyroides (L.) Urb. Fabaceae C - 

34 ตะขบไทย Flacourtia rukam Zoll. & Mor. Flacourtiaceae T - 

35 ตะขบปา Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. Flacourtiaceae ST - 

36 กระเบากลัก Hydnocarpus ilicifolia King Flacourtiaceae T - 

37 เมื่อย Gnetum montanum Markgr. Gnetaceae C - 

38 หญาหางหมา

จิ้งจอก 

Setaria geniculata Beauv. Gramineae G - 

39 หญาไมกวาด Thysanoleana maxima Kuntze Gramineae G - 

40 หญาตีนนก Digitaria ciliaris (Retz.) Koel Gramineae G - 

41 หญายอนหู Leptochloa chinensis Nees Gramineae G - 

42 หญาคา Imperata cylindrica (L.) P.Beauv. Gramineae G - 

43 หญาตีนกา Brachiaria distachya Stapf Gramineae G - 

44 หญาขจรจบ Penisetum polystachyon (L.) Schult. Gramineae G - 

45 แฝก Vetiveria zizanioides (L.) Nash ex Small Gramineae G - 

46 ผาเสี้ยน Vitex canescens Kurz. Labiatae T - 

47 มะคาแต Sindora siamensis Teijsm. ex Miq. Leguminosae-

Caesalpinioideae 

T - 

48 ขี้เหล็ก Senna siamea (Lam.) Irwin & Barneby  T - 

49 ราชพฤกษ Cassia fistula Linn.  T ก 

50 หางนกยูงฝรั่ง Delonix regia Raf.  T - 

51 มะขาม Tamarinddus indica L. ExT  ExT - 

52 เสี้ยวเครือ Bauhinia glauca (Wall.ex Benth.) Benth.  C - 

53 กระถินไทย/

กระถินยักษ 

Leucaena leucocephala de Wit Leguminosae-

Mimosoideae 

S/ST - 

54 ลูกดิ่ง Parkia sumatrana Miq.  T - 

55 กระถินพิมาน Acacia harmandiana (Pierre) Gagnep.  ST - 

56 มะขามเทศ Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.  ExT - 
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ตารางที่ 3.6-3 รายชื่อพรรณไมที่สํารวจพบบริเวณภูเขาโกรกตะแบก ในเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาเขา 

หวยมะหาด ปาเขานั่งยอง และปาเขาครอก 

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อวงศ 
ลักษณะ

พันธุไม 

ประเภท 

ไมหวงหาม 

557 กระถินณรงค Acacia auriculiformis A.Cunn. ex Benth.  ExT - 

58 ท้ิงถอน Albizia procera (Roxb.) Benth.  T ก 

59 พฤกษ Albizia lebbeck (L.) Benth  T - 

60 กางขี้มอด Albizia odoratissima (L.f.) Benth.  T ก 

61 ไมยราบ Mimosa pudica L.  H - 

62 ประดูปา Pterocarpus macrocarpus Kurz. Eguminosae-

Papilionoideae 

T ก 

63 อัญชัญปา Clitoria macrophylla Wall.  C - 

64 เสลา Lagerstroemia tomentosa C.Presl Lythraceae T - 

65 กาฝากมะมวง Dendrophthoe pentandra (L.) Miq Loranthaceae PaS - 

66 สะเดา Azadirachta indica Juss. var. siamensis 

Valeton 

Meliaceae T ก 

67 พลองกินลูก Memecylon ovatum Sm. Melastomataceae S/ST - 

68 ขอย Streblus asper Lour. Moraceae T - 

69 ขอยหนาม Streblus ilicifolius (Vidal) Corner Moraceae S/ST - 

70 มะหาด Artocarpus lacucha Roxb. Moraceae T - 

71 ไทร Ficus annulata Bl. Moraceae T - 

72 โพธิ ์ Ficus religiosa Linn. Moraceae ExT - 

73 เลียบ Ficus superba (Miq.) Miq. var. superba Moraceae T - 

74 หวา Syzygium cumini Druce Myrtaceae T - 

75 ยูคาลิปตัส Eucalyptus globulus Labill. Myrtaceae T - 

76 กรวยปา Horsfieldia macrocoma Warb. Myristicaceae T - 

77 กะทกรก Passiflora foetida Linn. Passifloraceae HC - 

78 พุทรา Zizyphus mauritiana Lamk. Rhamnaceae ST - 

79 เล็บเหยี่ยว Ziziphus oenopolia (L.) Mill. Rhamnaceae S - 

80 เฉียงพรานางแอ Carallia brachiata (Lour.) Merr. Rhizophoraceae T - 

81 เข็มปา Pavetta indica L. Rubiaceae S - 

82 ตดหมูตดหมา Paederia linearis Hook. f. Rubiaceae HC - 

83 กะอวม Acronychia pedunculata (L.) Miq. Rutaceae ST - 

84 ลูบลีบเครือ Cardiospermum halicacabum Linn. Sapindaceae HC - 

85 มะหวด Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. Sapindaceae ST - 

86 โทงเทง Adenosma hirsutum Kurz Scrophulariaceae H - 

87 ปอขี้ไก Helicteres angustifolia L. Sterculiaceae S - 

88 สมพง Tetrameles nudiflora R.Br. Tetramelaceae T - 

89 ปอแกนเทา Grewia eriocarpa Juss. Tiliaceae T - 
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ตารางที่ 3.6-3 รายชื่อพรรณไมที่สํารวจพบบริเวณภูเขาโกรกตะแบก ในเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาเขา 

หวยมะหาด ปาเขานั่งยอง และปาเขาครอก 

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อวงศ 
ลักษณะ

พันธุไม 

ประเภท 

ไมหวงหาม 

90 ขา Alpinia galanga (L.) Willd. Zingiberaceae ExH - 

91 ผกากรอง Lantana camara L. Verbenaceae ExC - 

92 เถาคัน Cissus carnosa Roxb. Vitaceae C - 

หมายเหต ุ:  AgH : Aquatic Herb ไมลมลุกที่อาศัยอยูในน้ํา Ex : Exotic มาจากตางประเทศ 

 B : Bamboo ไมไผ    ExT : Exotic Tree ไมยืนตนตางประเทศ 

 C : Climber ไมเถา ไมเล้ือย   S/ST : Shurb/Shrubby Tree ไมพุมกึง่ไมยืนตนขนาดเล็ก 

 G : Grass หญา รวมทั้งกกตางๆ   ST : Shrubby Tree ไมยืนตนขนาดเล็ก 

 H : Herb ไมลมลุก    HC : Herbaceous Climber ไมเถาลมลุก 

 P : Palm หมาก หรือปาลม   PaHC : Parasitic Herbaceous Climber กาฝากเถาลมลุก 

 S : Shrub ไมพุม    PaS : Parasitic Shrub กาฝากพุม 

 T : Tree ไมยืนตน    US : Undershrub ไมพุมขนาดเล็ก 

 CP : Climbing Palm หมาก หรอืปาลม ที่ลักษณะเลื้อยพัน 

 CrH : Creeping Herb ไมลมลุกที่ลําตนทอดคลานไปตามดนิ หิน หรือลาตนไม 

ประเภทไมหวงหาม :  ไมหวงหามประเภท ก ไมหวงหามธรรมดา ตามพระราชกฤษฎีกา กาํหนดไมหวงหาม พ.ศ. 2530 ตามพระราชบัญญัตปิาไม 

พ.ศ. 2484 

2) ขอมูลปฐมภูมิ 

จากการสํารวจภาคสนามทรัพยากรปาไมบริเวณพื้นที่โครงการ มีรายละเอียดดังนี ้

2.1) สภาพนเิวศในพื้นที่โครงการ  

จากการตรวจสอบเอกสารและขอมูลจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของพบวา 

ภายในพื้นที่ดําเนินการของโครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา ไมมีพื้นที่ทับซอน 

กับพื้นที่อนุรักษหรือพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ จากขอมูลการใชประโยชนที่ดินพบวา บริเวณพื้นที่ดังกลาวปจจุบัน 

ไมพบพื้นที่ที่คงสภาพปา พื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่วางมีไมเบิกนําขึ้นอยูทั่วไป โดยในพื้นที่ยังคงหลงเหลือตนไมขนาดใหญ

ที่มีขนาดเสนผานศนูยกลาง 40 เซนติเมตร ที่เปนตนไมดั้งเดิมไวในพื้นที่ ไดแก มะพอก (Parinari anamensis Hance) 

ม ะ ม ว ง ป า  ( Mangifera caloneura Kurz) ลํ า ป า ง  ( Pterospermum diversifolium Blume) แล ะ ส ะ เ ด า 

(Azadirachta indica A. Juss.) สวนพื้นที่ดานทิศใตที่ติดชายทะเลพรรณไมที่พบขึ้นกระจายหางๆ ตามแนวริมหาด 

ไดแก โพทะเล (Hibiscus tiliaceus L.) ปอทะเล (Hibiscus tiliaceus L.) นอกจากพื้นที่เกษตรกรรมแลวบริเวณทาง

ตอนเหนือของพื้นที่ ซึ่งเปนพื้นที่ที่เคยมีสิ่งกอสรางมากอนแตในปจจุบันไดกลายเปนพ้ืนที่รกรางมีพรรณไมเบิกนําขึ้น

อยางหนาแนน พรรณไมเบิกนําที่พบ ไดแก พังแหรใหญ (Trema orientalis (L.) Blume) อะราง (Peltophorum 

dasyrrhachis (Miq.) Kurz) กระถินยักษ (Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit) ขอย (Streblus asper Lour.) 

กระถินณรงค (Acacia auriculaeformis A.Cunn. ex Benth.) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.6-4 และรูปท่ี 3.6-2 
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ตารางที่ 3.6-4 บัญชีรายชื่อพรรณไมที่สํารวจพบในพื้นท่ีศึกษาของโครงการ 

ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร ช่ือวงศ 
ลักษณะ 

พันธุไม 

ประเภท 

ไมหวงหาม 

พื้นที่โครงการ พื้นที่ศึกษาของโครงการ 

ไม
ให

ญ
 

ลูก
ไม

 

กล
าไ

ม 

อื่น
ๆ 

ไม
ให

ญ
  

ลูก
ไม

 

กล
าไ

ม 

อื่น
ๆ 

กระเบากลัก Hydnocarpus ilicifolia King Achariaceae ST ก     x x x  

มะมวงปา Mangifera caloneura Kurz Anacardiaceae T ก x    x x x  

เพกา Oroxylum indicum (L.) Kurz Bignoniaceae ST -     x    

ตะคร้ํา Garuga pinnata Roxb.  Burseraceae T ก     x x   

แจง Maerua siamensis (Kurz) Pax Capparaceae  T - x    x    

สนทะเล Casuarina equisetifolia J.R. & G. Forst. Casuarinaceae T -     x x   

มะพอก Parinari anamensis Hance Chrysobalanaceae T ก x        

สะแกนา Combretum quadrangulare Kurz Combretaceae T - x    x    

ตะเคียนทอง Hopea odorata Roxb.  Dipterocarpaceae T ก     x    

รัง Shorea siamensis Miq. Dipterocarpaceae T ก     x    

คําแสด Mallotus philippensis (Lam.) Müll. Arg. Euphorbiaceae S/T -     x    

เปลาหลวง Croton roxburghii N.P. Balaker.  Euphorbiaceae S/ST -     x    

กระถินณรงค Acacia auriculaeformis A.Cunn. ex Benth.  Fabaceae ExT - x    x x   

กระถินยักษ Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit  Fabaceae S/ST - x x x  x    

แดง Xylia xylocarpa (Roxb.) W. Theob. var. kerrii  

(Craib & Hutch.) I. C. Nielsen 

Fabaceae T ก 
    

x 
   

ประดูปา Pterocarpus macrocarpus Kurz Fabaceae T ก        x 

พะยูง Dalbergia cochinchinensis Pierre Fabaceae T ก     x x x  

มะกล่ําตน Adenanthera pavonina L.  Fabaceae T ก x    x    
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ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร ช่ือวงศ 
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พันธุไม 

ประเภท 

ไมหวงหาม 
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มะคาโมง Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib Fabaceae T ก     x x x  

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

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

สัก Tectona grandis L. f.  Lamiaceae T ก         

ตะแบกนา Lagerstroemia floribunda Jack  Lythraceae T ก         

เสลา Lagerstroemia tomentosa C.Presl  Lythraceae T ก     x    

ปอทะเล Hibiscus tiliaceus L.  Malvaceae S/ST - x        

พลับพลา Microcos tomentosa Sm. Malvaceae T -  x   x    

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

ลําปาง Pterospermum diversifolium Blume Malvaceae T ก x    x    

ยมหิน Chukrasia tabularis A. Juss. Meliaceae T ก     x    

สะเดา Azadirachta indica A. Juss. Meliaceae T ก x        

ขอย Streblus asper Lour.  Moraceae T - x    x x   

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

หวา Syzygium cumini (L.) Skeels  Myrtaceae T -         

ไผรวก Thyrsostachys siamensis Gamble  Poaceae B -         

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

ขี้หนอน Zollingeria dongnaiensis Pierre Sapindaceae T -     x    
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พิกุล Mimusops elengi L.  Sapotaceae T ก     x    

ปอสําโรง Sterculia foetida L.  Sterculiaceae T -     x x x  

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

รวม 39 21 12 3 1 - 31 9 5 1 

หมายเหตุ :   x คือ พันธุไมที่พบจากการสาํรวจ 

ลักษณะพันธุไม :  B : Bamboo ไมไผ   S : Shrub ไมพุม   S/ST : Shurb/Shrubby Tree ไมพุมกึ่งไมยืนตนขนาดเลก็    S/T : Shurb/Tree ไมพุมกึ่งไมยืนตน    ST : Shrubby Tree ไมยืนตนขนาดเล็ก     

  ST/T : Shrubby Tree/Tree ไมยืนตนขนาดเล็กกึ่งไมตน   T : Tree ไมยืนตน 

ประเภทไมหวงหาม :  ไมหวงหามประเภท ก ไมหวงหามธรรมดา ตามพระราชกฤษฎีกา กําหนดไมหวงหาม พ.ศ. 2530 ตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484  
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2.2) สภาพนิเวศในพื้นท่ีศึกษาของโครงการ 

ในบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการ มีพื้นที่บางสวนทางดานทศิเหนือของโครงการอยู

ในเขตปาสงวนแหงชาติปาเขาหวยมะหาด ปาเขานั่งยอง และปาเขาครอก จากขอมูลการใชประโยชนที่ดิน 

และฐานขอมูลชนิดปาของประเทศไทย ป พ.ศ. 2560-2561 พบวา บริเวณพื้นที่ดังกลาวปจจุบันยังคงมีพื้นที่ที่คงสภาพ

ปาไวบางสวน โดยเฉพาะบริเวณที่อยูในอาณาเขตของวัดคีรีภาวนาราม ซึ่งยังคงพรรณไมดั้งเดิมในพื้นที่ไว ไดแก ประดูปา 

(Pterocarpus macrocarpus Kurz) สัก (Tectona grandis L. f.) ตะเคียนทอง (Hopea odorata Roxb.) มะคาโมง 

(Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib) พะยูง (Dalbergia cochinchinensis Pierre) มะหาด (Artocarpus lacucha 

Roxb.ex Buch.-Ham.) ตะแบกนา (Lagerstroemia floribunda Jack) มะมวงปา (Mangifera caloneura Kurz) 

แดง (Xylia xylocarpa (Roxb.) W. Theob. var. kerrii (Craib & Hutch.) I. C. Nielsen) เพกา (Oroxylum indicum 

(L.) Kurz) รั ง  (Shorea siamensis Miq.) ตะคร้ํ า  (Garuga pinnata Roxb.) อุ โลก (Hymenodictyon orixense 

(Roxb.) Mabb.) ยมหิน (Chukrasia tabularis A. Juss.) แสดงใหเห็นวาในอดีตพื้นที่ปาสงวนแหงนี้มีสภาพเปนปา 

ดิบแลง แตจากการลงสํารวจในภาคสนาม พบวา บริเวณพื้นที่ปาที่อยูดานนอกวัดมีสภาพพ้ืนที่ เปนปาฟนฟ ู

ตามธรรมชาติ พรรณไมที่สํารวจพบเปนไมเดนในพื้นที่คือ กระถินยักษ (Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit) 

นอกนั้น เปน พรรณไมที่ พบในปาที่กํ าลังฟนฟู  เชน เปลาหลวง (Croton roxburghii N.P. Balaker.) อะราง 

(Peltophorum dasyrrhachis (Miq.) Kurz) กระถิ นณรงค  (Acacia auriculaeformis A.Cunn. ex Benth.) ข อย 

(Streblus asper Lour.) พลับพลา (Microcos tomentosa Sm.) เปนตน แสดงดังรูปท่ี 3.6-3 

  

ปาฟนฟูตามธรรมชาติดานบนเขาโกรกตะแบก 

ในเขตวัดคีรีภาวนาราม 

ปาฟนฟูตามธรรมชาติดานบนเขาโกรกตะแบก 

ในเขตวัดคีรีภาวนาราม 

  

พรรณไมดั้งเดิมในเขตวัดคีรีภาวนาราม 
ปาฟนฟูตามธรรมชาติดานบนเขาโกรกตะแบก 

ในเขตวัดคีรีภาวนาราม 

รูปที่ 3.6-3 สภาพปาและพรรณไมในเขตวัดคีรีภาวนาราม 
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สําหรับพ้ืนที่สีเขียวที่พบในเขตพื้นที่ทหารเรือและเขตสนามบินทั้งหมดเปนพื้นที่ 

ปาปลูก โดยพรรณไมที่ปลูก ไดแก กระถินณรงค (Acacia auriculaeformis A.Cunn. ex Benth.) และประดูปา 

(Pterocarpus macrocarpus Kurz) นอกจากพรรณไมที่ปลูกแลวยังมีพรรณไมที่ข้ึนตามธรรมชาติปะปนอยูดวย เชน 

เสลา (Lagerstroemia tomentosa C.Presl) ตะแบกนา (Lagerstroemia floribunda Jack) พลับพลา (Microcos 

tomentosa Sm.) พังแหรใหญ (Trema orientalis (L.) Blume) ขอย (Streblus asper Lour.) เปนตน สวนพื้นที ่

สีเขียวบริเวณชายทะเลมีการปลูกสนทะเล (Casuarina equisetifolia J.R. & G. Forst.) ไวเปนระยะ นอกจากนี้  

ยังพบพื้นที่สีเขียวบริเวณเขาพลูตาหลวง ซึ่งเดิมเปนเหมืองเกาปจจุบันไดมีการฟนฟูโดยพบพรรณไมที่นํามาปลูก 

สวนใหญ  เชน กระถินณรงค  (Acacia auriculaeformis A.Cunn. ex Benth.) เปนตน รายละเอียดแสดงดัง 

ตารางที่ 3.6-4 เสนทางการสํารวจและสภาพพื้นที่โดยรอบพื้นที่โครงการ แสดงดังรูปท่ี 3.6-5 
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รูปที่ 3.6-4 สภาพพื้นที่ปาไมบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ 
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รูปที่ 3.6-5 แนวเสนทางการสํารวจทรัพยากรปาไมและสัตวปาบริเวณพื้นที่โครงการ 
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3.6.1.2 ทรัพยากรสัตวปา 

(1) ขอบเขตการศึกษา 

ดําเนินการศึกษาทรัพยากรสัตวปา จํานวน 4 กลุม ตามแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ประเภทโครงการดานคมนาคม พ.ศ. 2549 และตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 

ไดแก กลุมนก (Aves) กลุมสัตวเลี้ยงลูกดวยนม (Mammals) กลุมสัตวเลื้อยคลาน (Reptiles) และกลุมสัตวสะเทินน้ํา

สะเทินบก (Amphibians) โดยศึกษาชนิด ความชุกชุม แหลงที่อยูอาศัย แหลงหาอาหาร และสถานภาพปจจุบัน 

ของสัตวปาในพื้นที่โครงการและบริเวณโดยรอบพื้นที่สนามบินนานาชาติอูตะเภา 

(2) วิธีการศึกษา 

1) ขอมูลทุติยภูมิ 

รวบรวมขอมูลทุติยภูมิดานทรัพยากรสัตวปา โดยเนนเฉพาะนก จากรายงานการศึกษา 

ที่เก่ียวของ ไดแก 

 ขอมูลสถิติจากรายงานบันทึกอุบัติเหตุนกชนเครื่องบิน ตามแบบฟอรมขององคการการบิน

พลเรือนระหวางประเทศ (ICAO)  

 สรุปผลการสํารวจประเมินอันตรายจากนกในสนามบินนานาชาติ อูตะเภา ระยอง-พัทยา 

พ.ศ. 2561  

2) ขอมูลปฐมภูมิ 

สํารวจสัตวปาทั้ง 4 กลุม ในบริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณใกลเคียง โดยสํารวจ 2 ฤดูกาล 

ไดแก ชวงฤดูฝน ระหวางวันที่ 15-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 และวันที่ 19-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 และชวงฤดูแลง  

(ฤดูอพยพ) ระหวางวันที่ 15-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 และวันที่ 18-20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

 วิธีการสํารวจ 

เก็บขอมูลจากการสอบถามชุมชนทองถ่ินบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อใหทราบ

ขอมูลของชนิดสัตวปาที่เคยพบเห็น โดยประมวลจากลักษณะของสัตวปา เชน สี ซาก 

แหลงอาหาร แหลงที่อยูอาศัย และพฤติกรรมที่นาสนใจ ผลจากการสัมภาษณทําใหทราบ

ขอมูลเก่ียวกับความหลากชนิดสัตวปาที่ไมพบจากการคนหาโดยตรง เนื่องจากสัตวปา 

บางชนิดมีความชุกชุมนอยและหลบซอนตัว หรือเคลื่อนยายที่ตลอดเวลา หรือหากิน 

ในเวลากลางคืน การคนหาโดยตรงซึ่งมีชวงเวลาจํากัดจึงไมพบตัว การสอบถามครอบคลุม

ถึงการลาสัตวและชนิดสัตวปาที่นํามาบริโภคหรือใชประโยชนในชีวิตประจําวันของชุมชน

ทองถิ่น ซึ่งใชเปนขอมูลเสริมเพ่ือการวางแผนสํารวจในภาคสนามตอไป และทําการสํารวจ

ภาคสนาม โดยมีวิธีการสํารวจ 2 วิธี ดังนี้ 

 การสํารวจทางตรง (Direct Count) ใชการเดินสํารวจในพื้นที่ศึกษาตามเสนแนว

สํารวจ ใหครอบคลุมทั้งพื้นที่ศึกษา สังเกตชนิดสัตวโดยใชกลองสองตา เมื่อพบเห็น 

ตัวสัตว ทําการบันทึกชนิด และบันทึกความถ่ีของการพบสัตวปาแตละชนิดเพื่อใช

ประเมินระดับความชุกชุมสัมพัทธ 
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 การสํารวจทางออม (Indirect Count) สํารวจจากรองรอยที่สัตวปาทําทิ้งไว เชน 

รอยเทา โพรง รัง มูล ขน คราบ เปนตน สวนในสัตวที่มีเสียงรองจําเพาะ เชน นก หรือ

สัตวสะเทินน้ําสะเทินบกบางชนิด อาศัยการฟงเสียงในการจําแนกชนิด 

 อุปกรณการสํารวจ ใชกลองสองตา ขนาด 8x32 กลองเทเลสโคปกําลังขยาย 20-60 เทา 

และกลองถายภาพ กําลังขยายสูงสุด 600 มิลลิเมตร ในการบันทึกภาพสัตวปาและ 

สภาพทั่วไปของพื้นที่สํารวจ 

 พื้นที่ในการสํารวจ สํารวจทรัพยากรสัตวปา ในเขตนอกพื้นที่การบินของสนามบิน

นานาชาติอูตะเภาและบริเวณโดยรอบสนามบิน 

 การจําแนก จําแนกและตรวจสอบความถูกตองของสัตวปาแตละชนิด และการจัดลําดับ

ตามหลักอนุกรมวิธานในตารางบัญชีรายชื่อสัตวปาแตละกลุมใชเอกสารประกอบดวย 

 สัตวเลี้ยงลูกดวยนม ใช จอหน (2546), Lekagul and McNeely (1977), Corbet 

and Hill (1992), Wilson and Reeder (1993), Francis (2001), Francis (2008) 

และ IUCN (2019) 

 นก ใช จารุจินตและคณะ (2561), Robson (2002) และ IUCN (2019) 

 สัตวเลื้อยคลาน ใช Taylor (1963, 1965, 1970), Cox (1991), Cox et al. (1998), 

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

 สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก ใช ธัญญา (2546), Taylor (1962), Frost (2000), Pough 

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

 ความชุกชุม การประเมินความชุกชุมของสัตวปา โดยใชความถี่การพบสัตวปาแตละชนิด

มาคํานวณเปนคาความชกุชุมสัมพัทธ (Relative abundance) ตามวิธีการของ Pettingill 

(1970) ดังนี้ 

   ความชุกชุมสัมพัทธ = จํานวนครั้งที่พบสัตว × 100 

               จํานวนครั้งที่สํารวจ 

นําคาที่ไดมาประเมินเปนความชุกชุม 3 ระดับ ไดแก ชุกชุมมาก ชุกชุมปานกลาง  

และชุกชุมนอย โดยใชเกณฑ (1) ชุกชุมมาก ไดแก ชนิดที่พบจากการสํารวจไดบอยครั้ง

มาก และมีคาความชุกชุมสัมพัทธรอยละ 67-100 (2) ชุกชุมปานกลาง ไดแก ชนิดที่พบ

จากการสํารวจคอนขางนอย และมีความชุกชุมสัมพัทธรอยละ 34-66 และ (3) ชุกชุมนอย 

ไดแก ชนิดที่พบจากการสํารวจนอยครั้ง และมีคาความชุกชุมสัมพัทธรอยละ 1-33  

และรวมทั้งชนิดที่ไดขอมูลจากการสอบถาม 

 สถานภาพ ประเมินสถานภาพของสัตวปา โดยจําแนกเปนสถานภาพตามกฎหมาย 

สถานภาพเพื่อการอนุรักษ และสถานภาพตามฤดูกาล (นก) มีรายละเอียดดังนี้ 

 สถานภาพตามกฎหมาย (Legal Status) ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตว

ปา พ.ศ. 2562 กําหนดสถานภาพของสัตวปาออกเปน 3 ประเภท ไดแก สัตวปาสงวน 

(Reserved Animal) หมายความวา สัตวปาหายากหรือสัตวปาที่ ใกลสูญพันธุ
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จําเปนตองสงวนและอนุรกัษไวอยางเขมงวดตามที่ไวในพระราชบัญญัตินี ้และสัตวปา

คุมครอง (Protected Animal) หมายความวา สัตวปาที่มีความสําคัญตอระบบนิเวศ

หรือจํานวนประชากรของสัตวปาชนิดนั้นมีแนวโนมลดลงอันอาจสงผลกระทบ 

ตอระบบนิเวศ ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี ้สําหรับชนิดที่ไมมีรายชื่อในบัญชี

ทั้ง 2 รายการ จัดเปนสัตวปาที่ไมไดรับการคุมครองโดยกฎหมาย (Non-Protected 

Animal) 

 สถานภาพดานการอนุรักษ (Conservation Status) เปนการจัดสถานภาพชนิด 

ของสัตวปา ซึ่งกําหนดตามบัญชีรายชื่อ Thailand Red Data ของสํานักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) พ.ศ. 2560 ซึ่งพิจารณาสัตวปา

ของประเทศไทยตามภาวะของการถูกคุกคาม (Threatened) ในประเทศไทย และ 

ใ ช เ กณฑ ของ  International Union for Conservation of Nature and Natural 

Resources (IUCN) ซึ่งพิจารณาสัตวปาตามภาวะของการถูกคุกคามในระดับโลก 

และเปนมาตรฐานที่ยอมรับโดยนานาชาติและประเทศไทย ดังนี้ 

 สูญพันธุ (Extinct : EX) 

 สูญพันธุในธรรมชาติ (Extinct in the Wild : EW) 

 ใกลสูญพันธุอยางยิ่ง (Critically Endangered : CR) 

 ใกลสูญพันธุ (Endangered : EN) 

 มีแนวโนมใกลสูญพันธุ (Vulnerable : VU) 

 ใกลถูกคุกคาม (Near threatened : NT) 

 เปนกังวลนอยที่สุด (Least Concern : LC) 

 ขอมูลไมเพียงพอ (Data Deficient : DD) 

 สถานภาพตามฤดูกาลของนก (Seasonal Status) ปรับปรุงตามการจัดอันดับ 

ของ Lekagul & Round 1991 แบงออกเปน 5 ประเภท ไดแก 

 นกประจําถิ่น (Residents : R) เปนชนิดที่พบอยูตลอดป หรือทํารัง วางไข 

ในบริเวณจังหวัดระยองหรือพื้นที่ใกลเคียง 

 นกยายถิ่น (Winter Visitor : W) เปนชนิดที่ไมสรางรังและวางไขในประเทศไทย 

หรือยายถิ่นมาอยูชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

 นกยายถิ่นผาน (Passage Migrant : P) เปนนกที่ยายถิ่นผานเขามาในพื้นที่ หรือ

หยุดพักในชวงเวลาสั้นๆ 1-3 วัน แลวเดินทางตอไป 

 นกที่ยายถิ่นเขามาในพื้นที่เพื่อสรางรัง วางไขเฉพาะในฤดูฝน (Breeding Visitor : B) 

 นกชนิดที่นําเขามาจากตางประเทศ หรือนกที่หลุดจากกรงเลี้ยง (Introduced : I) 
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(3) ผลการศึกษา 

1) ขอมูลทุติยภูมิ 

1.1) สภาพสัตวปาในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาเขาหวยมะหาด ปาเขานั่งยอง และปาเขาครอก 

จากการสํารวจระหวางวนัที่ 27-31 มกราคม 2561 และวันที่ 19-24 เมษายน พ.ศ. 2561  

พบสัตวปาในพื้นที่ศึกษาโครงการไมนอยกวา 120 ชนิด จาก 23 อันดับ 64 วงศ 98 สกุล โดยแบงเปนสัตวเลี้ยงลูก 

ดวยน้ํานม 11 ชนิด นก 85 ชนิด สัตวเลื้อยคลาน 17 ชนิด และสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก 7 ชนิด แสดงดัง 

ตารางที่ 3.6-5 และรูปท่ี 3.6-6 มีรายละเอียดดังนี ้

ตารางที่ 3.6-5 ความหลากชนิดของสัตวปาทีส่ํารวจพบบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ  

ประเภท 
อันดับ 

(Order) 

วงศ 

(Family) 

สกุล 

(Genus) 

ชนดิ 

(Species) 

สัตวเลี้ยงลูกดวยนม 6 7 10 11 

นก 15 45 66 85 

สัตวเลื้อยคลาน 1 8 15 17 

สัตวสะเทินนํ้าสะเทินบก 1 4 7 7 

รวม 23 64 98 120 

ที่มา :  จากการสํารวจภาคสนามโดยที่ปรกึษาของกองทัพเรือ, เมื่อวันที่ 27-31 มกราคม พ.ศ. 2561 และวันที่ 19-24 เมษายน พ.ศ. 2561 
 

 สัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม สํารวจพบ 11 ชนิด จาก 6 อันดับ 7 วงศ 10 สกุล ชนิด 

ที่พบ เชน คางคาวลูกหนูบาน (Pipistrellus javanicus) ลิ งแสม (Macaca 

fascicularis) หมูปา (Sus scrofa) กระรอกปลายหางดํา (Cllosciurus caniceps) 

กระจอน (Menetes berdmorei) หนูทองขาว (Rattus rattus) กระแตเหนือ 

(Tupaia belangeri) พังพอนเล็ก (Herpestes javanicus) เปนตน นอกจากนี้

จากการสอบถามประชาชนในบริเวณใกลเคยีง พบลิงแสม (Macaca fascicularis) 

ซึ่งหากินในบริเวณพื้นที่ปาทางดานตะวันตกของพ้ืนที่โครงการ  

 นก เปนกลุมที่มีจํานวนและความหลากหลายมากที่สุด โดยสํารวจพบทั้งหมด 85 ชนิด 

จาก 15 อันดับ 45 วงศ 66 สกุล สวนใหญเปนชนิดที่สามารถพบไดทั่วไปในพื้นที่

เกษตรกรรม ชุมชน สวนยางพารา พื้นที่รกราง และพ้ืนที่ปาไม เปนตน แบงเปนนก

ประจําถิ่น 71 ชนิด เชน นกเอี้ยงสาริกา (Acridotheres tristis) นกตะขาบทุง 

(Coracias benghalensi) นกอีแพรดแถบอกดํา (Rhipidura javanica) นกปรอด

สวน (Pycnonotus blanfordi) อีกา (Corvus macrorhynchos) ไกปา (Gallus 

gallus) นกเขาใหญ (Streptopelia chinensis) นกเขาชวา (Geopelia striata) นก

แสก (Tyto alba) นกกระแตแตแวด (Vanellus indicus) และนกโพระดกธรรมดา 

(Megalaima lineata) เปนตน และเปนกลุมนกอพยพ 11 ชนิด เชน นกปากหาง 

(Anastomus oscitans) นกหัวโตขาดํา (Charadrius alexandrius) นกยางกรอก

พันธุจีน (Ardeola bacchus) นกยางควาย (Bubulcus ibis) และ นกเดาดิน 

(Tringa hypoleucos) เปนตน  
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 สัตวเลื้อยคลาน สํารวจพบทั้งหมด 17 ชนิด 1 อันดับ จาก 8 วงศ 15 สกุล เปนสัตว

ในอันดับกิ้ งก าและงู  (Squamata) เชน กิ้ งก าหัวแดง (Calotes versicolor)  

งูสิงบาน (Ptyas korros) งูเหา (Naja kaouthia) งูลายสอสวน (Xenochrophis 

flavipunctatus) จิ้ งเหลนบาน (Mabuya multifasciata) งู เหลือม (Python 

reticulatus) เห้ีย (Varanus salvator) ตะกวด (Varanus nebulosus) จิ้งจก

หา งแบน  (Cosymbotus platyurus) ตุ ก แกบ าน  (Gekko gecko) และแย  

(Leiolepis belliana) เปนตน 

 สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก สํารวจพบทั้งหมด 7 ชนิด จาก 1 อันดับ 4 วงศ 7 สกุล 

สัตวปาในกลุมนี้เปนสัตวที่อาศัยอยูในแหลงน้ําสภาพตางๆ ตามลําคลอง พื้นที่ลุม 

บริเวณที่ยังคงมีสภาพชุมชื้น โดยสวนใหญเปนสัตวในวงศกบ (Ranidae) เชน  

กบนา (Hoplobatrachus rugulosa) อ่ึงอางบาน (Kaloula pulchra) ปาดบาน 

(Polypedates leucomystax) เขียดบัว (Rana erythraea) และคางคกบาน 

(Duttaphrynus melanostictus) เปนตน 

1.2) การประเมินอันตรายจากนกในสนามบินนานาชาติอูตะเภา 

จากรายงานสรุปผลการสํารวจประเมินอันตรายจากนกในสนามบินนานาชาติอูตะเภา 

ระยอง- พัทยา ระหวางวันที่ 21-22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 ชวงเวลา 06:00 – 21:00 น. ไดศึกษาชนิดของนกและ

ลักษณะทางกายภาพของสนามบินที่มีผลในการดึงดูดใหนกเขาใกลทางวิ่ง (Runway) ซึ่งอาจจะทําใหเกิดอากาศยาน 

ชนนกขณะบินข้ึน-ลงที่สนามบินได  

 ชนดิพันธุนก 

ผลการสํารวจนกบริเวณทางวิ่ง (Runway) ทางขับ (Taxiway) ลานจอดอากาศยาน 

(Apron) และพื้นที่นอกเขตการบิน พบนกจํานวน 43 ชนิด เชน นกปากหาง (Anastomus oscitans) นกพิราบ 

(Columba livia) นกยางเปย (Egretta garzetta) นกกาน้ําเล็ก (Microcarbo niger) นกกระแตแตแวด (Vanellus 

indicus)  นก เขา ไฟ  (Streptopelia tranquebarica) นกเขาชวา (Geopelia striata) นกแอนตาล (Cypsiurus 

balasiensis) นกตะขาบทุ ง (Coracias benghalensis) นกปรอดสวน (Pycnonotus conradi) นกเอ้ียงสาลิกา 

(Acridotheres tristis) นกเอ้ียงหงอน (Acridotheres grandis) นกกระจอกบาน (Passer montanus) นกกระจอกตาล 

(Passer flaveolus) นกเดาดินทุงเล็ก (Anthus rufulus) เปนตน รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.6-6 
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การติดต้ังกลองถายภาพสัตวปา หมูปา (Sus scrofa) 

  
กระเล็นขนปลายหูยาว (Tamiops rodolphii) กระจอน (Menetes berdmorei) 

  
ไกปา (Gallus gallus) นกยอดหญาสีดํา (Saxicola caprata) 

  
นกกะปูดใหญ (Centropus sinensis) เหยี่ยวนกเขาชิครา (Accipiter badius) 

รูปที่ 3.6-6 ชนิดของสัตวปาจากการสํารวจระหวางวันที่ 27-31 มกราคม พ.ศ. 2561 และวันที่ 19-24 

เมษายน พ.ศ. 2561 
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เหยี่ยวขาว (Elanus caeruleus) นกยางทะเล (Egretta sacra) 

  
นกแอนพง (Artamus fuscus) นกแซงแซวสีเทา (Dicrurus leucophaeus) 

  
นกเดาดินทุงเล็ก (Anthus rufulus) ซากงูสิงบาน (Ptyas korros) 

  
งูเขียวพระอินทร (Chrysopelea ornata) กิ้งกาคอแดง (Calotes versicolor) 

รูปที่ 3.6-6 ชนิดของสัตวปาจากการสํารวจระหวางวันที่ 27-31 มกราคม พ.ศ. 2561 และวันที่ 19-24 

เมษายน พ.ศ. 2561 
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ตารางที่ 3.6-6 รายงานผลการสํารวจนกในสนามบินนานาชาติอูตะเภา พ.ศ. 2561 

ลําดับ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร 
น้ําหนัก 

(กรัม) 
พฤติกรรม 

ความชุกชุม

ในสนามบิน 
อาหาร 

1 นกปากหาง  

(Asian Openbill) 

Anastomus oscitans 1,800 เดินทองน้ําหากินไปชาๆ หาหอยเชอรี่ในแหลงนํ้าตื้นๆ ปานกลาง หอยเชอรี่ สัตวน้ําขนาดเล็ก 

2 นกยางกรอกพันธุจีน  

(Chinese Pond-Heron) 

Ardeola bacchus 400 ยืนนิ่งตามริมน้ํารอจับสัตวน้ําเล็กๆ หรือเดินหากินแมลง 

ตามสนามหญา 

ปานกลาง สัตวน้ําขนาดเล็ก แมลง หนอน 

3 นกยางโทนนอย  

(Intermediate Egret) 

Ardea intermedia 1,000 ยืนนิ่งเหยียดคอกมมองหาปลาและสัตวน้ําเล็กๆ แลวพุงปาก

ออกไปจับอยางรวดเร็ว 

นอย สัตวน้ําขนาดเล็ก 

4 นกยางเปย  

(Little Egret) 

Egretta garzetta 600 หากินปะปนกับนกยางอ่ืนๆ กินปลาและสัตวน้ําขนาดเล็ก  

โดยเดินยํ่าพื้นน้ําใหเหย่ือตกใจออกมาใหจับกิน 

ปานกลาง สัตวน้ําขนาดเล็ก หนอน แมลง 

5 นกกาน้ําเล็ก  

(Little Cormorant) 

Microcarbo niger 800 เกาะกิ่งไม ริมน้ํา คอยมองหาปลาและสัตวน้ําขนาดเล็ก  

เมื่อพบแลวจึงดําน้ําลงไลจับ 

นอย ปลาและสตัวน้ําขนาดเล็ก 

6 เหยี่ยวขาว  

(Black-shouldered Kite) 

Elanus caeruleus 500 บินวน โฉบหาอาหารตาม ปาละเมาะ ทุงนา บริเวณใกล

แหลงน้ําทั่วไป 

สูง นกขนาดเล็ก กบ เขียด 

สัตวเลื้อยคลาน 

7 เหยี่ยวนกเขาชิครา 

(Shikra) 

Accipiter badius 270 มักพบบินสลับรอนไปตามตนไม เพ่ือเปลี่ยนที่เกาะรอเหยื่อ  

ชอบพุงลงจับแมลงขนาดใหญและสัตวเลื้อยคลาน 

นอย สัตวเลื้อยคลานขนาดเล็ก 

แมลง ขนาดใหญ 

8 นกกวัก (White-

breasted Waterhen) 

Amaurornis 

phoenicurus 

250 เดินหากินในดงพืชน้ํารกๆ ชอบออกมาที่โลงรมิน้ําในตอนเชา

และเย็น 

นอย แมลง สัตวน้ําขนาดเล็ก 

9 นกกระแตแตแวด  

(Red-wattled Lapwing) 

Vanellus indicus 150 มักเดินไปตามทีโ่ลงๆ สลับหยุดจิกแมลงและสัตวขนาดเล็ก 

ตามสนามหญา 

ปานกลาง แมลงและสัตวน้ําขนาดเล็ก 
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10 นกหัวโตขาดํา  

(Kentish Plover) 

Charadrius 

alexandrinus 

60 พบอยูเปนฝูงเล็กๆ ชอบวิ่งไปบนพื้นเพื่อจิกกินอาหาร สูง แมลงและสัตวน้ําขนาดเล็ก 

11 นกพิราบ  

(Rock Pigeon) 

Columba livia 400 อาศัยตามอาคารสิ่งกอสรางของมนุษยบินรอนวนตามกัน 

เปนฝูง และลงหากินเมล็ดพืช 

สูง เมลด็พืช 

12 นกเขาไฟ  

(Red Turtle Dove) 

Streptopelia 

tranquebarica 

90 อาศัยตามตนไมและหากินเมล็ดพืชที่พ้ืนดิน ปานกลาง เมลด็พืช 

13 นกเขาใหญ  

(Spotted Dove) 

Spilopelia chinensis 120 อาศัยตามตนไมและหากินเมล็ดพืชที่พ้ืนดิน ปานกลาง เมลด็พืช 

14 นกเขาชวา (Zebra Dove) Geopelia striata 80 อาศัยตามตนไมและหากินเมล็ดพืชที่พ้ืนดินเปนฝูงเล็กๆ นอย เมลด็พืช 

15 นกเปลาคอสีมวง  

(Pink-necked Pigeon) 

Treron vernans 150 บินระหวางตนไมในปาอยางคลองแคลว นอย ผลไม 

16 นกกระปูดใหญ  

(Greater Coucal) 

Centropus sinensis 390 มักซอนตัวตามพุงไมรก เดินหากินตามพื้นดิน และบิน 

เปนระยะทางสั้นๆ 

นอย สัตวขนาดเล็ก หนอน ซากสัตว 

17 นกกาเหวา  

(Common Koel) 

Eudynamys 

scolopaceus 

500 หากินตามลําพังหรือเปนคู บนตนไมที่ใบหนาทึบ และบินโฉบ

ตามตนไมใหญ 

นอย ผลไม 

18 นกแสก  

(Barn Owl) 

Tyto javanica 900 ตอนกลางวันเกาะพักอยูบนตนไมหรือสิ่งปลูกสรางที่รมครึม้  

และออกหากินในเวลากลาคืน 

ปานกลาง หนูและสัตวขนาดเล็ก 

19 นกแอนตาล 

(Asian Palm-Swift) 

Cypsiurus balasiensis 12 บินโฉบหากินแมลงในอากาศ สูง แมลงในอากาศ 
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20 นกแอนบาน  

(Commen Swift) 

Apus nipalensis 15 บินหากินเปนฝูงในที่โลง เพ่ือโฉบจับแมลงในอากาศ สูง แมลงในอากาศ 

21 นกตะขาบทุง  

(Indian Roller) 

Coracias 

benghalensis 

200 มักอาศัยตามทุงโลง เกาะตามคอนเพ่ือโฉบจับเหย่ือที่พ้ืนดิน

หรือไลจับกลางอากาศ 

ปานกลาง สัตวเลื้อยคลานขนาดเล็ก 

22 นกแอนพง 

(Ashy Woods-wallow) 

Artamus fuscus 80 มักพบบินรอนบนทองฟากลางทุงและชอบเกาะเบียดรวมกัน

ตามยอด 

สูง แมลงในอากาศ 

23 นกจาบคาเล็ก 

(Green Bee-eater) 

Merops orientalis 70 อาศัยตามพ้ืนที่แหงแลง ชอบเกาะบนตนไมโลงๆ เพ่ือมอง 

หาเหย่ือและบินโฉบจับแมลง 

นอย แมลง 

24 นกตีทอง 

(Coppersmith Barbet)  

Psilopogon 

haemacephalus 

55 พบตามลําพังหรือคู เกาะบนยอดไมและสงเสยีงรองติดตอกัน นอย ผลไม 

25 นกอีเสือสีน้ําตาล 

(Brown Shrike) 

Lanius cristatus 70 ชอบเกาะมองหาเหยื่อตามท่ีโลงหรือพุงไม โดยบินโฉบ 

จากที่เกาะจับเหยื่อกิน 

ปานกลาง สัตวขนาดเล็ก 

26 นกแซงแซวหางปลา 

(Black Drongo) 

Dicrurus macrocercus 75 พบตามที่โลง เกาะตามกิ่งไมบินโฉบจากที่เกาะจับเหย่ือ 

ในอากาศกิน 

ปานกลาง แมลงในอากาศ 

27 นกแซงแซวสีเทา  

(Ashy Drongo) 

Dicrurus leucophaeus 75 มักพบเกาะตามก่ิงไมโลง เพ่ือมองหาแมลง เมื่อพบจะบิน

ออกไปโฉบจับเหยื่อในอากาศ 

นอย แมลงในอากาศ 

28 นกอีแพรดแถบอกดํา 

(Pied Fantail) 

Rhipidura javanica 20 มักพบตามลําพังหรือเปนคู กระโดดหากินไปตามตนไม นอย แมลง 

29 อีกา (Large-billed Crow) Corvus macrorhynchos 700 อาศัยตามแหลงอาศัยของมนุษย นอย พืชหรือเน้ือ 
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อาหาร 

30 นกปรอดหนานวล 

(Yellow-vented Bulbul) 

Pycnonotus goiavier 70 อาศัยที่ตนไมในปาละเมาะ ปานกลาง ผลไม 

31 นกปรอดสวน 

(Streak-eared Bulbul) 

Pycnonotus conradi 70 อาศัยที่ตนไมในปาละเมาะ ปานกลาง ผลไม 

32 นกนางแอนบาน 

(Barn Swallow) 

Hirundo rustica 15 บินโฉบในอากาศหากินเหยื่อ สูง แมลงในอากาศ 

33 นกกระจิบธรรมดา 

(Common Tailorbird) 

Orthotomus sutorius 10 พบตามพุมไม กระโดดหากินตามกิ่งไม นอย แมลง 

34 นกเอ้ียงสาลิกา 

(Common Myna) 

Acridotheres tristis 100 มักอยูรวมกันเปนฝูงและกระโดดหากินตามถนน  

กินอาหารไดหลายอยาง รวมทั้งเศษอาหารของมนุษย 

ปานกลาง แมลง หนอน  

เมลด็พืช 

35 นกเอ้ียงหงอน 

(White-vented Myna) 

Acridotheres grandis 100 มักอยูรวมกันเปนฝูงและสงเสียงดงั โดยเฉพาะเมื่อเกาะนอน

รวมกันตอนเย็น 

ปานกลาง แมลง หนอน  

เมลด็พืช 

36 นกกระจอกบาน 

(Eurasian Tree-Sparrow) 

Passer montanus 20 มักพบเปนฝูงเล็กๆ หากินอยูบนพ้ืนดินกินไดทั้งเมล็ดพืช 

และแมลง 

มาก เมลด็พืช 

37 นกกระจอกตาล  

(Plain-backed Sparrow) 

Passer flaveolus 20 มักพบเปนฝูงเล็กๆ หากินอยูตามพื้นดิน และบินขึ้นเกาะพัก

บนตนไม 

นอย เมลด็พืช 

38 นกกระจาบธรรมดา 

(Baya Weaver) 

Ploceus philippinus 15 มักพบบินเปนฝูงตามทุงนา เที่ยวกินรวงขาวและจิกเมลด็ขาว 

ที่รวงบนพ้ืน ทํารังรวมกันบนตนไม 

นอย เมลด็พืช 
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39 นกกระติ๊ดขี้หมู  

(Scaly-breasted Munia) 

Lonchura punctulata 18 มักพบหากินเปนฝูงในทุงหญาและนาขาว คอยเก็บกิน 

เมลด็ขาวที่รวงบนพื้น 

นอย เมลด็พืช 

40 นกเดาดินทุงเล็ก 

(Richard’s Pipit) 

Anthus rufulus 20 หากินตามสนามหญาและที่โลง โดยเดินสลับว่ิงจิกกินแมลง

บนพ้ืน 

ปานกลาง แมลง 

41 เหยี่ยวกิ้งกาสีดํา 

(Black Baza) 

Aviceda leuphotes 230 มักพบบินผานเปนฝูงใหญ ชอบเกาะบนกิ่งไมโลงๆ และ 

บินโฉบจับเหยื่อตามตนไม 

ต่ํา สัตวขนาดเล็ก 

42 นกเคาจุด  

(Spotted Owlet) 

Athene brama 600 พบไดบอยในเมือง กลางวันเกาะตามโพรงหรือตนไมรมครึ้ม  

กลางคืนออกมาดักเหย่ือตามทีโ่ลง 

ต่ํา สัตวขนาดเล็ก 

43 นกคุมอกลาย 

(Barred Buttonquail) 

Turnix suscitator 70 อาศัยหากินในสนามหญา ตามปาละเมาะ นอย แมลง 

ที่มา :  ฝายมาตรฐานและความปลอดภัยทาอากาศยาน บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน), สรุปผลการสํารวจประเมินอันตรายจากนกในสนามบินนานาชาติอูตะเภา ระยอง-พัทยา พ.ศ. 2561 
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 สถิติอากาศยานชนนก 

จากขอมูลบันทึกอุบัติเหตุอากาศยานชนนก ระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 2560  

ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 พบวา มีจํานวนอุบัติเหตุอากาศยานชนนก เฉลี่ยนอยกวา 1 ครั้งตอเดือน โดยสถิติ

อากาศยานชนนกสูงสุดเกิดข้ึนในป พ.ศ. 2560 จํานวน 9 ครั้ง และจากขอมูลดังกลาว พบวา เดือนที่มีสถิติการชน 

มากที่สุด อยูในเดือนธันวาคม ซึ่งเปนชวงฤดูอพยพ ทําใหมีนกอพยพเขามาในพื้นที่สนามบินนานาชาติอูตะเภา 

เปนจํานวนมาก โดยอุบัติเหตุอากาศยานชนนกสวนใหญเกิดขึ้นขณะที่เครื่องบินกําลัง Landing ทําใหไมสามารถ 

ระบุชนิดได ทําไดเพียงการตรวจสอบจากซากนกที่ตกลงในพื้นที่สนามบินนานาชาติอูตะเภา รายละเอียดแสดงดัง

ตารางที่ 3.6-7  

จากการตรวจสอบซากนกหลังจากที่ไดรับแจงอุบัติเหตุอากาศยานชนนก ซากนก 

ที่พบสวนใหญเปนนกขนาดเล็กหรือนกที่หากินรวมกันเปนฝูง และบางสวนไมพบซากนก เชน นกนางแอนบาน 

(Hirundo rustica) นกแอนกินรัง (Aerodramus germani) นกกระจอกบาน (Passer montanus) นกกระแตแตแวด 

(Vanellus indicus) นกเดาดินทุงเล็ก (Anthus rufulus) เปนตน แสดงดังรูปที่ 3.6-7 

ตารางที่ 3.6-7 สถิติอากาศยานชนนก สนามบินนานาชาติอูตะเภา ระหวาง ป พ.ศ. 2560-2562 

ป พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
รวม 

(คร้ัง) 

2560 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 3 9 

2561 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 

2562 1 1 0 1 0 0 1 - - - - - 4 

รวม (ครั้ง) 3 2 0 1 2 2 2 0 0 0 0 3 15 

หมายเหตุ : (-) หมายถึง ไมมีขอมูล 

ที่มา :  สถิติการชนนก การทาอากาศยานอูตะเภา พ.ศ. 2562 
 

สําหรับการเปรียบเทียบขอมูลจํานวนเที่ยวบินทั้งหมดกับขอมูลบันทึกอุบัติเหตุ

อากาศยานชนนกในแตละเดือน ระหวางป พ.ศ. 2560-2561 พบวา ป พ.ศ. 2560 มีจํานวนอุบัติเหตุอากาศยาน 

ชนนกรวม คิดเปนรอยละ 1.12 โดยสถิติรอยละการเกิดอุบัติเหตุอากาศยานชนนกสูงสุดในเดือนธันวาคม เทากับรอย

ละ 0.42 และป พ.ศ. 2561 มีจํานวนอุบัติเหตุอากาศยานชนนกรวม คิดเปนรอยละ 0.15 โดยสถิติรอยละการเกิด

อุบัติเหตุอากาศยานชนนกสูงสุดในเดือนพฤษภาคม เทากับรอยละ 0.09 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.6-8 
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ตารางที่ 3.6-8 การเปรียบเทียบขอมูลจํานวนเที่ยวบินทั้งหมดกับขอมูลบันทึกอุบัติเหตุอากาศยานชนนก  

ระหวางป พ.ศ. 2560 - 2561 

เดอืน 

ป พ.ศ. 2560 ป พ.ศ. 2561 

จํานวนเที่ยวบิน 

(เที่ยว) 

อากาศยาน

ชนนก (คร้ัง) 
รอยละ 

จํานวนเที่ยวบิน 

(เที่ยว) 

อากาศยาน

ชนนก (คร้ัง) 
รอยละ 

ม.ค. 765 1 0.13 1,561 1 0.06 

ก.พ. 696 1 0.14 1,528 0 0.00 

มี.ค. 963 0 0.00 1,561 0 0.00 

เม.ย. 1,068 0 0.00 1,254 0 0.00 

พ.ค. 937 1 0.11 1,144 1 0.09 

มิ.ย. 892 2 0.22 1,117 0 0.00 

ก.ค. 1,024 1 0.10 1,187 0 0.00 

ส.ค. 1,069 0 0.00 1,224 0 0.00 

ก.ย. 967 0 0.00 1,079 0 0.00 

ต.ค. 675 0 0.00 1,228 0 0.00 

พ.ย. 649 0 0.00 1,357 0 0.00 

ธ.ค. 710 3 0.42 1,518 0 0.00 

รวม 10,415 9 1.12 15,758 2 0.15 

ที่มา : การทาอากาศยานอูตะเภา พ.ศ. 2562 
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นกนางแอนบาน (Hirundo rustica) นกแอนกินรัง (Aerodramus germani) 

  

นกแอนกินรัง (Aerodramus germani) นกกระจอกบาน (Passer montanus) 

  

นกกระแตแตแวด (Vanellus indicus) นกเดาดินทุงเล็ก (Anthus rufulus) 

รูปที่ 3.6-7 ชนดิของนกจากอุบัติเหตุอากาศยานชนนก 
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2) ขอมูลปฐมภูมิ 

2.1) ผลการสํารวจภาคสนาม คร้ังที่ 1 (ฤดูฝน) 

การสํารวจทรัพยากรสัตวปาบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ ครั้งที่ 1 ในชวงฤดูฝน ระหวาง

วันที่ 15-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 และระหวางวันที่ 19-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 พบสัตวปา จํานวน 98 ชนิด 

ประกอบดวย สัตวเลี้ยงลูกดวยนม จํานวน 4 ชนิด นก จํานวน 82 ชนิด สัตวเลื้อยคลาน จํานวน 7 ชนิด และสัตวสะเทิน

น้ําสะเทินบก จํานวน 5 ชนิด โดยแบงพื้นที่สํารวจออกเปน 2 พื้นที่ ไดแก พื้นที่โครงการ และพื้นที่ศึกษาของโครงการ 

และพื้นที่ศึกษาของโครงการ มีรายละเอียดดังนี ้

พื้นที่โครงการ 

ผลการสํารวจทรัพยากรสัตวปาบริเวณพื้นที่โครงการ ในชวงฤดูฝน พบสัตวปา จํานวน 

69 ชนิด ประกอบดวย สัตวเลี้ยงลูกดวยนม จํานวน 3 ชนิด ไดแก กระรอกหลากสี (Callosciurus finlaysonii) 

กระจอน (Menetes berdmorei) และกระเล็นขนปลายหูสั้น (Tamiops macclellandii) นก จํานวน 60 ชนิด เชน 

นกปากหาง (Anastomus oscitans) นกกาน้ําเล็ก (Microcarbo niger) นกกระจาบธรรมดา (Ploceus philippinus) 

นกพิราบ (Columba livia) นกปรอดสวน (Pycnonotus conradi) นกเอ้ียงสาลิกา (Acridotheres tristis) นกแอนพง 

(Artamus fuscus) นกเขาชวา (Geopelia striata) เหยี่ยวขาว (Elanus caeruleus) เปนตน สัตวเลื้อยคลาน จํานวน 

4 ชนิด ไดแก กิ้งกาหัวแดง (Calotes versicolor) จิ้งจกหางแบน (Hemidactylus platyurus) แยจุด (Leiolepis 

belliana) และเห้ีย (Varanus salvator) และสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก จํานวน 2 ชนิด ไดแก อ่ึงน้ําเตา (Microhyla 

mukhlesuri) และกบหนอง (Fejervarya limnocharis) แสดงดังรูปท่ี 3.6-8 และตารางที่ 3.6-9 

พื้นที่ศึกษาของโครงการ 

ผลการสํารวจทรัพยากรสัตวปาบริเวณพ้ืนที่ศึกษาของโครงการ ในชวงฤดูฝน พบสัตวปา 

จํานวน 94 ชนิด ประกอบดวย สัตวเลี้ยงลูกดวยนม จํานวน 4 ชนิด ไดแก กระรอกหลากสี (Callosciurus finlaysonii) 

กระจอน (Menetes berdmorei) กระเล็นขนปลายหูสั้น (Tamiops macclellandii) และคางคาวหนายักษ  

(Hipposideros sp.) นก จํานวน 78 ชนิด เชน อีกา (Corvus macrorhynchos) นกยางโทนใหญ (Ardea alba)  

นกตีนเทียน (Himantopus himantopus) นกกะปูดใหญ (Centropus sinensis) นกเคาจุด (Athene brama)  

นกจาบคาเล็ก (Merops orientalis) นกแซงแซวหางบวงใหญ (Dicrurus paradiseus) เปนตน สัตวเลื้อยคลาน จํานวน 

7 ชนิด เชน กิ้งกาหัวแดง (Calotes versicolor) งูลายสอสวน (Xenochrophis flavipunctatus) ตุกแกบาน (Gekko 

gecko) เปนตน และสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก จํานวน 5 ชนิด เชน กบนา (Hoplobatrachus rugulosus) คางคกบาน 

(Duttaphrynus melanostictus) อึ่งอางบาน (Kaloula pulchra) เปนตน แสดงดังรูปท่ี 3.6-8 และตารางที่ 3.6-9 
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นกยอดหญาสีดํา (Saxicola caprata) นกจาบฝนปกแดง (Mirafra erythrocephala) 

  
นกกระแตแตแวด (Vanellus indicus) นกปากหาง (Anastomus oscitans) 

  

นกจาบคาเลก็ (Merops orientalis) นกปรอดหัวสีเขมา (Pycnonotus aurigaster) 

  
เหยี่ยวนกเขาชิครา (Accipiter badius) กระรอกหลากสี (Callosciurus finlaysonii) 

รูปที่ 3.6-8 สัตวปาที่พบบริเวณพื้นที่โครงการ (ฤดูฝน) 
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นกกะเต็นอกขาว (Halcyon smyrnensis) นกปรอดหนานวล (Pycnonotus goiavier) 

  
นกกระจาบทอง (Ploceus hypoxanthus) นกสีชมพูสวน (Dicaeum cruentatum) 

  
นกตีนเทียน (Himantopus himantopus) นกแอนทุงใหญ (Glareola maldivarum) 

  
นกเคาจุด (Athene brama) กิ้งกาหัวแดง (Calotes versicolor) 

รูปที่ 3.6-8 สัตวปาที่พบบริเวณพื้นที่โครงการ (ฤดูฝน) 
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ตารางที่ 3.6-9 ผลการสํารวจทรัพยากรสัตวปาบริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ศึกษาของโครงการ ครั้งที่ 1 (ชวงฤดูฝน) และคร้ังที่ 2 (ชวงฤดูแลง) 

ลําดับที่ อันดับวงศช่ือวิทยาศาสตร ชื่อทองถิ่น 

สถานภาพของสัตวปา 
ผลการสํารวจใน

พื้นท่ีโครงการ 

ผลการสํารวจ 

ในพื้นท่ีศึกษา 

ความชุกชุม 

ในพื้นท่ีโครงการ5/ 

ความชุกชุม 

ในพื้นท่ีศึกษา5/ 
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สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก 

           

 อันดับ Anura            

 วงศ Bufonidae            

1 Duttaphrynus melanostictus คางคกบาน - LC LC - x - x x น ป  
วงศ Microhylidae 

           

2 Kaloula pulchra อึ่งอางบาน - LC LC - x - x x น น 

3 Microhyla mukhlesuri อึ่งน้ําเตา - LC LC - x x x x น น  
วงศ Dicroglossidae 

           

4 Fejervarya limnocharis กบหนอง - LC LC - x x x x น ป 

5 Hoplobatrachus rugulosus กบนา - LC LC - - - x x - น 

 รวมสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก 5 ชนิด            
 

สัตวเลื้อยคลาน 
           

 อันดับ Squamata             
วงศ Gekkonidae 

           

1 Hemidactylus platyurus จิ้งจกหางแบน - LC - - x x x x น ม 

2 Gekko gecko ตุกแกบาน - LC - - x - x x น น 
 

วงศ Agamidae 
           

3 Calotes versicolor กิ้งกาหวัแดง ค LC - - x x x x น ป 

4 Leiolepis belliana แยจุด - LC - - x x - x น น  
วงศ Varanidae 

           

5 Varanus salvator เหี้ย ค LC LC - x x - x น น 
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ลําดับที่ อันดับวงศช่ือวิทยาศาสตร ชื่อทองถิ่น 

สถานภาพของสัตวปา 
ผลการสํารวจใน

พื้นท่ีโครงการ 

ผลการสํารวจ 

ในพื้นท่ีศึกษา 

ความชุกชุม 

ในพื้นท่ีโครงการ5/ 

ความชุกชุม 

ในพื้นท่ีศึกษา5/ 
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วงศ Natricidae 

           

6 Xenochrophis flavipunctatus งูลายสอสวน - LC LC - x - x x น น  
วงศ Colubridae 

           

7 Chrysopelea ornata งูเขียวพระอินทร - LC - - x - x x น น 

 รวมสัตวเลื้อยคลาน 7 ชนิด            
 

นก 
           

 อันดับ Caprimulgiformes             
วงศ Caprimulgidae 

           

1 Caprimulgus macrurus นกตบยุงหางยาว ค LC LC R - - x x - น 

2 Caprimulgus asiaticus นกตบยุงเล็ก ค LC LC R - - x x - น 

 วงศ Apodidae 
           

3 Aerodramus germani นกแอนกินรัง ค LC LC R x x x x น ป 

4 Cypsiurus balasiensis นกแอนตาล ค LC LC R x x x x น น 

5 Apus nipalensis นกแอนบาน ค LC LC R - x - x น น 

 อันดับ Cuculiformes 
           

 วงศ Cuculidae 
           

6 Centropus sinensis นกกะปูดใหญ ค LC LC R x x x x ป น 

7 Centropus bengalensis นกกระปูดเล็ก ค LC LC R - x x x ป ป 

8 Phaenicophaeus tristis นกบั้งรอกใหญ ค LC LC R x x x x น น 

9 Eudynamys scolopaceus นกกาเหวา ค LC LC R x x x x น น 

10 Cacomantis merulinus นกอีวาบตั๊กแตน ค LC LC R - x - x น น 
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 อันดับ Columbiformes 
           

 วงศ Columbidae 
           

11 Columba livia นกพิราบปา - LC LC R x x x x ม ม 

12 Streptopelia tranquebarica นกเขาไฟ ค LC LC R x x x x ป ป 

13 Spilopelia chinensis นกเขาใหญ - LC LC R x x x x ม ป 

14 Chalcophaps indica นกเขาเขียว ค LC LC R x x - x น น 

15 Geopelia striata นกเขาชวา - LC LC R x x x x ม ม 

16 Treron vernans นกเปลาคอสีมวง ค LC LC R x - x - น ป 

17 Treron curvirostra นกเขาเปลาธรรมดา ค LC LC R x - x - น น 

 อันดับ Gruiformes 
           

 วงศ Rallidae 
           

18 Amaurornis phoenicurus นกกวกั ค LC LC R x - x x น น 

19 Gallicrex cinerea นกอีลุม ค NT LC R x - - - น - 

 อันดับ Galliformes            

 วงศ Phasianidae            

20 Coturnix coromandelica นกคุมอกดํา ค LC LC R - - - x - น 

21 Francolinus pintadeanus นกกระทาทุง ค LC LC R - - - x - น 

22 Gallus gallus ไกปา ค LC LC R x - x - น น 

 อันดับ Charadriiformes 
           

 วงศ Turnicidae 
           

23 Turnix suscitator นกคุมอกลาย ค LC LC R x - - - น - 
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 วงศ Recurvirostridae 
           

24 Himantopus himantopus นกตีนเทียน ค LC LC W - - - x - น 

 วงศ Charadriidae 
           

25 Vanellus indicus นกกระแตแตแวด  ค LC LC R x x x x ม น 

26 Charadrius alexandrinus นกหัวโตขาดํา ค LC LC W - - x - - น 

 วงศ Scolopacidae 
           

27 Actitis hypoleucos นกเดาดิน ค LC LC W - - x - - น 

28 Tringa glareola นกชายเลนน้ําจืด ค LC LC W - - x - - น 

 วงศ Glareolidae 
           

29 Glareola maldivarum นกแอนทุงใหญ  ค LC LC B - - - x - น 

 วงศ Burhinidae            

30 Burhinus indicus นกกระแตผีเล็ก ค NT LC R - - x - - น 

 อันดับ Ciconiiformes 
           

 วงศ Ciconiidae 
           

31 Anastomus oscitans นกปากหาง ค LC LC R x x x x ป ป 

 อันดับ Suliformes            

 วงศ Phalacrocoracidae            

32 Microcarbo niger นกกาน้าํเลก็ ค LC LC R x x - x น น 

 อันดับ Pelecaniformes 
           

 วงศ Ardeidae 
           

33 Ixobrychus sinensis นกยางไฟหวัดํา ค LC LC R x x - x น น 

34 Ixobrychus cinnamomeus นกยางไฟธรรมดา ค LC LC R - - x x - น 
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35 Ardeola bacchus นกยางกรอกพันธุจีน ค LC LC W x - x - น น 

36 Ardea alba นกยางโทนใหญ ค LC LC W x - x x น น 

37 Ardea intermedia นกยางโทนนอย ค LC LC W - x x - น น 

38 Egretta garzetta นกยางเปย ค LC LC R x x x x น น 

39 Ardea purpurea นกกระสาแดง ค VU LC R - - x - - น 

40 Butorides striata นกยางเขียว ค LC LC R - x - x น น 

 อันดับ Falconiformes            

 วงศ Falconidae            

41 Falco tinnunculus เหยี่ยวเคสเตรล ค LC LC W - - x - - น 

 อันดับ Psittaciformes            

 วงศ Cacatuidae            

42 Nymphicus hollandicus Cockatiel - - LC I - - - x - น 

 อันดับ Accipitriformes            

 วงศ Pandionidae            

43 Pandion haliaetus เหยี่ยวออสเปร ค LC LC W - x - x น น 

 วงศ Accipitridae 
           

44 Elanus caeruleus เหยี่ยวขาว ค LC LC R x x - x ป น 

45 Pernis ptilorhynchus เหยี่ยวผึ้ง ค LC LC W - - x - - น 

46 Aviceda leuphotes เหยี่ยวกิ้งกาสีดํา* ค LC LC W - - - - - - 

47 Accipiter badius เหยี่ยวนกเขาชิครา ค LC LC R x x x x ป ป 

48 Accipiter soloensis เหยี่ยวนกเขาพันธุจีน ค LC LC P - - x - - น 

49 Haliastur indus เหยี่ยวแดง ค LC LC R - x - x น น 
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 อันดับ Strigiformes 
           

 วงศ Tytonidae 
           

50 Tyto javanica นกแสก ค NT LC R - - x x - น 

 วงศ Strigidae 
           

51 Glaucidium cuculoides นกเคาโมง, นกเคาแมว ค LC LC R x - x - น น 

52 Athene brama นกเคาจุด ค LC LC R - - x x - น 

 อันดับ Bucerotiformes 
           

 วงศ Upupidae            

53 Upupa epops นกกะรางหวัขวาน ค LC LC R x x - x น น 

 อันดับ Coraciiformes            

 วงศ Coraciidae            

54 Coracias affinis นกตะขาบทุง ค LC LC R x x x x ม น 

 วงศ Alcedinidae 
           

55 Halcyon smyrnensis นกกะเตน็อกขาว ค LC LC R x - x x น ป 

56 Halcyon pileata นกกะเตน็หัวดาํ ค LC LC W x - x - น น 

57 Alcedo atthis นกกะเตน็นอยธรรมดา ค LC LC W x - x - น น 

 วงศ Meropidae 
           

58 Merops orientalis นกจาบคาเล็ก ค LC LC R x x x x ม ป 

59 Merops viridis นกจาบคาคอสฟีา ค LC LC R - x - x น ป 

 อันดับ Piciformes 
           

 วงศ Megalaimidae 
           

60 Psilopogon lineatus นกโพระดกธรรมดา ค LC LC R x x x x น น 
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61 Psilopogon haemacephalus นกตีทอง ค LC LC R x - x x น น 

 อันดับ Passeriformes 
           

 วงศ Artamidae 
           

62 Artamus fuscus นกแอนพง ค LC LC R x x x x ม ม 

 วงศ Aegithinidae            

63 Aegithina tiphia นกขมิ้นนอยธรรมดา ค LC LC R x x x x น น 

 วงศ Campephagidae            

64 Pericrocotus divaricatus นกพญาไฟสีเทา  ค LC LC W - - x - - น 

65 Lalage melaschistos นกเฉี่ยวบุงใหญ  ค LC LC W - - x - - น 

 วงศ Laniidae 
           

66 Lanius cristatus นกอีเสือสีน้ําตาล ค LC LC W x - x - ป น 

67 Lanius collurioides นกอีเสือหลังแดง ค LC LC W - - x - - น 

 วงศ Oriolidae 
           

68 Oriolus chinensis นกขมิ้นทายทอยดาํ  ค LC LC W x - x - น น 

 วงศ Dicruridae 
           

69 Dicrurus macrocercus นกแซงแซวหางปลา ค LC LC R x - x - ม ป 

70 Dicrurus leucophaeus นกแซงแซวสีเทา ค LC LC W - - x - - ป 

71 Dicrurus paradiseus นกแซงแซวหางบวงใหญ ค LC LC R - - x x - ป 

72 Dicrurus hottentottus นกแซงแซวหงอนขน ค LC LC R - - x - - น 

 วงศ Rhipiduridae 
           

73 Rhipidura javanica นกอีแพรดแถบอกดาํ ค LC LC R x x x x ม ป 
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 วงศ Corvidae 
           

74 Crypsirina temia นกกาแวน ค LC LC R x x x x ป น 

75 Corvus macrorhynchos อีกา ค LC LC R x - x x ม น 

 วงศ Alaudidae 
           

76 Mirafra erythrocephala นกจาบฝนปกแดง ค LC LC R x x - x ป น 

 วงศ Pycnonotidae            

77 Pycnonotus atriceps นกปรอดทอง  ค LC LC R - - x - - น 

78 Pycnonotus flaviventris นกปรอดเหลืองหัวจุก ค LC LC R - x x x น น 

79 Pycnonotus aurigaster นกปรอดหัวสีเขมา ค LC LC R x x x x น น 

80 Pycnonotus finlaysoni นกปรอดคอลาย ค LC LC R - - x - - น 

81 Pycnonotus goiavier นกปรอดหนานวล ค LC LC R x x x x ป ป 

82 Pycnonotus conradi นกปรอดสวน ค LC LC R x x x x ป ป 

 วงศ Hirundinidae 
           

83 Hirundo rustica นกนางแอนบาน ค LC LC W x x x x ม ป 

84 Cecropis daurica นกนางแอนตะโพกแดง ค LC LC W - - x - - ป 

 วงศ Phylloscopidae 
           

85 Phylloscopus inornatus นกกระจิ๊ดธรรมดา ค LC LC W x - x x น ป 

86 Phylloscopus fuscatus นกกระจิ๊ดสีคล้ํา ค LC LC W x - x - ป ป 

87 Phylloscopus schwarzi นกกระจิ๊ดปากหนา ค LC LC W - - x - - น 

88 Phylloscopus plumbeitarsus นกกระจิ๊ดเขียวปกสองแถบ ค LC LC W x - - - ป - 

89 Phylloscopus tenellipes นกกระจิ๊ดขาสีเน้ือ ค LC LC W x - x - ป ป 
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 วงศ Acrocephalidae 
           

90 Acrocephalus bistrigiceps นกพงคิ้วดํา ค LC LC W - - x - - น 

91 Arundinax aedon นกพงปากหนา ค LC LC W x - x - น น 

92 Acrocephalus orientalis นกพงใหญพันธุญีปุ่น ค LC LC W - - x - - ป 

 วงศ Locustellidae            

93 Locustella lanceolata นกพงตั๊กแตนอกลาย ค LC LC W - - x - - ป 

 วงศ Cisticolidae 
           

94 Cisticola juncidis นกยอดขาวหางแพนลาย ค LC LC R x x x x น น 

95 Cisticola exilis นกยอดขาวหางแพนหัวแดง ค LC LC R - - x x - น 

96 Prinia inornata นกกระจิบหญาสีเรียบ ค LC LC R x x x x น น 

97 Prinia flaviventris นกกระจิบหญาทองเหลือง ค LC LC R - - x - - น 

98 Prinia hodgsonii นกกระจิบหญาอกเทา ค LC LC R x x x - น น 

99 Orthotomus sutorius นกกระจิบธรรมดา ค LC LC R x x x x น ป 

100 Orthotomus atrogularis นกกระจิบคอดาํ ค LC LC R x x X x น น 

 วงศ Timaliidae 
           

101 Timalia pileata นกกินแมลงกระหมอมแดง ค LC LC R x x - x น น 

102 Mixornis gularis นกกินแมลงอกเหลือง ค LC LC R x x x - น น 

 วงศ Leiotrichidae 
           

103 Garrulax leucolophus นกกะรางหวัหงอก ค LC LC R x - x x น น 

 วงศ Sturnidae 
           

104 Acridotheres grandis นกเอี้ยงหงอน ค LC LC R x x x x ม ม 

105 Acridotheres tristis นกเอี้ยงสาริกา ค LC LC R x x x x ม ม 
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106 Gracupica contra นกเอี้ยงดาง ค LC LC R - - x - - น 

 วงศ Monarchidae            

107 Hypothymis azurea นกจับแมลงจุกดาํ ค LC LC W x - x - ป ป 

 วงศ Muscicapidae 
           

108 Copsychus saularis นกกางเขนบาน ค LC LC R x x x x ป ป 

109 Kittacincla malabarica นกกางเขนดง ค LC LC R x x - - น - 

110 Muscicapa dauurica นกจับแมลงสีน้ําตาล ค LC LC W x - x - น น 

111 Ficedula albicilla นกจับแมลงคอแดง ค LC LC W x - x - น น 

112 Saxicola maurus นกยอดหญาหัวดํา ค LC LC W x - x - น น 

113 Saxicola caprata นกยอดหญาสีดํา ค LC LC R x x - x น น 

114 Cyanecula svecica นกคอมรกต ค LC LC W - - x - - ป 

115 Calliope calliope นกคอทับทิม ค LC LC W - - x - - ป 

116 Cyornis sumatrensis นกจับแมลงอกสมทองขาว ค LC LC R x - - - น - 

 วงศ Dicaeidae 
           

117 Dicaeum chrysorrheum นกกาฝากกนเหลือง ค LC LC R x x - x น น 

118 Dicaeum minullum นกกาฝากสีเรียบ ค LC LC R x - x - น น 

119 Dicaeum cruentatum นกสีชมพูสวน ค LC LC R x x x x ป ป 

 วงศ Nectariniidae 
           

120 Chalcoparia singalensis นกกินปลีแกมสีทับทิม ค LC LC R x - x - น น 

121 Anthreptes malacensis นกกินปลีคอสีน้ําตาล ค LC LC R x x x x น น 

122 Cinnyris jugularis นกกินปลีอกเหลือง ค LC LC R x x x x น ป 
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 วงศ Passeridae 
           

123 Passer domesticus นกกระจอกใหญ ค LC LC R x - x x น น 

124 Passer flaveolus นกกระจอกตาล ค LC LC R x - - x น น 

125 Passer montanus นกกระจอกบาน - LC LC R x - x x น ป 

 วงศ Ploceidae 
           

126 Ploceus hypoxanthus นกกระจาบทอง ค NT NT R - x - x น น 

127 Ploceus philippinus นกกระจาบธรรมดา ค LC LC R x x - x ป น 

 วงศ Estrildidae 
           

128 Lonchura punctulata นกกระติ๊ดขี้หม ู ค LC LC R x x x x ม ป 

129 Amandava amandava นกกระติ๊ดแดง ค NT LC R - - x - - ป 

 วงศ Motacillidae 
           

130 Anthus rufulus นกเดาดินทุงเลก็ ค LC LC R x x x x ป น 

131 Anthus hodgsoni นกเดาดินสวน ค LC LC W x x - x น น 

132 Anthus richardi นกเดาดินทุงใหญ ค LC LC W - - x - - น 

 รวมนก 126 ชนิด            

 สัตวเลี้ยงลูกดวยนม            

 อันดับ Chiroptera             
วงศ Hipposideridae 

           

1 Hipposideros sp. คางคาวหนายักษ - - - - - - x x - น 
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 อันดับ Rodentia            

 วงศ Sciuridae  - - - - - - x x - น 

2 Callosciurus finlaysonii กระรอกหลากส ี - LC LC - x x x x น ม 

3 Tamiops macclellandii กระเลน็ขนปลายหูสั้น - LC LC - - x x x น ป 

4 Menetes berdmorei กระจอน - LC LC - x x x x น ป 

 รวมสัตวเลีย้งลูกดวยนม 4 ชนิด            
 

หมายเหตุ : 1/ สถานภาพตามกฎหมาย (พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2562) 

  ค หมายถึง สัตวปาคุมครอง   - หมายถึง ไมไดรับการคุมครองตามกฎหมาย 

 2/ สถานภาพอนุรักษ โดย สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560) 

  VU (Vulnerable) หมายถึง มีแนวโนมใกลสูญพันธุ NT (Near Threatened) หมายถึง ใกลถูกคุกคาม  LC (Least Concern) หมายถึง เปนกังวลนอยที่สดุ 

 3/ สถานภาพอนุรักษ โดย International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) 

  VU (Vulnerable) หมายถึง มีแนวโนมใกลสูญพันธุ NT (Near Threatened) หมายถึง ใกลถูกคุกคาม  LC (Least Concern) หมายถึง เปนกังวลนอยที่สดุ 

 4/ สถานภาพตามฤดูกาล  

  R หมายถึง นกประจําถิ่น (Residents) W หมายถึง นกอพยพในฤดูหนาว (Winter Visitor) B หมายถึง นกอพยพยายถิ่นเขามาสรางรังวางไข (Breeding Visitor)  

                       P หมายถึง นกยายถิ่นผานหรือหยุดพัก (Passage Migrant)  I หมายถึง นกชนิดที่นําเขามาจากตางประเทศหรือนกหลุดจากกรงเลี้ยง (Introduced) 

 5/ ความชุกชุม 

  น หมายถึง ความชุกชุมนอย ป หมายถึง ความชุกชุมปานกลาง ม หมายถึง ความชุกชุมมาก 
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2.2) ผลการสํารวจภาคสนามครั้งที่ 2 (ฤดูแลง) 

การสํารวจทรัพยากรสัตวปาบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ ครั้งที่ 2 (ชวงฤดูแลง) ระหวาง

วันที่ 15-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 และวันที่ 18-20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 พบสัตวปาในพื้นที่โครงการ จํานวน 135 

ชนิด ประกอบดวย สัตวเลี้ยงลูกดวยนม จํานวน 4 ชนิด นก จํานวน 119 ชนิด สัตวเลื้อยคลาน จํานวน 7 ชนิด และสัตว

สะเทินน้ําสะเทินบก จํานวน 5 ชนิด โดยแบงพื้นที่สํารวจออกเปน 2 พื้นที่ ไดแก พื้นที่โครงการ และพื้นที่ศึกษาของ

โครงการ มีรายละเอียดดังนี ้

พื้นที่โครงการ 

ผลการสํารวจทรัพยากรสัตวปาบริเวณพ้ืนที่โครงการ ในชวงฤดูแลง พบสัตวปา จํานวน 

96 ชนิด ประกอบดวย สัตวเลี้ยงลูกดวยนม จํานวน 2 ชนิด ไดแก กระรอกหลากสี (Callosciurus finlaysonii) และ

กระจอน (Menetes berdmorei) นก จํานวน 83 ชนิด เชน นกปากหาง (Anastomus oscitans) นกกาน้ําเล็ก 

(Microcarbo niger) นกพิ ร าบ  (Columba livia) นกปรอดสวน  (Pycnonotus conradi) นก เอี้ ย ง ส าลิ ก า 

(Acridotheres tristis) นกกวัก (Amaurornis phoenicurus) นกกะเต็นอกขาว (Halcyon smyrnensis) นกอีลุม 

(Gallicrex cinerea) นกแอนพง (Artamus fuscus) นกเขาชวา (Geopelia striata) เหยี่ยวขาว (Elanus caeruleus) 

เปนตน สัตวเลื้อยคลาน จํานวน 7 ชนิด เชน งูเขียวพระอินทร (Chrysopelea ornata) งูลายสอสวน (Xenochrophis 

flavipunctatus) ตุกแกบาน (Gekko gecko) จิ้งจกหางแบน (Hemidactylus platyurus) เห้ีย (Varanus salvator) 

เปนตน และสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก จํานวน 4 ชนิด ไดแก คางคกบาน (Duttaphrynus melanostictus) อึ่งน้ําเตา 

(Microhyla mukhlesuri) อึ่ งอ างบาน (Kaloula pulchra) และกบหนอง (Fejervarya limnocharis) แสดงดัง 

รูปท่ี 3.6-9 และตารางที่ 3.6-9  

พื้นที่ศึกษาของโครงการ 

ผลการสํารวจทรัพยากรสัตวปาในบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการ ในชวงฤดูแลง  

พบสัตวปา จํานวน 116 ชนิด ประกอบดวย สัตวเลี้ยงลูกดวยนม จํานวน 4 ชนิด ไดแก กระรอกหลากสี (Callosciurus 

finlaysonii) กระจอน (Menetes berdmorei) กระเล็นขนปลายหูสั้น (Tamiops macclellandii) และคางคาว 

หนายักษ (Hipposideros sp.) นก จํานวน 102 ชนิด เชน นกเฉี่ยวบุงใหญ (Lalage melaschistos) นกหัวโตขาดํา 

(Charadrius alexandrinus) เหยี่ยวนกเขาพันธุจีน (Accipiter soloensis) นกกระจ๊ิดธรรมดา (Phylloscopus 

inornatus) นกกะปูดใหญ (Centropus sinensis) นกขมิ้นนอยธรรมดา (Aegithina tiphia) นกเคาจุด (Athene 

brama) เปนตน สัตวเลื้อยคลาน จํานวน 5 ชนิด เชน กิ้งกาหัวแดง (Calotes versicolor) ตุกแกบาน (Gekko gecko) 

และงูลายสอสวน (Xenochrophis flavipunctatus) เปนตน และสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก จํานวน 5 ชนิด เชน กบนา 

(Hoplobatrachus rugulosus) คางคกบาน (Duttaphrynus melanostictus) อึ่ งอ างบาน (Kaloula pulchra)  

เปนตน แสดงดังรูปท่ี 3.6-9 และตารางที่ 3.6-9 
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นกกินปลีแกมสีทับทิม (Chalcoparia singalensis) นกแอนพง (Artamus fuscus) 

  
นกยางไฟหัวดํา (Ixobrychus sinensis) เหยี่ยวขาว (Elanus caeruleus) 

  
นกยางกรอกพันธุจีน (Ardeola bacchus) นกขมิ้นนอยธรรมดา (Aegithina tiphia) 

  
นกจับแมลงคอแดง (Ficedula albicilla) จิ้งจกหางแบน (Hemidactylus platyurus) 

รูปที่ 3.6-9 สัตวปาที่พบบริเวณพื้นที่โครงการ (ฤดูแลง) 
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นกเอี้ยงหงอน (Acridotheres grandis) นกกาแวน (Crypsirina temia) 

  
นกโพระดกธรรมดา (Psilopogon lineatus) นกเฉี่ยวบุงใหญ (Lalage melaschistos) 

 
 

นกบั้งรอกใหญ (Phaenicophaeus tristis) นกแซงแซวหงอนขน (Dicrurus hottentottus) 

  
นกแซงแซวสีเทา (Dicrurus leucophaeus) กระเล็นขนปลายหูสั้น (Tamiops macclellandii) 

รูปที่ 3.6-9 สัตวปาที่พบบริเวณพื้นที่โครงการ (ฤดูแลง) 
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2.3) จํานวนชนิดและความหลากชนิดของสัตวปา 

พื้นทีโ่ครงการ 

จากการสํารวจภาคสนามในพื้นที่โครงการ พบสัตวปา จํานวน 107 ชนิด ประกอบดวย 

 สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก จํานวน 4 ชนิด ไดแก คางคกบาน (Duttaphrynus 

melanostictus) และอ่ึงอ างบ าน (Kaloula pulchra) อ่ึ งน้ํ า เต า (Microhyla 

mukhlesuri) และกบหนอง (Fejervarya limnocharis)  

 สัตวเลื้อยคลาน จํานวน 7 ชนิด ไดแก งูเขียวพระอินทร (Chrysopelea ornata)  

งูลายสอสวน (Xenochrophis flavipunctatus) ตุ กแกบ าน (Gekko gecko)  

ก้ิงกาหัวแดง (Calotes versicolor) จิ้งจกหางแบน (Hemidactylus platyurus) 

แยจุด (Leiolepis belliana) และเห้ีย (Varanus salvator)  

 นก จํานวน 93 ชนิด เชน นกปากหาง (Anastomus oscitans) นกยางไฟหัวดํา 

( Ixobrychus sinensis) เหยี่ยวออสเปร (Pandion haliaetus) นกบั้ งรอกใหญ  

(Phaenicophaeus tristis)  นกกะรางหัวขวาน (Upupa epops)  นกกาแวน 

(Crypsirina temia) นกปรอดหัวสีเขมา (Pycnonotus aurigaster) นกยอดขาวหาง

แพนลาย (Cisticola juncidis) นกกินแมลงกระหมอมแดง (Timalia pileata)  

นกกาฝากกนเหลือง (Dicaeum chrysorrheum) นกยอดหญาสีดํา (Saxicola 

caprata) เปนตน 

 สัตวเลี้ยงลูกดวยนม จํานวน 3 ชนิด ไดแก กระรอกหลากสี (Callosciurus 

finlaysonii) กระจอน (Menetes berdmorei) และกระเล็นขนปลายหู สั้ น 

(Tamiops macclellandii)  

พื้นที่ศึกษาของโครงการ 

จากการสํารวจภาคสนามในพื้นที่ศึกษา พบสัตวปา จํานวน 144 ชนิด ประกอบดวย 

 สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก จํานวน 5 ชนิด ไดแก คางคกบาน (Duttaphrynus 

melanostictus) กบนา (Hoplobatrachus rugulosus) อ่ึงอางบาน (Kaloula 

pulchra) อ่ึ งน้ํ า เต า  (Microhyla mukhlesur)  แ ละกบหนอง  ( Fejervarya 

limnocharis) 

 สัตวเลื้อยคลาน จํานวน 7 ชนิด ไดแก จิ้งจกหางแบน (Hemidactylus platyurus) 

ก้ิงกาหัวแดง (Calotes versicolor) ตุกแกบาน (Gekko gecko) แยจุด (Leiolepis 

belliana)  งู ล า ย ส อส ว น  ( Xenochrophis flavipunctatus) เ หี้ ย  ( Varanus 

salvator) และงูเขียวพระอินทร (Chrysopelea ornata) 

 นก จํานวน 128 ชนิด นกเดาดินสวน (Anthus hodgsoni) นกกระจอกบาน 

(Passer montanus) นกกระจอกใหญ (Passer domesticus) นกกะรางหัวหงอก 

(Garrulax leucolophus) นกปรอดสวน (Pycnonotus conradi) นกจาบฝน 

ปกแดง (Mirafra erythrocephala) อีกา (Corvus macrorhynchos) นกแซงแซว
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หางบวงใหญ (Dicrurus paradiseus) นกตีทอง (Psilopogon haemacephalus) 

นกกะปูดใหญ  (Centropus sinensis)  นกกวัก (Amaurornis phoenicurus)  

นกปากหาง (Anastomus oscitans) นกยางเปย (Egretta garzetta) เปนตน 

 สัตวเลี้ยงลูกดวยนม จํานวน 4 ชนิด ไดแก กระรอกหลากสี (Callosciurus 

finlaysonii) กระจอน (Menetes berdmorei) กระเล็นขนปลายหูสั้น (Tamiops 

macclellandii) และคางคาวหนายักษ (Hipposideros sp.) 

2.4) ความชุกชุมของสัตวปา 

พื้นทีโ่ครงการ 

 สัตวปาสวนใหญมีความชุกชุมในระดับนอย จํานวน 74 ชนิด ประกอบดวย 

 สัตวสะเทินน้ํ าสะเทินบก จํานวน 4 ชนิด ไดแก  อ่ึงน้ํ าเต า (Microhyla 

mukhlesuri) แ ล ะ ก บ ห น อ ง  ( Fejervarya limnocharis) ค า ง ค ก บ า น 

(Duttaphrynus melanostictus) และอ่ึงอางบาน (Kaloula pulchra) 

 สัตวเลื้อยคลาน จํานวน 7 ชนิด ไดแก ตุกแกบาน (Gekko gecko) ก้ิงกา 

หัวแดง (Calotes versicolor) จิ้งจกหางแบน (Hemidactylus platyurus) 

แยจุด (Leiolepis belliana) งูลายสอสวน (Xenochrophis flavipunctatus) 

งูเขียวพระอินทร (Chrysopelea ornata) และเห้ีย (Varanus salvator) 

 นก จํ านวน 60 ชนิด เชน นกยางเปย (Egretta garzetta) นกกาน้ํ าเล็ ก 

(Microcarbo niger) นกกาน้ําเล็ก (Microcarbo niger) นกเขาไฟ (Streptopelia 

tranquebarica) นกเขาเขียว (Chalcophaps indica) นกกาเหวา (Eudynamys 

scolopaceus)  น ก ป รอ ด เห ลื อ งหั ว จุ ก  ( Pycnonotus melanicterus)  

นกกาฝากกน เหลือง  (Dicaeum chrysorrheum) นกโพระดกธรรมดา 

( Psilopogon lineatus)  เ ห ยี่ ย ว น ก เ ข า ชิ ค ร า  ( Accipiter badius)  

นกกะรางหัวขวาน (Upupa epops) นกกะเต็นหัวดํา (Halcyon pileata) 

เปนตน 

 สัตวเลี้ยงลูกดวยนม จํานวน 3 ชนิด ไดแก กระรอกหลากสี (Callosciurus 

finlaysonii) กระจอน (Menetes berdmorei) และกระเล็นขนปลายหูสั้ น 

(Tamiops macclellandii) 

 สัตวปามีความชุกชุมในระดับปานกลาง จํานวน 19 ชนิด ประกอบดวย 

นก จํานวน 19 ชนิด เชน นกกระจาบธรรมดา (Ploceus philippinus) นกปากหาง 

(Anastomus oscitans) นกอีเสือสีน้ําตาล (Lanius cristatus) นกเดาดินทุงเล็ก 

(Anthus rufulus) นกสีชมพูสวน (Dicaeum cruentatum) นกกางเขนบาน 

(Copsychus saularis) นกปรอดสวน (Pycnonotus conradi) เปนตน 

 

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 3-248 
 

 สัตวปามีความชุกชุมในระดับมาก จํานวน 14 ชนิด ประกอบดวย 

นก จํานวน 14 ชนิด เชน นกกระติ๊ดข้ีหมู (Lonchura punctulata) นกเอ้ียง

สาริกา  (Acridotheres tristis)  นกพิราบป า  (Columba livia)  นก เขาชวา 

(Geopelia striata) นกกระแตแตแวด (Vanellus indicus) นกตะขาบทุง (Coracias 

affinis) นกจาบคาเล็ก (Merops orientalis) เปนตน 

พื้นที่ศึกษาของโครงการ 

 สัตวปาสวนใหญมีความชุกชุมในระดับนอย จํานวน 98 ชนิด ประกอบดวย 

 สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก จํานวน 3 ชนิด ไดแก อ่ึงอางบาน (Kaloula pulchra)  

อ่ึงน้ําเตา (Microhyla mukhlesuri) และกบนา (Hoplobatrachus rugulosus) 

 สัตวเลื้อยคลาน จํานวน 5 ชนิด ไดแก ตุกแกบาน (Gekko gecko) แยจุด 

( Leiolepis belliana)  งู ล า ย ส อ ส ว น  ( Xenochrophis flavipunctatus)  

งูเขียวพระอินทร (Chrysopelea ornata) และเห้ีย (Varanus salvator) 

 นก จํานวน 89 ชนิด เชน นกกวัก (Amaurornis phoenicurus) นกกะรางหัว

หงอก (Garrulax leucolophus) นกเคาจุด (Athene brama) นกกะปูดใหญ 

(Centropus sinensis) นกเขาเขียว (Chalcophaps indica) นกแอนทุงใหญ 

(Glareola maldivarum) นกยางไฟหัวดํา (Ixobrychus sinensis) เหยี่ยวออสเปร 

(Pandion haliaetus) นกกะเต็นหัวดํา (Halcyon pileata) นกขมิ้นนอยธรรมดา 

(Aegithina tiphia) นกขมิ้นทายทอยดํา (Oriolus chinensis) นกปรอดคอลาย 

(Pycnonotus finlaysoni) นกพงปากหนา (Arundinax aedon) เปนตน 

 สัตวเลี้ยงลูกดวยนม จํานวน 1 ชนิด คือ คางคาวหนายักษ (Hipposideros sp.) 

 สัตวปามีความชุกชุมในระดับปานกลาง จํานวน 38 ชนิด ประกอบดวย 

 สัตวสะเทินน้ํ าสะเทินบก จํานวน 2 ชนิด ไดแก  กบหนอง (Fejervarya 

limnocharis) และคางคกบาน (Duttaphrynus melanostictus) 

 สัตวเลื้อยคลาน จํานวน 1 ชนิด คือ ก้ิงกาหัวแดง (Calotes versicolor) 

 นก จํานวน 33 ชนิด เชน นกแอนกินรัง (Aerodramus germani) นกเขาใหญ 

(Spilopelia chinensis) นกปากหาง (Anastomus oscitans) นกกะเต็นอกขาว 

(Halcyon smyrnensis)  นกจาบคาเล็ก (Merops orientalis) นกแซงแซว 

หางปลา (Dicrurus macrocercus) นกอีแพรดแถบอกดํา (Rhipidura javanica) 

นกปรอดสวน (Pycnonotus conradi) นกกินปลีอกเหลือง (Cinnyris jugularis) 

นกกระจอกบาน (Passer montanus) เปนตน 

 สัตวเลี้ยงลูกดวยนม จํานวน 2 ชนิด ไดแก กระรอกหลากสี (Callosciurus 

finlaysonii) และกระเล็นขนปลายหูสั้น (Tamiops macclellandii) 
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 สัตวปามีความชุกชุมในระดับมาก จํานวน 7 ชนิด ประกอบดวย 

 สัตวเลื้อยคลาน จํานวน 1 ชนิด คือ จ้ิงจกหางแบน (Hemidactylus platyurus)  

 นก จํานวน 5 ชนิด ไดแก นกพิราบปา (Columba livia) นกเขาชวา (Geopelia 

striata) นกแอนพง (Artamus fuscus) นกเอ้ียงหงอน (Acridotheres grandis) 

และนกเอี้ยงสาลิกา (Acridotheres tristis) 

 สัตวเลี้ยงลูกดวยนม จํานวน 1 ชนิด คือ กระรอกหลากสี (Callosciurus 

finlaysonii) 

2.5) สถานภาพของสัตวปา 

พื้นทีโ่ครงการ 

 สถานภาพตามฤดูกาล พบวา สัตวเลี้ยงลูกดวยนม สัตวเลื้อยคลาน และสัตวสะเทิน

น้ําสะเทินบก ทุกชนิดที่สํารวจพบในพื้นที่ศึกษาเปนสัตวประจําถิ่นทั้งหมด แตกตาง

จากนกที่ไดรับการจัดสถานภาพตามฤดูกาล ประกอบดวย 

 นกประจําถิ่น (R) จํานวน 74 ชนิด เชน นกแอนตาล (Cypsiurus balasiensis)  

นกอีวาบตั๊กแตน (Cacomantis merulinus) นกเปลาคอสีมวง (Treron vernans) 

นกกวัก (Amaurornis phoenicurus) นกคุมอกลาย (Turnix suscitator) นกเคา

โมง (Glaucidium cuculoides) นกกะรางหัวขวาน (Upupa epops) นกกะเต็น

อกขาว (Halcyon smyrnensis) นกแอนพง (Artamus fuscus) นกปรอดหัวสี

เขมา (Pycnonotus aurigaster) นกกระจิบหญาสีเรียบ (Prinia inornata) เปน

ตน  

 นกยายถิ่น (W) จํานวน 19 ชนิด ไดแก เหยี่ยวออสเปร (Pandion haliaetus)  

นกอีเสือสีน้ําตาล (Lanius cristatus) นกขมิ้นทายทอยดํา (Oriolus chinensis)  

น กกร ะจิ๊ ด ธ ร ร มด า  ( Phylloscopus inornatus)  นกก ระ จิ๊ ด ข าสี เ นื้ อ 

(Phylloscopus tenellipes) นกพงปากหนา (Arundinax aedon) นกจับแมลง

จุกดํา (Hypothymis azurea) นกจับแมลงคอแดง (Ficedula albicilla) เปนตน 

 สถานภาพที่ไดรับการคุมครองตามกฎหมาย ผลการศึกษาในครั้งนี้ ไมพบวาม ี

สัตวปาชนิดใดมีสถานภาพเปนสัตวปาสงวน พบเฉพาะสัตวปาที่มีสถานภาพเปนสตัวปา

คุมครอง จํานวน 91 ชนิด ประกอบดวย  

 สัตวเลื้อยคลาน 2 ชนิด ไดแก ก้ิงกาหัวแดง (Calotes versicolor) และเห้ีย 

(Varanus salvator) 

 นก 89 ชนิ ด  เช น  นกกะปู ดใหญ  (Centropus sinensis) นกกาน้ํ า เล็ ก 

(Microcarbo niger) นกแสก (Tyto alba) นกกระจาบธรรมดา (Ploceus 

philippinus) เหยี่ยวนกเขาชิครา (Accipiter badius) นกปรอดเหลืองหัวจุก 

(Pycnonotus melanicterus)  นกกาแวน (Crypsirina temia) นกแอ นพง 

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 3-250 
 

( Artamus fuscus)  น ก กิ น ป ลี ค อ สี น้ํ า ต า ล  ( Anthreptes malacensis)  

นกกางเขนดง (Kittacincla malabarica) เปนตน  

 สถานภาพเพื่อการอนุรักษตาม สผ. (พ.ศ. 2560) ผลการศึกษาในครั้งนี้ พบ 

สัตวปาที่ถูกจัดใหอยูในสถานภาพใกลถูกคุกคาม (Near Threatened: NT) จํานวน  

2 ชนิด และอยูในสถานภาพกลุมที่เปนกังวลนอยที่สุด (Least Concern: LC) 

จํานวน 104 ชนิด รายละเอียดดังนี้ 

 สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก อยูในสถานภาพกลุมที่เปนกังวลนอยที่สุด (Least 

Concern: LC) จํานวน 4 ชนิด ไดแก อึ่งอางบาน (Kaloula pulchra) กบหนอง 

(Fejervarya limnocharis) อ่ึงน้ําเตา (Microhyla mukhlesuri) และคางคกบาน 

(Duttaphrynus melanostictus) 

 สัตวเลื้อยคลาน อยูในสถานภาพกลุมที่เปนกังวลนอยทีสุ่ด (Least Concern: LC) 

จํานวน 7 ชนิด เชน ตุ กแกบาน (Gekko gecko) ก้ิงกาหัวแดง (Calotes 

versicolor) แยจุด (Leiolepis belliana) เหี้ย (Varanus salvator) เปนตน 

 นก อยูในสถานภาพใกลถูกคุกคาม (Near Threatened: NT) จํานวน 2 ชนิด 

ไ ด แก  นกอี ลุ ม  ( Gallicrex cinerea)  และนกกระจ าบ ทอง  (Ploceus 

hypoxanthus) และอยูในสถานภาพกลุมที่เปนกังวลนอยที่สุด (Least Concern: 

LC) จํานวน 90 ชนิด เชน นกเขาเขียว (Chalcophaps indica) นกกระปูดเล็ก 

( Centropus bengalensis)  ไ ก ป า  ( Gallus gallus)  เ หยี่ ย วขา ว  ( Elanus 

caeruleus) นกยางไฟหัวดํา (Ixobrychus sinensis) นกกะรางหัวขวาน (Upupa 

epops) นกขมิ้นทายทอยดํา (Oriolus chinensis) นกจาบฝนปกแดง (Mirafra 

erythrocephala) นกปรอดหัวสีเขมา (Pycnonotus aurigaster) เปนตน 

 สัตวเลี้ยงลูกดวยนม อยูในสถานภาพกลุมที่เปนกังวลนอยที่สุด (Least Concern: 

LC) จํานวน 3 ชนิด ไดแก กระรอกหลากสี (Callosciurus finlaysonii) กระเล็น

ขนปลายหูสั้น (Tamiops macclellandii) และกระจอน (Menetes berdmorei) 

 สถานภาพเพื่อการอนุรักษตาม IUCN. (2019) ผลการศึกษาสัตวปาในพ้ืนที่ศึกษา 

พบวา สัตวปาที่อาศัยอยูในพื้นที่ศึกษาไดรับการจัดสถานภาพการถูกคุกคามใน

ระดับโลก ประกอบดวยสัตวปาที่ถูกจัดใหอยูในสถานภาพใกลถูกคุกคาม (Near 

Threatened: NT) จํานวน 1 ชนิด และอยูในสถานภาพกลุมที่เปนกังวลนอยที่สุด 

(Least Concern: LC) จํานวน 101 ชนิด รายละเอียดดังนี้ 

 สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก อยูในสถานภาพกลุมที่เปนกังวลนอยที่สุด (Least 

Concern: LC) จํานวน 4 ชนิด ไดแก อึ่งอางบาน (Kaloula pulchra) กบหนอง 

(Fejervarya limnocharis) อ่ึงน้ําเตา (Microhyla mukhlesuri) และคางคกบาน 

(Duttaphrynus melanostictus) 
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 สัตวเลื้อยคลาน อยูในสถานภาพกลุมที่เปนกังวลนอยที่สุด (Least Concern: LC) 

จํานวน 2 ชนิด ไดแก เหี้ย (Varanus salvator) งูลายสอสวน (Xenochrophis 

flavipunctatus) เปนตน 

 นก อยูในสถานภาพใกลถูกคุกคาม (Near Threatened: NT) จํานวน 1 ชนิด คือ  

นกกระจาบทอง (Ploceus hypoxanthus) และอยูในสถานภาพกลุมที่เปนกังวล

น อยที่ สุ ด (Least Concern: LC) จํ านวน 92 ชนิ ด เช น นกกะปู ดใหญ  

(Centropus sinensis) นกแอนกินรัง (Aerodramus fuciphagus) นกเปลาคอสี

มวง (Treron vernans) นกยางโทนนอย (Ardea intermedia) เหยี่ยวแดง 

(Haliastur indus) นกแอนพง (Artamus fuscus) เปนตน 

 สัตว เลี้ ยงลูกดวยนม อยู ในสถานภาพกลุมที่ เปนกังวลนอยที่สุด (Least  

Concern : LC) จํานวน 3 ชนิด ไดแก กระรอกหลากสี (Callosciurus finlaysonii) 

กระเล็นขนปลายหูสั้น (Tamiops macclellandii) และกระจอน (Menetes 

berdmorei) 

พื้นที่ศึกษาของโครงการ 

 สถานภาพตามฤดู กาล  ผลการศึกษาพบว า  สัตว สะ เทินน้ํ าสะ เทินบก 

สัตวเลื้อยคลาน และสัตวเลี้ยงลูกดวยนม ทุกชนิดที่สํารวจพบในพื้นที่ศึกษาเปน

สัตวประจําถิ่นทั้งหมด แตกตางจากนกที่ไดรับการจัดสถานภาพตามฤดูกาล 

ประกอบดวย 

 นกประจําถิ่น (R) จํานวน 92 ชนิด เชน นกแอนกินรัง (Aerodramus germani)  

นกกาเหวา (Eudynamys scolopaceus) นกอีวาบตั๊กแตน (Cacomantis 

merulinus)  น ก ก ร ะ ท า ทุ ง  ( Francolinus pintadeanus)  น ก ป า ก ห า ง 

(Anastomus oscitans) นกกระสาแดง (Ardea purpurea) เหยี่ยวนกเขาชิครา 

(Accipiter badius) นกแซงแซวหงอนขน (Dicrurus hottentottus) นกกระจิบ

หญาอกเทา (Prinia hodgsonii) นกตบยุงเล็ก (Caprimulgus asiaticus) เปนตน 

 นกยายถ่ิน (W) จํานวน 38 ชนิด เชน นกตีนเทียน (Himantopus himantopus)  

นกชายเลนน้ําจืด (Tringa glareola) เหยี่ยวออสเปร (Pandion haliaetus)  

นกกะ เต็ นหั ว ดํ า  ( Halcyon pileata)  นกพญา ไฟสี เ ท า  ( Pericrocotus 

divaricatus) นกอีเสือหลังแดง (Lanius collurioides) นกพงใหญพันธุญี่ปุน 

(Acrocephalus orientalis) นกคอทับทิม (Calliope calliope) เปนตน 

 นกยายถิ่นผาน (P) จํานวน 1 ชนิด คือ เหยี่ยวนกเขาพันธุจีน (Accipiter 

soloensis) 

 นกที่ยายถ่ินเขามาในพื้นที่เพื่อสรางรัง วางไขเฉพาะในฤดูฝน (B) จํานวน 1 ชนิด 

คือ นกแอนทุงใหญ (Glareola maldivarum) 

 นกชนิดที่นําเขามาจากตางประเทศ หรือนกที่หลุดจากกรงเลี้ยง (I) จํานวน 1 ชนดิ 

คือ นกค็อกคาเทล (Nymphicus hollandicus) 
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 สถานภาพที่ไดรับการคุมครองตามกฎหมาย ผลการศึกษาในครั้งนี้ ไมพบวาม ี

สัตวปาชนิดใดมีสถานภาพเปนสัตวปาสงวน พบเฉพาะสัตวปาที่มีสถานภาพ 

เปนสัตวปาคุมครอง จํานวน 124 ชนิด ประกอบดวย  

 สัตวเลื้อยคลาน 2 ชนิด ไดแก ก้ิงกาหัวแดง (Calotes versicolor) และเห้ีย 

(Varanus salvator) 

 นก 122 ชนิด เชน นกตบยุงหางยาว (Caprimulgus macrurus) นกคุมอกดํา 

(Coturnix coromandelica) นกตีนเทียน (Himantopus himantopus) นกแอน

ทุงใหญ (Glareola maldivarum) นกกระแตผีเล็ก (Burhinus indicus) นกแสก 

(Tyto javanica) นกเคาจุด (Athene brama) นกกะรางหัวขวาน (Upupa 

epops) นกปรอดทอง (Pycnonotus atriceps) เปนตน  

 สถานภาพเพื่อการอนุรักษตาม สผ. (พ.ศ. 2560) ผลการศึกษาในครั้งนี้ พบ 

สัตวปาที่ถูกจัดใหอยูในมีแนวโนมใกลสูญพันธุ (Vulnerable : VU) จํานวน 2 ชนิด

สถานภาพใกลถูกคุกคาม (Near Threatened: NT) จํานวน 4 ชนิด และอยูใน

สถานภาพกลุมที่เปนกังวลนอยที่สุด (Least Concern: LC) จํานวน 136 ชนิด 

รายละเอียดดังนี้ 

 สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก อยูในสถานภาพกลุมที่เปนกังวลนอยที่สุด (Least 

Concern: LC) จํานวน 5 ชนิด ไดแก อึ่งอางบาน (Kaloula pulchra) กบหนอง 

(Fejervarya limnocharis) กบนา (Hoplobatrachus rugulosus) อึ่ งน้ํ า เต า 

(Microhyla mukhlesuri) และคางคกบาน (Duttaphrynus melanostictus) 

 สัตวเลื้อยคลาน อยูในสถานภาพกลุมที่เปนกังวลนอยที่สุด (Least Concern : 

LC) จํานวน 7 ชนิด เชน ตุกแกบาน (Gekko gecko) ก้ิงกาหัวแดง (Calotes 

versicolor) แยจุด (Leiolepis belliana) เหี้ย (Varanus salvator) เปนตน 

 นก อยูในมีแนวโนมใกลสูญพันธุ (Vulnerable : VU) จํานวน 2 ชนิด ไดแก  

นกนางแอนทรายสีน้ําตาล (Riparia chinensis) และนกกระสาแดง (Ardea 

purpurea) อยูในสถานภาพใกลถูกคุกคาม (Near Threatened : NT) จํานวน  

4 ชนิด ไดแก นกกระแตผีเล็ก (Burhinus indicus) นกแสก (Tyto javanica)  

นกกระจาบทอง (Ploceus hypoxanthus) และนกกระติ๊ดแดง (Amandava 

amandava) และอยูในสถานภาพกลุมที่เปนกังวลนอยที่สุด (Least Concern: 

LC) จํานวน 121 ชนิด เชน นกเขาเขียว (Chalcophaps indica) นกกระปูดเล็ก 

( Centropus bengalensis)  ไ ก ป า  ( Gallus gallus)  เ หยี่ ย วขา ว  ( Elanus 

caeruleus) นกยางไฟหัวดํา (Ixobrychus sinensis) นกกะรางหัวขวาน (Upupa 

epops) นกขมิ้นทายทอยดํา (Oriolus chinensis) นกจาบฝนปกแดง (Mirafra 

erythrocephala) นกปรอดหัวสีเขมา (Pycnonotus aurigaster) เปนตน 
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 สัตวเลี้ยงลูกดวยนม อยูในสถานภาพกลุมที่เปนกังวลนอยที่สุด (Least Concern: 

LC) จํานวน 3 ชนิด ไดแก กระรอกหลากสี (Callosciurus finlaysonii) กระเล็น

ขนปลายหูสั้น (Tamiops macclellandii) และกระจอน (Menetes berdmorei) 

 สถานภาพเพื่อการอนุรักษตาม IUCN. (2019) ผลการศึกษาสัตวปาในพ้ืนที่ศึกษา 

พบวา สัตวปาที่อาศัยอยูในพื้นที่ศึกษาไดรับการจัดสถานภาพการถูกคุกคาม 

ในระดับโลก ประกอบดวยสัตวปาที่ถูกจัดใหอยูในสถานภาพใกลถูกคุกคาม (Near 

Threatened : NT) จํานวน 1 ชนิด และอยูในสถานภาพกลุมที่เปนกังวลนอยที่สุด 

(Least Concern: LC) จํานวน 136 ชนิด รายละเอียดดังนี้ 

 สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก อยูในสถานภาพกลุมที่เปนกังวลนอยที่สุด (Least 

Concern: LC) จํานวน 5 ชนิด ไดแก อึ่งอางบาน (Kaloula pulchra) กบหนอง 

(Fejervarya limnocharis) กบนา (Hoplobatrachus rugulosus) อึ่ งน้ํ า เต า 

(Microhyla mukhlesuri) และคางคกบาน (Duttaphrynus melanostictus) 

 สัตวเลื้อยคลาน อยูในสถานภาพกลุมที่เปนกังวลนอยที่สุด (Least Concern : 

LC) จํานวน 2 ชนิด ไดแก เหี้ย (Varanus salvator) งูลายสอสวน (Xenochrophis 

flavipunctatus) เปนตน 

 นก อยูในสถานภาพใกลถูกคุกคาม (Near Threatened: NT) จํานวน 1 ชนิด คือ  

นกกระจาบทอง (Ploceus hypoxanthus) และอยูในสถานภาพกลุมที่เปนกังวล

นอยที่สุด (Least Concern: LC) จํานวน 126 ชนิด เชน นกกะปูดใหญ  

(Centropus sinensis) นกแอนกินรัง (Aerodramus fuciphagus) นกเปลา 

คอสีมวง (Treron vernans) นกยางโทนนอย (Ardea intermedia) เหยี่ยวแดง 

(Haliastur indus) นกแอนพง (Artamus fuscus) เปนตน 

 สัตวเลี้ยงลูกดวยนม อยูในสถานภาพกลุมที่เปนกังวลนอยที่สุด (Least Concern: 

LC) จํานวน 3 ชนิด ไดแก กระรอกหลากสี (Callosciurus finlaysonii) กระเล็น

ขนปลายหูสั้น (Tamiops macclellandii) และกระจอน (Menetes berdmorei) 

2.6) ความสัมพันธของสัตวปากับถิ่นที่อยูอาศัย 

พื้นทีโ่ครงการ 

บริเวณพื้นที่กอสรางโครงการ ไมพบมีสภาพปา พื้นที่ทางดานทิศเหนือมีสภาพเปนพื้นที่

รกรางมีพรรณไมเบิกนําขึ้นหนาแนน และทุงหญา สัตวปาที่อาศัยและหากินจําพวกสัตวเลื้อยคลาน นก และสัตวเลี้ยงลูก 

ดวยนมอาศัยและหากินหลายชนิด เชน กิ้ งกาหัวแดง (Calotes versicolor) จิ้ งจกหางแบน (Hemidactylus 

platyurus) แยจุด (Leiolepis belliana) นกบั้งรอกใหญ (Phaenicophaeus tristis) นกเขาเขียว (Chalcophaps 

indica) นกกาแวน (Crypsirina temia) กระรอกหลากสี (Callosciurus finlaysonii) กระจอน (Menetes berdmorei) 

กระเล็นขนปลายหูสั้น (Tamiops macclellandii) เปนตน สวนพื้นทีด่านทิศใตเปนพื้นที่เกษตรกรรมแปลงใหญ จึงพบ

สัตวปาที่อาศัยและหากินจําพวกสัตวเลื้อยคลาน นก และสัตวเลี้ยงลูกดวยนมอาศัยและหากินหลายชนิด เชน ก้ิงกา 

หัวแดง (Calotes versicolor) จิ้งจกหางแบน (Hemidactylus platyurus) แยจุด (Leiolepis belliana) นกจาบ 
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ฝนปกแดง (Mirafra erythrocephala) นกเดาดินทุงเล็ก (Anthus rufulus) เหยี่ยวออสเปร (Pandion haliaetus)  

เหยี่ยวขาว (Elanus caeruleus) กระจอน (Menetes berdmorei) เปนตน สวนแหลงน้ําธรรมชาติ ไดแก ลําหวย  

เปนแหลงอาศัยของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก และสัตวเลื้อยคลานบางชนิด เชน กบหนอง (Fejervarya limnocharis)  

อ่ึงน้ําเตา (Microhyla mukhlesuri) และเห้ีย (Varanus salvator) เปนตน และเปนพื้นที่อยูอาศัยและหากินของนกชนิด

กินสัตวน้ํา เชน นกปากหาง (Anastomus oscitans) นกยางเปย (Egretta garzetta) และนกกาน้ําเล็ก (Microcarbo 

niger) เปนตน นอกจากนี้บริเวณริมตลิ่งของลําหวยยังเปนที่อยูอาศัยและหากินของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมบางชนิด เชน 

กระรอกหลากสี (Callosciurus finlaysonii) กระจอน (Menetes berdmorei) กระเล็นขนปลายหูสั้น (Tamiops 

macclellandii) เปนตน 

พื้นที่ศึกษาของโครงการ 

บริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการ มีสภาพพื้นที่หลายประเภท ไดแก พื้นที่ปา พื้นที ่

ชุมชนเมือง และพื้นที่แหลงน้ํา โดยพื้นที่ปาพบบริเวณเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาเขาหวยมะหาด ปาเขานั่งยอง  

และปาเขาครอก และพื้นที่ปาฟนฟูบริเวณเหมืองเกาบนเขาพลูตาหลวง สัตวปาที่อาศัยและหากินในพื้นที่ปาจําพวก

สัตวเลื้อยคลาน นก และสัตวเลี้ยงลูกดวยนมอาศัยและหากินหลายชนิด เชน ก้ิงกาหัวแดง (Calotes versicolor)  

งู เ ขียวพระอินทร  (Chrysopelea ornata) แยจุด (Leiolepis belliana) นกแซงแซวหางบวงใหญ  (Dicrurus 

paradiseus) นกแซงแซวหางบวงใหญ (Dicrurus paradiseus) กระรอกหลากสี (Callosciurus finlaysonii) กระเล็น

ขนปลายหูสั้น (Tamiops macclellandii) เปนตน สวนพื้นที่ชุมชนพบเปนชุมชนเมืองขนาดใหญ จึงพบสัตวปาที่อาศัย

และหากินจําพวกสัตวเลื้อยคลาน นก และสัตวเลี้ยงลูกดวยนมอาศัยและหากินหลายชนิด เชน กิ้งกาหัวแดง (Calotes 

versicolor) จิ้งจกหางแบน (Hemidactylus platyurus) นกกระจอกใหญ (Passer domesticus) นกพิราบปา (Columba 

livia) นกกางเขนบาน (Copsychus saularis) และกระรอกหลากสี (Callosciurus finlaysonii) เปนตน สวนแหลงน้ํา

มีทั้งแหลงน้ําตามธรรมชาติ เชน ลําหวย และแหลงน้ําที่มนุษยสรางข้ึน เชน อางเก็บน้ํา เปนแหลงอาศัยของสัตวสะเทิน

น้ําสะเทินบก สัตวเลื้อยคลานบางชนิด เชน กบหนอง (Fejervarya limnocharis) อึ่งน้ําเตา (Microhyla mukhlesuri) 

และเหี้ย (Varanus salvator) เปนตน และเปนพื้นที่อยูอาศัยและหากินของนกชนิดกินสัตวน้ํา เชน นกปากหาง 

(Anastomus oscitans) นกยางเปย (Egretta garzetta) และนกกาน้ําเล็ก (Microcarbo niger) เปนตน นอกจากนี้

บริเวณริมตลิ่งของลําหวยหรืออางเก็บน้ํายังเปนที่อยูอาศัยและหากินของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมบางชนิด เชน กระรอก

หลากสี  (Callosciurus finlaysonii) ก ระจ อน  (Menetes berdmorei) ก ระ เล็ นขนปลายหู สั้ น  (Tamiops 

macclellandii) เปนตน 

2.7) สรุปผลการสํารวจภาคสนาม 

จากการสํารวจภาคสนามทั้ง 2 ครั้ง ไดแก ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 15-17 กรกฎาคม  

พ.ศ. 2562 และระหวางวันที่ 19-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 และครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 15-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

และวันที่ 18-20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 สามารถสรุปจํานวนชนิดและระดับความชุกชุมของสัตวปา แบงเปน 2 พื้นที่ 

ไดแก พื้นที่โครงการ และพื้นที่ศึกษาของโครงการ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.6-10 

  

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 3-255 
 

ตารางที่ 3.6-10 สรุปจํานวนชนิดและระดบัความชุกชุมของสัตวปา 

กลุมสัตวปา 

พื้นท่ีโครงการ พื้นที่ศกึษาของโครงการ 

จํานวน

ชนิด 

ระดับความชุกชมุของสตัวปา 
จํานวน

ชนิด 

ระดับความชุกชมุของสตัวปา 

ชุกชุม

มาก 

ชุกชุมปาน

กลาง 

ชุกชุม

นอย 

ชุกชุม

มาก 

ชุกชุมปาน

กลาง 

ชุกชุม

นอย 

สัตวเล้ียงลูกดวยนม 3 0 0 3 4 1 2 1 

นก 93 14 19 60 126 5 33 88 

สัตวเล้ือยคลาน 7 0 0 7 7 1 1 5 

สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก 4 0 0 4 5 0 2 3 

รวม 107 14 19 74 142 7 38 97 

ที่มา :  จากการสํารวจของโครงการ ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 15-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 และระหวางวันที่ 19-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 และ

ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 15-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 และวันที่ 18-20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 

เมื่อพิจารณาสัตวปาที่อยูในสถานภาพใกลถูกคุกคาม (Near Threatened: NT) พบวา  

สัตวปาที่ถูกคุกคามโดยการจําแนกสถานภาพของนกตามสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม (สผ.) พ.ศ. 2560 และการจําแนกสถานภาพ International Union for Conservation of Nature and 

Natural Resources (IUCN) จํานวน 6 ชนิด พื้นที่ที่พบแสดงดังรูปที่ 3.6-10 และมีรายละเอียดดังนี้   

 นกอีลุม (Gallicrex cinerea) สถานภาพตามการจําแนกของ สผ. เปนกลุมที่ใกลถูก

คุกคาม (NT) และสถานภาพตามการจําแนกของ IUCN เปนกลุมที่เปนกังวลนอยที่สุด 

(LC) พบบริเวณพื้นที่ดานทิศตะวันออกของโครงการ สภาพพื้นที่เปนทุงหญาโลงติดกับ

แนวตนไม และอยูใกลแหลงน้ํา 

 นกกระแตผีเล็ก (Burhinus indicus) สถานภาพตามการจําแนกของ สผ. เปนกลุมที่ใกล

ถูกคุกคาม (NT) และสถานภาพตามการจําแนกของ IUCN เปนกลุมที่เปนกังวลนอยที่สุด 

(LC) พบบริเวณพ้ืนที่ Air site และปาดานทิศตะวันออกของทางวิ่งที่ 1 เปนพื้นที่ที่เคยมี

สิ่งกอสรางมากอนแตในปจจุบันไดกลายเปนพื้นที่รกรางมีพรรณไมเบิกนําสลับกับพื้นที่โลง

ลาดคอนกรีต ทําใหมีน้ําขังในชวงที่มีฝนตก 

 นกกระสาแดง (Ardea purpurea) สถานภาพตามการจําแนกของ สผ. เปนกลุมที่มีแนวโนม

ใกลสูญพันธุ (VU) และสถานภาพตามการจําแนกของ IUCN เปนกลุมที่เปนกังวลนอยที่สุด 

(LC) พบบริเวณพ้ืนที่ดานทิศเหนือของทางวิ่งที่ 1 มีสภาพพื้นที่เปนทุงหญาโลงตัดสั้น  

ดานทิศเหนือติดกับถนนหมายเลข 3 ถนนสุขุมวิท และมีรองน้ําขนาดเล็กๆ มีน้ําขังในชวง

ที่มีฝนตก 

 นกแสก (Tyto javanica) สถานภาพตามการจําแนกของ สผ. เปนกลุมที่ใกลถูกคุกคาม 

(NT) และสถานภาพตามการจําแนกของ IUCN เปนกลุมที่เปนกังวลนอยที่สุด (LC)  

พบบริเวณพื้นที ่Airside ปาดานทิศตะวันออกของทางวิ่งที่ 1 เปนพื้นที่ที่เคยมีสิ่งกอสรางมา

กอนแตในปจจุบันไดกลายเปนพ้ืนที่รกรางมีพรรณไมเบิกนําขึ้นอยางหนาแนน สลับกับพื้นที่

โลงลาดคอนกรีตและเปนที่จอดเครื่องบินเกาที่ไมไดใชงาน 

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 3-256 
 

 นกกระจาบทอง (Ploceus hypoxanthus) สถานภาพตามการจําแนกของ สผ. เปนกลุม

ที่ใกลถูกคุกคาม (NT) และสถานภาพตามการจําแนกของ IUCN เปนกลุมที่ใกลถูกคุกคาม 

(NT) พบบรเิวณพื้นที่อาคาร 

 นกกระติ๊ดแดง (Amandava amandava) สถานภาพตามการจําแนกของ สผ. เปนกลุม

ที่ใกลถูกคุกคาม (NT) และสถานภาพตามการจําแนกของ IUCN เปนกลุมที่เปนกังวลนอย

ที่สุด (LC) พบบรเิวณพื้นที่ดานทิศเหนือของทางวิ่งที่ 1 พื้นที่ที่เปนทุงโลงและทุงหญา 
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รูปที่ 3.6-10 สภาพจุดส ารวจที่พบสัตว์ป่าในกลุ่มที่ถูกคุกคาม 
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3.6.2 นิเวศวิทยาทางน้ํา 

3.6.2.1 นิเวศวิทยาน้ําผิวดิน 

(1) ขอบเขตการศึกษา 

รวบรวมขอมูลองคประกอบสิ่งมีชีวิตในแหลงน้ําผิวดินจากขอมูลทุติยภูมิที่มีการสํารวจแหลงน้ําผิว

ดินบริเวณพื้นที่ศึกษา พรอมทั้งดําเนินการสํารวจภาคสนามในพื้นที่ศึกษา เพ่ือใชเปนขอมูลพ้ืนฐานประกอบ 

การประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ 

(2) วิธีการศึกษา 

ทําการสํารวจภาคสนาม ดังนี้ 

 จุดเก็บตัวอยางนิเวศวิทยาน้ําผิวดิน พิจารณาจากแหลงน้ําในบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ โดยได

กําหนดจุดเก็บตัวอยางในคลองบางไผ จํานวน 3 จุด และคลองพลา 1 จุด (เพ่ิมเติมตามขอคิดเห็น 

ของประชาชน ในการรับฟงความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 1 รวมทั้งการพิจารณารวมกับผลกระทบ 

จากกิจกรรมของโครงการ) ซึ่งเปนจุดเดียวกับจุดเก็บตัวอยางน้ําผิวดิน รายละเอียดแสดงดัง 

ตารางที่ 3.5-22 และรูปที่ 3.5-24 โดยมีการเก็บตัวอยางแสดงดังรูปที่ 3.6-11 

 ระยะเวลาการเก็บตัวอยาง เก็บตัวอยาง 2 ครั้ง ไดแก ครั้งที่ 1 ชวงฤดูฝน เมื่อวันที่   

18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 และครั้งที่ 2 ชวงฤดูแลง เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562  

 ดัชนีที่สํ ารวจและวิ เคราะห ไดแก  ชนิด จํานวน ความหนาแนน ความชุกชุม และ 

ความหลากหลายทางชนิดพันธุ  

วิธีการเก็บตัวอยาง 

1) แพลงกตอน 

- เก็บตัวอยางแพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตวโดยใช Plankton Net รูปกรวย  

เสนผานศูนยกลางของตาขายประมาณ 30 เซนติเมตรที่ทําดวยผาขนาดตาถี่ 20 ไมครอน 

สําหรับเก็บตัวอยางแพลงกตอนพืช และขนาดตาถี่ 70 ไมครอน สําหรับเก็บตัวอยาง

แพลงกตอนสัตว ปลายกรวยผามีกระเปาะสําหรับรองรับปริมาณแพลงกตอนที่กรองได 

เก็บตัวอยางโดยใชวิธีตักน้ําจากผิวน้ํา (ลึกประมาณ 0-30 เซนติเมตร) ปริมาตร 50-100 

ลิตร นําไปเทลงในถุงแพลงกตอน 

- รักษาตัวอยางแพลงกตอน โดยเติมสารละลายฟอรมาลินเขมขน 100% ลงในขวดตัวอยาง 

เขยาเบาๆ ใหเขากันจนกระทั่งตัวอยางมีความเขมขนของฟอรมาลินประมาณ 7-10 % 

และนําตัวอยางสงหองปฏิบัติการวิเคราะหเพ่ือแยกชนิดและปริมาณแพลงกตอนพืช 

(Phytoplankton) และแพลงกตอนสัตว (Zooplankton) ตามวิธีมาตรฐานใน APHA 

AWWA and WEF “Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater”, 23rd Edition, 2017 
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- คํานวณความหลากหลายทางชนิดพันธุ (Species Diversity Index) ของแพลงกตอนพืช 

และแพลงกตอนสัตว โดยใชสมการ Shannon–Wiener Index (Shannon และ Wiener, 

1963)1 ดังนี้ 

  H = 

เมื่อ H = ดัชนีความหลากหลายทางชนิดพันธุ 

 s = จํานวนชนิดหรือจํานวนกลุมของแพลงกตอน 

 n = จํานวนแพลงกตอนทั้งหมด 

 ni = จํานวนแพลงกตอนแตละชนิด 

- สําหรับเกณฑในการพิจารณาคาดัชนีความหลากหลายนั้น อางอิงตามขอเสนอแนะ 

ของ  Wilhm and Dorris ในป  1968 ซึ่ ง กํ าหนด เกณฑ ในกา รพิ จ า รณาค าดัชน ี

ความหลากหลาย รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.6-11  

ตารางที่ 3.6-11 เกณฑในการพิจารณาคาดัชนคีวามหลากหลาย 

คาดัชนีความหลากหลาย (H) เกณฑในการพิจารณา 

H  < 1 แหลงน้ําไมเหมาะสมสาํหรับการอาศัยของสิ่งมีชีวิต 

1 < H  < 3 แหลงน้ํามีคณุสมบัติสาํหรับสิ่งมชีีวิตอาศัยอยูได 

H  > 3 แหลงน้ําเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของสิ่งมชีีวิต 

2) สัตวหนาดิน (Benthos) 

- เก็บตัวอยางสัตวหนาดินโดยใช Petersen Grab ตักที่ผิวหนาดิน แลวรอนดวยตะแกรง

มาตรฐานเบอร 35 (ขนาดชอง 0.50 มิลลิเมตร) ซึ่งเปนขนาดที่สามารถแยกชนิด 

และปริมาณของสัตวหนาดินขนาดใหญ (Macro Fauna) ที่มีขนาดตั้งแต 0.5-1.0 

มิลลิ เมตร โดยเปนไปตามวิธีมาตรฐานใน APHA, AWWA and WEF: “Standard 

Methods for the Examination of Water and Wastewater”, 23rd Edition, 2017 

- นําตัวอยางดินบนตะแกรงรอนใสในถุงซิปที่ปดสนิทและรักษาสภาพตัวอยางดวย

สารละลายฟอรมาลินเขมขน 100% โดยคอยๆ ใสสารละลายฟอรมาลินลงในตัวอยางดิน 

เพื่อใหตัวอยางดินมีความเขมขนของสารละลายฟอรมาลินประมาณ 7-10 % หลังจากนั้น

นํามาวิเคราะหจําแนกชนิดและจํานวนในหองปฏิบัติการตอไป 

- คํานวณความหลากหลายทางชนิดพันธุ (Species Diversity Index) ของสัตวหนาดิน  

โดยใชสมการ Shannon–Wiener Index (Shannon และ Wiener, 1963) เชนเดียวกับ

แพลงกตอน 

                                                           
 

1 Shannon, E.R. and Wiener, W., The mathematical theory of Communication, University of IIinoise press, Urbana llinois, 1963. 
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3) พันธุไมน้ํา (Aquatic Plant) 

ขณะที่ทําการเก็บตัวอยางแพลงกตอนและสัตวหนาดิน ไดทําการสังเกตชนิดและปริมาณของ

พันธุไมน้ําที่พบในแตละจุด ในขอบเขตพื้นที่ประมาณ 100 ตารางเมตร  

4) ปลา (Fish) 

การเก็บตัวอยางปลา โดยใชแห รัศมี 2.5 เมตร รวมทั้งสอบถามจากประชาชนที่อาศัย หรือทํา

การประมงอยูในบริเวณใกลเคียงจุดเก็บตัวอยาง 

  
เก็บตัวอยางแพลงกตอนโดยใช Plankton Net เก็บตัวอยางแพลงกตอนใสภาชนะบรรจุ (ขวดแกว) 

  
เก็บตัวอยางสัตวหนาดินโดยใช Petersen Grab ตัวอยางสัตวหนาดิน 

  
เก็บตัวอยางปลาโดยใชแห ตัวอยางปลา 

รูปที่ 3.6-11 การเก็บตัวอยางนิเวศวิทยาน้ําจืด 

(3) ผลการศึกษา 

การวิเคราะหองคประกอบสิ่งมีชีวิตในแหลงน้ําจืดในปจจุบัน ไดแก แพลงกตอนพืช แพลงกตอนสัตว 

สัตวหนาดิน พืชน้ํา และปลา โดยดําเนินการตรวจวิเคราะห 2 ฤดูกาล ไดแก ชวงฤดูฝน เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม  

พ.ศ. 2562 จํานวน 3 สถานี ไดแก คลองบางไผเหนือจุดปลอยน้ํา คลองบางไผทายจุดปลอยน้ําทิ้ง และคลองบางไผ 
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จุดปลอยออกทะเล และฤดูแลง เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 จํานวน 4 สถานี ไดแก คลองบางไผเหนือจุดปลอยน้ํา 

คลองบางไผทายจุดปลอยน้ําทิ้ง คลองบางไผจุดปลอยออกทะเล และคลองพลา รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.6-12 

(รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก 3-7) สรปุไดดังนี้ 

1) แพลงกตอนพืช 

1.1) W1 : คลองบางไผ เหนือจุดปลอยน้ําทิ้ง 

ในชวงฤดูฝนพบแพลงกตอนพืชทั้งหมด 16 ชนิด มีความชุกชุมทั้งหมด 16,241,714 หนวย 

ตอลูกบาศกเมตร และมีคาดัชนีความหลากหลาย 1.00 โดยสกุลที่พบมากที่สุดอันดับที่ 1 คือ สาหรายสีเขียว สกุล 

Scenedesmus มีปริมาณความชุกชุม 11,077,500 หนวยตอลูกบาศก เมตร คิดเปนรอยละ 68.2 รองลงมา 

พบสาหรายยูกลีนอยด สกุล Phacus มีปริมาณความชุกชุม 2,961,000 หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 18.2 

และสาหรายสีเขียว สกุล Pediastrum มีปริมาณความชุกชุม 1,711,500 หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 10.5 

ตามลําดับ สวนในชวงฤดูแลงพบแพลงกตอนพืชทั้งหมด 25 ชนิด มีความชุกชุมทั้งหมด 4,518,528 หนวยตอลูกบาศกเมตร 

และมีคาดัชนีความหลากหลาย 2.37 โดยสกุลที่พบมากที่สุดอันดับที่ 1 คือ สาหรายสีเขียว สกุล Scenedesmus มี

ปริมาณความชุกชุม 1,724,793 หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 38.2 รองลงมาพบสาหรายยูกลีนอยด  

สกุล Phacus ปริมาณความชุกชุม 406,707 หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 9.0 และสาหรายยูกลีนอยด  

สกุล Euglena ปริมาณความชุกชุม 357,000 หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 7.9 ตามลําดับ 

สําหรับคาดัชนีความหลากหลายของแพลงกตอนพืช มีคาเทากับ 1.00-2.37 เมื่อพิจารณา

คาดัชนีความหลากหลายตามเกณฑพิจารณาของ Wilhm and Dorris (1968) บงชี้ไดวา บริเวณดังกลาวเปนแหลงน้ําที่

มีคุณภาพอยูในระดับปานกลาง และยังมีสภาพเหมาะสมตอการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในน้ํา โดยแพลงกตอนพืชที่พบ

เปนชนิดเดน คือ สาหรายสีเขียว สกุล Scenedesmus ซึ่งเปนแพลงกตอนที่พบในแหลงน้ําที่มีคุณภาพปานกลาง 

สอดคลองกับชนิดและปริมาณของสัตวหนาดินที่พบในบริเวณดังกลาว 

1.2) W2 : คลองบางไผ ทายจุดปลอยน้ําทิ้ง 

ในชวงฤดูฝนพบแพลงกตอนพืชทั้งหมด 15 ชนิด มีความชุกชุมทั้งหมด 8,554,052 หนวย 

ตอลูกบาศกเมตร และมีคาดัชนีความหลากหลาย 0.96 โดยสกุลที่พบมากที่สุดอันดับที่ 1 คือ สาหรายสีเขียว  

สกุล Scenedesmus มีปริมาณความชุกชุม 6,891,716 หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 80.6 รองลงมาพบ 

ไดอะตอม สกุล Surirella มีปริมาณความชุกชุม 353,600 หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 4.1 และสาหราย 

ยูกลีนอยด สกุล Euglena มีปริมาณความชุกชุม 258,284 หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 3.0 ตามลําดับ  

สวนในชวงฤดูแลงพบแพลงกตอนพืชทั้งหมด 23 ชนิด มีความชุกชุมทั้งหมด 2,199,960 หนวยตอลูกบาศกเมตร และ 

มีคาดัชนีความหลากหลาย เทากับ 2.55 โดยสกุลที่พบมากที่สุดอันดับที่  1 คือ สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน  

สกุล Oscillatoria มีปริมาณความชุกชุม 506,660 หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 23.0 รองลงมาพบสาหราย 

สีเขียว สกุล Scenedesmus มีปริมาณความชุกชุม 358,660 หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 16.3 และ  

สกุล Pediastrum มีปริมาณความชุกชุม 205,340 หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 9.3 ตามลําดับ 

สําหรับคาดัชนีความหลากหลายของแพลงกตอนพืช มีคาเทากับ 0.96-2.55 เมื่อพิจารณา

คาดัชนีความหลากหลายตามเกณฑพิจารณาของ Wilhm and Dorris (1968) บงชี้ไดวา บริเวณดังกลาวเปนแหลงน้ําที่

มีคุณภาพอยูในระดับต่ําถึงปานกลาง และมีสภาพไมเหมาะสมตอการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในน้ําในชวงฤดูฝน  

โดยแพลงกตอนพืชที่พบเปนชนิดเดน คือ สาหรายสีเขียว สกุล Scenedesmus และ Oscillatoria ซึ่งเปนแพลงกตอน
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ที่พบในแหลงน้ําที่มีคุณภาพปานกลาง สอดคลองกับชนิดและปริมาณของสัตวหนาดินที่พบในบริเวณดังกลาว ทั้งนี้  

อาจมาจากแหลงน้ําดังกลาวเปนแหลงรองรับน้ําทิ้งจากชุมชนที่อาศัยอยูเหนือน้ํา และน้ําทิ้งจากกิจกรรมภายในสนามบิน 

1.3) W3 : คลองบางไผ จุดปลอยออกทะเล 

ในชวงฤดูฝนพบแพลงกตอนพืชทั้งหมด 14 ชนิด มีความชุกชุมทั้งหมด 2,556,632 หนวย 

ตอลูกบาศก เมตร และมีคาดัชนีความหลากหลาย 1.28 โดยสกุลที่พบมากที่สุดอันดับที่  1 คือ ไดอะตอม  

สกุล Chaetoceros มีปริมาณความชุกชุม 1,690,000 หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 66.1 รองลงมาพบ 

ไดอะตอม สกุล Pleurosigma มีปริมาณความชุกชุม 374,400 หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 14.6 และ

สาหรายสีเขียว สกุล Scenedesmus มีปริมาณความชุกชุม 128,284 หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 5.0 ตามลําดับ 

สวนในชวงฤดูแลงพบแพลงกตอนพืชทั้งหมด 21 ชนิด มีความชุกชุมทั้งหมด 1,052,689 หนวยตอลูกบาศกเมตร และ 

มีคาดัชนีความหลากหลาย เทากับ 2.20 โดยสกุลที่พบมากที่สุดอันดับที่  1 คือ สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน  

สกุล Oscillatoria มีปริมาณความชุกชุม 395,637 หนวยตอลูกบาศกเมตร คดิเปนรอยละ 37.6 รองลงมาพบไดอะตอม 

สกุล Synedra มีปริมาณความชุกชุม 170,863 หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 16.2 และสาหรายสีเขียว  

สกุล Scenedesmus มีปริมาณความชุกชุม 131,263 หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 12.5 ตามลําดับ 

สําหรับคาดัชนีความหลากหลายของแพลงกตอนพืช มีคาเทากับ 1.28-2.20 เมื่อพิจารณา

คาดัชนีความหลากหลายตามเกณฑพิจารณาของ Wilhm and Dorris (1968) บงชี้ไดวา บริเวณดังกลาวเปนแหลงน้ํา 

ที่มีคุณภาพอยูในระดับปานกลาง และยังมีสภาพเหมาะสมตอการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในน้ํา โดยแพลงกตอนพืชที่พบ

เปนชนิดเดน คือไดอะตอม สกุล Chaetoceros และ Oscillatoria ซึ่งเปนแพลงกตอนที่พบมากในแหลงน้ําที่อยูใกลกับ

ชายฝงทะเล สอดคลองกับคุณภาพน้ํา ซึ่งพบวาแหลน้ําบริเวณนี้ไดรับอิทธิพลมาจากน้ําทะเล 

1.4) W4 : คลองพลา 

ในชวงฤดูแลงพบแพลงกตอนพืชทั้งหมด 25 ชนิด มีความชุกชุมทั้งหมด 5,031,650 หนวย 

ตอลูกบาศกเมตร และมีคาดัชนีความหลากหลาย เทากับ 2.36 โดยสกุลที่พบมากที่สุดอันดับที่ 1 คือ สาหราย 

ยูกลีนอยด สกุล Euglena มีปริมาณความชุกชุม 1,770,825 หนวยตอลูกบาศกเมตร คดิเปนรอยละ 35.2 รองลงมาพบ

สาหรายยูกลีนอยด สกุล Trachelomonas มีปริมาณความชุกชุม 1,276,650 หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 25.4 

และสาหรายสีเขียว สกุล Closterium มีปริมาณความชุกชุม 446,675 หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 8.9 

ตามลําดับ 

สําหรับคาดัชนีความหลากหลายของแพลงกตอนพืช มีคาเทากับ 2.36 เมื่อพิจารณาคาดัชนี 

ความหลากหลายตามเกณฑพิจารณาของ Wilhm and Dorris (1968) บงชี้ไดวา บริเวณดังกลาวเปนแหลงน้ํา 

ที่มีคุณภาพอยูในระดับปานกลาง และยังมีสภาพเหมาะสมตอการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในน้ําโดยแพลงกตอนพืชที่พบ

เปนชนิดเดน คือ สาหรายยูกลีนอยด สกุล Euglena ซึ่งเปนแพลงกตอนที่พบมากในแหลงน้ําที่มีสารอินทรียอุดมสมบูรณ 

2) แพลงกตอนสัตว 

2.1) W1 : คลองบางไผ เหนือจุดปลอยน้ําทิ้ง 

ในชวงฤดูฝนพบแพลงกตอนสัตวทั้งหมด 6 ชนิด มีความชุกชุมทั้งหมด 37,800 หนวย 

ตอลูกบาศก เมตร และมีคาดัชนีความหลากหลาย 1.33 โดยสกุลที่พบมากที่สุดอันดับที่  1 คือ โปรโตซัว  

สกุล Centropyxis มีปริมาณความชุกชุม 18,900 หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 50.0 รองลงมาคือ โคพีพอด 

ในระยะ Nauplius มีปริมาณความชุกชุม 9,450 หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 25.0 และโปรโตซัว  
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สกุล Difflugia มีปริมาณความชุกชุม 5,260 หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 13.9 ตามลําดับ สวนในชวงฤดูแลง

พบแพลงกตอนสัตวทั้งหมด 13 ชนิด มีความชุกชุมทั้งหมด 36,000 หนวยตอลูกบาศกเมตร และมีคาดัชนี 

ความหลากหลาย เทากับ 2.16 โดยสกุลที่พบมากที่สุดอันดับที่ 1 คือ โรติเฟอร สกุล Rotaria และโคพีพอดในระยะ 

Nauplius มีปริมาณความชุกชุม 8,406 หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 23.4 เทากัน รองลงมาคือ โปรโตซัว 

สกุล Arcella มีปริมาณความชุกชุม 4,806 หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 13.4 และ สกุล Centropyxis  

มีปริมาณความชุกชุม 3,600 หนวยตอลูกบาศกเมตร คดิเปนรอยละ 10.0 ตามลําดับ 

สําหรับคาดัชนีความหลากหลายของแพลงกตอนสัตว มีคาเทากับ 1.33-2.16 เมื่อพิจารณา

จากคาดัชนีความหลากหลายตามเกณฑพิจารณาของ Wilhm and Dorris (1968) บงชี้ ไดวา บริเวณดังกลาว 

เปนแหลงน้ําที่มีคุณภาพอยูในระดับปานกลาง และยังมีสภาพเหมาะสมตอการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในน้ํา 

2.2) W2 : คลองบางไผ ทายจุดปลอยน้ําทิ้ง 

ในชวงฤดูฝนพบแพลงกตอนสัตวทั้งหมด 4 ชนิด มีความชุกชุมทั้งหมด 20,524 หนวย 

ตอลูกบาศก เมตร และมีคาดัชนีความหลากหลาย 0.94 โดยสกุลที่พบมากที่สุดอันดับที่  1 คือ โปรโตซัว  

สกุล Centropyxis มีปริมาณความชุกชุม 14,000 หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 68.2 รองลงมาคือ โปรโตซัว 

สกุล Difflugia และโคพีพอดในระยะ Nauplius มีปริมาณความชุกชุม 2,800 หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 

13.6 เทากัน และโปรโตซัว สกุล Paramecium มีปริมาณความชุกชุม 924 หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ  

4.5 สวนในชวงฤดูแลงพบแพลงกตอนสัตวทั้งหมด 9 ชนิด มีความชุกชุมทั้งหมด 20,979 หนวยตอลูกบาศกเมตร 

และมีคาดัชนีความหลากหลาย เทากับ 2.04 โดยสกุลที่พบมากที่สุดอันดับที่ 1 คือ โคพีพอดในระยะ Nauplius  

มีปริมาณความชุกชุม 4,893 หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 23.3 รองลงมาคือ ออสตราคอด มีปริมาณ 

ความชุกชุม 3,507 หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 16.7 และโคพีพอดกลุม Calanoid, โปรโตซัว สกุล Difflugia 

มีปริมาณความชุกชุม 2,793 หนวยตอลูกบาศกเมตร คดิเปนรอยละ 13.3 เทากัน 

สําหรับคาดัชนีความหลากหลายของแพลงกตอนสัตว มีคาเทากับ 0.94-2.04 เมื่อพิจารณา

จากคาดัชนีความหลากหลายตามเกณฑพิจารณาของ Wilhm and Dorris (1968) บงชี้ ไดวา บริเวณดังกลาว 

เปนแหลงน้ําที่มีคุณภาพอยูในระดับต่ําถึงปานกลาง และมีสภาพไมเหมาะสมตอการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในน้ําในชวง

ฤดูฝน  

2.3) W3 : คลองบางไผ จุดปลอยออกทะเล 

ในชวงฤดูฝนพบแพลงกตอนสัตวทั้งหมด 8 ชนิด มีความชุกชุมทั้งหมด 123,454 หนวย 

ตอลูกบาศกเมตร และมีคาดัชนีความหลากหลาย เทากับ 1.00 โดยสกุลที่พบมากที่สุดอันดับที่ 1 คือ โคพีพอดในระยะ 

Nauplius มีปริมาณความชุกชุม 93,432 หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 75.7 รองลงมาคือ โปรโตซัว  

สกุล Tintinnopsis และโรติเฟอร สกุล Brachionus มีปริมาณความชุกชุม 6,318 หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 

5.1 เทากัน และโปรโตซัว สกุล Favella, ตัวออนไสเดือนทะเล และกลุมหนอนตัวกลม มีปริมาณความชุกชุม 4,750 หนวย 

ตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 3.8 เทากัน สวนในชวงฤดูแลงพบแพลงกตอนสัตวทั้งหมด 7 ชนิด มีความชุกชุมทั้งหมด 

30,022 หนวยตอลูกบาศกเมตร และมีคาดัชนีความหลากหลาย เทากับ 1.79 โดยสกุลที่พบมากที่สุดอันดับที่ 1 คือ  

โคพีพอดในระยะ Nauplius มีปริมาณความชุกชุม 9,639 หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 32.1 รองลงมาคือ  

กลุมหนอนตัวกลม มีปริมาณความชุกชุม 5,661 หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 18.9 และโคพีพอดกลุม Calanoid, 

มอลลัสกา สกุล Bivalvia มีปริมาณความชุกชุม 3,961 หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 13.2 เทากัน 
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สําหรับคาดัชนีความหลากหลายของแพลงกตอนสัตว มีคาเทากับ 1.00-1.79 เมื่อพิจารณา

จากคาดัชนีความหลากหลายตามเกณฑพิจารณาของ Wilhm and Dorris (1968) บงชี้ ไดวา บริเวณดังกลาว 

เปนแหลงน้ําที่มีคุณภาพอยูในระดับปานกลาง และยังมีสภาพเหมาะสมตอการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในน้ํา  

2.4) W4 : คลองพลา 

ในชวงฤดูแลงพบแพลงกตอนสัตวทั้งหมด 9 ชนิด มีความชุกชุมทั้งหมด 153,372 หนวย

ตอลูกบาศกเมตร และมีคาดัชนีความหลากหลาย เทากับ 1.71 โดยสกุลที่พบมากที่สุดอันดับที่ 1 คือ โคพีพอดในระยะ 

Nauplius มีปริมาณความชุกชุม 59,974 หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 39.1 รองลงมาคือ โรติเฟอร  

สกุล Rotaria มีปริมาณความชุกชุม 29,500 หนวยตอลูกบาศก เมตร คิดเปนรอยละ 19.2 และโปรโตซัว  

สกุล Centropyxis มีปริมาณความชุกชุม 21,624 หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 14.1 ตามลําดับ  

สําหรับคาดัชนีความหลากหลายของแพลงกตอนสัตว มีคาเทากับ 1.71 เมื่อพิจารณา 

จากคาดัชนีความหลากหลายตามเกณฑพิจารณาของ Wilhm and Dorris (1968) บงชี้ไดวา บรเิวณดังกลาวเปนแหลงน้ํา

ที่มีคุณภาพอยูในระดับปานกลาง และยังมีสภาพเหมาะสมตอการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในน้ํา  

3) สัตวหนาดิน 

3.1) W1 : คลองบางไผ เหนือจุดปลอยน้ําทิ้ง 

จากการวิเคราะหผลการสํารวจสัตวหนาดินในชวงฤดูฝนพบสัตวหนาดิน 6 ชนิด ปริมาณ 

ความชุกชุมทั้งหมด 49 ตัวตอตารางเมตร โดยสกุลที่พบมากที่สุด คือ ตัวออนริ้นน้ําจืด สกุล Chironomidae มีปริมาณ

ความชุกชุม 14 ตัวตอตารางเมตร คิดเปนรอยละ 28.6 รองลงมาคือ หอยเจดียตุมเล็ก สกุล Tarebia หอยขม  

สกุล Filopaludina หอยทราย สกุล Corbicula ตัวออนแมลงชีปะขาว Family Baetidae และออสตราคอด 

(Ostracod) มีปริมาณความชุกชุม 7 ตัวตอตารางเมตร คิดเปนรอยละ 14.3 เทากัน สวนในชวงฤดูแลงพบสัตวหนาดิน 

4 ชนิด ปริมาณความชุกชุมทั้งหมด 42 ตัวตอตารางเมตร โดยสกุลที่พบมากที่สุด คือ ไสเดือนน้ําจืด Family Naididae  

มีปริมาณความชุกชุม 21 ตัวตอตารางเมตร คิดเปนรอยละ 50.0 รองลงมาคือ หอยทราย สกุล Corbicula ตัวออน 

แมลงชีปะขาว Family Baetidae และตัวออนกุง Family Pasiphaeidae มีปริมาณความชุกชุม 7 ตัวตอตารางเมตร  

คิดเปนรอยละ 16.7 เทากัน 

3.2) W2 : คลองบางไผ ทายจุดปลอยน้ําทิ้ง 

จากการวิเคราะหผลการสํารวจสัตวหนาดินในชวงฤดูฝนพบ 5 ชนิด ปริมาณความชุกชุม

ทั้ งหมด 63 ตัวตอตารางเมตร โดยสกุลที่พบมากที่สุด คือ หอยทราย สกุล Corbicula ตัวออนริ้นน้ํ าจื ด  

สกุล Chironomidae ตัวออนริ้น สกุล Bezzia และตัวออนแมลงชีปะขาว Family Baetidae มีปริมาณความชุกชุม  

14 ตัวตอตารางเมตร คิดเปนรอยละ 22.2 เทากัน รองลงมาคือ ตัวออนแมลงชีปะขาว Family Caenidae มีปริมาณ 

ความชุกชุม 7 ตัวตอตารางเมตร คิดเปนรอยละ 11.1 สวนในชวงฤดูแลงพบ 1 ชนิด คือ ตัวออนริ้นน้ําจืด สกุล 

Chironomus ความหนาแนนทั้งหมด 7 ตัวตอตารางเมตร 

3.3) W3 : คลองบางไผ จุดปลอยออกทะเล 

จากการวิเคราะหผลการสํารวจสัตวหนาดินในชวงฤดูฝนพบ 3 ชนิด ปริมาณความชุกชุม

ทั้งหมด 35 ตัวตอตารางเมตร โดยสกุลที่พบมากที่สุด คือ ตัวออนกุงทะเล Family Penaeidae และเพรียงหิน  

สกุล Balanus มีปริมาณความชุกชุม 14 ตัวตอตารางเมตร คิดเปนรอยละ 40.0 รองลงมาคือ ตัวออนปูเสฉวน Family 

Diogenidae มีปริมาณความชุกชุม 7 ตัวตอตารางเมตร คิดเปนรอยละ 20.0 สวนในชวงฤดูแลงพบ 5 ชนิด ปริมาณ

ความชุกชุมทั้งหมด 98 ตัวตอตารางเมตร โดยสกุลที่พบมากที่สุด คือ ไสเดือนทะเล Family Nereididae มีปริมาณ
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ความชุกชุม 35 ตัวตอตารางเมตร คิดเปนรอยละ 35.7 รองลงมาคือ ตัวออนริ้นน้ําจืด สกุล Chironomus มีปริมาณ

ความชุกชุม 28 ตัวตอตารางเมตร คิดเปนรอยละ 28.6 และตัวออนกุง Family Pasiphaeidae ปริมาณความชุกชุม  

21 ตัวตอตารางเมตร คิดเปนรอยละ 21.4 ตามลําดับ 

3.4) W4 : คลองพลา 

จากการวิเคราะหผลการสํารวจสัตวหนาดินในชวงฤดูแลงพบ 1 ชนิด คือ ไสเดือนน้ําจืด  

Family Naididae ปริมาณความชุกชุมทั้งหมด 7 ตัวตอตารางเมตร 
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ตารางที่ 3.6-12 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบสิง่มีชีวิตในน้ าผิวดินบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการในฤดฝูน และฤดูแล้ง  

องค์ประกอบสิ่งมีชีวิต 
W1 : คลองบางไผ่  
เหนือจุดปล่อยน้ าทิ้ง 

W2 : คลองบางไผ่  
ท้ายจุดปล่อยน้ าทิ้ง 

W3 : คลองบางไผ่  
จุดปล่อยออกทะเล 

W4 : คลองพลา 

ฤดูฝน ฤดูแล้ง ฤดูฝน ฤดูแล้ง ฤดูฝน ฤดูแล้ง ฤดูฝน ฤดูแล้ง 
แพลงก์ตอนพืช 

ความชุกชุมทัง้หมด (หน่วยต่อลกูบาศก์เมตร)1/ 16,241,714 4,518,528 8,554,052 2,199,960 2,556,632 1,052,689 - 5,031,650 
จ านวนชนิด 16 25 15 23 14 21 - 25 
ดัชนีความหลากหลาย 1.00 2.37 0.96 2.55 1.28 2.20 - 2.36 
สกุลที่พบมาก อันดับ 1 Scenedesmus  Scenedesmus  Scenedesmus  Oscillatoria  Chaetoceros  Oscillatoria  - Euglena  
สกุลที่พบมาก อันดับ 2 Phacus  Phacus  Surirella  Scenedesmus  Pleurosigma  Synedra  - Trachelomonas 
สกุลที่พบมาก อันดับ 3 Pediastrum  Euglena  Euglena  Pediastrum  Scenedesmus  Scenedesmus  - Closterium 

แพลงก์ตอนสัตว์ 
ความชุกชุมทัง้หมด (หน่วยต่อลกูบาศก์เมตร)2/ 37,800 36,000 20,524 20,979 123,454 30,022 - 153,372 
จ านวนชนิด 6 13 4 9 8 7 - 9 
ดัชนีความหลากหลาย 1.33 2.16 0.94 2.04 1.00 1.79 - 1.71 
สกุลที่พบมาก อันดับ 1 Centropyxis  Rotaria, Nauplius 

of Copepod  
Centropyxis Nauplius of Copepod  Nauplius of Copepod  Nauplius of Copepod  - Nauplius of 

Copepod  
สกุลที่พบมาก อันดับ 2 Nauplius of 

Copepod  
Arcella  Difflugia, Nauplius of 

Copepod  
Ostracod  Tintinnopsis, 

Brachionus  
Unknown Nematoda  - Rotaria  

สกุลที่พบมาก อันดับ 3 Difflugia  Centropyxis  Paramecium  Calanoid Copepod, 
Difflugia  

Favella, Polychaete 
Larva, Unknown 

Nematoda 

Calanoid Copepod, 
Bivalvia Larva  

- Centropyxis  

สัตว์หน้าดิน 
ความชุกชุมทัง้หมด (ตัวต่อตารางเมตร) 49 42 63 7 35 98 - 7 
จ านวนชนิด 6 4 5 1 3 5 - 1 
สกุล/กลุ่มที่พบ Chironomus  Family Naididae  Corbicula, Chironomus, 

Bezzia, Family Baetidae 
Chironomus  Family Penaeidae, 

Balanus  
Family Nereididae  - Family Naididae  

ที่มา :  บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
หมายเหตุ : 1/ หมายถึง เซลล์ (Cell) ต่อลูกบาศก์เมตร หรือ เส้นสาย (Filament) ต่อลูกบาศก์เมตร หรือ โคโลนี (Colony) ต่อลูกบาศก์เมตร 
 2/ หมายถึง ตัว (Individual) ต่อลูกบาศก์เมตร หรือ เซลล์ (Cell) ต่อลูกบาศก์เมตร 
 ช่วงฤดูฝน  ด าเนินการเก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  
 ช่วงฤดูแล้ง  ด าเนินการเก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
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สรุปผลการวิเคราะหองคประกอบสิ่งมีชีวิตในแหลงน้ําจืดในปจจุบัน พบวา แพลงกตอนในชวงฤดูฝน 

มีความชุกชุมมากกวาในชวงฤดูแลง เนื่องจากน้ําฝนซะเอาตะกอนดินหรือสารอินทรียบริเวณริมฝงคลองลงสูแหลงน้ํา

ทําใหเกิดการเพิ่มจํานวนของแพลงกตอนบางชนิด สงผลทําใหคาดัชนีความหลากหลายของแพลงกตอนในชวงฤดูฝน

ลดลง แตทั้งนี้ สกุลของแพลงกตอนที่พบทั้ง 2 ฤดู ไมมีความแตกตางกัน เปนสกุลที่สามารถพบไดในแหลงน้ําทั่วไป

หรือแหลงน้ําที่มีการปนเปอนของสารอินทรีย ซึ่งสอดคลองกับผลการสํารวจสัตวหนาดินที่พบชนิดที่สามารถมีชีวิต 

อยูในแหลงน้ําที่มีคณุภาพน้ําอยูในระดับต่ําถึงปานกลาง 

4) พืชน้ํา 

4.1) W1 : คลองบางไผ เหนือจุดปลอยน้ําทิ้ง 

จากการสํารวจในชวงฤดูฝนพบพืชน้ํา 10 ชนิด ไดแก บอน (Colocasia esculenta) ผักบุง 

(Ipomoea aquatica) กกสามเหลี่ยมใบใหญ (Actinoscirpus grossus) ผักแวน (Marsilea crenata) ไมยราบยักษ 

(Mimosa pigra) แพงพวยน้ํา (Jussiaea repens) ผักกูดเขากวาง (Ceratopteris thalictroides) หญาขน (Brachiaria 

mutica) ผักตบชวา (Eichornia crassipes) และธูปฤาษี (Typha angustifolia) สวนในชวงฤดูแลงพบพืชน้ํา 10 ชนิด 

ไดแก บอน (Colocasia esculenta) กระจูด (Lepironnia articulata) ผักแวน (Marsilea crenata) แพงพวยน้ํา 

(Jussiaea repens) หญาขน (Brachiaria mutica) หญาไซ (Leersia hexandra) แขม (Phragmites karka) เอ้ืองเพ็ดมา 

(Polygonum tomentosum)  สรอยทับทิม (Polygonum barbatum)  และผักตบชวา (Eichornia crassipes)  

ซึ่งสวนใหญเปนพืชที่ขึ้นตามริมน้ําพบไดในแหลงน้ําทั่วไป แสดงดังรูปท่ี 3.6-12 

4.2) W2 : คลองบางไผ ทายจุดปลอยน้ําทิ้ง 

จากการสํารวจในชวงฤดูฝนพบพืชน้ํา 6 ชนิด ไดแก  ผักบุ ง ( Ipomoea aquatica)  

กกสามเหลี่ยมใบใหญ (Actinoscirpus grossus) แพงพวยน้ํา (Jussiaea repens) หญาขน (Brachiaria mutica) 

ผักตบชวา (Eichornia crassipes) และธูปฤาษี (Typha angustifolia) สวนในชวงฤดูแลงพบพืชน้ํา 9 ชนิด ไดแก 

ผักบุง (Ipomoea aquatica) ผักบุงทะเล (Ipomoea pes-caprae) กกสามเหลี่ยมใบใหญ (Actinoscirpus grossus) 

ไมยราบยักษ (Mimosa pigra) หญาขน (Brachiaria mutica) หญาไซ (Leersia hexandra) แขม (Phragmites karka) 

สรอยทับทิม (Polygonum barbatum) และผักตบชวา (Eichornia crassipes) ซึ่งสวนใหญเปนพืชที่ข้ึนตามริมน้ํา 

พบไดในแหลงน้ําทั่วไปและแหลงท่ีอยูใกลชายฝงทะเล แสดงดังรูปท่ี 3.6-12 

4.3) W3 : คลองบางไผ จุดปลอยออกทะเล 

จากการสํารวจในชวงฤดูฝน พบพืชน้ําจํานวน 3 ชนิด ไดแก ผักบุงทะเล (Ipomoea pes-

caprae) กกสามเหลี่ยมใบใหญ (Actinoscirpus grossus) และโกงกางใบเล็ก (Rhizophora apiculata) สวนในชวง

ฤดูแลงพบพืชน้ําจํานวน 6 ชนิด ไดแก ผักบุงทะเล (Ipomoea pes-caprae) กกสามเหลี่ยมใบใหญ (Actinoscirpus 

grossus) หญาขน (Brachiaria mutica) หญาไซ (Leersia hexandra) โกงกางใบเล็ก (Rhizophora apiculata) และ

โกงกางใบใหญ (Rhizophora mucronata) ซึ่งสวนใหญเปนพืชที่ขึ้นตามริมน้ําพบไดในแหลงน้ําทั่วไปและแหลงที่อยู

ใกลชายฝงทะเล แสดงดังรูปท่ี 3.6-12 

4.4) W4 : คลองพลา 

จากการสํารวจในชวงฤดูแลง พบพืชน้ําจํานวน 9 ชนิด ไดแก ผักบุง (Ipomoea aquatica)  

กกสามเหลี่ยมเล็ก (Cyperus pilosus) กระเฉด (Neptunia oleracea) บัวสาย (Nymphaea lotus) ผัดปอดน้ํา (Ludwigia 
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adscendens)  แพงพวยน้ํ า  (Jussiaea repens)  หญ าขน (Brachiaria mutica)  หญ าไซ (Leersia hexandra)  

และจอกหูหนู (Salvinia cucullata) ซึ่งสวนใหญเปนพืชที่ข้ึนตามริมน้ําพบไดในแหลงน้ําทั่วไป แสดงดังรูปที่ 3.6-12 

  
ฤดูฝน (เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) ฤดูแลง (เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562) 

จุด W1 : คลองบางไผ เหนือจุดปลอยน้ําทิ้ง 

  
ฤดูฝน (เมื่อวันท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)  ฤดูแลง (เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562) 

จุด W2 : คลองบางไผ ทายจุดปลอยน้ําทิ้ง 

  
ฤดูฝน (เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) ฤดูแลง (เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562) 

จุด W3 : คลองบางไผ จุดปลอยออกทะเล 

  
จุด W4 : คลองพลา (ฤดูแลง) (เมือ่วันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562) 

รูปที่ 3.6-12 สภาพแหลงน้ําและพืชน้ําบริเวณพื้นที่ศึกษา 
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5) ปลา 

5.1) W1 : คลองบางไผ เหนือจุดปลอยน้ําทิ้ง 

จากการสํารวจในชวงฤดูฝน พบชนิดปลาทั้งหมด 3 ชนิด มีความหนาแนนรวม 75 ตัวตอไร 

และมีคาความอุดมสมบูรณ 9.654 กิโลกรัมตอไร โดยชนิดปลาที่พบมากที่สุด ไดแก ตะเพียนขาว (Barbonymus 

gonionotus)  ปลานิล (Oreochromis niloticus) และปลากดเหลือง (Hemibagrus spilopterus) ตามลําดับ  

สวนในชวงฤดูแลง พบชนิดปลาทั้งหมด 3 ชนิด มีความหนาแนนรวม 48 ตัวตอไร และมีคาความอุดมสมบูรณ 8.162 

กิโลกรัมตอไร โดยชนิดปลาที่พบมากที่สุด ไดแก ปลาหนามหลัง (Mystacoleucus sp.) ปลาน้ําฝาย (Sikukia sp.) และ

ปลากราย (Chitala ornata) แสดงดังรูปท่ี 3.6-13 

5.2) W2 : คลองบางไผ ทายจุดปลอยน้ําทิ้ง 

จากการสํารวจในชวงฤดูฝน พบชนิดปลาทั้งหมด 3 ชนิด มีความหนาแนนรวม 54 ตัวตอไร 

และมีคาความอุดมสมบูรณ 35.792 กิโลกรัมตอไร โดยชนิดปลาที่พบมากที่สุด คือ ตะเพียนขาว (Barbonymus 

gonionotus) ปลากะพง (Lutjanus argentimaculatus) และปลากดเหลือง (Hemibagrus spilopterus) ตามลําดับ 

สวนในชวงฤดูแลง พบชนิดปลาทั้งหมด 5 ชนิด มีความหนาแนนรวม 124 ตัวตอไร และมีคาความอุดมสมบูรณ 1.053 

กิโลกรัมตอไร โดยชนิดปลาที่พบมากที่สุด คือ ปลาน้ําฝาย (Sikukia sp.) รองลงมาพบปลาตะเพียนทราย (Puntius 

spilopterus) ตะเพียนขาว (Barbonymus gonionotus) ปลาหนามหลัง (Mystacoleucus sp.) และปลากดขาว 

(Hemibagrus sp.) ตามลําดับ แสดงดังรูปท่ี 3.6-13 

5.3) W3 : คลองบางไผ จุดปลอยออกทะเล 

จากการสํารวจในชวงฤดูฝน พบชนิดปลาทั้งหมด 5 ชนิด มีความหนาแนนรวม 27 ตัวตอไร 

และมีคาความอุดมสมบูรณ 1.817 กิโลกรัมตอไร โดยชนิดปลาที่พบมากที่สุด คือ ปลากระบอก (Liza subviridis)  

ปลาบู (Glossogobius sp.) ปลาแปน (Leiognathus sp.) ปลาแปนเบี้ย (Secutor sp.) และปลากะพงขางปาน 

(Lutjanus russllii) ตามลําดับ ในชวงฤดูแลง พบชนิดปลาทั้งหมด 12 ชนิด มีความหนาแนนรวม 2,667 ตัวตอไร และ 

มีคาความอุดมสมบูรณ 1.255 กิโลกรัมตอไร โดยชนิดปลาที่พบมากที่สุด คือ ปลาน้ําหมึก (Opsarius pulchellus) 

รองลงมาพบปลาดอกหมาก (Gerres sp.) ปลาตะกรับ (Scatophagus argus) ปลาบู (Acanthogobius sp.) ปลาเข็ม 

(Dermogenys pusilla)  ปลาข าง เงิน (Atherinomorus sp.)  ปลาหนามหลั ง  (Mystacoleucus sp.)  ปลานิล 

(Oreochromis niloticus) ปลาไสตัน (Stolephorus sp.) ปลาบูกลวย (Stigmatogobius sp.) ปลากะพงขางปาน 

(Lutjanus russllii) และปลากระบอก (Liza subviridis) ตามลําดับ แสดงดังรูปท่ี 3.6-13 

5.4) W4 : คลองพลา 

จากการสํารวจในชวงฤดูแลง พบชนิดปลาทั้งหมด 5 ชนิด มีความหนาแนนรวม 2,333 ตัว

ตอไร และมีคาความอุดมสมบูรณ 17.785 กิโลกรัมตอไร โดยชนิดปลาที่พบมากที่สุด คือ ปลากริมควาย (Trichopsis 

viiaia) รองลงมาพบปลานิล (Oreochromis niloticus) ปลาซิวหางแดง (Rasbora borapetensis) ปลาชอน 

(Channa striata) และปลากระดี่หมอ (Trichopodus trichopterus) ตามลําดับ แสดงดงัรูปท่ี 3.6-13 
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ปลาตะเพียนขาว (Barbonymus gonionotus) ปลานิล (Oreochromis niloticus) 

จุด W1 : คลองบางไผ เหนือจุดปลอยน้ําทิ้ง 

  
ปลากะพง (Lutjanus argentimaculatus) ปลากดเหลือง (Hemibagrus spilopterus) 

จุด W2 : คลองบางไผ ทายจุดปลอยน้ําทิ้ง 

  
ปลากะพงขางปาน (Lutjanus russllii) ปลากระบอก (Liza subviridis) 

จุด W3 : คลงบางไผ จุดปลอยออกทะเล 

 อ  

ปลาซิวหางแดง (Rasbora borapetensis) ปลากริมควาย (Trichopsis viiaia) 

จุด W4 : คลองพลา 

รูปที่ 3.6-13 ตัวอยางชนิดปลาที่พบบริเวณพื้นที่ศกึษา 
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3.6.2.2 นิเวศวิทยาทางทะเล 

(1) ขอบเขตการศึกษา 

รวบรวมขอมูลองคประกอบสิ่งมีชีวิตในน้ําทะเล จากขอมูลทุติยภูมิที่มีการสํารวจน้ําทะเลบริเวณ

พื้นที่ศึกษา พรอมทั้งดําเนินการสํารวจภาคสนามในพื้นที่ศึกษา เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานประกอบการประเมิน 

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ 

(2) วิธีการศึกษา 

1) ขอมูลทุติยภูมิ 

 รวบรวมขอมูลแพลงกตอนพืช แพลงกตอนสัตว และสัตวหนาดินจากรายงานที่เก่ียวของ 

 ขอมูลปะการังและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ จากศูนยวิจัยและพัฒนา

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยฝงตะวันออก 

 ขอมูลพะยูนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง จากกรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝง  

2) ขอมูลปฐมภูมิ 

การเก็บตัวอยางนิเวศวิทยาทางทะเลของโครงการมีวัตถุประสงคเพื่อใหไดขอมูลพื้นฐาน 

(Baseline) กอนการกอสรางโครงการ โดยจุดเก็บตัวอยางในขั้นการศึกษานี้ จะกําหนดใหเปนจุดติดตามตรวจสอบ 

(Monitoring) ในระยะดําเนินการตอไป สําหรับการสํารวจนิเวศวิทยาทางทะเลของโครงการ มีรายละเอียดดังนี ้

 จุดเก็บตัวอยางนิเวศวิทยาน้ําทะเล ไดกําหนดจุดเก็บตัวอยางในทะเล จํานวน 6 จุด  

ซึ่งเปนจุดเดียวกับจุดเก็บตัวอยางคุณภาพน้ําทะเล จุดเก็บตัวอยางนิเวศวิทยาทางทะเล

แสดงดังรูปที่ 3.6-14 

 ระยะเวลาการเก็บตัวอยาง เก็บตัวอยาง 2 ครั้ง ไดแก ครั้งที่ 1 ฤดูฝน วันที่ 19 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2562 และฤดูแลง วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

 ดัชนีที่สํารวจและวิเคราะห ไดแก ชนิด จํานวน ความหนาแนน ความชุกชุม และ 

ความหลากหลายทางชนิดพันธุ 

 วิธีการเก็บตัวอยาง  

 แพลงกตอน การเก็บตัวอยางนิเวศวิทยาทางทะเลเพื่อวิเคราะหหาชนิดและปริมาณ

แพลงกตอน ดําเนินการโดยใชถุงลากแพลงกตอน (Plankton Net) รูปกรวย เสนผาน

ศูนยกลางปากถุงประมาณ 30 เซนติเมตร ถุงลากแพลงกตอน (Plankton Net) สําหรับ

เก็บแพลงกตอนพืชขนาดตาถี่ 20 ไมครอน และสําหรับการเก็บแพลงกตอนสัตวมีขนาด

ตาถี่ 70 ไมครอน ปลายกรวยมีกระเปาะสําหรับรองรับปริมาณแพลงกตอนที่กรองได 

โดยในการเก็บตัวอยางไดทําการตรวจวัดคาความโปรงแสงของน้ําทะเล ณ จุดเก็บ

ตัวอยางกอน หลังจากนั้นจึงเก็บตัวอยางโดยลาก Plankton Net ตามระดับความลึกที่วัด

คาความโปรงแสง ตัวอยางแพลงกตอนที่กรองไดนําไปใสขวด หลังจากนั้นรักษาสภาพ
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ตัวอยางดวยสารละลายฟอรมาลีนเขมขนที่ปรับสภาพเปนกลาง (Buffered Formalin) 

ลงในขวดตัวอยางจนกระทั่งตัวอยางมีความเขมขนของสารละลายฟอรมาลีนประมาณ

รอยละ 5 สําหรับแพลงกตอนพืช และรอยละ 7 สําหรับแพลงกตอนสัตว เขยาเบาๆ  

ใหเขากัน และนําสงหองปฏิบัติการวิเคราะห  

 คํานวณความหลากหลายทางชนิดพันธุ (Species Diversity Index) ของแพลงกตอน

พืช และแพลงกตอนสัตว โดยใชสมการ Shannon–Wiener Index (Shannon และ 

Wiener, 1963)2  

 สําหรับเกณฑในการพิจารณาคาดัชนีความหลากหลายนั้น อางอิงตามขอเสนอแนะของ 

Wilhm and Dorris ในป  1968 ซึ่ ง กําหนดเกณฑในการพิจารณาคาดัชนีความ

หลากหลายเชนเดียวกับหัวขอนิเวศวทิยาน้ําผิวดิน  

 สัตวหนาดิน การเก็บตัวอยางสัตวหนาดิน (Benthos) เพ่ือวิเคราะหหาชนิดและปริมาณ

สัตวหนาดิน ดําเนินการโดยแยกจากตัวอยางตะกอนดินที่เก็บจากพื้นทะเลดวยเคร่ืองมือ 

Petersen Grab ขนาด 8.0x8.5 นิ้ว รอนตัวอยางผานตะแกรง ขนาด 0.5 มิลลิเมตร  

นําตัวอยางตะกอนดินที่รอนไดใสขวดตัวอยาง รักษาสภาพตัวอยางโดยใสสารละลาย

ฟอรมาลีนเขมขนในขวดตัวอยาง ใหมีความเขมขนของสารละลายฟอรมาลีนในตัวอยาง

ดิน ประมาณรอยละ 10 ปดปากขวดใหสนิท นําสงตัวอยางเพ่ือแยกชนิดและปริมาณ

ของสัตวหนาดินในหองปฏิบัติการตอไป 

  

                                                           
 

2 Shannon, E.R. and Wiener, W., The mathematical theory of Communication, University of IIinoise press, Urbana llinois, 1963. 
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SW1 : จุดทีไ่ดรบัผลกระทบจากโครงการ ดานทิศใต 

ของทางวิ่งที่ 1 ระยะหางจากชายฝง 300 เมตร 

 

 
SW4 : จุดที่อาจจะไมไดรับผลกระทบโดยตรงจากโครงการ  

ดานทิศตะวันตกเฉียงใตของทางวิ่งที่ 1  

ระยะหางจากชายฝง 500 เมตร 

 
SW2 : จุดทีไ่ดรบัผลกระทบจากโครงการ ดานทิศใต 

ของทางวิ่งที่ 2 ระยะหางจากชายฝง 300 เมตร 

 
SW5 : จุดที่อาจจะไมไดรับผลกระทบโดยตรงจากโครงการ  

ดานทิศใตของทางวิ่งที่ 2 ระยะหางจากชายฝง  

500 เมตร 

 
SW3 : จุดทีไ่ดรบัผลกระทบจากโครงการ ดานทิศตะวันออกเฉียงใต

ของทางวิ่งที่ 2 ระยะหางจากชายฝง 300 เมตร 

 
SW6 : จุดที่อาจจะไมไดรับผลกระทบโดยตรงจากโครงการ  

ดานทิศตะวันออกเฉียงใตของทางวิ่งที่ 2  

ระยะหางจากชายฝง 500 เมตร 

รูปที่ 3.6-14 จุดเก็บตัวอยางคุณภาพน้ําทะเลและนิเวศวิทยาทางทะเลของโครงการ  
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(3) ผลการศึกษา 

1) ขอมูลทุติยภูมิ 

1.1) ขอมูลปะการังบริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ 

การรวบรวมขอมูลปะการังบริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ จากศูนยวิจัยและพัฒนา

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยฝงตะวันออก พบวา จากการติดตามสถานการณปะการังฟอกขาวอันเนื่องมาจาก 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในพ้ืนที่หาดพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง เม่ือวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  

ที่ระดับความลึก 1.5-3.0 เมตร อุณหภูมิน้ําทะเล 30.3 องศาเซลเซียส พบปะการังมีชีวิตครอบคลุมพื้นที่รอยละ 30 

ปะการังตายรอยละ 60 และพื้นทรายรอยละ 10 สวนใหญปะการังมีสีซีดจางประมาณรอยละ 50 ฟอกขาวแบบสมบูรณ 

รอยละ 10 และปะการังตายจากการฟอกขาวรอยละ 10 ของปะการังมีชีวิต ปะการังที่มีสีซีดจางและฟอกขาว ไดแก 

ปะการังโขด (Porites sp.) ปะการังชองเหลี่ยม (Favites sp.) ปะการังวงแหวน (Favia sp.) และปะการังจาน 

(Turbinaria sp.) แสดงดังรูปท่ี 3.6-15 
 

สภาพปะการังบริเวณหาดพลา ปะการังฟอกขาว 

ปะการังจาน (Turbinaria sp.) ปะการังชองเหลี่ยม (Favites sp.) 

ที่มา : ศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยฝงตะวันออก (ศวทอ.), พ.ศ. 2562 

รูปที่ 3.6-15 ตัวอยางปะการังในพื้นท่ีหาดพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
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1.2) ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและสัตวทะเลหายาก 

จากขอมูลทรัพยากรทางทะเลและสัตวทะเลหายาก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  

พ.ศ. 2556 แสดงดังรูปท่ี 3.6-16 มีรายละเอียดดังนี ้

 แหลงหญาทะเล ที่อยูใกลเคียงพื้นที่โครงการ ไดแก บริเวณพื้นที่ดานทิศใต 

ของทางวิ่งทางขับที่ 1 ระยะหางประมาณ 1,000 เมตร และอยูหางจากทางวิ่ง 

และทางขับที่ 2 ประมาณ 1,500 เมตร 

 แหลงปะการัง ที่อยู ใกล เคียงพื้นที่ โครงการ ไดแก  เกาะแสมสาร มีพื้นที ่

แนวปะการัง 339.1 ไร เกาะแรด มีพ้ืนที่แนวปะการัง 116.8 ไร เกาะจาน มีพ้ืนที่

แนวปะการัง 86.5 ไร และเกาะโรงหนัง-โรงโขน มีพื้นที่แนวปะการัง 31.9 ไร  

 แหลงอาศัยสัตวทะเลหายาก แหลงอาศัยของสัตวทะเลหายากที่อยูใกลพื้นที่

โครงการ คือ แหลงอาศัยของเตาทะเล บริเวณเกาะครามใหญ หางจากพื้นที่

โครงการประมาณ 13 กิโลเมตร 
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ที่มา : ระบบฐานขอมูลกลางและมาตรฐานขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

รูปที่ 3.6-16 แผนที่ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและสัตวทะเลหายาก 
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 พะยูน 

จากหลักฐานการพบเห็นพะยูนฝงอาวไทย พบวา มีพะยูนอาศัยอยูตั้งแตจังหวัด

ชลบุรี ระยอง จันทบุร ีไปจนถึงจังหวัดตราด ในฝงทะเลดานตะวันออก สวนฝงอาวไทยดานตะวันตกพบทีจ่ังหวัดชมุพร 

สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช และปตตานี ทั้งนี้ ฐานขอมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ป พ.ศ. 2522 - 

2546 ระบุวาพบซากพะยูนตายเนื่องจากติดอวนลอยในจังหวัดระยองถึงรอยละ 16 รองลงมา คือ บริเวณจังหวัดตราด 

รอยละ 9 ซึ่งบริเวณฝงอาวไทยพบซากพะยูนถึง 9 จังหวัดดวยกัน ไดแก ตราด จันทบุร ีระยอง ชลบุร ีชุมพร สุราษฎร

ธานี  นครศรีธรรมราช สงขลา และปตตานี เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2546-2547 มีการสํารวจพบพะยูน 

ที่อาวมะขามปอม จังหวัดระยอง และที่บริเวณบานสะพานหินถึงบานไมรูด จังหวัดตราด จากขอมูลกรมทรัพยากร 

ทางทะเลและชายฝงในป พ.ศ. 2552 ไดมีการประเมินประชากรสัตวทะเลหายากในกลุมพะยูนทางฝงอาวไทย พบวา 

มีประชากรประมาณ 35 ตัว ซึ่งนอยกวาประชากรของพะยูนทางฝงทะเลอันดามัน โดยประชากรของพะยูนที่พบ

แบงเปนบริเวณอาวไทยตะวันออก ตั้งแตจังหวัดชลบุรีถึงตราดพบ 20 ตัว อาวไทยตอนกลาง ตั้งแตจังหวัด

ประจวบคีรีขันธถึงสุราษฎรธานีพบ 10 ตัว และอาวไทยตอนลาง ตั้งแตจังหวัดนครศรีธรรมราชถึงนราธิวาสพบ 5 ตัว 

จากขอมูลสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝงและปาชายเลน ในป พ.ศ. 2553 รายงานวา พบพะยูน

บริเวณแนวหญาทะเลในพ้ืนที่ร็อคการเดนรีสอรท (อาวมะขามปอม) อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

จากรายงานสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ. 2550-2554 บริเวณ 

อาวไทย พบพะยูนมีจํานวนรวม 14-21 ตัว บริเวณหาดไมรูดและเกาะกูด จังหวัดตราด และปากน้ําประแสร จังหวัด

ระยอง และจันทบุรี มีจํานวนประชากรพะยูนคงที่ สวนบริเวณอาวไทยตอนบนพบพะยูนจํานวน 4-6 ตัว บริเวณ 

อาวสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในขณะที่บริเวณอาวไทยตอนกลางพบพะยูนบริเวณอาวทุงคา-สวี จังหวัดชุมพร จํานวน  

2-3 ตัว และบริเวณอาวพุมเรียง อําเภอไชยา เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี (อาวดอนสัก) และนครศรีธรรมราช  

(อาวขนอม) จํานวน 20-30 ตัว และบริเวณอาวไทยตอนลางพบพะยูนบริเวณอาวปตตานี จังหวัดปตตานี จํานวน  

1-2 ตัว ไมมีการเปลี่ยนแปลงของประชากรพะยูนในพื้นที่ 

การสืบคนขอมูลการแพรกระจายของพะยูน จากรายงานการสํารวจในปงบประมาณ  

พ.ศ. 2561-2562 ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พบวา ในพ้ืนที่รับผิดชอบของศนูยวิจัยและพัฒนาทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝงอาวไทยตะวันออก พบประชากรพะยูนจํานวน 16 ตัว ซึ่งพื้นที่ที่พบ คือ จังหวัดชลบุรี  

(อาวสัตหีบ) และไมพบพะยูนในพื้นที่อาวไทยตอนบน รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.6-13 และการแพรกระจายของ

ประชากรพะยูนในแหลงหญาทะเลป พ.ศ. 2561-2562 แสดงดังรูปที่ 3.6-17 

ตารางที่ 3.6-13 สถิติจํานวนประชากรพะยูนในธรรมชาติ พ.ศ. 2561-2562 

พื้นที่รับผิดชอบ จังหวัด จํานวน (ตัว) 

ศูนยวจิัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล - จังหวัดตราด (หาดไมรดู และเกาะกูด) 5 

และชายฝงอาวไทยตะวันออก - จังหวัดจันทบุรี (อาวคุงกระเบน) 3 

 - จังหวัดระยอง (อาวมะขามปอม ปากน้ําประแส) 5 

 - จังหวัดชลบุรี (อาวสตัหีบ) 3 

ศูนยวจิัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล - ไมพบในพ้ืนที่อาวไทยตอนบน 0 

และชายฝงอาวไทยตอนบน   

ที่มา : รายงานประจําป 2562, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
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การแพรกระจายของประชากรพะยูนในแหลงหญาทะเล พ.ศ. 2561 

การแพรกระจายของประชากรพะยูนในแหลงหญาทะเล พ.ศ. 2562 

ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, พ.ศ. 2562 

รูปที่ 3.6-17 การแพรกระจายของประชากรพะยูนในแหลงหญาทะเล พ.ศ. 2561-2562 
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2) ขอมูลปฐมภูมิ 

การวิเคราะหองคประกอบสิ่งมีชีวิตในน้ําทะเลในปจจุบัน ไดแก แพลงกตอนพืช แพลงกตอนสัตว 

และสัตวหนาดิน โดยตรวจวิเคราะหจํานวน 6 จุด ซึ่งเปนจุดเดียวกันกับจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําทะเล โดยสํารวจ 

ในชวงฤดูฝน เม่ือวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 และฤดูแลง เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 รายละเอียดแสดงดัง 

ตารางที่ 3.6-14 (รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก 3-8) สรุปไดดังนี ้

2.1) แพลงกตอนพชื 

SW1 : จุดทีไ่ดรบัผลกระทบจากโครงการ ดานทิศใตของทางวิ่งที่ 1  

ระยะหางจากชายฝง 300 เมตร 

ในชวงฤดูฝนพบแพลงกตอนพืชจํานวน 30 ชนิด ปริมาณความชุกชุมทั้งหมด 4,373,791 

หนวยตอลูกบาศกเมตร โดยสกุลที่พบมากที่สุด คือ ไดอะตอม สกุล Rhizosolenia มีปริมาณความชุกชุม 2,092,219 

หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 47.8 รองลงมาคือ ไดอะตอม สกุล Chaetoceros มีปริมาณความชุกชุม 

555,477 หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 12.7 และไดอะตอม สกุล Thalassionema มีปริมาณความชุกชุม 

520,998 หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 11.9 ตามลําดับ โดยมีคาดัชนีความหลากหลาย เทากับ 1.93 

ในชวงฤดูแลงพบแพลงกตอนพืชจํานวน 26 ชนิด ปริมาณความชุกชุมทั้งหมด 1,326,699 

หนวยตอลูกบาศกเมตร โดยสกุลที่พบมากที่สุด คือ ไดอะตอม สกุล Chaetoceros มีปริมาณความชุกชุม 461,901 

หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 34.8 รองลงมาคือ ไดโนแฟลเจลเลต สกุล Peridinium มีปริมาณความชุกชุม 

324,021 หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 24.4 และสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน สกุล Oscillatoria มีปริมาณ

ความชุกชุม 129,057 หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 9.7 ตามลําดับ โดยมีคาดัชนีความหลากหลาย  

เทากับ 2.10 

SW2 : จุดทีไ่ดรบัผลกระทบจากโครงการ ดานทิศใตของทางวิ่งที่ 2  

ระยะหางจากชายฝง 300 เมตร 

ในชวงฤดูฝนพบแพลงกตอนพืชจํานวน 30 ชนิด ปริมาณความชุกชุมทั้งหมด 6,926,786 

หนวยตอลูกบาศกเมตร โดยสกุลที่พบมากที่สุด คือ ไดอะตอม สกุล Rhizosolenia มีปริมาณความชุกชุม 3,387,648 

หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 48.9 รองลงมาคือ ไดอะตอม สกุล Guinardia มีปริมาณความชุกชุม 857,891 

หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 12.4 และไดอะตอม สกุล Thalassionema มีปริมาณความชุกชุม 855,202 

หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 12.3 ตามลําดับ โดยมีคาดัชนีความหลากหลาย เทากับ 1.90  

ในชวงฤดูแลงพบแพลงกตอนพืชจํานวน 28 ชนิด ปริมาณความชุกชุมทั้งหมด 1,551,506 

หนวยตอลูกบาศกเมตร โดยสกุลที่พบมากที่สุด คือ ไดอะตอม สกุล Chaetoceros มีปริมาณความชุกชุม 444,444 

หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 28.6 รองลงมาคือ ไดโนแฟลเจลเลต สกุล Peridinium มีปริมาณความชุกชุม 

358,007 หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 23.1 และไดอะตอม สกุล Cyclotella มีปริมาณความชุกชุม 182,873 

หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 11.8 ตามลําดับ โดยมีคาดัชนีความหลากหลาย เทากับ 2.25 
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SW3 : จุดทีไ่ดรบัผลกระทบจากโครงการ ดานทิศตะวันออกเฉียงใตของทางว่ิงที่ 2  

ระยะหางจากชายฝง 300 เมตร 

ในชวงฤดูฝนพบแพลงกตอนพืชจํานวน 30 ชนิด ปริมาณความชุกชุมทั้งหมด 3,840,695 

หนวยตอลูกบาศกเมตร โดยสกุลที่พบมากที่สุด คือ ไดอะตอม สกุล Rhizosolenia มีปริมาณความชุกชุม 1,874,059 

หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 48.8 รองลงมาคือ ไดอะตอม สกุล Thalassionema มีปริมาณความชุกชุม 

482,596 หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 12.6 และไดอะตอม สกุล Chaetoceros มีปริมาณความชุกชุม 

434,799 หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 11.3 ตามลําดับ โดยมีคาดัชนีความหลากหลาย เทากับ 1.91 

ในชวงฤดูแลงพบแพลงกตอนพืชจํานวน 28 ชนิด ปริมาณความชุกชุมทั้งหมด 1,971,700 

หนวยตอลูกบาศกเมตร โดยสกุลที่พบมากที่สุด คือ ไดโนแฟลเจลเลต สกุล Peridinium มีปริมาณความชุกชุม 552,096 

หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 28.0 รองลงมาคือ ไดอะตอม สกุล Cyclotella มีปริมาณความชุกชุม 383,302 

หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 19.4 และไดอะตอม สกุล Chaetoceros มีปริมาณความชุกชุม 267,799 หนวย

ตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 13.6 ตามลําดับ โดยมีคาดัชนีความหลากหลาย เทากับ 2.41 

SW4 : จุดที่อาจจะไมไดรับผลกระทบโดยตรงจากโครงการ ดานทิศตะวันตกเฉียงใต 

ของทางว่ิงที่ 1 ระยะหางจากชายฝง 500 เมตร 

ในชวงฤดูฝนพบแพลงกตอนพืชจํานวน 30 ชนิด ปริมาณความชุกชุมทั้งหมด 6,244,676 

หนวยตอลูกบาศกเมตร โดยสกุลที่พบมากที่สุด คือ ไดอะตอม สกุล Rhizosolenia มีปริมาณความชุกชุม 2,669,891 

หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 42.7 รองลงมาคือ ไดอะตอม สกุล Chaetoceros มีปริมาณความชุกชุม 

935,777 หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 15.0 และไดอะตอม สกุล Guinardia มีปริมาณความชุกชุม 477,607 

หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 7.6 ตามลําดับ โดยมีคาดัชนีความหลากหลาย เทากับ 2.21  

ในชวงฤดูแลงพบแพลงกตอนพืชจํานวน 28 ชนิด ปริมาณความชุกชุมทั้งหมด 1,348,026 

หนวยตอลูกบาศกเมตร โดยสกุลที่พบมากที่สุด คือ ไดอะตอม สกุล Chaetoceros มีปริมาณความชุกชุม 359,615 

หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 26.7 รองลงมาคือ ไดโนแฟลเจลเลต สกุล Peridinium มีปริมาณความชุกชุม 

301,483 หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 22.4 และไดอะตอม สกุล Cyclotella มีปริมาณความชุกชุม 130,053 

หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 9.6 ตามลําดับ โดยมีคาดัชนีความหลากหลาย เทากับ 2.42 

SW5 : จุดที่อาจจะไมไดรับผลกระทบโดยตรงจากโครงการ ดานทิศใตของทางว่ิงที่ 2 

ระยะหางจากชายฝง 500 เมตร 

ในชวงฤดูฝนพบแพลงกตอนพืชจํานวน 30 ชนิด ปริมาณความชุกชุมทั้งหมด 6,341,559 

หนวยตอลูกบาศกเมตร โดยสกุลที่พบมากที่สุด คือ ไดอะตอม สกุล Rhizosolenia มีปริมาณความชุกชุม 2,779,995 

หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 43.9 รองลงมาคือ ไดอะตอม สกุล Chaetoceros มีปริมาณความชุกชุม 

795,816 หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 12.5 และไดอะตอม สกุล Thalassionema มีปริมาณความชุกชุม 

655,469 หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 10.3 ตามลําดับ โดยมีคาดัชนีความหลากหลาย เทากบั 2.21  

ในชวงฤดูแลงพบแพลงกตอนพืชจํานวน 25 ชนิด ปริมาณความชุกชุมทั้งหมด 1,018,545 

หนวยตอลูกบาศกเมตร โดยสกุลที่พบมากที่สุด คือ ไดอะตอม สกุล Chaetoceros มีปริมาณความชุกชุม 324,855 

หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 31.9 รองลงมาคือ ไดโนแฟลเจลเลต สกุล Peridinium มีปริมาณความชุกชุม 
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246,635 หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 24.2 และไดอะตอม สกุล Cyclotella มีปริมาณความชุกชุม 146,423 

หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 14.4 ตามลําดับ โดยมีคาดัชนีความหลากหลาย เทากับ 2.19 

SW6 : จุดที่อาจจะไมไดรับผลกระทบโดยตรงจากโครงการ ดานทิศตะวันออกเฉียงใต 

ของทางว่ิงที่ 2 ระยะหางจากชายฝง 500 เมตร 

ในชวงฤดูฝนพบแพลงกตอนพืชจํานวน 30 ชนิด ปริมาณความชุกชุมทั้งหมด 5,957,529 

หนวยตอลูกบาศกเมตร โดยสกุลที่พบมากที่สุด คือ ไดอะตอม สกุล Rhizosolenia มีปริมาณความชุกชุม 2,523,567 

หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 42.4 รองลงมาคือ ไดอะตอม สกุล Chaetoceros มีปริมาณความชุกชุม 

928,662 หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 15.6 และไดอะตอม สกุล Thalassionema มีปริมาณความชุกชุม 

532,484 หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 8.9 ตามลําดับ โดยมีคาดัชนีความหลากหลาย เทากับ 2.18  

ในชวงฤดูแลงพบแพลงกตอนพืชจํานวน 30 ชนิด ปริมาณความชุกชุมทั้งหมด 1,756,844 

หนวยตอลูกบาศกเมตร โดยสกุลที่พบมากที่สุด คือ ไดโนแฟลเจลเลต สกุล Peridinium มีปริมาณความชุกชุม 390,908 

หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 22.2 รองลงมาคือ ไดอะตอม สกุล Cyclotella มีปริมาณความชุกชุม 262,515 

หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 14.9 และไดอะตอม สกุล Guinardia มีปริมาณความชุกชุม 200,155 หนวย 

ตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 11.4 ตามลําดับ โดยมีคาดัชนีความหลากหลาย เทากับ 2.65 

2.2) แพลงกตอนสัตว 

SW1 : จุดทีไ่ดรบัผลกระทบจากโครงการ ดานทิศใตของทางวิ่งที่ 1  

ระยะหางจากชายฝง 300 เมตร 

ในชวงฤดูฝนพบแพลงกตอนสัตวจํานวน 11 ชนิด ปริมาณความชุกชุมทั้งหมด 115,236 

หนวยตอลูกบาศกเมตร โดยสกุลที่พบมากที่สุด คือ ตัวออนระยะนอเพลียสของโคพีพอด (Nauplius of Copepod)  

มีปริมาณความชุกชุม 37,245 หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 32.3 รองลงมาคือ โคพีพอดกลุม Harpacticoida  

มีปริมาณความชุกชุม 15,097 หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 13.1 และตัวออนหอยสองฝา (Bivalvia Larva)  

มีปริมาณความชุกชุม 14,599 หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 12.7 ตามลําดับ โดยมีคาดัชนีความหลากหลาย 

เทากับ 2.01  

ในชวงฤดูแลงพบแพลงกตอนสัตวจํานวน 9 ชนิด ปริมาณความชุกชุมทั้งหมด 418,269 

หนวยตอลูกบาศกเมตร โดยสกุลที่พบมากที่สุด คือ ตัวออนระยะนอเพลียสของโคพีพอด (Nauplius of Copepod)  

มีปริมาณความชุกชุม 126,351 หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 30.2 รองลงมาคือ ตัวออนหอยฝาเดียว 

(Gastropod larva) มีปริมาณความชุกชุม 106,912 หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 25.6 และโคพีพอด 

กลุม Calanoida มีปริมาณความชุกชุม 57,995 หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 13.9 ตามลําดับ โดยมีคาดัชน ี

ความหลากหลาย เทากับ 1.86 

SW2 : จุดทีไ่ดรบัผลกระทบจากโครงการ ดานทิศใตของทางวิ่งที่ 2  

ระยะหางจากชายฝง 300 เมตร 

ในชวงฤดูฝนพบแพลงกตอนสัตวจํานวน 13 ชนิด ปริมาณความชุกชุมทั้งหมด 373,183 

หนวยตอลูกบาศกเมตร โดยสกุลที่พบมากที่สุด คือ ตัวออนระยะนอเพลียสของโคพีพอด (Nauplius of Copepod)  

มีปริมาณความชุกชุม 76,990 หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 20.6 รองลงมาคือ โปรโตซัว สกุล Tintinnopsis 

มีปริมาณความชุกชุม 58,891 หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 15.8 และโคพีพอดกลุม Harpacticoida  
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มีปริมาณความชุกชุม 56,173 หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 15.0 ตามลําดับ โดยมีคาดัชนีความหลากหลาย 

เทากับ 2.23  

ในชวงฤดูแลงพบแพลงกตอนสัตวจํานวน 10 ชนิด ปริมาณความชุกชุมทั้งหมด 317,990 

หนวยตอลูกบาศกเมตร โดยสกุลที่พบมากที่สุด คือ ตัวออนระยะนอเพลียสของโคพีพอด (Nauplius of Copepod)  

มีปริมาณความชุกชุม 104,430 หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 32.8 รองลงมาคือ ตัวออนหอยฝาเดียว 

(Gastropod larva) มีปริมาณความชุกชุม 70,139 หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 22.1 และโคพีพอด 

กลุม Calanoida มีปริมาณความชุกชุม 40,576 หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 12.8 ตามลําดับ โดยมีคาดัชน ี

ความหลากหลาย เทากับ 1.87 

SW3 : จุดทีไ่ดรบัผลกระทบจากโครงการ ดานทิศตะวันออกเฉียงใตของทางว่ิงที่ 2  

ระยะหางจากชายฝง 300 เมตร 

ในชวงฤดูฝนพบแพลงกตอนสัตวจํานวน 13 ชนิด ปริมาณความชุกชุมทั้งหมด 263,693 

หนวยตอลูกบาศกเมตร โดยสกุลที่พบมากที่สุด คือ โปรโตซัว สกุล Tintinnopsis มีปริมาณความชุกชุม 41,435 หนวย 

ตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 15.7 รองลงมาคือ ตัวออนระยะนอเพลียสของโคพีพอด (Nauplius of Copepod)  

มีปริมาณความชุกชุม 30,786 หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 11.7 และตัวออนหอยฝาเดียว (Gastropod 

larva) มีปริมาณความชุกชุม 29,678 หนวยตอลูกบาศก เมตร คิดเปนรอยละ 11.2 ตามลําดับ โดยมีคาดัชน ี

ความหลากหลาย เทากับ 2.36  

ในชวงฤดูแลงพบแพลงกตอนสัตวจํานวน 15 ชนิด ปริมาณความชุกชุมทั้งหมด 535,608 

หนวยตอลูกบาศกเมตร โดยสกุลที่พบมากที่สุด คือ ตัวออนระยะนอเพลียสของโคพีพอด (Nauplius of Copepod) 

และโคพีพอดกลุม Calanoida มีปริมาณความชุกชุม 154,285 หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 28.8 เทากัน 

รองลงมาคือ ตัวออนหอยสองฝา (Bivalvia Larva) มีปริมาณความชุกชุม 41,333 หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปน 

รอยละ 7.7 และตัวออนหอยฝาเดียว (Gastropod larva) มีปริมาณความชุกชุม 32,552 หนวยตอลูกบาศกเมตร  

คิดเปนรอยละ 6.1 ตามลําดับ โดยมีคาดัชนีความหลากหลาย เทากับ 2.02 

SW4 : จุดที่อาจจะไมไดรับผลกระทบโดยตรงจากโครงการ ดานทิศตะวันตกเฉียงใต 

ของทางว่ิงที่ 1 ระยะหางจากชายฝง 500 เมตร 

ในชวงฤดูฝนพบแพลงกตอนสัตวจํานวน 9 ชนิด ปริมาณความชุกชุมทั้งหมด 217,883 

หนวยตอลูกบาศกเมตร โดยสกุลที่พบมากที่สุด คือ ตัวออนระยะนอเพลียสของโคพีพอด (Nauplius of Copepod)  

มีปริมาณความชุกชุม 77,975 หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 35.8 รองลงมาคือ โคพีพอดกลุม Calanoida  

มีปริมาณความชุกชุม 36,989 หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 17.0 และตัวออนหอยฝาเดียว มีปริมาณความ 

ชุกชุม 25,840 หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 11.9 ตามลําดับ โดยมีคาดัชนีความหลากหลาย เทากับ 1.89  

ในชวงฤดูแลงพบแพลงกตอนสัตวจํานวน 12 ชนิด ปริมาณความชุกชุมทั้งหมด 64,396 

หนวยตอลูกบาศกเมตร โดยสกุลที่พบมากที่สุด คือ ตัวออนระยะนอเพลียสของโคพีพอด (Nauplius of Copepod)  

มีปริมาณความชุกชุม 23,779 หนวยตอลูกบาศกเมตร คดิเปนรอยละ 36.9 รองลงมาคือคอรดาตาในสกุล Oikopleura 

มีปริมาณความชุกชุม 7,431 หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 11.5 และโคพีพอดกลุม Calanoida มีปริมาณ

ความชุกชุม 7,186 หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 11.2 ตามลําดับ โดยมีคาดัชนีความหลากหลาย เทากับ 1.99 
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SW5 : จุดที่อาจจะไมไดรับผลกระทบโดยตรงจากโครงการ ดานทิศใตของทางว่ิงที ่2 

ระยะหางจากชายฝง 500 เมตร 

ในชวงฤดูฝนพบแพลงกตอนสัตวจํานวน 11 ชนิด ปริมาณความชุกชุมทั้งหมด 242,840 

หนวยตอลูกบาศกเมตร โดยสกุลที่พบมากที่สุด คือ ตัวออนระยะนอเพลียสของโคพีพอด (Nauplius of Copepod)  

มีปริมาณความชุกชุม 72,989 หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 30.1 รองลงมาคือ ตัวออนหอยฝาเดียว  

มีปริมาณความชุกชุม 35,307 หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 14.5 และตัวออนหอยสองฝา (Bivalvia Larva)  

มีปริมาณความชุกชุม 32,917 หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 13.5 ตามลําดับ โดยมีคาดัชนีความหลากหลาย 

เทากับ 2.09  

ในชวงฤดูแลงพบแพลงกตอนสัตวจํานวน 13 ชนิด ปริมาณความชุกชุมทั้งหมด 145,940 

หนวยตอลูกบาศกเมตร โดยสกุลที่พบมากที่สุด คือ ตัวออนระยะนอเพลียสของโคพีพอด (Nauplius of Copepod)  

มีปริมาณความชุกชุม 60,828 หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 41.7 รองลงมาคือ ตัวออนหอยฝาเดียว 

(Gastropod larva) มีปริมาณความชุกชุม 24,912 หนวยตอลูกบาศก เมตร คิดเปนรอยละ 17.1 และตัวออน 

หอยสองฝา (Bivalvia Larva) มีปริมาณความชุกชุม 12,661 หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 8.7 ตามลําดับ  

โดยมีคาดัชนีความหลากหลาย เทากับ 1.86 

SW6 : จุดที่อาจจะไมไดรับผลกระทบโดยตรงจากโครงการ ดานทิศตะวันออกเฉียงใต 

ของทางว่ิงที่ 2 ระยะหางจากชายฝง 500 เมตร 

ในชวงฤดูฝนพบแพลงกตอนสัตวจํานวน 11 ชนิด ปริมาณความชุกชุมทั้งหมด 274,690 

หนวยตอลูกบาศกเมตร โดยสกุลที่พบมากที่สุด คือ ตัวออนระยะนอเพลียสของโคพีพอด (Nauplius of Copepod)  

มีปริมาณความชุกชุม 87,242 หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 31.8 รองลงมาคือ ตัวออนหอยฝาเดียว  

มีปริมาณความชุกชุม 36,920 หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 13.4 และตัวออนหอยสองฝา มีปริมาณความ 

ชุกชุม 32,866 หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 12.0 ตามลําดับ โดยมีคาดัชนีความหลากหลาย เทากับ 2.07  

ในชวงฤดูแลงพบแพลงกตอนสัตวจํานวน 11 ชนิด ปริมาณความชุกชุมทั้งหมด 247,294 

หนวยตอลูกบาศกเมตร โดยสกุลที่พบมากที่สุด คือ ตัวออนระยะนอเพลียสของโคพีพอด (Nauplius of Copepod)  

มีปริมาณความชุกชุม 78,185 หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 31.6 รองลงมาคือ ตัวออนหอยฝาเดียว 

(Gastropod larva) มีปริมาณความชุกชุม 44,485 หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 18.0 และโคพีพอด 

กลุม Cyclopoida มีปริมาณความชุกชุม 34,024 หนวยตอลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 13.8 ตามลําดับ โดยมีคาดัชนี 

ความหลากหลาย เทากับ 1.93 

2.3) สัตวหนาดิน 

SW1 : จุดทีไ่ดรบัผลกระทบจากโครงการ ดานทิศใตของทางวิ่งที่ 1 ระยะหางจาก

ชายฝง 300 เมตร 

ในชวงฤดูฝนพบสัตวหนาดินจํานวน 2 ชนิด ปริมาณความชุกชุมทั้งหมด 91 ตัวตอตาราง

เมตร โดยสกุลที่พบมากที่สุด คือ แอมฟออกซัส สกุล Branchiostoma มีปริมาณความชุกชุม 56 ตัวตอตารางเมตร  

คิดเปนรอยละ 61.5 และเหรียญทะเล วงศ Clypeasteridae มีปริมาณความชุกชุม 35 ตัวตอตารางเมตร คิดเปน 

รอยละ 38.5 ตามลําดับ  
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ในชวงฤดูแลงพบสัตวหนาดินจํานวน 4 ชนิด ปริมาณความชุกชุมทั้งหมด 126 ตัว 

ตอตารางเมตร โดยสกุลที่พบมากที่สุด คือ เหรียญทะเล วงศ Clypeasteridae มีปริมาณความชุกชุม 63 ตัวตอตารางเมตร  

คิดเปนรอยละ 50.0 รองลงมาพบไสเดือนทะเล วงศ Orbiniidae มีปรมิาณความชุกชุม 49 ตัวตอตารางเมตร คิดเปนรอยละ 

38.9 และไสเดือนทะเล วงศ Opheliidae, วงศ Pilargidae มีปริมาณความชุกชุม 7 ตัวตอตารางเมตร คิดเปนรอยละ 5.5 

เทากัน 

SW2 : จุดทีไ่ดรบัผลกระทบจากโครงการ ดานทิศใตของทางวิ่งที่ 2  

ระยะหางจากชายฝง 300 เมตร 

ในชวงฤดูฝนพบสัตวหนาดินจํานวน 3 ชนิด ปริมาณความชุกชุมทั้งหมด 49 ตัว 

ตอตารางเมตร โดยสกุลที่พบมากที่สุด คือ ไสเดือนทะเล วงศ Orbiniidae มีปริมาณความชุกชุม 35 ตัวตอตารางเมตร  

คิดเปนรอยละ 71.4 รองลงมาคือ ไสเดือนทะเล วงศ Nereididae และออสตราคอด (Ostracod) ซึ่งมีปริมาณ 

ความชุกชุม 7 ตัวตอตารางเมตร เทากัน คดิเปนรอยละ 14.3  

ในชวงฤดูแลงพบสัตวหนาดินจํานวน 4 ชนิด ปริมาณความชุกชุมทั้งหมด 161 ตัว 

ตอตารางเมตร โดยสกุลที่พบมากที่สุด คือ ไสเดือนทะเล วงศ Opheliidae, เหรียญทะเล วงศ Clypeasteridae  

มีปริมาณความชุกชุม 56 ตัวตอตารางเมตร คิดเปนรอยละ 34.8 เทากัน รองลงมาคือ ไสเดือนทะเล วงศ Orbiniidae  

มีปริมาณความชุกชุม 42 ตัวตอตารางเมตร คิดเปนรอยละ 26.1 และวงศ Pilargidae มีปริมาณความชุกชุม 7 ตัว 

ตอตารางเมตร คิดเปนรอยละ 4.3 ตามลําดับ 

SW3 : จุดทีไ่ดรบัผลกระทบจากโครงการ ดานทิศตะวันออกเฉียงใตของทางว่ิงที่ 2  

ระยะหางจากชายฝง 300 เมตร 

ในชวงฤดูฝนพบสัตวหนาดินจํานวน 6 ชนิด ปริมาณความชุกชุมทั้งหมด 112 ตัวตอตาราง

เมตร โดยสกุลที่พบมากที่สุด คือ แอมฟพอด วงศ Aoridae มีปริมาณความชุกชุม 35 ตัวตอตารางเมตร คิดเปน 

รอยละ 31.3 รองลงมาคือ เพรียงทะเล สกุล Balanus มีปริมาณความชุกชุม 28 ตัวตอตารางเมตร คิดเปนรอยละ 25.0 

และไสเดือนทะเล วงศ Orbiniidae มีปริมาณความชุกชุม 21 ตัวตอตารางเมตร คิดเปนรอยละ 18.7 ตามลําดับ  

ในชวงฤดูแลงพบสัตวหนาดินจํานวน 10 ชนิด ปริมาณความชุกชุมทั้งหมด 161 ตัว 

ตอตารางเมตร โดยสกุลที่พบมากที่สุด คือ เพรียงทะเล สกุล Balanus มีปริมาณความชุกชุม 63 ตัวตอตารางเมตร 

คิดเปนรอยละ 39.1 รองลงมาคือ ไสเดือนทะเล วงศ Pilargidae มีปริมาณความชุกชุม 21 ตัวตอตารางเมตร คิดเปน

รอยละ 13.0 และไสเดือนทะเล วงศ Sphaerodoridae, วงศ Orbiniidae และแอมฟพอด วงศ Aoridae มีปริมาณ

ความชุกชุม 14 ตัวตอตารางเมตร คิดเปนรอยละ 8.7 เทากัน และไสเดือนทะเล วงศ Opheliidae, วงศ Nereididae, 

หอยตลับ วงศ Veneridae, ออสตราคอด (Ostracod) และเหรียญทะเล วงศ Clypeasteridae มีปริมาณความชุกชุม 7 ตัว

ตอตารางเมตร คิดเปนรอยละ 4.3 เทากัน 

SW4 : จุดที่อาจจะไมไดรับผลกระทบโดยตรงจากโครงการ ดานทิศตะวันตกเฉียงใต 

ของทางว่ิงที่ 1 ระยะหางจากชายฝง 500 เมตร 

ในชวงฤดูฝนพบสัตวหนาดินจํานวน 2 ชนิด ปริมาณความชุกชุมทั้งหมด 21 ตัว 

ตอตารางเมตร โดยสกุลที่พบมากที่สุด คือ เหรียญทะเล วงศ Clypeasteridae มีปริมาณความชุกชุม 14 ตัว 

ตอตารางเมตร คิดเปนรอยละ 66.7 และไสเดือนทะเล วงศ Opheliidae มีปริมาณความชุกชุม 7 ตัวตอตารางเมตร  

คิดเปนรอยละ 33.3 ตามลําดับ  
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ในชวงฤดูแลงพบสัตวหนาดินจํานวน 9 ชนิด ปริมาณความชุกชุมทั้งหมด 105 ตัว 

ตอตารางเมตร โดยสกุลที่พบมากที่สุด คือ เหรียญทะเล วงศ Clypeasteridae มีปริมาณความชุกชุม 28 ตัว 

ตอตารางเมตร คิดเปนรอยละ 26.7 และไสเดือนทะเล วงศ Orbiniidae มีปริมาณความชุกชุม 21 ตัวตอตารางเมตร  

คิดเปนรอยละ 20.0 และไสเดือนทะเล วงศ Pilargidae มีปริมาณความชุกชุม 14 ตัวตอตารางเมตร คิดเปนรอยละ 

13.3 ตามลําดับ 

SW5 : จุดที่อาจจะไมไดรับผลกระทบโดยตรงจากโครงการ ดานทิศใตของทางว่ิงที ่2 

ระยะหางจากชายฝง 500 เมตร 

ในชวงฤดูฝนพบสัตวหนาดินจํานวน 3 ชนิด ปริมาณความชุกชุมทั้งหมด 63 ตัว 

ตอตารางเมตร โดยสกุลที่พบมากที่สุด คือ เพรียงทะเล สกุล Balanus มีปริมาณความชุกชุม 28 ตัวตอตารางเมตร  

คิดเปนรอยละ 44.5 รองลงมาคือ แอมฟออกซัส สกุล Branchiostoma มีปริมาณความชุกชุม 21 ตัวตอตารางเมตร คิด

เปนรอยละ 33.3 และไสเดือนทะเล วงศ Spionidae มีปริมาณความชุกชุม 14 ตัวตอตารางเมตร คิดเปนรอยละ 22.2 

ตามลําดับ  

ในชวงฤดูแลงพบสัตวหนาดินจํานวน 10 ชนิด ปริมาณความชุกชุมทั้งหมด 161 ตัว 

ตอตารางเมตร โดยสกุลที่พบมากที่สุด คือ ไสเดือนทะเล วงศ Orbiniidae และวงศ Opheliidae มีปริมาณความชุกชุม 

28 ตัวตอตารางเมตร คิดเปนรอยละ 17.4 เทากัน รองลงมาคือ ไสเดือนทะเล วงศ Lumbrineridae, วงศ Pilargidae,  

แอมฟพอด วงศ Aoridae และเพรียงทะเล สกุล Balanus มีปริมาณความชุกชุม 14 ตัวตอตารางเมตร คิดเปนรอยละ  

8.7 เทากัน 

SW6 : จุดที่อาจจะไมไดรับผลกระทบโดยตรงจากโครงการ ดานทิศตะวันออกเฉียงใต 

ของทางว่ิงที่ 2 ระยะหางจากชายฝง 500 เมตร 

ในชวงฤดูฝนพบสัตวหนาดินจํานวน 3 ชนิด ปริมาณความชุกชุมทั้งหมด 63 ตัว 

ตอตารางเมตร โดยสกุลที่พบมากที่สุด คือ เพรียงทะเล สกุล Balanus และหอยสองฝา วงศ Chamidae มีปริมาณ

ความชุกชุม 28 ตัวตอตารางเมตร คิดเปนรอยละ 44.5 เทากัน รองลงมาคือ ปูในวงศ Portunidae มีปริมาณ 

ความชุกชุม 7 ตัวตอตารางเมตร คิดเปนรอยละ 11.0 

ในชวงฤดูแลงพบสัตวหนาดินจํานวน 12 ชนิด ปริมาณความชุกชุมทั้งหมด 189 ตัว 

ตอตารางเมตร โดยสกุลที่พบมากที่สุด คือ ไสเดือนทะเล วงศ Pilargidae มีปริมาณความชุกชุม 42 ตัวตอตารางเมตร 

คิดเปนรอยละ 22.2 รองลงมาคือ ไสเดือนทะเล วงศ Nereididae และแอมฟพอด วงศ Aoridae มีปริมาณความชุกชุม 

28 ตัวตอตารางเมตร คิดเปนรอยละ 14.8 เทากัน และแอมฟออกซัส สกุล Branchiostoma มีปริมาณความชุกชุม  

21 ตัวตอตารางเมตร คิดเปนรอยละ 11.1 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 3.6-14 ผลการวิเคราะหองคประกอบสิ่งมีชีวิตในทะเลบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการในฤดฝูน และฤดูแลง 

องคประกอบ 

สิ่งมีชีวิตในทะเล 

ผลการวิเคราะห 

ฤดูฝน ฤดูแลง ฤดูฝน ฤดูแลง ฤดูฝน ฤดูแลง ฤดูฝน ฤดูแลง ฤดูฝน ฤดูแลง ฤดูฝน ฤดูแลง 

SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6 

แพลงกตอนพืช 

จํานวนชนิด 30 26 30 28 30 28 30 28 30 25 30 30 

ปริมาณความชุกชุม (หนวยตอลูกบาศกเมตร)1/ 4,373,791 1,326,699 6,926,786 1,551,506 3,840,695 1,971,700 6,244,676 1,348,026 6,341,559 1,018,545 5,957,529 1,756,844 

คาดัชนีความหลากหลาย 1.93 2.10 1.90 2.25 1.91 2.41 2.21 2.42 2.21 2.19 2.18 2.65 

สกุลที่พบมากที่สุด Rhizosolenia  Chaetoceros  Rhizosolenia  Chaetoceros  Rhizosolenia  Peridinium  Rhizosolenia  Chaetoceros  Rhizosolenia  Chaetoceros  Rhizosolenia  Peridinium  

สกุลที่พบมากเปนลําดับที่ 2 Chaetoceros  Peridinium  Guinardia  Peridinium  Thalassionema  Cyclotella  Chaetoceros  Peridinium  Chaetoceros  Peridinium  Chaetoceros  Cyclotella  

สกุลที่พบมากเปนลําดับที่ 3 Thalassionema  Oscillatoria  Thalassionema  Cyclotella  Chaetoceros  Chaetoceros  Guinardia  Cyclotella  Thalassionema  Cyclotella  Thalassionema  Guinardia  

แพลงกตอนสัตว 

จํานวนชนิด 11 9 13 10 13 15 9 12 11 11 11 11 

ปริมาณความชุกชุม (หนวยตอลูกบาศกเมตร)2/ 115,236 418,269 373,183 317,990 263,693 535,608 217,883 64,396 242,840 247,294 274,690 247,294 

คาดัชนีความหลากหลาย 2.01 1.86 2.23 1.87 2.36 2.02 1.89 1.99 2.09 1.93 2.07 1.93 

สกุลที่พบมากที่สุด Nauplius of 

Copepod  

Nauplius of 

Copepod  

Nauplius of 

Copepod  

Nauplius of 

Copepod  

Tintinnopsis  Nauplius of 

Copepod, 

Calanoid 

Copepod  

Nauplius of 

Copepod  

Nauplius of 

Copepod  

Nauplius of 

Copepod 

Nauplius of 

Copepod  

Nauplius of 

Copepod  

Nauplius of 

Copepod  

สกุลที่พบมากเปนลําดับที่ 2 Harpacticoid 

Copepod  

Gastropod Larva  Tintinnopsis  Gastropod Larva  Nauplius of 

Copepod  

Bivalvia Larva  Calanoid 

Copepod  

Oikopleura  Gastropod 

Larva 

Gastropod 

Larva  

Gastropod Larva  Gastropod 

Larva  

สกุลที่พบมากเปนลําดับที่ 3 Bivalvia Larva  Calanoid Copepod  Harpacticoid 

Copepod  

Calanoid Copepod  Gastropod Larva  Gastropod Larva  Gastropod 

Larva 

Calanoid 

Copepod  

Bivalvia Larva Cyclopoid 

Copepod  

Bivalvia Larva  Cyclopoid 

Copepod  

สัตวหนาดิน 

จํานวนชนิด 2 4 3 4 6 10 2 9 3 12 3 12 

ปริมาณความชุกชุม (ตวัตอตารางเมตร) 91 126 49 161 112 161 21 105 63 189 63 189 

สกุล/กลุมท่ีพบเปนชนิดเดน Branchiostoma  Family 

Clypeasteridae  

Family Orbiniidae  Family 

Clypeasteridae, 

Opheliidae  

Famiky Aoridae  Balanus  Family 

Clypeasteridae  

Family 

Clypeasteridae  

Balanus  Family 

Pilargidae  

Balanus, Family 

Chamidae  

Family 

Pilargidae  

หมายเหตุ : 1/หมายถึง เซลล (Cell) ตอลูกบาศกเมตร หรือ เสนสาย (Filament) ตอลูกบาศกเมตร 

  2/หมายถึง ตัว (Individual) ตอลูกบาศกเมตร หรือ เซลล (Cell) ตอลูกบาศกเมตร 

  SW1 : จุดท่ีไดรับผลกระทบจากโครงการ ดานทิศใตของทางว่ิงที่ 1 ระยะหางจากชายฝง 300 เมตร 

  SW2 : จุดท่ีไดรับผลกระทบจากโครงการ ดานทิศใตของทางว่ิงที่ 2 ระยะหางจากชายฝง 300 เมตร 

  SW3 : จุดท่ีไดรับผลกระทบจากโครงการ ดานทิศตะวันออกเฉียงใตของทางว่ิงที่ 2 ระยะหางจากชายฝง 300 เมตร 

  SW4 : จุดท่ีอาจจะไมไดรับผลกระทบโดยตรงจากโครงการ ดานทิศตะวันตกเฉียงใตของทางวิ่งที่ 1 ระยะหางจากชายฝง 500 เมตร 

  SW5 : จุดท่ีอาจจะไมไดรับผลกระทบโดยตรงจากโครงการ ดานทิศใตของทางวิ่งที่ 2 ระยะหางจากชายฝง 500 เมตร 

  SW6 : จุดท่ีอาจจะไมไดรับผลกระทบโดยตรงจากโครงการ ดานทิศตะวันออกเฉียงใตของทางวิ่งที่ 2 ระยะหางจากชายฝง 500 เมตร 

  ชวงฤดูฝน  ดําเนินการเก็บตัวอยางเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  

  ชวงฤดูแลง  ดําเนินการเก็บตัวอยางเมื่อวันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562) 

ที่มา :  บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด 
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สรุปผลการวิเคราะหองคประกอบสิ่งมีชีวิตในทะเลในปจจุบัน พบวา แพลงกตอนในชวงฤดูฝน 

มีความชุกชุมมากกวาในชวงฤดูแลง เนื่องจากน้ําผิวดินที่มีตะกอนดินหรือสารอินทรียสูงไหลลงสูทะเลทําใหเกิดการเพิ่ม

จํานวนของแพลงกตอนบางชนิด สงผลทําใหคาดัชนีความหลากหลายของแพลงกตอนในชวงฤดูฝนลดลง แตทั้งนี้  

สกุลของแพลงกตอนที่พบทั้ง 2 ฤดู ไมมีความแตกตางกัน เปนสกุลที่สามารถพบไดทั่วไปบริเวณชายฝงทะเล  

ซึ่งสอดคลองกับผลการสํารวจสัตวหนาดินทีส่ามารถพบไดทั่วไปบริเวณชายฝงทะเล 

3.7  คุณคาการใชประโยชนของมนุษย 

3.7.1 การจัดการของเสีย 

3.7.1.1 ขอบเขตการศึกษา 

ศึกษาและรวบรวมขอมูลทุติยภูมิเ ก่ียวกับการใหบริการกําจัดขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย 

ของสนามบิน รวมทั้งการใหบริการจัดเก็บและการกําจัดขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลของหนวยงานที่เก่ียวของ สภาพปญหา

และความสามารถในการใหบริการ ตลอดจนแผนงานในอนาคต รวมถึงการจัดการน้ําเสีย ระบบบําบัด  

และประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสียของสนามบินฯ เพ่ือใชเปนขอมูลพื้นฐานประกอบการประเมินผลกระทบ 

ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ 

3.7.1.2 วิธีการศึกษา 

(1) การจัดการขยะมูลฝอย 

 รวบรวมขอมูลปริมาณและชนิดของขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นในพื้นที่โครงการ 

รวมถึงจากกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ ตลอดจนวิธีการเก็บรวบรวม การขนสง และกําจัด 

ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย โดยใชสถิติขอมูลที่ไดมีการรวบรวมไวเพื่อเปนขอมูลพื้นฐาน 

ในการคาดการณปริมาณและลักษณะของขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่จะเกิดข้ึน 

จากการกอสรางและเปดใชงานทางวิ่งและทางขับที่ 2 

 รวบรวมขอมูลระบบบริหารจัดการ และศักยภาพของระบบการจัดการของเสียที่ ไดม ี

การดําเนินงานอยูในปจจุบัน ทั้งนี้ รวมถึงสารอันตราย เชน น้ํามัน และอ่ืนๆ  

(2) การจัดการน้ําเสีย 

 รวบรวมขอมูลการจัดการน้ําเสียในบริเวณพื้นที่โครงการ 

 รวบรวมขอมูลเก่ียวกับระบบบําบัดน้ําเสียที่มีอยูในปจจุบันของสนามบินนานาชาติอูตะเภา 
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3.7.1.3 ผลการศกึษา 

(1) การจัดการขยะมูลฝอยในบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ 

1) การจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดระยอง 

ปญหาขยะมูลฝอยของจังหวัดระยองเปนปญหาที่สําคัญในระดับจังหวัด เนื่องจากมีปริมาณ 

ขยะมูลฝอยเพิ่มข้ึนทุกป ปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ 962 ตันตอวัน หรือ 351,094 ตันตอป มีระบบการกําจัด 

ขยะมูลฝอยถูกหลักสุขาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 3 แหง ไดแก  

 องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง มีพื้นที่ประมาณ 429 ไร ปริมาณขยะมูลฝอย 

เขาประมาณ 250 ตันตอวัน รูปแบบกําจัดแบบครบวงจร โดยการนําไปทําปุยหมักและนํา

วัสดุไปรีไซเคลิ  

 เทศบาลนครระยอง มีพื้นที่ประมาณ 100 ไร ปริมาณขยะมูลฝอยเขาประมาณ 105  

ตันตอวัน รูปแบบกําจัดโดยการเทกอง  

 เทศบาลตําบลเมืองแกลง มีพื้นที่ประมาณ 80 ไร ปริมาณขยะมูลฝอยเขาประมาณ 51  

ตันตอวัน มีการคัดแยกขยะรีไซเคิล ขยะอินทรียทําปุย เลี้ยงสัตว และหมักแกสชีวภาพ  

และระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 

จากสถติปริมาณขยะมูลฝอยจังหวัดระยอง ระหวางป พ.ศ. 2557-2561 พบวา ป พ.ศ. 2562 

ปริมาณขยะมูลฝอยรวมมากที่สุด 989 ตันตอวัน รองลงมาคือ พ.ศ. 2558 มีปริมาณขยะมูลฝอย 973 ตันตอวัน  

และ พ.ศ. 2561 มีปริมาณขยะมูลฝอย 968 ตันตอวัน รายละเอยีดแสดงดังตารางที่ 3.7-1 

ตารางที่ 3.7-1 ปริมาณขยะมูลฝอย จังหวัดระยอง ป พ.ศ. 2557-2561 

พื้นที ่ ปริมาณขยะมูลฝอย (ตันตอวัน) 

ป พ.ศ. 2557 ป พ.ศ. 2558 ป พ.ศ. 2559 ป พ.ศ. 2560 ป พ.ศ. 2561 

ในเขตเทศบาล 560 586 578 610 630 

นอกเขตเทศบาล 382 387 319 379 338 

รวม 942 973 897 989 968 

ที่มา :   สํานักงานสถิติแหงชาติ (สืบคนเมื่อ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562) 

2) การจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดชลบุรี 

จังหวัดชลบุรีมีปริมาณขยะมูลฝอยเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วตามการขยายตัวของชุมชนเมือง เกิดจาก

หลายสาเหตุ เชน ประชาชนขาดจิตสํานึกและความตระหนักตอผลกระทบที่เกิดจากขยะมูลฝอย องคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นขาดบุคลากร/งบประมาณ/เครื่องมือ/การบริหารจัดการที่ดี การเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอยขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ เปนตน ทําใหเกิดปญหาขยะมูลฝอยตกคางเนื่องจากไมมีพื้นที่กําจัด 

สงผลกระทบตอสภาพแวดลอมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งจังหวัดชลบุรีมีองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพียง  

7 แหง จาก 99 แหง ที่มีความสามารถและมีระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 

เมืองพัทยา เทศบาลนครแหลมฉบัง เทศบาลเมืองศรีราชา เทศบาลเมืองแสนสุข เทศบาลเมืองบานบึง และเทศบาล

ตําบลเขตรอุดมศักดิ์ ซึ่งหลายแหงมีปญหาระบบเตม็ประสิทธิภาพ ไมสามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยไดอีก ทําใหเกิด
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ปญหาการลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยและกากอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัด ปจจุบันจังหวัดชลบุรียังประสบปญหาไมมีพื้นที่

ในการฝงกลบ เนื่องจากที่ดินมีราคาแพง อีกทั้งถูกคัดคานจากประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งในอนาคตคาดวาจะสงผลกระทบตอ

คุณภาพชีวิตของประชาชนอยางรุนแรง 

จากสถิติปริมาณขยะมูลฝอยจังหวัดชลบุรี ระหวางป พ.ศ. 2557-2561 พบวา ป พ.ศ. 2559 

ปริมาณขยะมูลฝอยรวมมากที่สุด 2,620 ตันตอวัน รองลงมาคือ พ.ศ. 2561 มีปริมาณขยะมูลฝอย 2,591 ตันตอวัน และ 

พ.ศ. 2560 มีปริมาณขยะมูลฝอย 2,547 ตันตอวัน รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.7-2 

ตารางที่ 3.7-2 ปริมาณขยะมูลฝอย จังหวัดชลบุรี ป พ.ศ. 2557-2561 

พื้นที ่ ปริมาณขยะมูลฝอย (ตันตอวัน) 

ป พ.ศ. 2557 ป พ.ศ. 2558 ป พ.ศ. 2559 ป พ.ศ. 2560 ป พ.ศ. 2561 

ในเขตเทศบาล 1,953 2,041 2,117 2,046 2,202 

นอกเขตเทศบาล 445 446 503 501 389 

รวม 2,398 2,487 2,620 2,547 2,591 

ที่มา :  สํานักงานสถิติแหงชาติ (สืบคนเมื่อ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562) 

3) การจัดการขยะมูลฝอยภายในสนามบินนานาชาติอูตะเภา 

การจัดการขยะมูลฝอยในสนามบินนานาชาติอูตะเภา จะแยกเปน 2 พื้นที่ ไดแก พื้นที่สนามบิน

นานาชาติอูตะเภา และกองการบินทหารเรือ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

สนามบินนานาชาติอูตะเภา 

ขยะมูลฝอยที่ เกิดข้ึนภายในสนามบินนานาชาติอูตะเภามาจาก 2 สวนคือ ขยะมูลฝอยจาก 

อากาศยาน (คัดแยกตามมาตรฐานสายการบิน) และขยะมูลฝอยจากอาคารผูโดยสารและอาคารสํานักงาน (คัดแยกโดย

แมบานสํานักงาน) ประเภทขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึน ไดแก ขยะมูลฝอยทั่วไป และขยะมูลฝอยอันตราย ทั้งนี้ ปริมาณขยะ

มูลฝอยแบงออกเปน 2 ชวงคือ ชวงเวลาปกติ (เดือนมีนาคม-ตุลาคม) มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึนประมาณ 1,000-

1,200 กิโลกรัมตอวัน และในชวง High Season (เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ) มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึนประมาณ 

2,000 กิโลกรัมตอวัน สําหรับการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยของสนามบินนานาชาติอูตะเภาปจจุบัน แสดงดังรูปท่ี 3.7-1  

มีรายละเอียดดังนี ้

 รถยนตบรรทุกขยะมูลฝอยแบบยกถังคอนเทนเนอรชนิด 6 ลอ (รูป ก) จํานวน 1 คัน  

เปนรถยนตบรรทุกขยะมูลฝอยแบบสามารถยกชุดถังบรรจุขยะมูลฝอยลงวางที่จุดรองรับ

ขยะมูลฝอยไดตามตองการ ซึ่งใชสําหรับบรรทุกถังยกถังรองรับขยะมูลฝอยแบบ Container 

ในการรวบรวมขยะมูลฝอยไปยังโรงคัดแยกขยะ 

 รถยนตบรรทุกขยะมูลฝอยแบบขอเกี่ยวชนิด 6 ลอ (รูป ข) ขนาดความจุ 6 ลูกบาศกเมตร 

จํานวน 1 คัน เปนรถยนตบรรทุกขยะมูลฝอยที่สามารถยกชุดถังบรรจุขยะมูลฝอยลง 

จากตัวรถ และสามารถเปลี่ยนชุดถังชนิดอ่ืนๆ ได 
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 ถังรองรับขยะมูลฝอยแบบ Container จํ านวน 5 ถั ง  แตละ ถังมีขนาดความจุ  6  

ลูกบาศกเมตร สําหรับการใชงานปจจุบันจะวางถัง 2 จุด บรเิวณอาคารผูโดยสารและอาคาร

สํานักงาน จุดละ 1 ถัง สวนอีก 3 ถัง จะใชสํารองเพ่ือสับเปลี่ยนการใชงานในครั้งตอไป  

 ถังรองรับขยะมูลฝอย (รูป ค และ ง) ขนาดความจุ 60 ลิตร สําหรับวางตามจุดตางๆ ภายใน

อาคารผูโดยสาร 

การดําเนินงานเก็บขนขยะมูลฝอยของการสนามบินนานาชาติอูตะเภา ปจจุบันทําการเก็บขน 

ขยะมูลฝอยบริเวณอาคารผูโดยสารประมาณ 1-2 เที่ยวตอวัน และบริเวณอาคารสํานักงาน 1 เที่ยวตอวัน ซึ่งขยะมูลฝอย 

ที่เก็บรวบรวมแลวจะถูกนําไปยังโรงคัดแยกขยะมูลฝอยของบริษัทเอกชนที่เปนผูไดรับสัมปทานจากกองทัพเรือ 

เปนผูรบัผิดชอบในการคัดแยกบริเวณเขาตะแบก กม.8 ซึ่งอยูหางจากสนามบินนานาชาติอูตะเภา ประมาณ 6 กิโลเมตร 

โดยมีโรงบําบัดน้ําชะขยะ (Leachate) อยูในพื้นที่บริเวณดังกลาวดวย 

  

(ก) รถยนตบรรทุกขยะมูลฝอยแบบยกถังคอนเทนเนอร (ข) รถยนตบรรทุกขยะมูลฝอยแบบขอเก่ียว 

  

(ค) ถังขยะภายในอาคารผูโดยสารที่ 2 (ง) ถังขยะภายในอาคารผูโดยสารท่ี 2 

รูปที่ 3.7-1 ระบบการจดัการขยะมูลฝอยของสนามบินนานาชาติอูตะเภา 

กองการบินทหารเรือ 

ขยะมูลฝอยที่ เ กิดข้ึนภายในพื้นที่กองการบินทหารเรือมาจากที่ พักอาศัย รานอาหาร  

รานสะดวกซื้อภายในกองการบินทหารเรือ สํานักงานตางๆ ซึ่งขยะมูลฝอยที่พบ ไดแก พลาสติก แกว กระปอง  

เศษอาหาร เสื้อผา เศษไม เศษกระดาษ และอ่ืนๆ ทั้งนี้ ยังพบของเสียอันตราย ไดแก หลอดไฟ กระปองสีและสเปรย 
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ภาชนะบรรจุน้ํามัน และน้ํามันที่ใชแลว สําหรับการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยของสนามบินนานาชาติอูตะเภา ปจจุบัน

ดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยทุกวัน (จันทร-ศุกร) วันละ 1-2 รอบตอวัน (รูปท่ี 3.7-2) สามารถสรปุไดดังนี ้

 รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดทายชนิด 6 ลอ จํานวน 2 คัน ขนาดความจุ 12 ลูกบาศกเมตร 

เปนรถยนตบรรทุกขยะมูลฝอยที่ติดตั้งชุดอัดขยะมูลฝอยไวดานทายชุดเก็บขยะมูลฝอย  

เพ่ือการจัดเก็บขยะมูลฝอยใหไดปริมาณมากกวารถเก็บขยะมูลฝอยทั่วไป  

 ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยขนาด 200 ลิตร จํานวน 650 ใบ เพ่ือใชในการรวบรวมขยะมูลฝอย  

ที่เกิดขึ้น  

  

รูปที่ 3.7-2 รถเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตกองการบินทหารเรือ 
 

ทั้งนี้ จากรายงานปริมาณขยะมูลฝอยรวม กองการบินไดเริ่มมีการเก็บขอมูลสถิติขยะมูลฝอยแต

ละเดือนในป พ.ศ. 2562 พบวา ตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคม มีปริมาณขยะมูลฝอยอยูในชวง 70,380-86,820 

กิโลกรัมตอเดือน หรือประมาณ 2.27-3.110 ตันตอวัน รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.7-3 ซึ่งขยะมูลฝอยที่เก็บ

รวบรวมแลวจะถูกนําไปยังโรงคัดแยกขยะมูลฝอยของบริษัทเอกชนที่ เปนผู ไดรับสัมปทานจากกองทัพเรือ 

เปนผูรบัผิดชอบในการคัดแยกขยะมูลฝอยบริเวณเขาตะแบก กม.8 ซึ่งอยูหางจากสนามบินฯ ประมาณ 6 กิโลเมตร  

ตารางที่ 3.7-3 รายงานปริมาณขยะมูลฝอยของกองการบินทหารเรือ ป พ.ศ. 2562 

ลําดับ เดือน ปริมาณขยะมูลฝอย  

กิโลกรัม ตันตอวัน 

1 มกราคม 70,380 2.27 

2 กุมภาพันธ 86,820 3.10 

3 มีนาคม 73,335 2.37 

4 เมษายน 77,550 2.59 

5 พฤษภาคม 70,970 2.29 

6 มิถุนายน 74,330 2.48 

7 กรกฎาคม 72,077 2.33 

ที่มา : กองการบินทหารเรือ พ.ศ. 2562 
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(2) การจัดการน้ําเสีย 

1) การจัดการน้ําเสียในพื้นที่จังหวัดระยอง 

ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง มีระบบบําบัดน้ําเสีย 2 แหง แตมีการเดินระบบเพียง 1 แหง โดยในป  

พ.ศ. 2560 มีปริมาณน้ําเสียเกิดข้ึน 105,033.45 ลูกบาศกเมตรตอวัน ปริมาณน้ําเสียที่ระบบบําบัดน้ําเสียรองรับได 

64,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน แตมีปริมาณน้ําเสียที่ไดรับการบําบัดเพียง 2,529 ลูกบาศกเมตรตอวัน โดยเฉลี่ยมีปริมาณ 

น้ําเสียเขาระบบนอยกวารอยละ 15 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.7-4 

2) การจัดการน้ําเสียในพื้นที่จังหวัดชลบุร ี

ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี มีระบบบําบัดน้ําเสีย 8 แหง ซึ่งไมเดินระบบ 2 แหง ในป พ.ศ. 2560  

มีปริมาณน้ําเสียเกิดข้ึน 222,457.35 ลูกบาศกเมตรตอวัน ปริมาณน้ําเสียที่ระบบบําบัดน้ําเสียรองรับได 206,900 

ลูกบาศกเมตรตอวัน แตมีปริมาณน้ําเสียที่ไดรับการบําบัดเพียง 134,680 ลูกบาศกเมตรตอวัน โดยเฉลี่ยมีปริมาณ 

น้ําเสียเขาระบบนอยกวารอยละ 50 จํานวน 4 แหง จาก 8 แหง และมีปริมาณน้ําเสียเขาระบบมากกวาความสามารถ

รองรับน้ําเสียของระบบ จํานวน 1 แหง คือ ระบบบําบัดน้ําเสียเมืองพัทยา (ซอยวัดหนองใหญ) (น้ําเสียเขาระบบ 

รอยละ 120) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.7-4 
 

ตารางที่ 3.7-4 ปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นและปริมาณน้ําเสียที่เขาสูระบบบําบัดน้ําเสียของจังหวัดระยองและ

ชลบุรี ป พ.ศ. 2560 

จังหวัด 

จํานวน

ประชากร  

(คน) 1/ 

ปริมาณน้ําเสีย 

ที่เกิดขึ้น  

(ลูกบาศกเมตรตอวัน)2/ 

ปริมาณความ

สกปรก  

(กโิลกรัมบีโอดี)3/ 

ปริมาณน้ําเสีย 

ที่ไดรับการบําบัด  

(ลูกบาศกเมตรตอวัน)4/ 

ปริมาณน้ําเสียที่ระบบ  

บําบัดน้ําเสียรองรับได 

(ลูกบาศกเมตรตอวัน)4/ 

ระยอง 700,223 105,033.45 12,604.01 2,529 64,000 

ชลบุร ี 1,483,049 222,457.35 26,694.88 134,680 206,900 

ที่มา : รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมภาคตะวันออก ป พ.ศ. 2561 สํานักน้ําเสียชุมชน กรมควบคมุมลพิษ 

 1/  ป พ.ศ. 2560 (ขอมูลกรมการปกครอง) 
 2/  โครงการพัฒนาและปรับปรุงขอมูลอัตราการเกิดน้ําเสียและปริมาณความสกปรกของแหลงกําเนิดประเภทชุมชน กรมควบคุมมลพิษ  

 พ.ศ. 2553 เทากับ 150 ลิตร/คน/วัน 

 3/  โครงการพัฒนาและปรับปรุงขอมูลอัตราการเกิดน้ําเสียและปริมาณความสกปรกของแหลงกําเนิดประเภทชุมชน กรมควบคุมมลพิษ 

 พ.ศ. 2553 โดยใชคาบีโอดีสําหรับคํานวณปริมาณความสกปรกในรปูบีโอด ี(BOD Loading) เทากับ 120 มิลลิกรัมตอลิตร 

 4 / รายงานสถานการณระบบบําบัดน้ําเสยีรวมของชุมชน ป พ.ศ. 2561 กองจัดการคณุภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ 

3) การจัดการน้ําเสียของสนามบนินานาชาติอูตะเภา 

สนามบินนานาชาติอูตะเภา 

ระบบบําบัดน้ําเสียเดิมของสนามบินนานาชาติอูตะเภา กอสรางโดยสหรัฐอเมรกิา ตั้งแต ป พ.ศ. 

2508 เปนระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอผึ่ง (Lagoon Treatment System) ตั้งอยูบริเวณทิศตะวันตกเฉียงใตของทางวิ่ง

ที่ 1 (อยูใกลกับระบบ Activated Sludge (AS) ปจจุบัน) แสดงดังรูปที่ 3.7-3 ซึ่งมีการใชงานเรื่อยมา จนกระทั่ง 

ป พ.ศ. 2513 ระบบบําบัดน้ําเสียไมสามารถใชงานได น้ําเสียจากกิจกรรมตางๆ ของสนามบินนานาชาติอูตะเภา  

จึงรวบรวมโดยอาศัยแรงโนมถวงเขาสูทอรับน้ําเสียของระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอผึ่งเดิม แตน้ําเสียไมไดรวบรวมเขา
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ระบบบําบัดน้ําเสียแตอยางใด โดยมีการปลอยน้ําเสียลงรางระบายน้ําธรรมชาติในพื้นที่สนามบินซึ่งเชื่อมตอกับ 

คลองบางไผและไหลลงสูทะเล 

หลังจากนั้นเมื่อป พ.ศ. 2562 จึงมีการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียข้ึนมาใหมเปนระบบบําบัดแบบ 

Activated Sludge (AS) ขนาด 75 ลูกบาศกเมตรตอวัน อยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของทางวิ่งที่ 1 สามารถรองรับน้ําเสีย

จากอาคารผูโดยสารหลังที่ 2 และอาคารตางๆ ภายในสนามบิน ซึ่งมีปริมาณน้ําเสียเกิดข้ึนประมาณ 50 ลูกบาศกเมตร 

ตอวัน ซึ่งระบบบําบัดสามารถรองรับไดเพียงพอ แสดงดังรูปที่ 3.7-4 

ทั้งนี้ เมื่อมีการพัฒนาสนามบินนานาชาติอูตะเภาสวนขยายจะมีการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย  

ที่อยูในพื้นที่ระบบสาธารณูปโภคสวนกลาง ซึ่งตั้งอยูนอกพ้ืนที่โครงการ โดยมีแนวคิดที่จะใชถนนดานทิศตะวันออก

ของสนามบินนานาชาติอูตะเภาเปน Main Utility Corridor (พื้นที่นอกโครงการ) เพ่ือวางงานระบบ ทอรวบรวม 

น้ําเสีย โดยติดตั้งทอเปนระบบใตดินเพ่ือมาใหบริการในพื้นที่โครงการ ไดแก อาคารผูโดยสารหลังที่ 3 พื้นที่สนับสนุน 

พื้นที่ธุรกิจดานหนาอาคารผูโดยสาร (Gateway) และอาคารสินคา (Cargo) สําหรับเขตการบินเดิมจะกําหนดใหใช

ระบบสาธารณูปโภคปจจุบันตอไป โดยแยกออกจากสนามบินสวนขยายแสดงแสดงดังรูปที่ 3.7-3 
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รูปที่ 3.7-3 ตําแหนงระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอผึ่ง (ที่ใชงานไมได) ระบบบําบัดน้ําเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ (Activated Sludge; AS) ที่ใชงานอยูในปจจุบัน โรงคัดแยก

ขยะและโรงบําบัดน้ําชะขยะ (Leachate) 
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(ก) ระบบบัดน้ําเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ (AS) (ข) ถังเติมสารเคมี 

  

(ค) ถังเติมอากาศ (ง) บอรองรับน้ําทิ้ง 

รูปที่ 3.7-4 ระบบบําบัดน้ําเสียของสนามบนินานาชาติอูตะเภาที่ใชงานอยูในปจจุบัน 
 

3.7.2 การใชประโยชนที่ดิน 

3.7.2.1 ขอบเขตการศึกษา 

รวบรวมขอมูลการใชประโยชนของที่ดินในบริเวณพื้นที่ศึกษาจากขอมูลทุติยภูมิ พรอมทั้งการสํารวจ

ภาคสนามเพิ่มเติม เพ่ือนําไปใชประกอบเปนขอมูลพ้ืนฐานในการคาดการณผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากโครงการ 

3.7.2.2 วิธีการศึกษา 

(1) ขอมูลทุติยภูมิ 

รวบรวมขอมูลเอกสารที่เก่ียวของยอนหลังดานผังเมืองและการใชประโยชนที่ดิน จากองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอกําหนดดานผังเมืองในพื้นที่ศกึษา รวมทั้งขอกําหนดและกฎหมาย 

ที่เก่ียวของกับการใชประโยชนที่ดินอื่นๆ ขอมูลภาพถายทางอากาศกอนและหลังการกอสรางสนามบินนานาชาต ิ

อูตะเภา 
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(2) ขอมูลปฐมภูมิ 

ดําเนินการสํารวจภาคสนาม ระหวางวันที่ 9-20 กันยายน พ.ศ. 2562 โดยแบงการศึกษาออกเปน  

2 สวน คือ พื้นที่เขตสนามบินนานาชาติอูตะเภา และพ้ืนที่ศึกษา ซึ่งดําเนินการสํารวจภาคสนามบนผิวดิน และแหลง

ชุมชนโดยละเอียด ใชวิธีการรวบรวมขอมูลการใชประโยชนที่ดินเบื้องตนของกรมพัฒนาที่ดิน ของจังหวัดระยอง  

และจังหวัดชลบุรี ภาพถายทางอากาศของกรมแผนที่ทหาร และภาพถายดาวเทียมจาก Google Earth พ.ศ. 2562 

โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรดานการสํารวจในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร รวมกับการแปลภาพดวยสายตา  

แบงประเภทการใชประโยชนที่ดินออกเปน 24 ประเภท ซึ่งดัดแปลงจากการแบงประเภทการใชประโยชนที่ดิน 

ตามการจําแนกการใชประโยชนที่ดิน (Land Use Classification) ของกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2552 และแผนผัง

กําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง ใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 

2560 และจังหวัดระยอง พ.ศ. 2560 

ในการเตรียมขอมูลสําหรับการศึกษาใชประโยชนที่ดิน ไดดําเนินการรวบรวมขอมูลที่เก่ียวของกับ

การใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ศึกษาซึ่งประกอบดวย 

1) ขอมูลการใชประโยชนที่ดนิ ของกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2561 

2) แผนที่ภูมิประเทศของกรมแผนที่ทหาร มาตราสวน 1: 50,000 ลําดับชุด L7018  

3) ภาพถายทางอากาศ ของกรมแผนที่ทหารบริเวณพ้ืนที่ศึกษา ดาํเนินการบินถายเมื่อ ป พ.ศ. 

2562 นํามาปรับแกความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิต (Geometric Correction) ซึ่งเปนการ

ปรับแกคาคลาดเคลื่อนเชิงตาํแหนงและปรบัขนาดใหตรงกับแผนที่ภูมิประเทศของกรมแผนที่

ทหาร มาตราสวน 1:50,000 เพื่อความถกูตอง โดยมีข้ันตอนการดําเนินงาน ดงันี ้

 การเตรียมขอมูลที่จะใชในการแปล ไดแก แผนที่ภูมิประเทศ ของกรมแผนที่ทหาร  

มาตราสวน 1:50,000 และภาพถายทางอากาศ ป พ.ศ. 2562 ของกรมแผนที่ทหาร  

 การแปลภาพถายดาวเทียมเพ่ือจําแนกชนิดการใชประโยชนที่ดินตามที่กําหนดไว 

โดยใชความเขมของสี (Grey Tone) ความหนาแนน (Density) ความหยาบละเอียด 

ของภาพ (Texture) รูปรางพื้ นที่  (Shape) รูปแบบ (Pattern) ขนาด (Size) เงา 

(Shadow) ที่ตั้งภูมิประเทศ (Site and Associated Features) 

 การแปลดวยสายตา (Visual Interpretation) โดยจําแนกประเภทการใชประโยชนที่ดิน

ออกเปน 4 ประเภทหลักๆ ดังตอไปนี้ 

- พื้นที่เกษตรกรรม 

- พื้นที่แหลงน้ํา 

- พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง  

- พื้นที่อ่ืนๆ เชน พื้นที่รกราง ไมยืนตน เปนตน 

 จัดทําแผนที่การใชประโยชนที่ดินเบื้องตน ที่ไดจากการแปลภาพถายทางอากาศ  

พ.ศ. 2562 ของกรมแผนที่ทหาร กับขอมูลที่ไดรวบรวมไว 
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 นําแผนที่การใชประโยชนทีดิ่นเบื้องตน ลงไปตรวจสอบกับสภาพพื้นที่จริง และนํากลับมา

ปรับแกขอมูลใหตรงกับสภาพปจจุบันมากที่สุด 

3.7.2.3 ผลการศกึษา 

(1) ขอมูลทุติยภูมิ 

ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใชประโยขน 

ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562 

(ดังภาคผนวก 3-9) ใหใชบังคับแผนผังการใชประโยชนที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบ

สาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในทองที่จังหวัดฉะเชิงเทรา กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ 

จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ภายในแนวเขตตามแผนที่ที่แสดงทายประกาศนี้ เวนแตพ้ืนที่ที่อยูในแนวเขตตอไปนี ้

ใหใชประโยชนตามวัตถุประสงคของที่ดินนั้นๆ ตามที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวของ

กําหนดไว โดยไมอยูในบังคับการใชประโยชนในที่ดินที่กําหนดในประกาศนี้ ไดแก เขตพระราชฐาน และพื้นที่ที่ไดใช

หรือสงวนไวเพ่ือประโยชนในราชการทหาร 

ตามหมวด 3 แผนผังและขอกําหนด สวนที่ 1 แผนผังการใชประโยชนในที่ดิน ขอ (4) ที่ดินประเภท 

ขก. ที่กําหนดไวเปนสีน้ําตาล ใหเปนที่ดินประเภทเขตสงเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือกิจการพิเศษ มีวัตถุประสงค 

เพ่ือรองรับโครงการสําคัญที่เปนพื้นฐานในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ตามนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก จําแนกเปนประเภท ขก.-1 ถงึ ขก.-5 แสดงดังรูปที่ 3.7-5 

ที่ดินประเภท ขก.-1 ถึง ขก.-5 ที่กําหนดไวเปนสีน้ําตาล ใหเปนที่ดินประเภทเขตสงเสริมเศรษฐกิจ

พิเศษเพ่ือกิจการพิเศษ รายละเอียดดังนี้ 

ขก.-1 เขตสงเสริม : รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน 

ขก.-2 เขตสงเสริม : เขตสงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล และเขตนวัตกรรมระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

ขก.-3 เขตสงเสริม : เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

ขก.-4 เขตสงเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : เขตนวัตกรรมการแพทยครบวงจร ธรรมศาสตร (พัทยา) 

ขก.-4 เขตสงเสริม : เมืองการบินภาคตะวันออก 
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รูปที่ 3.7-5 ผังการใชประโยชนในที่ดินทายประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

เรื่อง แผนผังการใชประโยชนในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบ

สาธารณูปโภค เขตพฒันาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562 บริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการฯ 
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ผังเมืองรวม 

1) จังหวัดระยอง 

กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดระยอง พ.ศ. 2560 (เลม 134 ตอนที่ 9 ก ประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560) ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีนโยบายและมาตรการ 

เพ่ือจัดระบบการใชประโยชนที่ดินโครงขายคมนาคมขนสงและบริการสาธารณะใหมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและ

สอดคลองกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 

 สงเสริมและพัฒนาจังหวัดระยองใหเปนศูนยกลางดานอุตสาหกรรม ดานเกษตรกรรม ดาน

การคา การบริการ และการทองเที่ยว 

 สงเสริมและพัฒนาดานที่อยูอาศัย และพาณิชยกรรมใหสอดคลองกับการขยายตัว 

ของชุมชนและระบบเศรษฐกิจของจังหวัด 

 สงเสริมและพัฒนาจังหวัดระยองให เปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญเพ่ือใหสอดคลอง 

กับการเปนศูนยกลางดานการทองเที่ยว 

 สงเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการใหเพียงพอ

และไดมาตรฐาน 

 อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

รายละเอียดแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวงใหใช

บังคับผังเมืองรวมจังหวัดระยอง พ.ศ. 2560 แสดงดังรูปท่ี 3.7-6 

2) จังหวัดชลบุรี 

กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2560 (เลม 134 ตอนที่ 49 ก ประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 3 พฤษภาคม 2560) ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบ 

การใชประโยชนที่ดิน โครงขายคมนาคมขนสงและบริการสาธารณะใหมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและสอดคลอง 

กับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 

 สงเสริมและพัฒนาจังหวัดชลบุรีใหเปนศูนยกลางในดานอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและ 

การทองเที่ยว 

 สงเสริมและพัฒนาจังหวัดชลบุรีดานการคา การลงทุน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และ 

การทองเที่ยว เพื่อใหสอดคลองกับโครงการพัฒนาชายฝงทะเล ภาคตะวันออก 

 สงเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให

เพียงพอและมีมาตรฐาน 

 อนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

รายละเอียดแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวงใหใช

บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2560 แสดงดังรูปท่ี 3.7-7 

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 3-300 
 

    ที่มา : สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง (สืบคนเมื่อ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562) 
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     ที่มา : สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี  (สบืคนเมื่อ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562) 
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ผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2560 
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การใชประโยชนที่ดินของจังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี 

การใชประโยชนที่ดินของจังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี ระหวางป พ.ศ. 2559-2561 (ที่มา :  

กรมพัฒนาที่ดิน, 2562) พบวา มีการแบงพ้ืนที่การใชประโยชนที่ดินออกเปน 5 ประเภท คือ พื้นที่ชุมชนและสิ่ง 

ปลูกสราง พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ปาไม พื้นที่น้ํา และพื้นที่เบ็ดเตล็ด สามารถสรุปไดดังนี้ 

 จังหวัดระยอง  

การใชประโยชนที่ดินในจังหวัดระยอง พบวา ในป พ.ศ. 2561 สวนใหญ ใชประโยชน 

ดานการเกษตรกรรมมากที่สุดจํานวน 1,508,258 ไร (รอยละ 67.92) รองลงมาเปนพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสรางจํานวน 

329,629 ไร (รอยละ 14.86) และพื้นที่ปาไมจํานวน 174,604 ไร (รอยละ 7.86) และเมื่อเปรียบเทียบกับการใช

ประโยชนที่ดินในป พ.ศ. 2559 พบวา พื้นที่เกษตรกรรมลดลงรอยละ 2.01 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสรางเพ่ิมขึ้นรอยละ 

5.93 และพื้นที่ปาไมลดลงรอยละ 3.22 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.7-5  

 จังหวัดชลบุรี  

การใชประโยชนที่ดินในจังหวัดชลบุรี  พบวา ในป  พ.ศ. 2561 สวนใหญ ใชประโยชน 

ดานการเกษตรกรรมมากที่สุดจํานวน 1,561,590 ไร (รอยละ 57.24) รองลงมาเปนพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง จํานวน 

602,742 ไร (รอยละ 22.11) และพื้นที่ปาไม จํานวน 311,641 ไร (รอยละ 11.44) และเมื่อเปรียบเทียบกับ 

การใชประโยชนที่ดินในป พ.ศ. 2559 พบวา พื้นที่เกษตรกรรมลดลง รอยละ 4.11 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสรางเพิ่มข้ึน  

รอยละ 7.84 และพื้นที่ปาไมเพิ่มข้ึน รอยละ 2.55 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.7-5  

ตารางที่ 3.7-5 ประเภทการใชประโยชนที่ดินของจังหวัดระยองและจังหวัดชลบุร ีป พ.ศ. 2559 และ 2561 

จังหวัด ป พ.ศ. 

พื้นที่การใชประโยชนท่ีดิน (ไร) 

พื้นที่ชุมชน 

และสิ่งปลูกสราง 

พื้นที่

เกษตรกรรม 
พื้นที่ปาไม พื้นท่ีน้ํา พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด 

ระยอง 

2559 
311,180 

(14.02) 

1,539,213 

(69.30) 

180,286 

(8.13) 

82,761 

(333.74) 

106,560 

(4.81) 

2561 
329,629 

(14.86) 

1,508,258 

(67.92) 

174,604 

(7.86) 

85,429 

(3.85) 

122,080 

(5.51) 

รอยละการเปลี่ยนแปลง 5.93 -2.01 -3.22 3.22 14.56 

ชลบุรี 

2559 
558,935 

(20.49) 

1,628,574 

(59.73) 

303,903 

(11.14) 

67,207 

(2.47) 

168,256 

(6.17) 

2561 
602,742 

(22.11) 

1,561,590 

(57.24) 

311,641 

(11.44) 

79,142 

(2.91) 

171,760 

(6.30) 

รอยละการเปลี่ยนแปลง 7.84 -4.11 2.55 17.76 2.08 

ที่มา : กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน (http://www1.ldd.go.th/WEB_OLP/report_research_E.html) 
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(2) ขอมูลปฐมภูมิ 

ดําเนินการสํารวจภาคสนามระหวางวันที่ 9-20 กันยายน พ.ศ. 2562 สรปุผลไดดังนี้ 

1) การใชประโยชนที่ดินในพื้นท่ีเขตสนามบินนานาชาติอูตะเภา ประกอบดวย 

 พื้นที่ใชประโยชนทางทหาร ประมาณ  3,946.43 ไร หรือ 6.31 ตารางกิโลเมตร ปจจุบัน

เปนพื้นที่อาคารและหนวยงานทางทหาร เปนตน 

 พื้นที่สนามบินปจจุบัน ประมาณ  2,724.14 ไร หรือ 4.36 ตารางกิโลเมตร ปจจุบัน 

เปนพื้นที่อาคารผูโดยสาร และพื้นที่ใชประโยชนทางการบินทั้งหมดในปจจุบัน  

 พื้นที่สนามบินสวนขยาย ประมาณ 4,290.47 ไร หรือ 6.86 ตารางกิโลเมตร ปจจุบัน 

เปนพื้นที่ใชประโยชนทางการบินและพื้นที่วาง 

 พื้นที่ Airport City และพื้นที่สนับสนุน ประมาณ 1,813.78 ไร หรือ 2.90 ตารางกิโลเมตร 

ปจจุบันเปนพื้นที่วางและพื้นที่รอการพัฒนา ซึ่งจะใชประโยชนและบริหารจัดการโดย  

สกพอ. และจะมีการสงมอบใหกับเอกชนรวมลงทุน 

พื้นที่ทั้งหมดอยูในเขตตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง โดยรูปแบบการใชประโยชนพื้นที่ใน

เขตสนามบินนานาชาติอูตะเภาแสดงดังรูปที่  3.7-8 สวนสภาพปจจุบันของการใชประโยชนที่ดินแสดงดัง 

รูปท่ี 3.7-10 

2) การใชประโยชนที่ดินพื้นที่ศกึษาโดยรอบสนามบินนานาชาติอูตะเภา  

การสํารวจการใชประโยชนที่ดิน เปนการศึกษาสภาพการใชประโยชนที่ดินโดยรอบสนามบิน

นานาชาติอูตะเภาในปจจุบัน โดยใชขอมูลภาพถายทางอากาศจากกรมแผนที่ทหารรวมกับภาพจาก Google Earth 

พ.ศ. 2562 โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรดานการสํารวจในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร รวมกับการแปลภาพดวยสายตา 

จากนั้นไดดําเนินการศึกษาการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่โดยรอบที่อยูภายในระยะหางจากแนว

ขอบสนามบินนานาชาติอูตะเภาไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกดานละ 6 กิโลเมตร และดานทิศเหนือและทิศใต

ดานละ 10 กิโลเมตร รอบพื้นที่สนามบินนานาชาติอูตะเภา มีพ้ืนที่ประมาณ 276,388.89 ไร หรือ 442.31 ตาราง

กิโลเมตร อยูในเขตพื้นที่การปกครอง 10 ตําบล 4 อําเภอ 2 จังหวัด ไดแก ตําบลสํานักทอน ตําบลบานฉาง ตําบลพลา 

อําเภอบานฉาง ตําบลหวยโปง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง และตําบลหวยใหญ อําเภอบางละมุง ตําบลนาจอม

เทียน ตําบลบางเสร ตําบลสัตหีบ ตําบลพลูตาหลวง ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยไดแบงประเภท 

การใชประโยชนที่ดินออกเปน 24 ประเภท ซึ่งไดดัดแปลงจากการแบงประเภทการใชประโยชนที่ดินตามการจําแนกใช

ประโยชนที่ดิน (Land Use Classification) ของกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2552 และแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดิน

ตามที่ไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง ใหใชบังคบัผังเมืองรวมจังหวัดชลบุร ีพ.ศ. 2560 และระยอง พ.ศ. 2560 
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาต ิ

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อาํเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-304 
 

 
รูปที่ 3.7-8 รูปแบบการใชประโยชนพื้นท่ีในเขตสนามบินนานาชาติอูตะเภา  
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาต ิ

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อาํเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-305 
 

 
ที่มา : เปนการแปลงภาพถายป พ.ศ. 2562 รวมกับการสาํรวจในป พ.ศ. 2562 

รูปที่ 3.7-9 สภาพปจจุบันของการใชประโยชนที่ดินในพื้นท่ีสนามบินนานาชาติอูตะเภา  
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาต ิ

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อาํเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-306 
 

ประกอบดวยประเภทการใชประโยชนที่ดินหลัก 10 ลําดับแรก ดังนี ้

 ปาผลัดใบ ประมาณ 33,492.22 ไร คิดเปนรอยละ 12.12 ของพื้นที่ศกึษา  

 พืชไร ประมาณ 30,102.05 ไร คิดเปนรอยละ 10.89 ของพื้นที่ศึกษา  

 หมูบานจัดสรร ประมาณ 24,059.07 ไร คิดเปน 8.70 ของพื้นที่ศกึษา  

 พื้นที่ใชประโยชนทางทหาร ประมาณ 19,390.12 ไร คิดเปนรอยละ 7.02 ของพื้นที่ศึกษา  

 ทุงหญาและไมละเมาะ ประมาณ 17,292.67 ไร คิดเปนรอยละ 6.26 ของพื้นที่ศึกษา  

 ไมยืนตน ประมาณ 14,635.44 ไร คิดเปนรอยละ 5.30 ของพื้นที่ศึกษา  

 ไมผล ประมาณ 12,599.08 ไร คิดเปนรอยละ 4.56 ของพื้นที่ศึกษา  

 แหลงน้ําที่สรางขึ้น ประมาณ 4,868.96 ไร คิดเปนรอยละ 1.76 ของพื้นที่ศึกษา  

 พื้นที่อุตสาหกรรม ประมาณ 3,438.84 ไร คิดเปนรอยละ 1.24 ของพื้นที่ศกึษา  

 ตัวเมืองยานการคา (พาณิชยกรรม) ประมาณ 2,858.95 ไร คิดเปนรอยละ 1.03 ของพื้นที่

ศึกษา  

 พื้นที่ทางทะเล 101,086.53 ไร คิดเปนรอยละ 36.57 ของพื้นที่ศึกษา 

รายละเอียดการใชประโยชนที่ดิน แสดงดังตารางที่ 3.7-6 และรูปท่ี 3.7-10 
 

การใชประโยชนที่ดินตามกฎหมายผังเมือง 

สนามบินนานาชาติอูตะเภาตั้งอยูในตําบลพลา และอําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง และติดกับ

พื้นที่ตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีการกําหนดประเภทการใชประโยชนที่ดินในเขตผังเมือง 

จังหวัดระยอง ไดแก ผังเมืองรวมจังหวัดระยอง ป พ.ศ. 2560 และกําหนดประเภทการใชประโยชนที่ดิน 

ในเขตผังเมืองชลบุรี ไดแก ผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี ป พ.ศ. 2560 โดยมีรายละเอียดจําแนกการใชประโยชนที่ดินแต

ละเขตผังเมืองรวม ดังรูปที่ 3.7-11  
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