
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาต ิ

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อาํเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-307 
 

ตารางที่ 3.7-6 ประเภทการใชประโยชนที่ดิน บริเวณโดยรอบเขตสนามบินอูตะเภา ในป พ.ศ. 2562 

ลําดับที ่ ประเภทการใชประโยชนที่ดิน พื้นที่ (ไร) พื้นท่ี (ตร.กม.) รอยละ 

พื้นที่เกษตรกรรม 

1 พืชไร 30,102.05 48.16 10.89 

2 ไมยืนตน 14,635.44 23.42 5.30 

3 ไมผล 12,599.08 20.16 4.56 

4 ทุงหญาเลี้ยงสตัวและโรงเรอืนเลี้ยงสัตว 221.80 0.35 0.08 

5 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้าํ 124.33 0.20 0.04 

6 พืชสวน 94.35 0.15 0.03 

7 พื้นที่นา 45.21 0.07 0.02 

พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง 

8 หมูบาน 24,059.07 38.49 8.70 

9 พื้นที่ใชประโยชนทางทหาร 19,390.12 31.02 7.02 

10 พื้นที่อุตสาหกรรม 3,438.84 5.50 1.24 

11 สถานที่ราชการและสถาบันตางๆ 2,891.65 4.63 1.05 

12 ตัวเมืองและยานการคา 2,858.95 4.57 1.03 

13 สนามกอลฟ 2,654.12 4.25 0.96 

14 สถานีคมนาคม 2,499.23 4.00 0.90 

15 สิ่งปลูกสรางอ่ืนๆ 1,567.65 2.51 0.57 

พื้นที่น้ํา 

16 แหลงน้ําทีส่รางขึ้น 4,868.96 7.79 1.76 

17 แหลงน้ําธรรมชาต ิ 386.35 0.62 0.14 

พื้นที่ปาไม 

18 ปาผลัดใบ 33,492.22 53.59 12.12 

19 ปาปลูก 47.59 0.08 0.02 

พื้นที่อื่นๆ 

20 ทุงหญาและไมละเมาะ 17,292.67 27.76 6.26 

21 พื้นที่อ่ืนๆ (พืน้ที่ถม, พื้นที่กองวัสดุ) 1,012.14 1.62 0.37 

22 เหมืองแร บอขุด 802.99 1.28 0.29 

23 หาดทราย 145.43 0.23 0.05 

24 พื้นที่ลุม 72.12 0.12 0.03 

25 พื้นที่ทางทะเล 101,086.53 161.74 36.57 

รวม 276,388.89 442.31 100.00 
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รูปที่ 3.7-10 แผนที่แสดงประเภทการใชประโยชนที่ดินพื้นที่ศึกษาบริเวณโดยรอบสนามบินนานาชาติอูตะเภา 

ป พ.ศ. 2562 
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จากการตรวจสอบลักษณะการตั้งถ่ินฐานและการควบคุมการใชประโยชนที่ดินตามกฎกระทรวง

ใหใชบังคบัผังเมืองรวมทั้ง 2 ฉบับ กําหนดใหพื้นที่สนามบินและพื้นที่รอบสนามบินมีการใชประโยชนที่ดิน ดังนี้ 

บริเวณที่ตั้งสนามบินนานาชาติอูตะเภา อยูในเขตผังเมืองรวมจังหวัดระยอง พ.ศ. 2560  

ในบริเวณพ้ืนที่สีเทา กําหนดใหเปนเขตพื้นที่ทหาร ทิศเหนือ จรดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 และทางหลวง

พิเศษระหวางเมืองหมายเลข 7 (มอเตอรเวย) ทิศใตติดพ้ืนที่ทะเลอาวไทย ทิศตะวันออกจรดถนนเทศบาล 2 

ตําบลพลา อําเภอบานฉาง ทิศตะวันตกจรดพื้นที่คลองบางไผและฐานทัพเรือสัตหีบ  

 พื้นที่ทางดานทิศเหนือ พื้นที่ตอเนื่องสนามบินผานทางหลวงแผนดินหมายเลข 3  

ทางหลวงหมายเลข 332 และทางหลวงพิเศษระหวางเมืองหมายเลข 7 (มอเตอรเวย)  

เขาสูตําบลสํานักทอน อําเภอบานฉาง อยูในเขตผังเมืองรวมจังหวัดระยอง พ.ศ. 2560  

ในบริเวณพื้นที่สีชมพู กําหนดใหเปนที่ดินประเภทชุมชน เปนพื้นที่ชุมชนและที่พักอาศัย

หนาแนนนอยถึงปานกลาง มีลักษณะการตั้งถิ่นฐานตามแนวยาวของถนน (Linear 

Settlement) และบริเวณพื้นที่สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว กําหนดใหเปนที่ดินประเภท

อนุรักษปาไม บรเิวณพื้นที่เขาโกรกตะแบกและพื้นที่ปาสงวนแหงชาต ิ 

 พื้นที่ทางดานทิศใต เปนพื้นที่ทะเลและชายหาดอาวไทยที่ตอเนื่องกับสนามบิน  

ของตําบลพลา อําเภอบานฉาง อยูในเขตผังเมืองรวมจังหวัดระยอง พ.ศ. 2560 ซึ่งอยูใน

ความดเูลของฐานทัพเรอืสัตหีบ 

 พื้นที่ทางดานทิศตะวันออก พื้นที่ตอเนื่องสนามบินผานทางหลวงแผนดินหมายเลข 3  

และทางหลวงพิเศษระหวางเมืองหมายเลข 7 (มอเตอรเวย) เขาสูตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง  

อยูในเขตผังเมืองรวมจังหวัดระยอง พ.ศ.2560 ในบริเวณพื้นที่สีชมพู กําหนดใหเปนที่ดิน

ประเภทชุมชน เปนพื้นที่ชุมชนและที่พักอาศัยหนาแนนปานกลางถึงหนาแนนมาก เปนการ 

ตั้งถิ่นฐานแบบรวมกลุม (Cluster Settlement Pattern) ในเขตตัวเมืองบานฉาง ตามแนวทาง

หลวงแผนดินหมายเลข 3 ถนนสุขุมวิท และทางหลวงแผนดินหมายเลข 3376 มีลักษณะการตั้ง

ถิ่นฐานตามแนวยาวของถนน (Linear Settlement Pattern) 

 พื้นที่ทางดานทิศตะวันตก ถัดจากคลองบางไผ และฝงทิศใตของทางหลวงแผนดินหมายเลข 3  

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3126 มุงเขาสูเขตพื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ เปนพื้นที่ของตําบลสัตหีบ 

อําเภอสัตหีบ อยูในเขตผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2560 กําหนดใหเปนการใชที่ดินประเภท

เขตพ้ืนที่ทหาร ฝงทิศเหนือของทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 เปนบริเวณพื้นที่สีเขียว กําหนดให

เปนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีการตั้งถ่ินฐานตามแนวถนนทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3 และทางหลวงแผนดินหมายเลข 332 ที่ตอเนื่องจากการขยายตัวของชุมชนเมือง 

ในพ้ืนที่ตําบลนาจอมเทียน อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีการคมนาคม  
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ที่มา : ดัดแปลงจากราชกิจจานุเบกษา เลม 136 ตอนพิเศษ 301 ง ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ประกาศคณะกรรมการนโยบาย 

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใชประโยชนในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค  

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562 

รูปท่ี 3.7-11 แผนผังการใชประโยชนในที่ดินทายประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิ เศษ 

ภาคตะวันออก เร่ือง แผนผังการใชประโยชนที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

และระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2560 
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3.7.3 การคมนาคมขนสง 

3.7.3.1 ขอบเขตการศึกษา 

รวบรวมขอมูลโครงขายการคมนาคมขนสง ปริมาณการจราจรทางบก และแผนการพัฒนาระบบการขนสง

ในอนาคต เพ่ือนําไปใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการคาดการณผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ 

3.7.3.2 วิธีการศึกษา 

รวบรวมขอมูลทุติยภูมิ ดังนี้ 

(1) การคมนาคมทางบก 

 ขอมูลปริมาณการจราจรบนเสนทางคมนาคมที่เก่ียวของกับโครงการจากรายงานปริมาณ

การจราจรเฉลี่ยตอวันบนทางหลวง ของสํานักอํานวยความปลอดภัย กรมทางหลวง ระหวางป 

พ.ศ. 2557-2562 

 คํานวณอัตราสวนปริมาณการจราจรตอความสามารถในการรองรับของถนน หรือคา V/C Ratio 

ซึ่งประเมินไดจากสมการ 
 

คา V/C Ratio  =  Traffic Volume (PCU/hr.)  

     Road Capacity (PCU/hr.) x No. of Lane  

 ยานพาหนะแตละประเภทกําหนดใหมีคาถวงน้ําหนักจากคา Passenger Car Unit (PCU)  

เปนคาPassenger Car Equivalents (PCE) รายละเอียดแสดงดัง รายละเอียดแสดงดัง 

ตารางที่ 3.7-7 

 การวิเคราะหสภาพการจราจรบนชวงถนน และการวิเคราะหหาระดับการใหบริการ ใชหลักการ 

ตามมาตรฐานของ Highway Capacity Manual 2010 (HCM 2010) เพื่อใหทราบถึงระดับ 

การใหบริการ (Level of Service : LOS) ของถนนโครงการ และตรวจสอบความพอเพียง 

ของชองจราจรใหเหมาะสมกับปริมาณจราจรที่ทําการคาดการณไว โดยใหระดับบริการ 

ของเสนทางอยูในเกณฑที่กําหนด 
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ตารางที่ 3.7-7 ประเภทของยานพาหนะหนวยเทียบเทารถยนตนั่งสวนบุคคล (PCU) 

ประเภทยานพาหนะ 
PCU  

(Passenger Car Unit) 

รถจักรยานยนต 0.333 

รถยนตนั่งไมเกิน 7 คน 1.00 

รถยนตนั่งเกิน 7 คน 1.00 

รถโดยสารขนาดเล็ก 1.50 

รถโดยสารขนาดกลาง 1.50 

รถโดยสารขนาดใหญ 2.10 

รถบรรทุกขนาดเล็ก 4 ลอ 1.00 

รถบรรทุกขนาดกลาง 6 ลอ 2.10 

รถบรรทุกขนาดใหญ 10 ลอ 2.50 

รถบรรทุกพวง 2.50 

รถบรรทุกก่ึงพวง 2.50 

ที่มา : รายงานการวิเคราะห คาํนวณ ดัชนีการจราจรติดขัดและความหนาแนนการจราจร สํานักอํานวยความปลอดภัย กรมทางหลวง, ป พ.ศ. 2562 
 

สําหรับความสามารถในการรองรับรถยนตของถนนหรือคาความจุของถนน (Road Capacity) จะใช

ขอกําหนดของกองวศิวกรรม กรมทางหลวง รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.7-8 
 

ตารางที่ 3.7-8 ความสามารถในการรองรับรถยนตของถนน (Road Capacity) 

ประเภทถนน ความสามารถรองรับรถยนต (C) 

Freeway 2,200 PCU/Lane/hr. 

Multiple Lane Highway 2,000 PCU/Lane/hr. 

2 Lanes Highway, 2 Direction 2,000 PCU/hr. 

3 Lanes Highway, 2 Direction 4,000 PCU/hr. 

ที่มา : กองวิศวกรรม กรมทางหลวง, พ.ศ. 2562  
 

การวิเคราะหสภาพการจราจรเพื่อประเมินความคลองตัวในการสัญจรบนเสนทางคมนาคมบริเวณพ้ืนที่

ศึกษาโครงการ รวมถึงการประเมินผลกระทบดานการคมนาคมขนสง จะวิเคราะห ถึงสภาพความคลองตัว 

ในการเดินทาง ประสิทธิภาพของการไหลของกระแสจราจร โดยใชระดับการใหบริการของโครงขายคมนาคม (Level of 

Service : LOS) เปนตัวชี้วัด ตามหลักทฤษฎีวิศวกรรมจราจร การประเมินระดับการใหบริการ และความสามารถ 

ในการรองรับปริมาณจราจรของโครงขายถนนจะแบงเปนตัวอักษร 6 ระดับ จากระดับ A ถึงระดับ F โดยเปน 

การประเมินผลเชิงคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบ (Qualitative Measure) ซึ่งเรียงลําดับจากสภาพดีที่สุด 

ไปจนถึงแยที่สุด แสดงดังตารางที่ 3.7-9  
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ตารางที่ 3.7-9 ลักษณะการจําแนกระดับการใหบริการของโครงขายถนน 

ระดับการ

ใหบริการ 
รายละเอียด คา V/C Ratio 

สภาพ

การจราจร 

A การไหลโดยอิสระที่สามารถเลือกใชความเร็วของรถระดับใดก็ได และจะมี

การแซงมาก ซึ่งระดับนี้ ผูขับข่ีและผูโดยสาร จะเดินทางไดสะดวกรวดเร็ว 

โดยไมมีผลกระทบจากรถคันอ่ืน 

0.00 < A ≤ 0.60 คลองตัวดีมาก 

B การไหลคงท่ี แตผูใชรถจะมองเห็นรถคันอ่ืนๆ ไดชัดเจน และสามารถเลือกใช

ความเร็วรถท่ีตองการได แตอาจไมมีความคลองตัวในการแซงรถที่อยูใน

เสนทางเดียวกัน 

0.60 < B ≤ 0.70 คลองตัวด ี

C การไหลคงที่ แตผูขับขี่จะไดรับผลกระทบจากรถคันอ่ืนๆ ในการเลือกใช

ความเร็วรถและการแซง ตองใชความระมัดระวังในการเดินทาง สวนความ

สะดวกสบายและการไหลจะลดลง 

0.70 < C ≤ 0.80 การเคลื่อนตัว

พอใช 

D การไหลที่มีความหนาแนนและเริ่มไมคงท่ี ความเร็วและความคลองตัวในการ

แซงจะถูกจํากัด สวนความสะดวกและการไหลจะลดลง และการที่ปริมาณ

จราจรเพ่ิมข้ึนเล็กนอยจะเปนเหตุใหเกิดปญหาการจราจร 

ในระดับหนึ่ง 

0.80 < D ≤ 0.90 ติดขัดมาก 

E ระดับการไหลที่ใกลเคียงหรืออยูในสภาพวิกฤติ หมายถึงความเร็วรถทุกคัน

จะลดต่ําลง แตยังคงแลนดวยความเร็วสม่ําเสมอ การแซงเปนไปดวย 

ความยากลําบาก และการขอทางเปนการเพ่ิมความสะดวกในการเดินทาง 

แตความสะดวกในการไหลจะลดลง ทําใหผูขับขี่ไมสามารถขับไดดังใจ ดังนั้น 

ระดับความคลองตัวในระดับนี้จะไมคงที่ อันเนื่องมาจากการจราจร 

ที่หนาแนนขึ้น หรือความสับสนจากผูขับขี่ในเสนทางการจราจร ซึ่งจะทําให

เกิดการติดขัด 

0.90 < E ≤ 1.00 ติดขัด 

อยางรุนแรง 

F ระดับนี้ เปนสภาพที่เกิดขึ้นเมื่อการจราจรเคลื่อนที่เปนกลุม (Platoon) 

จนเกินปริมาณที่สามารถจะไหลได เนื่องจากเกินความจุของชองทางจราจร 

โดยท่ีรถเรียงตัวกันในรูปของแถว และเคลื่อนที่เปนชวงๆ คลายกับคลื่น 

(Shock Wave) ซึ่งจะทําใหติดขัดอยางมากการจราจรเกือบหยุดนิ่ง 

F > 1.00 แทบจะไม

สามารถ

เคลื่อนที่ได 

ที่มา : รายงานการวิเคราะห คาํนวณ ดัชนีการจราจรติดขัดและความหนาแนนการจราจร สํานักอํานวยความปลอดภัย กรมทางหลวง, ป พ.ศ. 2562 

(2) การคมนาคมทางอากาศ 

 ขอมูลสถิติจํานวนเที่ยวบินของสนามบินนานาชาติอูตะเภา ระหวางป พ.ศ. 2558-2562 

 ขอมูลสถิติจํานวนผูโดยสารภายในและระหวางประเทศ ระหวางป พ.ศ. 2558-2562 
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3.7.3.3 ผลการศกึษา 

(1) การคมนาคมทางบก 

1) โครงขายคมนาคมทางถนน 

โครงขายถนนหลักรอบพื้นที่โครงการ ประกอบดวย ถนนสายหลักและถนนสายรองที่สามารถ

เดินทางเขาถึงพื้นที่โครงการ ไดแก ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (สายกรุงเทพมหานคร-บานฉาง ชวงพัทยา-มาบตาพุด)  

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ทางหลวงแผนดินหมายเลข 331 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 332 และ 

ทางหลวงหมายเลข 3126 โครงขายแสดงดังรูปท่ี 3.7-12 และสามารถสรปุดังนี ้

 ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (สายกรุงเทพฯ – บานฉาง ชวงพัทยา-มาบตาพุด) :  

เปนงานกอสรางถนนแนวใหม มีจุดเริ่มตนเชื่อมกับทางหลวงพิ เศษหมายเลข 7 บริเวณ 

ทางแยกตางระดับมาบประชัน ผานอําเภอบางละมุง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และไปบรรจบ

กับทางหลวงหมายเลข 3 บริเวณอําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ระยะทางรวม 32 กิโลเมตร 

 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) : เปนเสนทางที่มีความสําคัญมาก 

ตอการคมนาคมขนสงสินคาและวัตถุดิบจากภูมิภาคตางๆ สูพื้นที่ระยอง และเปนเสนทาง

เศรษฐกิจที่สําคัญของภาคตะวันออก มีจุดเริ่มตนจากกรุงเทพฯ ผานสมุทรปราการ ชลบุรี 

ระยอง จันทบุรี และสิ้นสุดที่จังหวัดตราด เปนถนน 6 ชองจราจร บางชวงของเสนทางผาน

พื้นที่ชุมชน ซึ่งพบวามีปริมาณการจราจรคับคั่งมากในชวงชุมชน อีกทั้งเปนเสนทางขนสง

สินคาและวัตถุดิบจากภาคตางๆ มายังภาคตะวันออก 

 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 331 (สายสัตหีบ-เขาหินซอน) : มีชื่อเรียกเปนหลักวา 

ถนนสายยุทธศาสตร เสนทางสายกอสรางและเปดใชเมื่อป พ.ศ. 2517 เพื่อสนับสนุนภารกิจ

ทางการทหาร โดยเสนทางเริ่มจากถนนสุขุมวิท ที่ตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัด

ชลบุรี สิ้นสุดที่ตําบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมระยะทาง 

156.397 กิโลเมตร และเมื่อป พ.ศ. 2560 เปนถนน 4 ชองจราจร  

 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 332 (สายสัตหีบ-สํานักทอน) : มีชื่อเรียกเปนหลักวา  

ถนนเลี่ยงเมืองสัตหีบ เริ่มจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 ที่ตําบลหาดเสร อําเภอสัตหีบ 

จังหวัดชลบุรี  สิ้นสุดที่ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 ที่ตําบลพลา อําเภอบานฉาง  

จังหวัดระยอง รวมระยะทาง 14.487 กิโลเมตร เปนถนน 2 ชองจราจร 

 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3126 (พลูตาหลวง-แสมสาร) : เปนถนนสายหลักระหวาง

จังหวัดชลบุรี-จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งกรมทางหลวงไดดําเนินการขยายทางหลวงหมายเลข 

3126 สายแยกทางหลวงหมายเลข 3 ในพื้นที่ ตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุร ี

รวมระยะทาง 3.4 กิโลเมตรเพื่อรองรับการเดินทางเขาสูสนามบินนานาชาติอูตะเภา  

เปนถนน 4 ชองจราจร 
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รูปที่ 3.7-12 เสนทางคมนาคมในพื้นท่ีศึกษาของโครงการ 
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โครงขายถนนมีรายละเอียดและแนวคิดการเชื่อมตอการจราจรระหวางพ้ืนที่โครงการกับโครงขาย

การคมนาคมทางถนน แบงออกเปน 2 ทิศทาง ดังนี้ 

 การเชื่อมโยงการเดินทางเขาสูโครงการจากดานเหนือ การเดินทางสวนนี้เปนการเดินทาง

ที่มาจากพื้นที่เมืองพัทยา ชลบุรี หรือจากภาคอ่ืนๆ แนวคิดการพัฒนาการเชื่อมโยงโครงขาย

เพื่อรองรับการจราจรในสวนนี้จะวางแผนใหเชื่อมโยงเขาออกโครงการโดยใชทางหลวง

หมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) และทางหลวงพิเศษระหวางเมืองหมายเลข 7 เปนหลัก โดยเมื่อ

มีการเปดใหบริการสนามบิน ผูโดยสารจะสามารถเดินทางโดยใชทางเขาออกยกระดับเขาสู

อาคารผูโดยสารหลังใหม (อาคารผูโดยสารหลังที่ 3) ไดโดยตรง ทําใหไมเกิดปญหา

การจราจรติดขัดระหวางการสัญจรทองถิ่น กับการสัญจรของผูโดยสารสนามบิน นอกจากนี้ 

การสัญจรทองถิ่นของคนในพื้นที่ยังสามารถเดินทางเชื่อมโยงเขาสูโครงการโดยใชทางหลวง

หมายเลข 332 เชื่อมเขาสูถนนสุขุมวิทและเขาสูสนามบินไดโดยใชถนนยกระดับเขาสู

สนามบินไปยังหนาอาคารผูโดยสารหลังที่ 3 รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3.7-13  

 การเชื่อมโยงการเดินทางเขาสูโครงการจากดานทิศใต เปนการเดินทางมาจากดานใต คือ 

พื้นที่สัตหีบและทาเรือจุกเสม็ด มีแนวคิดวางแผนใหเชื่อมโยงเขาสูโครงการผานทางหลวง

หมายเลข 3126 โดยปจจุบันมีถนนหลักรองรับการเดินทางเขาสูอาคารผูโดยสารปจจุบัน  

แตในอนาคตเมื่อเปดใหบริการอาคารผูโดยสารหลังที่ 3 การเดินทางเขาสูโครงการผานทาง

หลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) จะใชทางยกระดับเขาสูอาคารผู โดยสารโดยตรง 

รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3.7-14  
 

 

ท่ีมา : โครงการจางที่ปรึกษาสนบัสนุนสํานกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อบรหิารและกํากับสัญญา โครงการพัฒนาสนามบนิ

อูตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รูปที่ 3.7-13 แนวคิดการเชื่อมโยงการเดินทางเขาสูโครงการจากดานเหนือ 

 

Draft Version

Subject to changes and approval by the Government of Thailand



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาต ิ
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ท่ีมา : โครงการจางที่ปรกึษาสนับสนนุสํานกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออกเพ่ือบริหารและกํากับสญัญาโครงการพัฒนาสนามบิน

อูตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รูปที่ 3.7-14 แนวคิดการเชื่อมโยงการเดินทางเขาสูโครงการจากดานใต 

2) ปริมาณจราจร 

จากการรวบรวมขอมูลปริมาณจราจรรายปเฉลี่ยบนโครงขายถนนที่เก่ียวของ ประกอบดวย  

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (สายกรุงเทพมหานคร - บานฉาง ชวงพัทยา - มาบตาพพุด) ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 

(175+000) ทางหลวงแผนดินหมายเลข 331 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 332 และทางหลวงแผนดินหมายเลข 3126 

ระหวางป พ.ศ. 2557 - 2562 (รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.7-10 ถึง ตารางที่ 3.7-14) สรปุดังนี้ 

 ทางหลวงพิ เศษหมายเลข 7 (กม. 149+855)  ปจ จุบัน เปดทดลองใช  เมื่ อวันที่ 

22 พฤษภาคม 2563 ถึง สิงหาคม 2563 

 ทางหลวงหมายเลข 3 (กม. 175+000) จากขอมูลปริมาณการจราจรเฉลี่ยรายป พบวา 

ปริมาณเฉลี่ยตอวันตั้งแตป พ.ศ. 2557-2562 เทากับ 19,924  21,548  23,231  25,403 

และ 31,164 คันตอวัน ตามลําดับ สําหรับรถยนตที่พบมากที่สุด ไดแก  รถยนตนั่ ง 

สวนบุคคลไมเกิน 7 คน รองลงมาคือ รถยนตนั่งสวนบุคคลมากกวา 7 คน และรถบรรทุก

ขนาดเล็ก (4 ลอ) ตามลําดับ 

 ทางหลวงหมายเลข 331 (กม. 5+663) จากขอมูลปริมาณการจราจรเฉลี่ยรายป พบวา 

ปริมาณเฉลี่ยตอวันตั้งแตป พ.ศ. 2557-2562 เทากับ 13,157  15,286  16,511  17,013 

และ 20,375 คันตอวัน ตามลําดับ สําหรับรถยนตที่พบมากที่สุด ไดแก  รถยนตนั่ ง 

สวนบุคคลไมเกิน 7 คน รองลงมาคือ รถยนตนั่งสวนบุคคลมากกวา 7 คน และรถบรรทุก

ขนาดเล็ก (4 ลอ) ตามลําดับ 

 ทางหลวงหมายเลข 332 (กม. 14+000) จากขอมูลปริมาณการจราจรเฉลี่ยรายป พบวา 

ปริมาณเฉลี่ยตอวันตั้งแตป พ.ศ. 2557-2562 เทากับ 10,556  11,432  12,891  13,839 

และ 16,235 คันตอวัน ตามลําดับ สําหรับรถยนตที่พบมากที่สุด ไดแก  รถยนตนั่ ง 
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สวนบุคคลไมเกิน 7 คน รองลงมาคือ รถยนตนั่งสวนบุคคลมากกวา 7 คน และรถบรรทุก

ขนาดเล็ก (4 ลอ) ตามลําดับ 

 ทางหลวงหมายเลข 3126 (กม. 0+600) จากขอมูลปริมาณจราจรเฉลี่ยรายป พบวา 

ปริมาณเฉลี่ยตอวันตั้งแตป พ.ศ. 2557-2562 เทากับ 10,376  12,715  14,362  15,846 

และ 17,256 คันตอวัน ตามลําดับ สําหรับรถยนตที่พบมากที่สุด ไดแก  รถยนตนั่ ง 

สวนบุคคลไมเกิน 7 คน รองลงมาคือ รถยนตนั่งสวนบุคคลมากกวา 7 คน และรถบรรทุก

ขนาดเล็ก (4 ลอ) ตามลําดับ 
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ 

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.7-10 ปริมาณการจราจรรายปเฉลี่ยบนทางหลวงที่เกี่ยวของกับโครงการ ชวงป พ.ศ. 2557-2562 

ประเภทรถ หนวย 

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

พ.ศ.  

2557 

พ.ศ. 

2558 

พ.ศ. 

2559 

พ.ศ. 

2560 

พ.ศ. 

2561 

พ.ศ. 

2562 

พ.ศ.  

2557 

พ.ศ. 

2558 

พ.ศ. 

2559 

พ.ศ.  

2560 

พ.ศ.  

2561 

พ.ศ. 

2562 

พ.ศ.  

2557 

พ.ศ.  

2558 

พ.ศ.  

2559 

พ.ศ.  

2560 

พ.ศ.  

2561 

พ.ศ. 

2562 

พ.ศ.  

2557 

พ.ศ.  

2558 

พ.ศ.  

2559 

พ.ศ.  

2560 

พ.ศ.  

2561 

พ.ศ. 

2562 

รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 คน คันตอวัน 7,860 8,724 9,203 9,751 10,410 11,493 5,601 6,795 7,296 7,694 8,220 8,962 4,534 5,272 5,788 6,341 6,943 7,429 4,347 5,422 5,865 6,338 6,807 7,032 

รถยนตนั่งสวนบุคคลมากกวา 7 คน คันตอวัน 7,243 8,293 8,970 9,664 10,007 11,036 4,452 5,346 5,889 6,185 6,460 6,925 2,581 4,738 5,236 5,604 6,387 6,226 2,973 3,452 4,052 4,498 4,339 4,682 

รถโดยสารขนาดเล็ก คันตอวัน 990 881 851 1,028 1,132 1,494 330 374 286 230 239 329 28 71 75 51 23 34 424 438 385 458 506 646 

รถโดยสารขนาดกลาง คันตอวัน 65 113 124 192 257 290 130 102 81 62 71 162 10 36 32 38 17 49 300 321 394 535 509 629 

รถโดยสารขนาดใหญ คันตอวัน 289 236 236 250 274 306 352 351 288 186 217 231 73 106 113 87 25 80 437 388 415 353 241 348 

รถบรรทุกขนาดเล็ก (4 ลอ) คันตอวัน 2,635 2,727 3,173 3,606 4,447 4,969 1,226 1,485 2,073 2,241 2,567 3,052 2,876 776 1,206 1,359 860 1,806 631 1,368 1.973 2,355 2,362 2,646 

รถบรรทุกขนาดกลาง (6 ลอ) คันตอวัน 460 430 545 829 1,122 1,422 397 274 203 167 149 257 158 186 208 153 259 261 517 676 804 962 820 997 

รถบรรทุกขนาดใหญ (10 ลอ) คันตอวัน 366 190 103 72 96 139 354 318 242 153 188 268 219 164 177 114 184 249 636 510 406 310 280 268 

รถบรรทุกขนาดใหญ (รถพวง) คันตอวัน 5 14 13 4 6 8 259 207 128 76 74 167 63 48 40 80 9 97 77 94 38 28 20 8 

รถบรรทุกขนาดใหญ (รถกึ่งรถพวง) คันตอวัน 11 10 13 7 6 7 56 34 25 19 5 22 24 35 16 12 0 4 34 46 30 9 4 0 

รวม คันตอวัน 19,924 21,548 23,231 25,403 27,757 31,164 13,157 15,286 16,511 17,013 18,190 20,375 10,556 11,432 12,891 13,839 14,707 16,235 10,376 12,715 14,362 15,846 15,888 17,256 

จักรยานและรถสามลอ คันตอวัน 18 10 10 3 3 0 17 14 10 4 0 4 32 29 18 9 8 0 17 25 17 2 4 4 

รถจักรยานยนต คันตอวัน 4,267 5,098 5,556 6,123 6,523 6,758 1,215 2,092 2,445 2,897 3,179 3,280 1,376 1,933 2,298 2,838 3,019 3,468 2,393 2,792 3,200 3,668 3,805 4,057 

ที่มา :   สํานักอํานวยความปลอดภัย กรมทางหลวง พ.ศ. 2557-2562 
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คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 
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ตารางที่ 3.7-11 ปริมาณการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 3 ในป พ.ศ. 2557-2562 

ประเภทรถ 
PCU 

Factor 

ทางหลวงหมายเลข 3 (กม. 175+000) 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

จํานวนคนั  

  (คันตอวัน) 1/ 
PCU ตอวัน 

จํานวนคนั 

  (คันตอวัน) 1/ 
PCU ตอวัน 

จํานวนคนั 

  (คันตอวัน) 1/ 
PCU ตอวัน 

จํานวนคนั 

  (คันตอวัน) 1/ 
PCU ตอวัน 

จํานวนคนั 

  (คันตอวัน) 1/ 
PCU ตอวัน 

จํานวนคนั 

  (คันตอวัน) 1/ 
PCU ตอวัน 

รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 คน 1 7,860 7,860.0 8,724 8,724.0 9,203 9,203.0 9,751 9,751.0 10,410 10,410.0 11,493 11,493 

รถยนตนั่งสวนบุคคลมากกวา 7 คน 1 7,243 7,243.0 8,293 8,293.0 8,970 8,970.0 9,664 9,664.0 10,007 10,007.0 11,036 11,036 

รถโดยสารขนาดเล็ก 1.5 990 1,485.0 881 1,321.5 851 1,276.5 1,028 1,542.0 1,132 1,698.0 1,494 2,241 

รถโดยสารขนาดกลาง 1.5 65 97.5 113 169.5 124 186.0 192 288.0 257 385.5 290 435 

รถโดยสารขนาดใหญ 2.1 289 606.9 236 495.6 236 495.6 250 525.0 274 575.4 306 642.6 

รถบรรทุกขนาดเล็ก (4 ลอ) 1 2,635 2,635.0 2,727 2,727.0 3,173 3,173.0 3,606 3,606.0 4,447 4,447.0 4,969 4969 

รถบรรทุกขนาดกลาง (6 ลอ) 2.1 460 966.0 430 903.0 545 1,144.5 829 1,740.9 1,122 2,356.2 1,422 2,986.2 

รถบรรทุกขนาดใหญ (10 ลอ) 2.5 366 915.0 190 475.0 103 257.5 72 180.0 96 240.0 139 347.5 

รถบรรทุกขนาดใหญ (รถพวง) 2.5 5 12.5 14 35.0 13 32.5 4 10.0 6 15.0 8 20 

รถบรรทุกขนาดใหญ (รถกึ่งพวง) 2.5 11 27.5 10 25.0 13 32.5 7 17.5 6 15.0 7 17.5 

รวม 19,924 21,848.4 21,548 23,168.6 23,231 24,771.1 25,403 27,324.4 27,757 30,149.1 31,164 36,418 

ปริมาณการจราจรตอชั่วโมง (PCU ตอชั่วโมง) * 1,820.7 1,930.7 2,064.3 2,277.0 2,512.4 2,944 

จํานวนชองจราจร 6 6 6 6 6 6 

V/C Ratio ** 0.15 0.16 0.17 0.19 0.21 0.25 

สภาพการจราจร2/ การจราจรคลองตัวสูงมาก การจราจรคลองตัวสูงมาก การจราจรคลองตัวสูงมาก การจราจรคลองตัวสูงมาก การจราจรคลองตัวสูงมาก การจราจรคลองตัวสูงมาก 

หมายเหตุ : สัญลักษณ (*) หมายถึง การใชสมการปรับปรมิาณจราจรเฉลี่ยตอวันใหเปนปริมาณจราจรเฉลี่ยตอชั่วโมง ของสํานักอํานวยความปลอดภัย กรมทางหลวง V  =  334.3760 + 0.0802 (AADT) – 0.000000113 (AADT2) หนวย PCU/ชั่วโมง 

  สัญลักษณ (**) หมายถึง คา V/C Ratio = (Total PCU/hr / ความจุของชองทางจราจร x จํานวนชองถนน) 

ที่มา :  1/ ปริมาณจราจรเฉลี่ยตอวันตลอดป (Average Annual Daily Traffic : AADT) สํานักอํานวยความปลอดภัย, กรมทางหลวง, พ.ศ. 2557-2562 
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ 

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 
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ตารางที่ 3.7-12 ปริมาณการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 331 ในป พ.ศ. 2557-2562 

ประเภทรถ 
PCU 

Factor 

ทางหลวงหมายเลข 331 (กม. 5+663) 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

จํานวนคนั  

  (คันตอวัน) 1/ 
PCU ตอวัน 

จํานวนคนั  

  (คันตอวัน) 1/ 
PCU ตอวัน 

จํานวนคนั  

  (คันตอวัน) 

1/ 

PCU ตอวัน 
จํานวนคนั  

  (คันตอวัน) 1/ 
PCU ตอวัน 

จํานวนคนั  

  (คันตอวัน) 1/ 
PCU ตอวัน 

จํานวนคนั  

  (คันตอวัน) 1/ 
PCU ตอวัน 

รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 คน 1 5,601 5,601.0 6,795 6,795.0 7,296 7,296.0 7,694 7,694 8,220 8,220.0 8,962 8,962.00 

รถยนตนั่งสวนบุคคลมากกวา 7 คน 1 4,452 4,452.0 5,346 5,346.0 5,889 5,889.0 6,185 6,185.0 6,460 6,460.0 6,925 6,925.00 

รถโดยสารขนาดเล็ก 1.5 330 495.0 374 561.0 286 429.0 230 345.0 239 358.5 329 493.50 

รถโดยสารขนาดกลาง 1.5 130 195.0 102 153.0 81 121.5 62 93.0 71 106.5 162 243.00 

รถโดยสารขนาดใหญ 2.1 352 739.2 351 737.1 288 604.8 186 390.6 217 455.7 231 485.10 

รถบรรทุกขนาดเล็ก (4 ลอ) 1 1,226 1,226.0 1,485 1,485.0 2,073 2,073.0 2,241 2,241.0 2,567 2,567.0 3,052 3,052.00 

รถบรรทุกขนาดกลาง (6 ลอ) 2.1 397 833.7 274 575.4 203 426.3 167 350.7 149 312.9 257 539.70 

รถบรรทุกขนาดใหญ (10 ลอ) 2.5 354 885.0 318 795.0 242 605.0 153 382.5 188 470.0 268 670.00 

รถบรรทุกขนาดใหญ (รถพวง) 2.5 259 647.5 207 517.5 128 320.0 76 190.0 74 185.0 167 417.50 

รถบรรทุกขนาดใหญ (รถกึ่งพวง) 2.5 56 140.0 34 85.0 25 62.5 19 47.5 5 12.5 22 55.00 

รวม 13,157 15,214.4 15,286 17,050.0 16,511 17,8227.1 17,013 17,919.3 18,190 19,148.1 20,375 21,842.80 

ปริมาณการจราจรตอชั่วโมง (PCU ตอชั่วโมง) * 1,267.9 1,420.8 1,485.6 1,493.2 1,595.7 2,032 

จํานวนชองจราจร 4 4 4 4 4 4 

V/C Ratio ** 0.16 0.18 0.19 0.19 0.20 0.25 

สภาพการจราจร2/ การจราจรคลองตัวสูงมาก การจราจรคลองตัวสูงมาก การจราจรคลองตัวสูงมาก การจราจรคลองตัวสูงมาก การจราจรคลองตัวสูงมาก การจราจรคลองตัวสูงมาก 

หมายเหตุ : สัญลักษณ (*) หมายถึง การใชสมการปรับปรมิาณจราจรเฉลี่ยตอวันใหเปนปริมาณจราจรเฉลี่ยตอชั่วโมง ของสํานักอํานวยความปลอดภัย กรมทางหลวง V  =  334.3760 + 0.0802 (AADT) – 0.000000113 (AADT2) หนวย PCU/ชั่วโมง 

 สัญลักษณ (**) หมายถึง คา V/C Ratio = (Total PCU/hr / ความจุของชองทางจราจร x จํานวนชองถนน) 

ที่มา :  1/ ปริมาณจราจรเฉลี่ยตอวันตลอดป (Average Annual Daily Traffic : AADT) สํานักอํานวยความปลอดภัย, กรมทางหลวง, พ.ศ. 2557-2562 

  

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 3-322 
 

ตารางที่ 3.7-13 ปริมาณการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 332 ในป พ.ศ. 2557-2562 

ประเภทรถ 
PCU 

Factor 

ทางหลวงหมายเลข 332 (กม. 14+000) 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

จํานวนคนั  

  (คันตอวัน) 1/ 
PCU ตอวัน 

จํานวนคนั  

  (คันตอวัน) 1/ 
PCU ตอวัน 

จํานวนคนั  

  (คันตอวัน) 

1/ 

PCU ตอวัน 
จํานวนคนั  

  (คันตอวัน) 1/ 
PCU ตอวัน 

จํานวนคนั  

  (คันตอวัน) 1/ 
PCU ตอวัน 

จํานวนคนั  

  (คันตอวัน) 1/ 
PCU ตอวัน 

รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 คน 1 4,534 4,524.0 5,272 5,272.0 5,788 5,788.0 6,341 6,341.0 6,943 6,943.0 7,429 7,429.00 

รถยนตนั่งสวนบุคคลมากกวา 7 คน 1 2,581 2,581.0 4,738 4,738.0 5,236 5,236.0 5,604 5.604.0 6,387 6,387.0 6,226 6,226.00 

รถโดยสารขนาดเล็ก 1.5 28 42.0 71 106.5 75 112.5 51 76.5 23 34.5 34 51.00 

รถโดยสารขนาดกลาง 1.5 10 15.0 36 54.0 32 48.0 38 57.0 17 25.5 49 73.50 

รถโดยสารขนาดใหญ 2.1 73 153.3 106 222.6 113 237.3 87 182.7 25 52.5 80 168.00 

รถบรรทุกขนาดเลก็ (4 ลอ) 1 2,876 2,876.0 776 776.0 1,206 1,206.0 1,359 1,359.0 860 860.0 1,806 1,806.00 

รถบรรทุกขนาดกลาง (6 ลอ) 2.1 158 331.8 186 390.6 208 436.8 153 321.3 259 543.9 261 548.10 

รถบรรทุกขนาดใหญ (10 ลอ) 2.5 219 547.5 164 410.0 177 442.5 114 285.0 184 460.0 249 622.50 

รถบรรทุกขนาดใหญ (รถพวง) 2.5 63 157.5 48 120.0 40 100.0 80 200.0 9 22.5 97 242.50 

รถบรรทุกขนาดใหญ (รถกึ่งพวง) 2.5 24 60.0 35 87.5 16 40.0 12 30.0 0 0 4 10.00 

รวม 10,566 11,298.1 11,432 12,177.2 12,891 13,647.1 13,839 14,456.5 14,707 15,328.9 16,235 17,176.60 

ปริมาณการจราจรตอชั่วโมง (PCU ตอชั่วโมง) * 941.5 1,014.8 1,137.3 1,204.7 1,277.41 1,679 

จํานวนชองจราจร 4 4 4 4 4 4 

V/C Ratio ** 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.21 

สภาพการจราจร2/ การจราจรคลองตัวสูงมาก การจราจรคลองตัวสูงมาก การจราจรคลองตัวสูงมาก การจราจรคลองตัวสูงมาก การจราจรคลองตัวสูงมาก การจราจรคลองตัวสูงมาก 

หมายเหตุ : สัญลักษณ (*) หมายถึง การใชสมการปรับปรมิาณจราจรเฉลี่ยตอวันใหเปนปริมาณจราจรเฉลี่ยตอชั่วโมง ของสํานักอํานวยความปลอดภัย กรมทางหลวง V  =  334.3760 + 0.0802 (AADT) – 0.000000113 (AADT2) หนวย PCU/ชั่วโมง 

 สัญลักษณ (**) หมายถึง คา V/C Ratio = (Total PCU/hr / ความจุของชองทางจราจร x จํานวนชองถนน) 

ที่มา :  1/ ปริมาณจราจรเฉลี่ยตอวันตลอดป (Average Annual Daily Traffic : AADT) สํานักอํานวยความปลอดภัย, กรมทางหลวง, พ.ศ. 2557-2562 

 

  

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 3-323 
 

ตารางที่ 3.7-14 ปริมาณการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 3126 ในป พ.ศ. 2557-2562 

ประเภทรถ 
PCU 

Factor 

ทางหลวงหมายเลข 3126 (กม. 0+600) 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

จํานวนคนั  

  (คันตอวัน) 1/ 
PCU ตอวัน 

จํานวนคนั  

  (คันตอวัน) 1/ 
PCU ตอวัน 

จํานวนคนั  

  (คันตอวัน) 

1/ 

PCU ตอวัน 
จํานวนคนั  

  (คันตอวัน) 1/ 
PCU ตอวัน 

จํานวนคนั  

  (คันตอวัน) 1/ 
PCU ตอวัน 

จํานวนคนั  

  (คันตอวัน) 1/ 
PCU ตอวัน 

รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 คน 1 4,347 4,347.0 5,422 5,422.0 5,865 5,865.0 6,338 6,338.0 6,807 6,807.0 7,032 7,032.00 

รถยนตนั่งสวนบุคคลมากกวา 7 คน 1 2,973 2,973.0 3,452 3,452.0 4,052 4,052.0 4,498 4,498.0 4,339 4,339.0 4,682 4,682.00 

รถโดยสารขนาดเล็ก 1.5 424 636.0 438 657.0 385 577.5 458 687.0 506 759.0 646 969.00 

รถโดยสารขนาดกลาง 1.5 300 450.0 321 481.5 394 591.0 535 802.5 509 763.5 629 943.50 

รถโดยสารขนาดใหญ 2.1 437 917.7 388 814.8 415 871.5 353 741.3 241 506.1 348 730.80 

รถบรรทุกขนาดเลก็ (4 ลอ) 1 631 631.0 1,368 1,368.0 1,973 1,973.0 2,355 2,355.0 2,362 2,362.0 2,646 2,646.00 

รถบรรทุกขนาดกลาง (6 ลอ) 2.1 517 1,085.7 676 1,419.6 804 1,688.4 962 2,020.2 820 1,722.0 997 2,093.70 

รถบรรทุกขนาดใหญ (10 ลอ) 2.5 636 1,590.0 510 1,275.0 406 1,015.0 310 775.0 280 700.0 268 670.00 

รถบรรทุกขนาดใหญ (รถพวง) 2.5 77 192.5 94 235.0 38 95.0 28 70.0 20 50.0 8 20.00 

รถบรรทุกขนาดใหญ (รถกึ่งพวง) 2.5 34 85.0 46 115.0 30 75.0 9 22.5 4 10.0 0 0.00 

รวม 10,376 12,907.9 12,715 15,239.9 14,362 16,803.4 15,846 18,309.5 15,888 18,018.6 17,256 19,787 

ปริมาณการจราจรตอชั่วโมง (PCU ตอชั่วโมง) * 1,075.7 1,269.9 1,400.3 1,525.8 1,501.6 1,877 

จํานวนชองจราจร 6 6 6 6 6 6 

V/C Ratio ** 0.09 0.11 0.12 0.13 0.13 0.16 

สภาพการจราจร2/ การจราจรคลองตัวสูงมาก การจราจรคลองตัวสูงมาก การจราจรคลองตัวสูงมาก การจราจรคลองตัวสูงมาก การจราจรคลองตัวสูงมาก การจราจรคลองตัวสูงมาก 

หมายเหตุ : สัญลักษณ (*) หมายถึง การใชสมการปรับปรมิาณจราจรเฉลี่ยตอวันใหเปนปริมาณจราจรเฉลี่ยตอชั่วโมง ของสํานักอํานวยความปลอดภัย กรมทางหลวง V  =  334.3760 + 0.0802 (AADT) – 0.000000113 (AADT2) หนวย PCU/ชั่วโมง 

 สัญลักษณ (**) หมายถึง คา V/C Ratio = (Total PCU/hr / ความจุของชองทางจราจร x จํานวนชองถนน) 

ที่มา :  1/ ปริมาณจราจรเฉลี่ยตอวันตลอดป (Average Annual Daily Traffic : AADT) สํานักอํานวยความปลอดภัย, กรมทางหลวง, พ.ศ. 2557-2562 

 

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 3-324 
 

3) บริการลานจอดรถภายในสนามบินนานาชาติอูตะเภา 

ระบบการจัดการสําหรับลานจอดรถของสนามบินนานาชาติอูตะเภา รายละเอียดแสดงดัง 

รูปท่ี 3.7-15 ดังนี้  

 ลานจอด 1 อยูตรงขามอาคารผูโดยสาร หลังที่ 1 เปนลานจอดไมมีหลังคา มีพ้ืนที่ประมาณ 

10,000 ตารางเมตร สามารถจอดรถยนตไดประมาณ 248 คัน (เปดเปนสาธารณะ) 

 ลานจอด 2 เปนลานจอดมีหลังคา มีพื้นที่ประมาณ 9,000 ตารางเมตร สามารถ 

จอดรถยนตไดประมาณ 230 คัน เปนที่จอดรถสําหรับพนักงาน ผูประกอบการ และ 

สายการบินทั้งหมด (ไมเปดเปนสาธารณะ) 

 ลานจอด 3 อยูตรงขามลานจอดที่ 2 มีพื้นที่ประมาณ 22,000 ตารางเมตร สามารถ 

จอดรถยนตไดประมาณ 288 คัน (เปดเปนสาธารณะ) 

ทั้งนี้ การใหบริการลานจอดรถภายในสนามบินนานาชาติอูตะเภาจะมีคาบริการสําหรับรถยนต 

และรถจักรยานยนต ดังนี ้

 รถยนต : จอด 1 ชั่วโมง คาบรกิาร 20 บาท และจอด 7 ชั่วโมง คิดเปน 24 ชั่วโมง คาบริการ 

140 บาท 

 รถจักรยานยนต : จอดชั่วโมงละ 10 บาท เกิน 5 ชั่วโมง คิดเปนวันๆ ละ 50 บาท  

(เกิน 20 นาที คิดเปน 1 ชั่วโมง เศษของชั่วโมงคดิเพ่ิมอีก 1 ชั่วโมง) 

 

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

รูปที่ 3.7-15 ลานจอดรถของสนามบินนานาชาติอูตะเภา 

  

Draft Version

Subject to changes and approval by the Government of Thailand



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาต ิ

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรนุแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อาํเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-325 
 

(2) การคมนาคมทางราง 

ภายในพื้นที่ศึกษาโครงการฯ พบวามีเสนทางรถไฟและสถานีรถไฟจํานวน 3 สถานี คือ สถานีรถไฟ 

บานฉาง สถานีรถไฟพลูตาหลวง และสถานีรถไฟเขาชีจรรย รายละเอียดดังนี้ 

 สถานีรถไฟบานฉาง ตั้งอยูที่ ต.บานฉาง อ.บานฉาง จ.ระยอง หางจากกรุงเทพมหานคร 192.25 

กิโลเมตร มีรางรถไฟจํานวน 3 ราง และมี 1 ชานชาลา 

 สถานีรถไฟพลูตาหลวง ตั้งอยูที่ ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี หางจากกรุงเทพมหานคร 

184.03 กิโลเมตร มีรางรถไฟจํานวน 8 ราง และม ี1 ชานชาลา 

 สถานีรถไฟเขาชีจรรย (ชจ.) ตั้งอยูที่ ต.บางเสรา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ซึ่งหางจากกรุงเทพมหานคร 

180 กิโลเมตร มีรางรถไฟจํานวน 4 ราง และม ี1 ชานชาลา  

(3) การคมนาคมทางอากาศ 

สนามบินนานาชาติอูตะเภาตั้งอยูในพื้นที่ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง หางจากเทศบาล

ตําบลพลาประมาณ 11 กิโลเมตร และหางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 160 กิโลเมตร ปจจุบันเปนที่ตั้งของ 

กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ และการทาอากาศยานอูตะเภา โดยมีสายการบินใหบริการทั้งภายในประเทศ

และระหวางประเทศ กําลังพัฒนาสูการเปนสนามบินเชิงพาณิชย  

1) สถิติจํานวนเที่ยวบินภายในและระหวางประเทศของสนามบนินานาชาติอูตะเภา ระหวางป 

พ.ศ. 2558-2562 

สถิติจํานวนเที่ยวบินของอากาศยานพาณิชยที่ทําการบินข้ึน - ลง ณ สนามบินนานาชาติอูตะเภา 

ในชวงปพ.ศ. 2558-2562 มีแนวโนมเพิ่มขึ้น พบวาในป พ.ศ. 2558 มีจํานวนเที่ยวบินรวมอยูที่ 4,611 เที่ยวบิน และ 

ป พ.ศ. 2559-2561 เพิ่มข้ึนเปน 8,374  12,484 และ 15,096 เที่ยวบิน สวนป พ.ศ. 2562 ลดลงเปน 13,690 เที่ยวบิน 

ตามลําดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.7-15 

2) สถิติจํานวนผูโดยสารขาเขา-ออก ภายในและระหวางประเทศของสนามบินนานาชาติ 

อูตะเภา ระหวางป พ.ศ. 2558-2562 

สถิติจํานวนผูโดยสารของสนามบินนานาชาติอูตะเภา ในชวงป พ.ศ. 2558-2562 มีแนวโนม

เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยพบวาในป พ.ศ. 2558 มีจํานวนผูโดยสารรวมอยูที่ 241,384 คน และป พ.ศ. 2559-2561 

เพ่ิมขึ้นเปน 783,846  1,448,675 และ 1,856,997 คน และป พ.ศ. 2562 ลดลงเปน 1,715,949 คน ตามลําดับ 

รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.7-16  
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ตารางที่ 3.7-15 สถิติจํานวนเที่ยวบินภายในและระหวางประเทศ ระหวางป พ.ศ. 2558-2562 

หนวย : เที่ยว (ไป-กลับ) 

เดือน 

ป พ.ศ. 2558 ป พ.ศ. 2559 ป พ.ศ. 2560 ป พ.ศ. 2561 ป พ.ศ. 2562 

ภายใน ระหวาง 
รวม 

ภายใน ระหวาง 
รวม 

ภายใน ระหวาง 
รวม 

ภายใน ระหวาง 
รวม 

ภายใน ระหวาง 
รวม 

ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ 

มกราคม 266 128 394 429 260 689 519 246 765 818 743 1,561 698 551 1,249  

กุมภาพันธ 256 112 368 410 375 785 473 223 696 675 853 1,528 613 582 1,195  

มีนาคม 260 55 315 437 341 778 509 454 963 721 840 1,561 645 567 1,212  

เมษายน 366 68 434 416 252 668 616 452 1,068 659 595 1,254 736 375 1,111  

พฤษภาคม 342 35 377 429 283 712 622 315 937 624 520 1,144 710 345 1,055  

มิถุนายน 224 44 268 402 279 681 628 264 892 616 501 1,117 692 314 1,006  

กรกฎาคม 216 67 283 396 283 679 757 267 1,024 650 537 1,187 681 396 1,077  

สิงหาคม 218 94 312 392 298 690 778 291 1,069 683 541 1,224 728 431 1,159  

กันยายน 206 106 312 412 246 658 695 272 967 620 459 1,079 651 367 1,018  

ตุลาคม 207 123 330 461 214 675 721 507 1,228 674 478 1,152 717 373 1,090  

พฤศจิกายน 282 111 393 448 201 649 697 660 1,357 624 473 1,097 725 522 1,247  

ธันวาคม 559 266 825 489 221 710 788 730 1,518 685 507 1,192 721 550 1,271  

รวม 3,402 1,209 4,611 5,121 3,253 8,374 7,803 4,681 12,484 8,049 7,047 15,096 8,317 5,373 13,690  

ที่มา : การทาอากาศยานอูตะเภา, พ.ศ. 2563 
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ตารางที่ 3.7-16 สถิติจํานวนผูโดยสารภายในและระหวางประเทศ ระหวางป พ.ศ. 2558-2562 

หนวย : คน 

เดือน ป พ.ศ. 2558 ป พ.ศ. 2559 ป พ.ศ. 2560 ป พ.ศ. 2561 ป พ.ศ. 2562 

ภายใน ระหวาง 
รวม 

ภายใน ระหวาง 
รวม 

ภายใน ระหวาง 
รวม 

ภายใน ระหวาง 
รวม 

ภายใน ระหวาง 
รวม 

ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ 

มกราคม 7,032 16,029 23,061 33,272 26,609 59,881 45,305 20,298 65,603 80,985 134,825 215,810 72,200 102,240 174,440 

กุมภาพันธ 8,192 11,773 19,965 31,145 45,164 76,309 39,720 26,303 66,023 73,239 150,792 224,031 64,974 105,808 170,782 

มีนาคม 6,830 7,156 13,986 31,503 48,170 79,673 43,221 83,468 126,689 73,874 143,646 217,520 70,088 106,642 176,730 

เมษายน 8,384 8,366 16,750 29,835 36,456 66,291 62,945 70,584 133,529 70,901 93,748 164,649 76,702 62,483 139,185 

พฤษภาคม 11,449 5,706 17,155 31,658 33,569 65,227 55,296 42,223 97,519 60,802 72,317 133,119 70,633 50,244 120,877 

มิถุนายน 3,659 3,632 7,291 27,621 34,046 61,667 49,724 39,549 89,273 54,271 69,229 123,500 62,958 48,004 110,962 

กรกฎาคม 5,008 10,452 15,460 31,537 43,740 75,277 67,126 41,316 108,442 58,495 71,351 129,846 64,537 57,200 121,737 

สิงหาคม 6,612 12,092 18,704 30,222 49,786 80,008 67,165 43,174 110,339 58,801 69,483 128,284 63,037 64,533 127,570 

กันยายน 4,328 11,188 15,516 27,401 27,836 55,237 59,926 38,364 98,290 52,979 52,830 105,809 54,382 53,752 108,134 

ตุลาคม 4,689 11,090 15,779 35,796 19,983 55,779 79,462 74,099 153,561 63,168 54,825 117,993 69,756 58,505 128,261 

พฤศจิกายน 9,159 12,667 21,826 32,966 15,828 48,794 66,814 122,309 189,123 57,564 78,944 136,508 63,672 97,283 160,955 

ธันวาคม 31,556 24,335 55,891 40,149 19,554 59,703 77,455 132,829 210,284 71,270 88,658 159,928 69,269 107,047 176,316 

รวม 106,898 134,486 241,384 383,105 400,741 783,846 714,159 734,516 1,448,675 776,349 1,080,648 1,856,997 802,208 913,741 1,715,949 

ที่มา : การทาอากาศยานอูตะเภา, พ.ศ. 2563 
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(4) ระบบขนสงภายในสนามบินนานาชาติอูตะเภา 

ระบบขนสงภายในสนามบินนานาชาติอูตะเภา ประกอบดวยรถโดยสารสาธารณะที่กรมการขนสงทางบก

เปดใหใชบริการเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูโดยสาร รายละเอียดดังนี้  

1) รถโดยสารประจําทาง 

รถโดยสารประจําทาง มีจํานวน 3 เสนทาง เพื่อเชื่อมตอสนามบินนานาชาติอูตะเภากับจังหวัด

ทองเที่ยวภาคตะวันออก เดินรถขั้นต่ําวันละ 4 เที่ยว ดังนี้ 

 สาย 398 ตราด-ทาอากาศยานนานาชาติอูตะเภา (เวลา 08.30-16.30 น.) มีเสนทาง 

และสถานที่หยุดรบั-สง ไดแก จังหวัดตราด จังหวัดจันทบุรี สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดระยอง

แหงที่ 1 ทาอากาศยานนานาชาติอูตะเภา รวมระยะทาง 220 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง  

3 ชั่วโมง 15 นาที 

 สาย 399 ระยอง-ทาอากาศยานนานาชาติอูตะเภา (เวลา 04.30-17.00 น.) มีเสนทางและ

สถานที่หยุดรับ-สง ไดแก สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดระยองแหงที่ 2 อําเภอบานฉาง  

ทาอากาศยานนานาชาติอูตะเภา รวมระยะทาง 35 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 33 นาที 

 สาย 400 ชลบุรี-ทาอากาศยานนานาชาติอูตะเภา (เวลา 09.00-17.00 น.) มีเสนทางและ 

สถานที่หยุดรับ-สงผูโดยสาร ไดแก จังหวัดชลบุรี อําเภอศรีราชา เมืองพัทยา อําเภอสัตหีบ  

ทาอากาศยานนานาชาติอูตะเภา รวมระยะทาง 100 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง  

34 นาท ี

2) รถเชา 

รถเชาสามารถติดตอจุดใหบริการดานหนาอาคารผูโดยสารหลังที่ 2 ฝงขาเขาภายในประเทศ ไดแก  

 National Car Rental ติดตอ 081-931-4713 

 Bizcar Rental ติดตอ 089-982-7667 

 Avis Car Rental ติดตอ 062-603-2938 

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

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

 Asap Car Rental ติดตอ 093-457-4433 

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

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

 Europcar ติดตอ 063-218-2666 

3) รถแท็กซี่ (Taxi) และรถตู 

ภายในสนามบินนานาชาติอูตะเภาจะมีใหบริการรถแท็กซี่และรถตูแบบเหมาของบริษัทที่ไดรับ

สัมปทานในการใหบริการ โดยมีเสนทางจากสนามบนินานาชาติอูตะเภาไปยังระยอง ไดแก เมืองระยอง บานฉาง บานเพ 

(เกาะเสม็ด) ชลบุรี ไดแก พัทยา เมืองชลบุรี ศรีราชา สัตหีบ บางเสร  ตราด ไดแก เกาะชาง และกรุงเทพฯ ไดแก 

สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมือง และอื่นๆ ตามตกลง ทั้งนี้ คาบริการข้ึนอยูกับษริษัท (ที่มา : การทาอากาศ

ยานอูตะเภา) 
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(5) โครงสรางพื้นฐานในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 

จากการทบทวนรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในเขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ณ เดือนมีนาคม 2563 (ที่มา : กระทรวงคมนาคม 

สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร) พบวาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมีแนวทางการพัฒนา  

การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ (Multi Modal Transport) 

อยางไรรอยตอ (Seamless) ทั้งทางถนน ทางราง ทางน้ํา และทางอากาศ โดยมีกรอบแนวคิดในการดําเนินโครงการ

ในพื้นทีจ่ังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ดังนี้ 

 ทางอากาศ ไดแก สนามบินนานาชาติอูตะเภา 

 ทางเรือ ไดแก ทาเรือพาณิชยสัตหีบ ทาเรือแหลมฉบัง และทาเรอือุตสาหกรรมมาบตาพุด 

 ทางถนน ไดแก ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง กรุงเทพฯ-ชลบุรี พัทยา-มาบตาพุด และแหลมฉบัง-

นครราชสีมา 

 ทางราง ไดแก รถไฟทางคู ชวงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเกา-แกงคอย และชวงกรุงเทพฯ-ระยอง 

โดยมีแผนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 3 ระยะ 

รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.7-17  

ตารางที่ 3.7-17 แผนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern 

Economic Corridor : EEC)  

ระยะเรงดวน (พ.ศ. 2560-2561) ระยะกลาง (พ.ศ. 2562-2564) ระยะตอไป (พ.ศ. 2565 เปนตนไป) 

- PPP MRO อูตะเภา ระยะที่ 1 

- PPP รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน 

- สถานีรถไฟอูตะเภา 

- PPP อาคารผูโดยสารหลังท่ี 3  

  สนามบินนานาชาติอูตะเภา 

- PPP ทาเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 

- PPP ทาเรือมาบตาพุด ระยะที่ 3 

- Motorway (พัทยา-มาบตาพุด) 

- อาคารผูโดยสาร ทาเรือจุกเสม็ด 

- ปรับปรุงโครงขายถนนสายรอง 

- กอสรางรถไฟทางคู (แหลมฉบัง- 

  มาบตาพุด-ระยอง-จันทบุร-ีตราด) 

- กอสรางทางวิ่งที่ 2 สนามบินนานาชาติ 

  อูตะเภา 

- PPP Air Cargo สนาม บินนาน าช าติ 

  อูตะเภา 

- PPP Free Trade Zone สนามบิน 

  นานาชาตอิูตะเภา 

- Motorway (แหลมฉบัง-ปราจีนบุรี) 

- ปรับปรุงโครงขายถนนสายรอง 

- เพ่ิมโครงขายทางเลี่ยงเมือง 

- รถไฟเชื่อม EEC ทวาย-กัมพูชา 

- ICD ฉะเชิงเทรา 

- PPP Air Cargo สนามบินนานาชาติ 

  อูตะเภา 

  ระยะที่ 2  

- Motorway (ชลบุรี-อ.แกลง) 

- เพ่ิมถนนโครงขายถนนรองรับเมืองใหม 

99 โครงการ 62 โครงการ 7 โครงการ 

รวมทั้งหมด 168 โครงการ 

ที่มา : รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 

ณ เดือนมีนาคม 2563 กระทรวงคมนาคม สาํนักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร  

ทั้งนี้ จากขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออกจากหนวยงานที่เก่ียวของ พบวามีโครงการพัฒนาระบบโครงขายคมนาคมทางถนน ทางราง และทางน้าํ 

อยูโดยรอบสนามบินนานาชาติอูตะเภา รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.7-18 
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ตารางที่ 3.7-18 โครงการพัฒนาระบบโครงขายคมนาคมโดยรอบสนามบินนานาชาติอูตะเภา 

โครงการ หนวยงานผูรับผดิชอบ ระยะเวลาแผนงาน 

1. โครงขายคมนาคมที่ดําเนินการ/กอสรางแลวเสร็จ 

1.1 โครงขายคมนาคมทางบก 

-  โครงการกําหนดเสนทางเดินรถโดยสารประจําทางเพื่อรองรับสนามบิน

นานาชาติอูตะเภา 

กรมการขนสงทางบก - 

-  โครงการ ทล.3126 แยก ทล.3–ทางเขาสนามบิน นานาชาติอูตะเภา  กรมทางหลวง พ.ศ. 2559-2561 

-  โครงการ ทล.3126 ทางเขาสนามบินนานาชาติอูตะเภา-ทาเรือจุกเสม็ด กรมทางหลวง พ.ศ. 2561-2563 

-  โครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมือง (Motorway) กรุงเทพฯ-ชลบุร-ีพัทยา-

มาบตาพุด 

กรมทางหลวง พ.ศ. 2559-2563 

1.2 โครงขายคมนาคมทางน้ํา   

-  โครงการกอสรางอาคารผูโดยสารเรือเฟอรรี่ (Ferry Terminal)  

พรอมสิ่งอํานวยความสะดวก 

กองทัพเรือ  

(ทาเรือพาณิชยสตัหีบ) 

พ.ศ. 2561-2563 

-  โครงการกอสรางทาเทียบเรือเฟอรรี ่พรอมสิ่งอํานวยความสะดวก กองทัพเรือ  

(ทาเรือพาณิชยสตัหีบ) 

พ.ศ. 2560-2563 

-  โครงการพัฒนาทาเทียบเรือชายฝง (ทาเรือ A) การทาเรือแหงประเทศไทย พ.ศ. 2561-2563 

โครงขายคมนาคมที่อยูระหวางการดําเนินการ/กอสราง 

1. โครงขายคมนาคมทางบก 

-  โครงการ ทล.332 แยก ทล.3 (แยกเจ) แยก ทล.3 (แยกอูตะเภา) กรมทางหลวง พ.ศ.2562-2564 

2. โครงขายคมนาคมทางราง   

-  โครงการกอสรางสถานีรถไฟอูตะเภา การรถไฟแหงประเทศไทย พ.ศ. 2561-2563 

-  โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ-ระยอง (เชื่อม 3 สนามบิน 

แบบไรรอยตอ) 

การรถไฟแหงประเทศไทย พ.ศ. 2561-2566 

3. โครงขายคมนาคมทางน้ํา   

-  โครงการพัฒนาทาเรือมาบตาพุด (ระยะท่ี 3) การนิคมอุตสาหกรรม 

แหงประเทศไทย 

พ.ศ. 2560-2567 

-  โครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 การทาเรือแหงประเทศไทย พ.ศ. 2560-2568 

ที่มา : รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563  

กระทรวงคมนาคม สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร 

 แผนภาพรวมเพื่อพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ. 2560-2565) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
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1) โครงขายคมนาคมที่ดําเนินการ/กอสรางแลวเสร็จ 

1.1) โครงการพฒันาระบบโครงขายคมนาคมทางถนน 

โครงการกําหนดเสนทางเดินรถโดยสารประจําทางเพื่อรองรับสนามบินนานาชาตอิูตะเภา  

กรมการขนสงทางบก (ขบ.) ไดเปดเสนทางรถโดยสารประจําทาง จํานวน 3 เสนทาง  

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เพื่อเชื่อมตอสนามบินนานาชาติอูตะเภากับจังหวัดทองเที่ยวภาคตะวันออก  

โดยมีแผนการเดินรถขั้นต่ําวันละ 4 เที่ยว ดังนี้ 

 สาย 398 ตราด-ทาอากาศยานนานาชาติอูตะเภา  

 สาย 399 ระยอง-ทาอากาศยานนานาชาติอูตะเภา  

 สาย 400 ชลบุรี-ทาอากาศยานนานาชาติอูตะเภา  

ทั้งนี้ ในแตละเสนทางใชรถโดยสารปรับอากาศมาตรฐานใหม (รูปที่ 3.7-16) มีระบบ 

ความปลอดภัยครบครัน ติดตั้ง GPS Tracking และอุปกรณแสดงผลความเร็ว (Speed Monitor) มีระบบเบรก ABS  

ตามมาตรฐานที่กรมการขนสงทางบกกําหนดและมีอุปกรณตางๆ เชน ถังดับเพลิง คอนทุบกระจก เปนไปตามมาตรฐาน

ความปลอดภัยผานการตรวจรับรองโดยกรมการขนสงทางบก ใชจํานวนรถ 2-4 คัน ในแตละเสนทางเพื่อใหสอดคลอง

กับจํ านวน เที่ ยวบินต อวั น  และฤดู กาลท อง เที่ ยว  (ที่ มา  : https://www.dlt.go.th/th/public-news/view. 

php?_did=2035 (กรมการขนสงทางบก)) 

 
ที่มา : https://www.rayonghip.com/dlt-utp/?fbclid=IwAR0-kYNS0Y1VnNedryFucEGzi83gYe4OcnvfK0aZzHskkL74jeHT6OE9jgU 

รูปที่ 3.7-16 รถโดยสารประจําทางเชื่อมตอทาอากาศยานนานาชาติอูตะเภา  
 

โครงการ ทล.3126 แยก ทล.3 – ทางเขาสนามบินอูตะเภา  

กรมทางหลวง (ทล.) ไดดําเนินโครงการขยายทางหลวงหมายเลข 3126 แยก ทล.3 – ทางเขา 

สนามบินนานาชาติอูตะเภา จาก กม. 0 – กม. 3+400 รวมระยะทาง 3.4 กิโลเมตร ขยายจาก 2 ชองจราจร  

เปน 4 ชองจราจร (รูปที่ 3.7-17) เพื่อรองรบัการเดนิทางเขาสูสนามบินนานาชาติอูตะเภา พรอมติดตั้งไฟฟาแสงสวาง

ตลอดเสนทาง กอสรางจุดกลับรถ จํานวน 3 แหง และปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่แยก จํานวน 1 แหง 

กอสรางแลวเสร็จเมื่อปลายป พ.ศ. 2561  
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ที่มา : https://www.google.com/maps 

รูปที่ 3.7-17 โครงการ ทล.3126 แยก ทล.3 – ทางเขาสนามบินอูตะเภา 

โครงการ ทล.3126 ทางเขาสนามบินนานาชาติอูตะเภา-ทาเรือจุกเสม็ด 

โครงการขยายทางหลวงหมายเลข 3126 ทางเขาสนามบินนานาชาติอูตะเภา – ทาเรือ 

จุกเสม็ด จาก กม. 3+400 – กม. 11+163 รวมระยะทาง 7.763 กิโลเมตร จาก 2 ชองจราจร เปน 4 ชองจราจร  

(รูปท่ี 3.7-18) ปจจุบันโครงการฯ เปดใหดําเนินการแลว 

 
รูปที่ 3.7-18 โครงการ ทล.3126 ทางเขาสนามบินนานาชาติอูตะเภา-ทาเรือจุกเสม็ด 
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โครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมือง (Motorway) กรุงเทพฯ-ชลบุรี-พทัยา-มาบตาพุด 

โครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมือง (Motorway) กรุงเทพฯ-ชลบุรี-พัทยา-มาบตาพุด  

โดยแบงการกอสรางออกเปน 2 ชวง คือ ชวงกรุงเทพ-ชลบุรี-พัทยา ระยะทางรวม 132.9 กิโลเมตร จํานวน 6-8  

ชองจราจร ปจจุบันกอสรางแลวเสร็จและเปดใหบริการ และชวงพัทยา-มาบตาพุด จาก กม. 2+300 – กม. 35+381.335 

ผานอําเภอบางละมุง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และไปบรรจบที่ทางหลวงหมายเลข 3 บริเวณ อ.บานฉาง จ.ระยอง  

รวมระยะทาง 32 กิโลเมตร จํานวน 6 ชองจราจร ปจจุบันโครงการฯ เปดใหทดลองใช เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม  

พ.ศ. 2563 (รูปท่ี 3.7-19) 

 
ที่มา : https://www.motorway.go.th/m-map-7-th/ 

รูปที่ 3.7-19 โครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมือง (Motorway) กรุงเทพ-ชลบุร-ีพัทยา-มาบตาพุด 
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1.2) โครงขายคมนาคมทางน้ํา 

โครงการกอสรางอาคารผูโดยสารเรือเฟอรรี่ (Ferry Terminal)  

พรอมสิ่งอํานวยความสะดวก 

กองทัพเรือ (ทร.) (ทาเรือสัตหีบ) ไดดําเนินการกอสรางอาคารผูโดยสารสําหรับเรือเฟอรรี่  

พรอมสิ่งอํานวยความสะดวก จํานวน 1 อาคาร (รูปที่ 3.7-20) มีพื้นที่โครงการ ประมาณ 20,000 ตารางเมตร 

ประกอบดวย อาคารผูโดยสารที่มีพ้ืนที่ใชสอยประมาณ 6,000 ตารางเมตร ซึ่งมีสวนประกอบตางๆ ในการรองรับ 

ผูเดินทางทองเที่ยว และการขนสงทั้งรถยนต หรือประเภทลอเลื่อนอ่ืนๆ โดยภายในอาคารผูโดยสาร ประกอบดวย 

Souvenir Shops Food Court Ticket Counters Restrooms Boarding Area และ Waiting Area และปรับปรุง

เพ่ิมเติมสวนขึ้นลงเรือเฟอรรี่ของผูโดยสารและรถยนตบริเวณหนาทาเทียบเรือเฟอรรี่ (เปนการดําเนินการตอเนื่อง 

กับโครงการงานปรับปรุงทาเทียบเรือหมายเลข 6) ประกอบดวย พื้นที่จอดรถยนต (Parking Lots) Internet Zone  

และ Accommodations 

โครงการกอสรางทาเทียบเรือเฟอรรี่พรอมสิ่งอาํนวยความสะดวก 

กองทัพเรือ (ทร.) (ทาเรือสัตหีบ) ไดดําเนินการกอสรางทาเรือเฟอรรี่ของผูโดยสาร 

และรถยนตบริเวณทาเทียบเรือเฟอรรี่พรอมสิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อเตรียมรองรับการเดินเรือขามอาวไทย 

และเดินเรือระหวางทาเรือในทะเลภาคตะวันออก ไดแก 

 ทาเรือจุกเสม็ด อ.สัตหีบ จ.ชลบุร ี- ทาเรือบางเบา เกาะชาง อ.เกาะชาง จ.ตราด  

 ทาเรอืจุกเสม็ด สัตหีบ - ทาเรือเขาตะเกียบ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ  

 ทาเรอืจุกเสม็ด สัตหีบ -ปราณบุร ีจ.เพชรบุร ี

โดยกอสรางทาเทียบเรือบริเวณพื้นที่ ขนาด 150 x 150 เมตร บริเณทาเทียบเรือหมายเลข 

6 ปจจุบันติดกับรองน้ําทาเรือจุกเสม็ด เปนสะพานเทียบเรือกวาง 13 เมตร ยาว 75 เมตร จํานวน 2 สะพาน  

ซึ่งแตละสะพานสามารถเทียบเรือไดทั้ง 2 ดาน ซึ่งทําใหไดทาเทียบเรือ จํานวน 4 ทา (กําหนดเปนทาเทียบเรือ 

หมายเลข 61 62 63 และ 64) แตละทารองรับเรือขนาดความกวางตัวเรือ 15 เมตร ความยาว 80 เมตร ระวางขับน้ํา 

ไมเกิน 2,500 ตัน สะพานเรือสามารถรองรับน้ําหนักไดไมเกิน 5 ตันตอตารางเมตร แตละทามีความลึกหนาทา ดังนี้  

 ทาเทียบเรือหมายเลข 61 มีความลึกน้ําหนาทาประมาณ 10 เมตร 

 ทาเทยีบเรอืหมายเลข 62 มีความลึกน้ําหนาทาประมาณ 9 เมตร 

 ทาเทียบเรือหมายเลข 63 มีความลึกน้ําหนาทาประมาณ 7 เมตร 

 ทาเทียบเรือหมายเลข 64 มีความลึกน้ําหนาทาประมาณ 5 เมตร 

ทั้งนี้ กองทัพเรือไดจัดพิธีวางศิลาฤกษโครงการกอสรางอาคารผูโดยสารเรือเฟอรรี่   

(Ferry Terminal) พรอมสิ่งอํานวยความสะดวกและโครงการกอสรางทาเทียบเรือเฟอรรี่พรอมสิ่งอํานวยความสะดวก 

(รูปที่  3.7-20) เมื่ อวันที่  18 กันยายน พ.ศ. 2560 และเปดดําเนินการเมื่อวันที่  17 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2563  

(ที่มา : https://www.facebook.com/prthainavy/posts/1660075350710481/ (กองประชาสัมพันธ สํานักงาน

เลขานุการ กองทัพเรือ)) และ https://www.facebook.com/Thailand.Infra/posts/870213496750464/ 

โครงสรางพื้นฐานประเทศไทย)  
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ที่มา : https://th-th.facebook.com/Thailand.Infra/photos/pcb.870213496750464/870209503417530/?type=3&theater สืบคนเมื่อ 

วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

รูปท่ี 3.7-20 โครงการกอสรางทาเทียบเรือเฟอรรี่ อาคารผูโดยสารเรือเฟอรรี่ พรอมสิ่งอํานวยความสะดวก 

โครงการพัฒนาทาเทียบเรือชายฝง (ทาเรือ A) 

โครงการพัฒนาทาเทียบเรือชายฝง (ทาเรือ A) เปนการพัฒนาเสนทางการเชื่อมโยง

โครงขายการขนสงกับทาเรือแหลมฉบังสนองตอบนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาการขนสงทางน้ําและกิจการพาณิชยนาวี  

โดยรูปแบบหนาทาเปนรูป L มีความยาวหนาทา 125 เมตรและ 120 เมตร มีความลึกหนาทา 10 เมตร  

มีขีดความสามารถรองรับเรือชายฝงขนาดระวางบรรทุก 3,000 DWT ขนสงตูสินคาไดคราวละ 200 DWT และ 

ขนาดระวางบรรทุก 1,000 DWT ขนสงตูสินคาไดคราวละ 100 DWT ไดพรอมกันในเวลาเดียวกัน มีความสะดวกและ

ปลอดภัย รวมทั้งสามารถใชประโยชนจากพื้นที่หนาทาและหลังทาไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งไดมีการกอสรางและ 

ติดตั้งเครื่องมือทุนแรง เชน ปนจั่นหนาทาชนิดเดินบนราง (Rail Mounted Gantry Crane : RMG) และปนจ่ันเรียงตู

สินคาในลาน (Mobile Harbor Crane) อยางละ 1 ตัว พรอมทั้งรถคานเคลื่อนที่ลอยาง (Rubber Tyred Gantry 

Crane : RTG) จํานวน 2 คัน (รูปที่  3.7-21) เพื่อเพ่ิมศักยภาพรองรับตูสินคาได 300,000 TEU ตอป เพ่ิมขึ้น 

จากรอยละ 5 เปนรอยละ 10 ซึ่งปจจุบันปริมาณตูสินคาขนสงทางเรือชายฝงที่ทาเรือแหลมฉบังมีแนวโนมเติบโต 

อยางตอเนื่อง ปจจุบันโครงการฯ แลวเสรจ็ และเปดใหดําเนินการเมื่อ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 

 
ที่มา : http://www.marinerthai.net/forum/index.php?topic=6310.0 สืบคนเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

รูปที่ 3.7-21 โครงการพัฒนาทาเทียบเรือชายฝง (ทาเรือ A) 
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2) โครงขายคมนาคมที่อยูระหวางการดําเนินการ/กอสราง 

2.1) โครงการพฒันาระบบโครงขายคมนาคมทางถนน 

โครงการ ทล.332 แยก ทล.3 (แยกเจ)-แยก ทล.3 (แยกอูตะเภา) 

โครงการขยายทล.332 แยก ทล.3 (แยกเจ)-แยก ทล.3 (แยกอูตะเภา) จาก กม. 0+000 ถึง 

กม. 14+487 รวมระยะทาง 14.487 กิโลเมตร จาก 2 ชองจราจร เปน 4 ชองจราจร 

2.2) โครงการพฒันาระบบโครงขายคมนาคมทางราง 

โครงการกอสรางสถานีรถไฟอูตะเภา  

โครงการกอสรางสถานีรถไฟอูตะเภา เปนสวนหนึ่งของโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและเพ่ิม

ความจุทางรถไฟชวงหัวหมาก – ฉะเชิงเทรา – ศรีราชา และโครงการรถไฟทางคู ชวงศรีราชา – มาบตาพุด  

ซึ่งดําเนินการโดยการรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) โครงการกอสรางสถานีรถไฟอูตะเภาจะอยูที่บริเวณ กม. 188+523  

ถึง กม. 189+173 ปจจุบันรถไฟชวงดังกลาวเปนทางเดี่ยว ดังนั้น เพ่ือเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับ 

การเดินทางดวยระบบราง รฟท. มีแผนพัฒนาที่จะขยายเปนทางคู แผนที่แนวเสนทางโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 

และเพิ่มความจุทางรถไฟชวงหัวหมาก – ฉะเชิงเทรา – ศรีราชา และโครงการรถไฟทางคู ชวงศรีราชา – มาบตาพุด  

มีสถานีรถไฟอูตะเภาเปนสวนหนึ่งของโครงการรถไฟทางคู ชวงศรีราชา – มาบตาพุด ซึ่งเปนหนึ่งในโครงการโครงสราง

พื้นฐานที่สําคัญในการพัฒนาพื้นที่ EEC โดยเสนทางของโครงการเชื่อมโยง 3 ทาเรือ ไดแก ทาเรือจุกเสม็ด ทาเรือ 

แหลมฉบัง และทาเรือมาบตาพุด  ถือเปนระบบโครงขายคมนาคมโดยรอบสนามบินนานาชาติอูตะเภา แสดงดัง 

รูปท่ี 3.7-22 มีการกอสรางอาคารสถานีรถไฟ ชานชาลา อาคารจอดรถบัส รับ-สง ผูโดยสาร อาคารบานพัก เปนตน 

แสดงดังรูปท่ี 3.7-23 โดยกอสรางแลวเสร็จในป พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ โครงการดังกลาวไมไดเชื่อมโยงเขาสูสนามบินนานาชาติ

อูตะเภาโดยตรง รายละเอียดแสดงดังรูปท่ี 3.7-24  
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ท่ีมา :  โครงการศกึษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียดและศกึษาผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความจุทางรถไฟ ชวงหัวหมาก-ฉะเชิงเทรา-ศรีราชา และโครงการรถไฟทางคู ชวงศรรีาชา-มาบตาพุด, พ.ศ. 2563 

รูปที่ 3.7-22 แผนที่แนวเสนทางโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความจุทางรถไฟชวงหัวหมาก – ฉะเชิงเทรา – ศรีราชา และโครงการรถไฟทางคู ชวงศรีราชา – มาบตาพุด 
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ท่ีมา : โครงการจางที่ปรึกษาสนับสนุนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อบริหารและกํากับสัญญา 

        โครงการพัฒนาสนามบินอูตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รูปที่ 3.7-23 การกอสรางสถานีรถไฟอูตะเภา 

 
ท่ีมา : โครงการจางที่ปรึกษาสนับสนนุสํานกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออกเพ่ือบริหารและกํากับสญัญา โครงการพัฒนาสนามบิน

อูตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รูปที่ 3.7-24 แผนที่แสดงตําแหนงสถานีรถไฟอูตะเภา ซึ่งเปนสวนหนึ่งของโครงการรถไฟทางคู ชวงศรีราชา – 

มาบตาพุด 
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โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ-ระยอง (เชื่อม 3 สนามบินแบบไรรอยตอ) 

โครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพ – ระยอง (เชื่อม 3 สนามบินแบบไรรอยตอ) เดิมคือ 

โครงการรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออก มีแนวเสนทางแสดงดังรูปที่ 3.7-25 แบงเปน 2 ระยะ ไดแก ระยะที่ 1 คือ 

โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง – สุวรรณภูมิ - อูตะเภา) และระยะที่ 2 คือ โครงการรถไฟ

ความเร็วสูงจากสนามบินอูตะเภา จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด 

 
ท่ีมา : โครงการวเิคราะหและศกึษาความเหมาะสมเพือ่กอสรางรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ระยะที่ 2 สวนตอขยายจังหวัดระยอง-จันทบุรี-ตราด, 

พ.ศ. 2563 

รูปที่ 3.7-25 แนวเสนทางโครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ-ระยอง (เชื่อม 3 สนามบินแบบไรรอยตอ)  
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คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ในคราวประชุม 

ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 มีการรายงานความคืบหนาและพิจารณาแผนกําหนดเวลา 

การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานที่สําคัญในพื้นที่ EEC และมีมติเห็นชอบใหปรับแผนดําเนินงานโครงการรถไฟความเร็วสูง

ใหเร็วข้ึน โดยใหประกาศ TOR เชิญชวนและลงนามกับเอกชนรวมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน 

ระยะที่ 1 จากทาอากาศยานดอนเมืองสิ้นสุดที่ทาอากาศยานอูตะเภา และใหดําเนินการศึกษาเสนทางที่เหมาะสม 

และออกแบบรถไฟความเรว็สูงของระยะที่ 2 จากสนามบินอูตะเภา จังหวดัระยอง จันทบุรีและตราด 

1) ระยะที่ 1 : โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง – สุวรรณภูมิ -  

อูตะเภา) ระยะทางรวมประมาณ 220 กิโลเมตร ประกอบดวยเสนทางรถไฟในเมืองระยะทาง 60 กิโลเมตร จํานวน  

10 สถานี สามารถใหบริการดวยความเร็ว 160 กิโลเมตรตอชั่วโมง และเสนทางรถไฟระหวางเมืองระยะทาง  

160 กิโลเมตร จํานวน 5 สถานี สามารถใหบรกิารดวยความเร็ว 250 กิโลเมตรตอชั่วโมง แผนที่เสนทางโครงการรถไฟ

ความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อูตะเภา) แสดงดังรูปที่ 3.7-26 โดยการรถไฟแหงประเทศไทย 

ไดลงนามในสัญญารวมลงทุนกับบรษิัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จํากัด เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม  

พ.ศ. 2562 โครงการนี้จะสงผลกระทบเชิงบวกโดยตรงตอการเดินทางเขาสูสนามบินนานาชาติอูตะเภา กลาวคือ  

จากผลการศึกษาคาดการณปริมาณผูโดยสารในปเปดใหบริการโครงการจะมีปริมาณผูโดยสาร 147,200 คนตอวัน 

และจะมีผูโดยสารขึ้น-ลงที่สถานีรถไฟความเร็วสูงอูตะเภารวม 2,780 คนตอวัน และในอีก 50 ป (พ.ศ. 2616) จะมี

ปริมาณผูโดยสาร 307,810 คนตอวัน และจะมีผูโดยสารขึ้น-ลงทีส่ถานรีถไฟความเรว็สูงอูตะเภารวม 19,860 คนตอวัน 

 
ท่ีมา :  โครงการศกึษา ทบทวน และวิเคราะหความเหมาะสมของโครงการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  

         จัดทําเอกสารประกวดราคา และการดําเนินงานตาม พ.ร.บ. วาดวยการใหเอกชนเขารวมงานฯ พ.ศ. 2556  

          ของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง – สุวรรณภูมิ - อูตะเภา), พ.ศ. 2561 

รูปที่ 3.7-26 แผนทีโ่ครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง – สุวรรณภูมิ - อูตะเภา) 

2) ระยะที่ 2 : โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ระยะที่ 2 สวนตอขยาย 

จังหวัดระยอง-นนทบุรี-ตราด แสดงดังรูปที่ 3.7-27 เปนสวนตอขยายโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน 

ที่สถานีรถไฟความเร็วสูงอูตะเภาไปยังจังหวัดระยอง จันทบุรี สิ้นสุดที่จังหวัดตราด รวมระยะทางประมาณ  

โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อูตะเภา) 
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191 กิโลเมตร มีจํานวน 4 สถานี การรถไฟแหงประเทศไทยไดศึกษาความเหมาะสม แนวทางการลงทุนและออกแบบ

เบื้องตนเสร็จเรียบรอยแลว ปจจุบันอยูระหวางการเตรียมการลงทุนกอสราง โดยมีแผนที่จะเปดใหบริการป พ.ศ. 2571 

ซึ่งคาดวาในปที่เปดใหบริการจะมีผูโดยสารประมาณ 4,500 คนตอวัน การตอขยายโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม  

3 สนามบิน ระยะที่ 2 จังหวัดระยอง-จันทบุรี-ตราด จะชวยรองรับความตองการเดินทางของประชาชนในจังหวัด 

ทางภาคตะวันออกที่อยูในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ใหสามารถเขาสูสนามบินนานาชาติอูตะเภาไดในเวลา 

ที่เร็วข้ึน เปนการสงเสริมใหสนามบินนานาชาติอูตะเภาเปนศูนยกลางการขนสงทางอากาศของพื้นที่ EEC 
 

 
ที่มา : โครงการวิเคราะหและศึกษาความเหมาะสมเพื่อกอสรางรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ระยะที่ 2 สวนตอขยายจังหวัดระยอง-

จันทบุรี-ตราด, พ.ศ. 2563 

รูปท่ี 3.7-27 แนวเสนทางโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ระยะที่ 2 สวนตอขยายจังหวัดระยอง – 

จันทบุรี – ตราด 
 

โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมตอ 3 สนามบิน มี 9 สถานี ไดแก สถานีดอนเมือง สถานี

บางซื่อ สถานีมักกะสัน สถานีสุวรรณภมูิ สถานีฉะเชิงเทรา สถานีชลบุรี สถานีศรรีาชา สถานีพัทยา และสถานีอูตะเภา 

โดยสถานีรถไฟความเร็วสูงอูตะเภา เปนสถานีปลายทางของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง-

สุวรรณภมูิ-อูตะเภา) แนวเสนทางแสดงดังรูปที่ 3.7-28 โดยสถานีรถไฟความเร็วสูงอูตะเภาจะเปนสถานีที่อํานวยการ

เดินทางใหผูโดยสารสามารถเชื่อมโยงการเดินทางเปลี่ยนจากโหมดการขนสงทางรางผานรถไฟความเร็วสูงฯ  

เขาสูโหมดการขนสงทางอากาศที่สนามบินนานาชาติอูตะเภาไดในอนาคต โดยพื้นที่สถานีรถไฟความเร็วสูงอูตะเภา 

จะมีการเชื่อมโยงกับศูนยกลางขนสงภาคพื้นที่บริเวณชั้นใตดินของสนามบินฯ ซึ่งมีการติดตั้งทางเลื่อน บันไดเลื่อน 

และลิฟต เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูโดยสารใหสามารถเดินทางเขาสูอาคารผูโดยสารไดอยางรวดเรว็  
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ที่มา : รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการรถไฟความเร็วสงูเชื่อมตอ 3 สนามบินแบบไรรอยตอ (ดอนเมือง-ชวงสุวรรณภูม-ิอูตะเภา),

พ.ศ. 2563 

รูปที่ 3.7-28 โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ-ระยอง (เชื่อม 3 สนามบินแบบไรรอยตอ) 

2.3) โครงการพัฒนาระบบโครงขายคมนาคมทางน้ํา 

โครงการพัฒนาทาเรือมาบตาพุด (ระยะที ่3)  

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) เปนผูรับผิดชอบการพัฒนานิคม

อุตสาหกรรมและชุมชนใหมมาบตาพุด โดยไดดําเนินการระยะที่ 1 แลวเสร็จในป พ.ศ. 2535 และระยะที่ 2 ในป พ.ศ. 

2542 โดยในสวนของทาเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดไดมีการพัฒนาแลวรวม 2 ระยะ เนื่องจากสถานการณทางเศรษฐกิจ
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ของประเทศไทยมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง จึงมีความจําเปนตองพัฒนาทาเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3  

เพื่อรองรับการเติบโตของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยโครงการตั้งอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตําบลมาบตาพุด 

อําเภอเมือง จังหวัดระยอง มีเนื้อที่ 1,000 ไร โดยแบงเปนพื้นที่หนาทา 550 ไร มีความยาวพ้ืนที่หนาทา 2,200 เมตร 

(รูปที่ 3.7-29) ประกอบดวย ทาเรือของเหลว ทาเรือกาซ ทาเรือบริการ พื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมดานพลังงาน  

บอเก็บกักตะกอนดิน และเข่ือนกันคลื่น โดยพรอมเปดดําเนินการในป พ.ศ. 2567 (ที่มา : แผนภาพรวมเพ่ือพัฒนาเขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ. 2560-2565) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก)  

ทั้งนี้ การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) ไดลงนามในสัญญารวมลงทุนโครงการพัฒนาทาเทียบเรือ

อุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 (ชวงที่ 1) กับบริษัท กัลฟ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอมินัล จํากัด เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 

พ.ศ. 2562 โดยมีแผนเริ่มออกแบบรายละเอียดและกอสรางถมทะเลป พ.ศ. 2564-2567 กอสรางทาเทียบเรือป พ.ศ. 

2567-2569 (ที่มา : รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก ณ เดอืนมีนาคม พ.ศ. 2563 กระทรวงคมนาคม สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร) 

ที่มา : https://www.eeco.or.th สืบคนเมื่อวันที่ 21 ก.พ. พ.ศ. 2562 

รูปที่ 3.7-29 โครงการพัฒนาทาเรือมาบตาพุด (ระยะที ่3)  
 

โครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง ระยะที ่3  

ปจจุบันทาเรือแหลมฉบัง โดยการทาเรือแหงประเทศไทย (กทท.) มีปริมาณสินคา 

คอนเทนเนอรผานทา 6.77 ลานทีอียู/ป (ระยะที่ 1 จํานวน 4,375 ลานตู และระยะที่ 2 จํานวน 2,404 ลานตู) 

มีขีดความสามารถรองรับสูงสุดไดถึง 11.1 ลานทีอียู/ป ซึ่งคาดวาหากทาเรือแหลมฉบังมีอัตราการเติบโตตอป 

รอยละ 5 จะมีปริมาณตูสินคาเกิดขีดความสามารถของทาเรือในป พ.ศ. 2568 เนื่องจากการพัฒนาทาเรือน้ําลึก 

ขนาดใหญจะตองใชระยะเวลาตั้งแตขั้นตอนการวางแผน ศึกษาออกแบบกอสราง ไปจนถึงเปดใหบริการกวา 10 ป  

จึงมีความจําเปนที่จะตองเรงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ทั้งนี้ ทาเรือแหลมฉบังขั้นที่ 3 ตั้งอยูที่ ต.ทุงสุขลา  

อ.ศรีราชา จ ชลบุรี (รูปที่ 3.7-30) มีพื้นที่รวม 1,600 ไร ความลึกแองน้ํา -18 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง 

สามารถรองรับเรือระวางขับน้ําไมต่ํากวา 100,000 เดทเวทตัน ประกอบดวย 1) ทาเรือขนสงรถยนต (Ro/Ro) 1 ทา 2) 
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โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อาํเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
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ทาเทียบเรือสินคาทั่วไปและตูสินคา 1 ทา 3) ทาเทียบเรือตูสินคาไมต่ํากวา 7 ลานทีอียูตอป และรองรับรถยนตได  

1 ลานคันตอป โดยเปดดําเนินการในป พ.ศ. 2568 (ที่มา : แผนภาพรวมเพ่ือพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

(พ.ศ. 2560-2565) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก) แบงออกเปนการกอสราง

โครงสรางพื้นฐาน 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2566) และการกอสรางทาเทียบเรือและติดตั้งอุปกรณขนถาย 3 ป (พ.ศ. 2565 - 

2568) (ที่มา : รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก ณ เดอืนมีนาคม พ.ศ. 2563 กระทรวงคมนาคม สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร)  

 

ที่มา : https://www.eeco.or.th/ สืบคนเมื่อวันที่ 21 ก.พ. พ.ศ. 2562 

รูปที่ 3.7-30 ที่ตั้งโครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 
 

3.7.4 สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

3.7.4.1 ขอบเขตการศึกษา 

ศึกษารวบรวมขอมูลระบบสาธารณูปโภคบริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่โดยรอบสนามบินนานาชาติ 

อูตะเภา เพื่อนําไปเปนขอมูลพื้นฐานในการคาดการณปริมาณการใชระบบสาธารณูปโภคที่จะเกิดขึ้น 

3.7.4.2 วิธีการศึกษา 

รวบรวมขอมูลทุติยภูมิดังนี้ 

 ขอมูลการใชไฟฟาจากรายงานสถิติจังหวัดระยองและชลบุรี พ.ศ. 2556-2560 จากสํานักงานสถิติ

จังหวัดระยองและชลบุร ี
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คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 
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 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปเทศบาลตําบลพลา พ.ศ. 2561-2564 

 ระบบสาธารณูปโภคของสนามบินนานาชาติ อูตะเภา จากแผนแมบทสนามบินนานาชาติ 

อูตะเภา (เดอืนธันวาคม พ.ศ.2561) 

 ขอมูลดานการใชน้ําของจังหวัดระยองและชลบุรี พ.ศ. 2557-2561 จากการประปาสวนภูมิภาค 

3.7.4.3 ผลการศกึษา 

(1) การใชไฟฟา 

1) จังหวัดระยอง 

ภาพรวมการใชไฟฟาของจังหวัดระยอง ระหวางป พ.ศ. 2556-2560 พบวา จํานวนผูใชไฟฟา 

มีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน โดยในป พ.ศ. 2560 จังหวัดระยองมีจํานวนผูใชไฟฟารวมทั้งสิ้น 377,086 ราย มีการใชไฟฟา 

10,822.901 ลานกิโลวัตตตอชั่วโมง รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.7-19 

ตารางที่ 3.7-19 จํานวนผูใชไฟฟาและการจําหนายกระแสไฟฟา ของจังหวัดระยอง จําแนกตามประเภทผูใช

เปนรายอําเภอ ระหวางป พ.ศ. 2556-2560 

อําเภอ 

จํานวน 

ผูใชไฟฟา 

(ราย) 

การจําหนายกระแสไฟฟา (ลานกิโลวัตตตอชั่วโมง) 

ที่อยูอาศัย 
สถานธุรกิจและ

อุตสาหกรรม 

สถานท่ีราชการ

และสาธารณะ 
อื่นๆ รวม 

ป พ.ศ. 2556       

เมืองระยอง 144,843 304.02 664.80 1.50 10.73 981.05 

บานฉาง 27,336 66.56 129.58 2.82 3.64 202.60 

แกลง 46,330 124.82 485.69 - 1.86 612.38 

วังจันทร 8,288 22.41 12.79 - 1.90 37.10 

บานคาย 22,442 4.45 95.58 0.25 - 100.27 

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

เขาชะเมา 6,027 12.93 0.60 - 0.09 13.62 

นิคมพัฒนา 15,582 31.33 539.66 0.20 4.18 575.36 

รวม 305,724 629.19 5,345.37 1.79 77.76 6,057.10 
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ตารางที่ 3.7-19 จํานวนผูใชไฟฟาและการจําหนายกระแสไฟฟา ของจังหวัดระยอง จําแนกตามประเภทผูใช

เปนรายอําเภอ ระหวางป พ.ศ. 2556-2560 

อําเภอ 

จํานวน 

ผูใชไฟฟา 

(ราย) 

การจําหนายกระแสไฟฟา (ลานกิโลวัตตตอชั่วโมง) 

ที่อยูอาศัย 
สถานธุรกิจและ

อุตสาหกรรม 

สถานท่ีราชการ

และสาธารณะ 
อื่นๆ รวม 

ป พ.ศ. 2557       

เมืองระยอง 149,375 435.14 842.40 8.24 13.52 1,291.30 

บานฉาง 28,311 70.98 133.58 4.17 4.84 215.57 

แกลง 52,585 145.40 511.08 4.38 10.65 671.51 

วังจันทร 8,580 22.79 13.45 0.72 9.90 46.86 

บานคาย 24,900 50.58 862.13 9.70 - 922.41 

ปลวกแดง 37,758 69.71 3,781.72 6.70 20.91 3,879.03 

เขาชะเมา 6,108 12.88 0.65 0.15 0.42 14.09 

นิคมพัฒนา 17,296 33.73 512.34 0.41 2.16 548.63 

รวม 324,913 841.21 6,657.35 34.47 62.40 7,589.39 

ป พ.ศ. 2558       

เมืองระยอง 100,810 276.55 334.51 - 11.29 622.35 

บานฉาง 30,032 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 

แกลง 56,610 117.29 540.60 9.83 2.75 670.47 

วังจันทร 9,003 19.64 22.79 0.79 27.04 70.27 

บานคาย 25,998 4.69 66.04 1.00 0.00 71.73 

ปลวกแดง 37,758 69.71 3,781.72 6.70 20.91 3,879.04 

เขาชะเมา 6,198 10.88 3.18 0.82 0.19 15.06 

นิคมพัฒนา 19,002 37.54 578.08 0.40 27.54 643.56 

รวม 285,411.00 542.79 5,431.93 21.04 389.71 5,972.49 

ป พ.ศ. 2559       

เมืองระยอง 106,476 0.10 0.01 0.00 - 0.11 

บานฉาง 31,410 82.28 156.62 632.64 3.59 243.13 

แกลง 58,347 124.60 543.78 10.14 3.31 681.83 

วังจันทร 9,358 20.71 30.79 1.01 41.93 94.44 

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

ปลวกแดง 49,468 0.52 0.04 0.00 0.01 0.57 

เขาชะเมา 6,358 11.01 3.29 1.13 0.24 15.66 

นิคมพัฒนา 20,299 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 308,571 297.78 1,777.99 17.19 49.15 2,142.10 
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ตารางที่ 3.7-19 จํานวนผูใชไฟฟาและการจําหนายกระแสไฟฟา ของจังหวัดระยอง จําแนกตามประเภทผูใช

เปนรายอําเภอ ระหวางป พ.ศ. 2556-2560 

อําเภอ 

จํานวน 

ผูใชไฟฟา 

(ราย) 

การจําหนายกระแสไฟฟา (ลานกิโลวัตตตอชั่วโมง) 

ที่อยูอาศัย 
สถานธุรกิจและ

อุตสาหกรรม 

สถานท่ีราชการ

และสาธารณะ 
อื่นๆ รวม 

ป พ.ศ. 2560       

เมืองระยอง 168,484 433.74 2,946.35 4.57 41.64 3,426.30 

บานฉาง* 32,607 83.31 157.99 0.52 0.22 242.04 

แกลง 58,016 157.49 607.57 0.22 25.39 790.68 

วังจันทร 9,302 1.72 4.82 3.89 - 10.42 

บานคาย 27,410 60.59 1,189.73 1.24 0.39 1,251.96 

ปลวกแดง 53,347 99.53 4,208.49 0.54 8.74 4,317.30 

เขาชะเมา 6,289 0.93 0.29 0.03 - 1.24 

นิคมพัฒนา 21,631 43.83 738.59 0.38 0.16 782.96 

รวม 377,086 881.13 9,853.83 11.40 76.54 10,822.90 

หมายเหตุ : (*) หมายถึง พื้นที่ตั้งโครงการ 

 (-) หมายถึง ไมมีการบันทึกขอมูลในฐานขอมูล 

ที่มา :   รายงานสถิติจังหวัดระยอง พ.ศ. 2560, สาํนักงานสถิติจังหวัดระยอง 

ที่ตั้งโครงการอยูในเทศบาลตําบลพลา ซึ่งการขยายเขตไฟฟา ปจจุบันมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน  

คิดเปนรอยละ 95 ปญหา คือ ไฟฟาสองสวางทางหรือที่สาธารณะยังไมสามารถดําเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ไดทั้งหมด 

เนื่องจากงบประมาณในการดําเนินการยังไมเพียงพอ การแกปญหาคือ จัดเรียงความสําคัญและดําเนินการ 

ตามความจําเปน และไดแจงประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะไดชวยกันแกไขปญหาใหกับ

ชุมชน (ที่มา : แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป เทศบาลตําบลพลา พ.ศ. 2561-2564) 

2) จังหวัดชลบุรี 

ภาพรวมการใชไฟฟาของจังหวัดชลบุรี ระหวางป พ.ศ. 2556-2560 พบวา จํานวนผูใชไฟฟา 

มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น โดยในป พ.ศ. 2560 จังหวัดชลบุรีมีจํานวนผูใชไฟฟารวมทั้งสิ้น 709,666 ราย มีการใชไฟฟา 

21,957.15 ลานกิโลวัตตตอชั่วโมง รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.7-20 
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ตารางที่ 3.7-20 จํานวนผูใชไฟฟาและการจําหนายกระแสไฟฟา ของจังหวัดชลบุรี จําแนกตามประเภทผูใช

เปนรายอําเภอ ระหวางป พ.ศ. 2556-2560 

อําเภอ 
จํานวนผูใช

ไฟฟา (ราย) 

การจําหนายกระแสไฟฟา (ลานกิโลวัตตตอชั่วโมง) 

ที่อยูอาศัย 
สถานธุรกิจและ

อุตสาหกรรม 

สถานที่ราชการ

และสาธารณะ 
อื่นๆ รวม 

ป พ.ศ. 2556       

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

บานบึง 35,918 78.21 842.44 - 5.94 926.59 

หนองใหญ 5,849 13.13 183.44 - 0.31 196.87 

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

พานทอง 25,343 62.48 703.35 - 9.38 775.21 

พนัสนิคม 31,636 68.58 138.85 - 3.04 210.47 

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

เกาะสีชัง 1,463 3.40 3.76 - 0.06 7.22 

สัตหีบ  - - - - - - 

บอทอง 10,881 22.90 83.84 0.00001 0.77 107.52 

เกาะจันทร 13,915 26.79 120.14   1.25 148.18 

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

ป พ.ศ. 2557       

เมืองชลบุรี 168,651 459.04 1923.76 - 21.93 2404.73 

บานบึง 37,783 81.71 925.50 - 7.14 1014.35 

หนองใหญ 6,060 13.33 196.34 - 0.77 210.43 

บางละมุง 175,696 573.49 1453.64 0.35 56.01 2083.48 

พานทอง 27,926 68.05 764.38 - 10.40 842.83 

พนัสนิคม 32,703 71.91 145.82 - 2.80 220.53 

ศรีราชา 136,255 354.96 3098.06 0.01 49.06 3502.09 

เกาะสีชัง 1,485 3.42 3.49 - 0.02 6.94 

สัตหีบ  - - - - - - 

บอทอง 11,488 24.60 87.82 - 2.29 114.70 

เกาะจันทร 14,210 27.71 119.06 0.00 1.79 148.56 

รวม 612,257 1,678.219 8,717.86 0.36 152.20 10,548.63 

ป พ.ศ. 2558       

เมืองชลบุรี 178,911 501.01 1,937.40 - 20.84 2,459.25 

บานบึง 39,421 89.65 954.55 - 6.45 1,050.64 

หนองใหญ 6,211 14.07 215.46 - 0.45 229.99 

บางละมุง 185,802 614.65 1,545.61 0.42 56.47 2,217.15 

พานทอง 30,435 76.19 831.98 - 12.69 920.86 
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คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 
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INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-349 
 

ตารางที่ 3.7-20 จํานวนผูใชไฟฟาและการจําหนายกระแสไฟฟา ของจังหวัดชลบุรี จําแนกตามประเภทผูใช

เปนรายอําเภอ ระหวางป พ.ศ. 2556-2560 

อําเภอ 
จํานวนผูใช

ไฟฟา (ราย) 

การจําหนายกระแสไฟฟา (ลานกิโลวัตตตอชั่วโมง) 

ที่อยูอาศัย 
สถานธุรกิจและ

อุตสาหกรรม 

สถานที่ราชการ

และสาธารณะ 
อื่นๆ รวม 

พนัสนิคม 33,743 77.82 165.98 - 2.61 246.40 

ศรีราชา 146,164 390.48 3,135.67 0.02 51.45 3,577.62 

เกาะสีชัง 1,489 3.67 3.45 - 0.02 7.13 

สัตหีบ  - - - - - - 

บอทอง 11,689 25.70 94.55 - 2.78 123.03 

เกาะจันทร 14,702 25.70 124.80 0.00 1.37 151.87 

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

ป พ.ศ. 2559       

เมืองชลบุรี 107,110 539.17 2,003.31 - 19.88 2,562.35 

บานบึง 40,89 98.20 1,006.05 0.00 6.09 1,110.34 

หนองใหญ 6,443 14.89 231.62 - 0.38 246.89 

บางละมุง 195,986 664.11 1,630.30 0.36 54.54 2,349.31 

พานทอง 32,857 85.23 912.90 - 9.84 1,007.97 

พนัสนิคม 34,645 84.58 182.49 - 3.78 270.85 

ศรีราชา 156,087  427.80 3,366.35 0.02 51.52 3,845.69 

เกาะสีชัง 1,521 4.03 3.86  - 0.02 7.91 

สัตหีบ  - - - - - - 

บอทอง 12,121 27.75 98.53  - 2.92 129.20 

เกาะจันทร 15,175 32.81 131.35  0.00 1.35 165.51 

รวม 602,839 1,978.57 9,566.76 0.38 150.32 11,696.02 

ป พ.ศ. 2560       

เมืองชลบุรี 189,550 262.02 2,062.31 0 17.84 4,700.39 

บานบึง 42,071 117.87 1,072.40 0.001 6.19 2,257.30 

หนองใหญ 6,603 26.28 246.66 0 0.57 510.02 

บางละมุง 205,484 2,393.28 1,667.44 0.35 53.54 4,114.62 

พานทอง 35,202 104.38 945.72 0 8.47 1,997.98 

พนัสนิคม 35,860 28.96 194.34 0 8.69 492.58 

ศรีราชา 165,321 388.28 3,385.75 0.0001 60.18 7,328.80 

เกาะสีชัง 1,534 7.85 3.62 0.002 0.03 11.50 

สัตหีบ  - - - - - - 

บอทอง 12,477 131.73 99.77 0.10 3.40 235.0 

เกาะจันทร 15,564 17.12 136.19 0.01 1.56 308.96 
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาต ิ

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อาํเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.7-20 จํานวนผูใชไฟฟาและการจําหนายกระแสไฟฟา ของจังหวัดชลบุรี จําแนกตามประเภทผูใช

เปนรายอําเภอ ระหวางป พ.ศ. 2556-2560 

อําเภอ 
จํานวนผูใช

ไฟฟา (ราย) 

การจําหนายกระแสไฟฟา (ลานกิโลวัตตตอชั่วโมง) 

ที่อยูอาศัย 
สถานธุรกิจและ

อุตสาหกรรม 

สถานที่ราชการ

และสาธารณะ 
อื่นๆ รวม 

รวม 709,666 3,477.72 9814.20 0.46 160.47 21,957.15 

หมายเหตุ : สัญลักษณ (*) หมายถึง พื้นที่ตั้งโครงการ 

  สัญลักษณ (-) หมายถึง ไมมีการบันทึกในฐานขอมูล 

ที่มา :   รายงานสถิติจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2560 สํานักงานสถิติจังหวัดชลบุร ี
 

3) การใชไฟฟาในพื้นท่ีสนามบินนานาชาติอูตะเภา 

กิจการไฟฟา สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ตั้งอยูที่ตําบลสัตหีบ ซึ่งไดรับสัมปทานใหบริการ 

ดานไฟฟาจากกระทรวงพลังงานและรับซื้อไฟฟามาจากการไฟฟาสวนภูมิภาค (PEA) ประมาณ 115 กิโลโวลต  

เพื่อผลิตไฟฟาและจายไฟฟาในพ้ืนที่อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จํานวน 5 ตําบล 41 หมูบาน ครอบคลุมพื้นที่ 348.122 

ตารางกิโลเมตร ไดแก ตําบลสัตหีบ ตําบลพลูตาหลวง ตําบลแสมสาร ตําบลบางเสร และตําบลนาจอมเทียน มีผูรับ 

การใหบริการ จํานวน 52,489 ราย (ที่มา : กิจการไฟฟา สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ) และจายไฟใหกับหนวยงานในพื้นที่

สนามบินนานาชาติอูตะเภาและกองการบินทหารเรือ (กบร.) ดวย การดําเนินการจายไฟฟาของกิจการไฟฟาฯ ดังนี้ 

 กิจการไฟฟาฯ สงไฟฟาใหกับสถานีไฟฟาสัตหีบ 2 (กม.6) และสงไปยังสถานไีฟฟายอยของ

กองการบินทหารเรือ (กบร.) ซึ่งตั้งอยูภายในพ้ืนที่กองการบินทหารเรือ ประมาณ  

22 กิโลโวลต 

 กิจการไฟฟาฯ สงไฟฟาโดยตรง (Peal line) มายังสถานีไฟฟายอยของกองการบิน

ทหารเรือ (กบร.) ประมาณ 22 กิโลโวลต  

สําหรับไฟฟาที่สงมายังสถานีไฟฟายอยของ กบร. (รูปที่ 3.7-31) จะถูกแปลงไฟฟา 220 โวลต 

กอนจายใหกับอาคารสํานักงานของสนามบินนานาชาติ อูตะเภา และ กบร. ซึ่ งสถานีไฟฟายอยของ กบร.  

มีการจายไฟฟาทั้งหมด 5 Feeder ซึ่งแยกเปน Feeder ที่ 1 2 3 4 จายไฟฟาใหกับกองการบินทหารเรือ และ Feeder  

ที่ 5 จายไฟฟาใหกับสนามบินนานาชาติอูตะเภา นอกจากนี้ กบร. มีโรงปนไฟฟาสํารองในกรณีที่มีเหตุขัดของ  

ซึ่งสามารถสํารองไฟฟาไดประมาณ 20-30 นาที 
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาต ิ

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 
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โรงไฟฟายอยกองการบินทหารเรอื โรงปนไฟฟาสาํรอง 
 

รูปที่ 3.7-31 โรงไฟฟายอยภายพื้นที่กองการบินทหารเรือ 
 

จากสถิติการใชไฟฟาภายในสนามบินประกอบไปดวยกองการบินทหารเรือและสนามบิน

นานาชาติอูตะเภา (ตารางที่ 3.7-21) พบวา มีปริมาณการใชไฟฟาในแตละเดือนแตกตางกันและเพิ่มสูงข้ึน แตยังไมพบ

ปญหาในเรื่องความไมเพียงพอในการใชไฟฟาในพื้นที่ดังกลาว 
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ 

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อาํเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.7-21 สถิติการใชไฟฟาภายในสนามบินนานาชาติอูตะเภา ระหวางป พ.ศ. 2557-2561 

หนวยงาน 
ปริมาณการใชไฟฟา (ยูนิต) 

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

กระแสไฟฟารวม ป พ.ศ. 2557 503,640.00 634,800.00 575,640.00 590,760.00 691,200.00 579,960.00 532,200.00 577,200.00 633,600.00 555,000.00 557,040.00 356,760.00 

ปริมาณการใชไฟฟาของกองการบินทหารเรือ 37,589.24 52,872.96 58,407.42 57,476.00 86,209.96 66,743.42 72,256.00 50,820.00 75,055.00 54,852.51 70,411.69 36,457.34 

ปริมาณการใชไฟฟาของสนามบินนานาชาติอูตะเภา 130,046.00 151,917.00 124,130.00 120,003.00 202,093.00 203,970.00 175,104.00 184,895.00 157,680.00 157,042.00 155,124.00 156,221.00 

รวม 167,635.24 204,789.96 182,537.42 177,479.00 288,302.96 270,713.42 247,360.00 235,715.00 232,735.00 211,894.51 225,535.69 192,678.34 

กระแสไฟฟารวม ป พ.ศ. 2558 714,840.00 537,240.00 468,261.76 604,395.59 528,480.00 489,840.00 611,160.00 501,960.00 553,320.00 494,160.00 588,480.00 649,320.00 

ปริมาณการใชไฟฟาของกองการบินทหารเรือ 62,858.74 61,701.88 64,168.24 83,671.41 74,917.33 71,460.00 78,425.96 68,122.23 69,685.42 61,595.42 84,582.78 57,996.14 

ปริมาณการใชไฟฟาของสนามบินนานาชาติอูตะเภา 162,839.00 165,911.00 163,187.00 186,696.00 174,786.00 221,840.00 194,535.00 199,405.00 204,874.00 186,982.00 182,077.00 219,907.00 

รวม 225,697.74 227,612.88 227,355.24 270,367.41 249,703.33 293,300.00 272,960.96 267,527.23 274,559.42 248,577.42 266,659.78 277,903.14 

กระแสไฟฟารวม ป พ.ศ. 2559 428,880.00 541,200.00 509,940.00 616,320.00 534,720.00 551,640.00 575,400.00 576,480.00 521,160.00 561,720.00 585,960.00 624,960.00 

ปริมาณการใชไฟฟาของกองการบินทหารเรือ 69,113.00 65,899.00 62,715.00 67,899.00 63,283.00 88,171.00 76,751.00 80,047.81 69,079.00 64,698.00 72,558.00 54,455.00 

ปริมาณการใชไฟฟาของสนามบินนานาชาติอูตะเภา 243,936.00 206,148.00 192,912.00 249,276.00 272,698.00 219,757.00 244,380.00 238,896.00 234,234.00 209,409.00 231,368.00 171,470.00 

รวม 313,049.00 272,047.00 255,627.00 317,175.00 335,981.00 307,928.00 321,131.00 318,943.81 303,313.00 274,107.00 303,926.00 225,925.00 

กระแสไฟฟารวม ป พ.ศ. 2560 1,053,840.00 1,090,880.00 1,544,160.00 1,377,760.00 1,459,680.00 1,417,280.00 1,418,240.00 1,139,520.00 1,362,820.00 1,025,760.00 1,446,000.00 1,185,600.00 

ปริมาณการใชไฟฟาของกองการบินทหารเรือ 44,569.00 59,407.00 63,224.00 72,215.00 70,086.00 71,156.00 56,667.00 54,592.00 56,633.00 41,353.00 56,888.00 38,940.00 

ปริมาณการใชไฟฟาของสนามบินนานาชาติอูตะเภา 187,639.00 191,505.00 260,550.00 227,462.00 196,496.00 231,337.00 195,469.00 195,883.00 241,122.00 241,086.00 230,826.00 239,347.00 

รวม  232,208.00   250,912.00   323,774.00   299,677.00   266,582.00   302,493.00   252,136.00   250,475.00   297,755.00   282,439.00   287,714.00   278,287.00  

กระแสไฟฟารวม ป พ.ศ. 2561 1,809,840.00 1,777,920.00 1,656,720.00 1,782,000.00 134,000.00 1,277,520.00 1,423,680.00 1,398,480.00 1,414,320.00 1,301,520.00 1,340,160.00 649,440.00 

ปริมาณการใชไฟฟาของกองการบินทหารเรือ 36,500.00 49,230.00 40,669.00 43,643.00 45,306.00 47,149.00 57,395.00 53,421.00 38,910.00 43,799.00 54,098.00 40,251.00 

ปริมาณการใชไฟฟาของสนามบินนานาชาติอูตะเภา 247,575.00 232,484.00 226,883.00 270,549.00 278,672.00 263,040.00 258,085.00 1,139,148.00 589,581.00 748,451.00 722,010.00 722,010.00 

รวม 284,075.00 281,714.00 267,552.00 314,192.00 323,978.00 310,189.00 315,480.00 1,192,569.00 628,491.00 792,250.00 776,108.00 762,261.00 

ที่มา : กองการบินทหารเรือ (ขอมูล ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562) 
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(2) การใชน้ํา 

1) จังหวัดระยอง 

การประปาของจังหวัดระยอง มี 3 สาขา ไดแก สาขาระยอง สาขาบานฉาง และสาขาปากน้ํา 

ประแสร ทั้งนี้ การประปาสวนภูมิภาคสาขาบานฉางมีขอบเขตจําหนายใหกับพื้นที่ศึกษาของโครงการ ไดแก  

องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอน เทศบาลตําบลพลา เทศบาลเมืองบานฉาง เทศบาลตําบลสํานักทอน และ 

เทศบาลตําบลบานฉาง ซึ่งซื้อน้ําดิบจากบริษัท อีสทวอเตอร จํากัด (มหาชน) แมน้ําระยอง (บริเวณฝายบานคาย)  

สระพักน้ําดิบคลองบางไผ-หวยยายรา สระพักน้ําดิบประปาบานฉาง และอางเก็บน้ําคลองบางไผ ทั้งนี้ ในชวงระยะเวลา 

5 ป (ป พ.ศ. 2557-2561) ที่ผานมา พบวา จํานวนผูใชน้ําเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งปริมาณการผลิต ปริมาณน้ําผลิตจาย  

และปริมาณน้ํา รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.7-22 

ตารางที่ 3.7-22 สถิติผูใชน้ํา ปริมาณการผลิต และจําหนาย ของการประปาสวนภูมิภาค รายสาขาของจังหวัด

ระยอง ระหวางป พ.ศ. 2557-2561 

รายการ 
ป พ.ศ. 

2557 2558 2559 2560 2561 

การประปาสวนภูมิภาค สาขาระยอง 

จํานวนผูใชน้ําทั้งหมด (ราย) 72,490 16,858 80,117 82,492 76,453 

ปริมาณน้ําผลิต (ลูกบาศกเมตรตอเดือน) 2,082,337 2,110,811 2,048,896 2,323,776 2,080,497 

ปริมาณน้ําผลิตจาย (ลูกบาศกเมตรตอเดือน) 2,075,816 2,011,680 1,958,999 2,204,622 2,054,547 

ปรมิาณน้ําจําหนาย (ลูกบาศกเมตรตอเดือน) 1,615,613 1,645,619 1,647,405 1,652,557 1,504,223 

การประปาสวนภูมิภาค สาขาบานฉาง      

จํานวนผูใชน้ําทั้งหมด (ราย) 33,829 36,709 39,819 41,815 49,826 

ปริมาณน้ําผลิต (ลูกบาศกเมตรตอเดือน) 1,249,474 1,328,863 1,396,337 1,409,918 1,616,530 

ปริมาณน้ําผลิตจาย (ลูกบาศกเมตรตอเดือน) 1,229,474 1,308,463 1,364,238 1,378,418 1,523,231 

ปริมาณน้ําจําหนาย (ลูกบาศกเมตรตอเดือน) 920,587 979,775 1,020,541 1,036,795 1,194,424 

การประปาสวนภูมิภาค สาขาปากน้ําประแสร      

จํานวนผูใชน้ําทั้งหมด (ราย) 6,208 6,277 6,447 6,663 13,657 

ปริมาณน้ําผลิต (ลูกบาศกเมตรตอเดือน) 186,000 184,200 169,624 186,023 498,813 

ปริมาณน้ําผลิตจาย (ลูกบาศกเมตรตอเดือน) 170,200 167,545 152,800 157,856 422,318 

ปริมาณน้ําจําหนาย (ลูกบาศกเมตรตอเดือน) 124,582 124,709 113,464 119,984 330,706 

หมายเหตุ : รายงานขอมูลเดือนธันวาคมของทุกป 

ที่มา :   การประปาสวนภูมิภาค (ขอมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) 
 

2) จังหวัดชลบุรี 

การประปาของจังหวัดชลบุรี มี 7 สาขา ไดแก การประปาสวนภูมิภาคเขต 1 สาขาชลบุรี  

(ชั้นพิเศษ) สาขาบานบึง สาขาพนัสนิคม สาขาศรีราชา สาขาแหลมฉบัง และสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ทั้งนี้ การประปา

สวนภูมิภาคสาขาบานฉาง มีขอบเขตจําหนายใหกับพื้นที่ศึกษาของโครงการ คือ การประปาสวนภูมิภาคสาขาพัทยา 

(ชั้นพิเศษ) มีเขตจําหนายใหพ้ืนศึกษาของโครงการ ไดแก เทศบาลตําบลนาจอมเทียน และเทศบาลตําบลหวยใหญ  
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ซึ่งใชแหลงน้ําดิบเพื่อการผลิตประปาจากอางเก็บน้ํามาบประชัน อางเก็บน้ําหนองกลางดง อางเก็บน้ําหวยซากนอก  

อางเก็บน้ําหวยสะพาน และอางเก็บน้ําหวยขุนจิต โดยมีแหลงน้ําดิบสํารองจากอางเก็บน้ําหนองคอ ซึ่งอยูใน 

ความรับผิดชอบของบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) ทั้งนี้ ในชวงระยะเวลา 5 ป  

(ป พ.ศ. 2557-2561) ที่ผานมา พบวา จํานวนผูใชน้ําเพ่ิมมากข้ึน รวมทั้งปริมาณการผลิต ปริมาณน้ําผลิตจาย  

และปริมาณน้ํา รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.7-23 

ตารางที่ 3.7-23 สถิติผูใชน้ํา ปริมาณการผลิต และจําหนาย ของการประปาสวนภูมิภาค สาขาพัทยา  

(ชั้นพิเศษ) ระหวางป พ.ศ. 2557-2561 

รายการ 
ป พ.ศ. 

2557 2558 2559 2560 2561 

การประปาสวนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) 

จํานวนผูใชน้ําทั้งหมด (ราย) 76,785 82,174 87,240 91,506 96,192 

ปริมาณน้ําผลิต (ลูกบาศกเมตรตอเดือน) 5,340,829 5,600,396 6,251,667 7,749,801 6,178,457 

ปริมาณน้ําผลิตจาย (ลูกบาศกเมตรตอเดือน) 4,820,930 4,841,745 4,917,793 5,283,980 5,377,964 

ปริมาณน้ําจําหนาย (ลูกบาศกเมตรตอเดือน) 3,712,533 3,690,379 3,763,492 4,276,166 4,150,169 

หมายเหตุ : รายงานขอมูลเดือนธันวาคมของทุกป 

ที่มา :   การประปาสวนภูมิภาค (ขอมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) 
 

3) การใชน้ําในพ้ืนทีส่นามบินนานาชาติอูตะเภา 

กองทัพเรือเดิมมีการผลิตน้ําประปาเพื่อในกิจการทางทหาร ซึ่งทั้งหมดดําเนินการโดยกองชาง

โยธา ฐานทัพเรือสัตหีบ มีโรงกรองน้ําใชงานทั้งหมด จํานวน 4 โรง ไดแก โรงกรองน้ําที่ 1 (พื้นที่กองเรือยุทธการ)  

โรงกรองน้ําที่ 2 (พื้นที่กองการบินทหารเรือ) โรงกรองน้ําที่ 3 (พ้ืนที่กองการบินทหารเรือ) และโรงกรองน้ําที่ 4  

(พื้นที่หนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง) ซึ่งมีโครงขายการใหบริการจายน้ําประปาแสดงดังรูปที่ 3.7-32 

โดยมีแหลงน้ําดิบในพื้นที่สัตหีบ ไดแก  

 อางเก็บน้ําภูติอนันต ตั้งอยูที่สนามกอลฟพลูตาหลวง ความจปุระมาณ 3 ลานลูกบาศกเมตร 

น้ําดิบถูกสูบไปยังโรงกรองน้ําที่ 1 มีเครื่องสูบน้ําทั้งหมด 12 เครื่อง ผลิตน้ําประปาได 

8,600 ลูกบาศกเมตรตอวัน มีหนวยงานสํานักงานกิจการประปา สวัสดิการสัมปทาน

กองทัพเรือ เปนผูดูแลในการจายน้ําประปาใหกับพื้นที่ ฐท.สส. ทั้งหมด (สวนราชการ 

และบานพัก) บานพักนายทหารชั้นผูใหญ กร. และโรงพยาบาลอาภากรฯ 

 อางเก็บน้ําคลองบางไผ ตั้งอยูที่บานสํานักทอน ความจุประมาณ 9 ลานลูกบาศกเมตร 

น้ําดิบถูกสูบไปยังโรงกรองน้ําที่ 2 และ 3  

 โรงกรองน้ําที่ 2 มีเครื่องสูบน้ํา 3 เครื่อง ผลิตน้ําประปาได 8,400 ลูกบาศกเมตรตอวัน 

จายน้ําใหกับ 11 หนวยงาน 

 โรงกรองน้ําที่ 3 มีเครื่องสูบน้ํา 6 เคร่ือง ผลิตน้ําประปาได 18,600 ลูกบาศกเมตรตอวัน 

โดยมีสํานักงานกิจการประปา สวัสดิการสัมปทาน กองทัพเรือ เปนผูดูแล จายน้ําใหกับ 
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22 หนวยงาน โดยรับน้ําจากโรงกรองน้ําที่ 3 ประมาณ 16,000-18,000 ลูกบาศกเมตร

ตอวัน  

 อางเก็บน้ําจุกเสม็ด (สอ.รฝ.) ตั้งอยูในพื้นที่ หนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและ 

รักษาฝง (สอ.รฝ) (ใกลโรงกรองน้ําที่ 4) ความจุ 3 แสนลูกบาศกเมตร (ผลิตน้ําประปา 

จายให สอ.รฝ. หนวยเดียว) สงน้ําไปยังโรงกรองน้ําที่ 4 มีเครื่องสูบน้ํา 6 เครื่อง กําลัง 

การผลิต 800 ลูกบาศกเมตรตอวัน โดยสูบน้ําไปยังถังพักบนเขาที่ตั้งเรดาร จายน้ํา 

ดวยระบบ Gravity ใหกับสวนราชการและบานพักพื้นที่ (สอ.รฝ.) 

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

รูปที่ 3.7-32 โครงขายการใหบริการ โดยกิจการประปา สวัสดิการสัมปทาน ทร. 

ทั้งนี้ กิจการประปา สวัสดิการสัมปทาน ทร. มีมาตรการประหยัดน้ํา โดยขอความรวมมือกับ

ขาราชการ ลูกจาง และพนักงาน ในพ้ืนที่สัตหีบ มมีาตรการดังนี้ 

1) ปดน้ําทุกครั้งที่ไมใช เชน ลางมือ ลางหนา ถูสบู และชําระลางอื่นๆ 

2) ดูแลกอกน้ําและอุปกรณใชน้ําใหปดอยูเสมอ 
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3) เปลี่ยนกอกน้ําเปนชนิดกดเปด-ปดอัตโนมัติ 

4) ตรวจดูแลอุปกรณใชน้ํา ทอน้ําอยางสม่ําเสมอและแจงซอมแซมทันทีเม่ือชํารุด 

5) รวบรวมจานชาม ถวยกาแฟ แกวน้ํา เพื่อลางครั้งละมากๆ 

6) ใชภาชนะรองรับน้ําแทนการเปดน้ําโดยตรงจากกอกน้ํา 

7) เลือกใชสุขภัณฑที่ชวยประหยัดน้ํา เชน ชักโครกที่ใชน้ําครั้งละ 5-6 ลิตร 

ปจจุบันการทาอากาศยานอูตะเภาและกองการบินทหารเรือรับน้ํามาจากกิจการประปา 

สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ซึ่งมีหนาที่จายน้ําใหกับหนวยงานราชการและบานพักอาศัยของทางราชการในพื้นที่สัต

หีบและใกลเคียง โดยสูบน้ําดิบจากคลองบางไผเพื่อผลิตน้ําประปาที่โรงกรองน้ําที่ 2 (พื้นที่กองการบินทหารเรือ)  

และโรงกรองน้ําที่ 3 ซึ่งจายน้ําใหกับสนามบินนานาชาติอูตะเภาและกองการบินทหารเรอื โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 โรงกรองน้ําที่ 2 มีกําลังการผลิตน้ําไดสูงสุด 12,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน แตปจจุบัน 

ผลิตน้ํา 7,000-8,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน สามารถจายน้ําไดตลอด 24 ชั่วโมง โดยจาย

น้ําใหกับ 11 หนวยงาน ไดแก 

1) กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ (กบร. กร.) 

2) กองพันทหารปนใหญตอสูอากาศยาน กรมทหารปนใหญ กองพลนาวิกโยธิน  

หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน (พัน.ปตอ.กรม ป. พล.นย.) 

3) โรงเรยีนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ (กชพ.พธ.ทร.) 

4) กองพันสะเทินน้ําสะเทินบก พลลาดตะเวร นาวิกโยธิน (สสบ.นย (AV8))  

5) กรมทหารราบที่ 1 กองพลนาวิกโยธิน หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน  

 (คายพระมหาเจษฎาราชเจา) (กรม ร.1 พล.นย. (คายเจษฎา)) 

6) กองชางโยธาฐานทัพเรอืสัตหีบ (กองชางโยธา ฐท.สส.) 

7) กรมอุตุนิยมวิทยาฯ 

8) หนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝงที่ 1 (สอ.รฝ.1) 

9) กองรอยสารวัตรที่ 5 กรมสารวัตรทหารเรือ (กองรอย สห.ที่ 5) 

10) บานพักกิโลเมตรที่ 6 

11) โรงพยาบาลพระนางเจาสิริกิติ์ กรมแพทยทหารเรือ 

 โรงกรองน้ําที่ 3 มีกําลังการผลิตน้ําไดสูงสุด 27,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน แตปจจุบัน 

ผลิตน้ําได 16,000-17,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน สามารถจายน้ําไดตลอด 24 ชั่วโมง  

โดยจายน้ําใหกับ 22 หนวยงาน ไดแก 

1) กองเรือยุทธการ (กร.) 

2) บานพักกรมโรงงานฐานทัพเรอืสัตหีบ (บานพัก กรง.) 

3) กรมสรรพพาวุธทหารเรือ (สพ.ทร.) 

4) โรงเรียนชุมพลฯ 

5) กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร กองเรือยุทธการ (กบฮ.กร.) 

6) โรงเรียนสิงหสมุทร 

7) หนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง (สอ.รฝ (บางสวน)) 
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8) อาคารที่พักอาศัยสวนกลางฯ 

9) หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน (นย.) 

10) กองพันลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธิน (พัน ลว.พล.นย.) 

11) ศนูยฝกทหารใหม กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (ศฝท.ยศ.ทร.) 

12) กรมกอสรางและพัฒนา (กสพ.ฐท.สส) 

13) กองเรอืยามฝง กองเรือยุทธการ (กยฝ.กร.) 

14) หนวยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือแสมสาร (นสร. (แสมสาร)) 

15) อูราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอูทหารเรือ (อรม.อร.) 

16) คลังเชื้อเพลิงจุกเสม็ด 

17) ทาเรือจุกเสม็ด การทาเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ (ทจม.กทส.ฐท.สส) 

18) ตลาดสัตหีบ 

19) อาคารสํารอง (ทั้งหมด) 

20) บานสวัสดิการกองทัพเรอื ทร.(กม.10) 

21) นอกกองทัพเรือ (สวนราชการ, บานพัก, สถานประกอบการพื้นที่สัตหีบ) 

22) หนวยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ (นสร.กร) 

นอกจากนี้ สนามบินนานาชาติอูตะเภายังมีระบบกรองน้ํา (RO) ในการผลิตน้ําดีและสง

จายไปยังอาคารผูโดยสารหลังที่ 2 เพื่อใชอุปโภคและบริโภค (รูปที่ 3.7-33 และรูปที่ 3.7-34) 

 

รูปที่ 3.7-33 ตําแหนงแหลงจายน้ําภายในพื้นท่ีโครงการ 
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รูปที่ 3.7-34 ระบบกรองน้ําแบบ RO ตั้งอยูหลังอาคารผูโดยสารหลังที่ 2 

(3) ระบบปองกันอคัคีภัย 

1) ถังดับเพลิง 

ถังเก็บน้ําดับเพลิงตั้งอยูที่โรงผลิตน้ําหมายเลข 2 สงน้ําทางทอไปยังหัวรับน้ําดับเพลิง 19 แหง 

บริเวณทางวิ่งในปจจุบัน แสดงดังรูปท่ี 3.7-35 
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รูปที่ 3.7-35 ตําแหนงสถานีดับเพลิงและกูภยั ถังดับเพลิง และหัวดับเพลิงของสนามบินนานาชาติอูตะเภา 

2) สถานีดับเพลิงและกูภัย 

สถานีดับเพลิงของสนามบินนานาชาติอูตะเภา ตั้งอยูทางดานทิศตะวันตกของทางวิ่งที่ 1  

(รูปที่ 3.7-35) รับผิดชอบการดับเพลิงอากาศยานและอาคาร ประกอบดวย รถดับเพลิงจํานวน 5 คัน รถบรรทุกน้ํา  

3 คัน รถบันไดฉุกเฉิน 1 คัน และรถกูภัย 1 คัน (รูปท่ี 3.7-36) ดังนี้  

 รถดับเพลิงสําหรับอากาศยาน จํานวน 3 คัน ดังนี้ 

 รถดับเพลิงเคลื่อนที่เร็วขนาดบรรจุน้ํา 12,000 ลิตร บรรจุโฟม 1,500 ลิตร บรรจุ 

ผงเคมี 250 ลิตร อัตราการสูบสง 7,000 ลิตรตอนาที อัตราฉีดปอมปน 4,500 ลิตร 

ตอนาที จํานวน 2 คัน  

 รถดับเพลิงขนาดบรรจุน้ํา 3,600 ลิตร บรรจุโฟม 400 ลิตร บรรจุผงเคมี 250 ลิตร 

อัตราการสูบสง 3,400 ลิตรตอนาที อัตราฉีดปอมปน 2,400 ลิตรตอนาที จํานวน 1 คัน 

 รถดับเพลิงสําหรับอาคาร จํานวน 2 คัน  

 รถดับเพลิงขนาดบรรจุน้ํา 4,000 ลิตร บรรจุโฟม 500 ลิตร บรรจุผงเคมี 250 ลิตร  

อัตราการสูบสง 3,000 ลิตรตอนาที อัตราฉีดปอมปน 3,800 ลิตรตอนาที จํานวน 1 คัน 

 รถดับเพลิงขนาดบรรจุน้ํา 6,000 ลิตร อัตราฉีดปอมปน 2,400 ลิตรตอนาที จํานวน 1 คนั 
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 รถบรรทุกน้ํา จํานวน 3 คัน  

 รถบรรทุกน้ําขนาดบรรจุน้ํา 6,000 ลิตร อัตราฉีด 1,000 ลิตรตอนาที จํานวน 2 คนั 

 รถบรรทุกน้ําขนาดบรรจุน้ํา 7,000 ลิตร อัตราฉีด 800 ลิตรตอนาที จํานวน 1 คัน 

 รถบันไดกูภัย จํานวน 1 คัน  

รถบันไดกูภัยขนาดบรรจุน้ํา 1,000 ลิตร บรรจุโฟม 100 ลิตร อัตราการสูบสง 3,000  

ลิตรตอนาที จํานวน 1 คัน 

ปจจุบั นสนามบินนานาชาติ อู ตะ เภามีการรองรับอากาศยาน Code C ซึ่ งป จจุบัน 

ขีดความสามารถและจํานวนอุปกรณดับเพลิงและกูภัยอากาศยานมีขีดความสามารถ Category 10 ซึ่งเพียงพอ 

ที่จะรองรับอากาศยานที่มีลําตัวกวางไมเกินกวา 8 เมตร และอากาศยานที่มีความยาว 76 เมตรข้ึนไป แตไมถึง 

90 เมตร นอกจากนี้ ยังมีปจจัยหนึ่งคือ ระยะเวลาในการเขาถึงพื้นที่อากาศยานอุบัติเหตุ โดยนับตั้งแตเมื่อหนวย

ดับเพลิงและกูภัยไดรับแจงจนรถดับเพลิงอากาศยานคันแรก (กลุมแรก) เดินทางไปถึง และพรอมฉีดโฟมในอัตรา 

ไมต่ํากวารอยละ 50 ตามที่ ICAO กําหนดไวภายใน 2 นาที แตไมเกิน 3 นาที โดยมีการฝกซอม Response Time 

เดือนละ 2 ครั้ง (กลางวัน 1 ครั้ง และกลางคืน 1 ครั้ง) และฝกซอมดับเพลิงอาคารทุก 3 เดือน 
 

  
รถดับเพลิงอากาศยานเคลื่อนที่เรว็ รถดับเพลิง 

  
รถบรรทุกน้ํา รถบันไดกูภัย 

รูปที่ 3.7-36 รถดับเพลิงสําหรับอากาศยานของสนามบินนานาชาติอูตะเภา 
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(4) ระบบการสื่อสาร 

ระบบสื่อสารภายในสนามบินนานาชาติอูตะเภาและกองการบินทหารเรือในปจจุบันอยูภายใต 

การดูแลของกองสื่อสาร กองการบินทหารเรือ โดยระบบสื่อสารทางโทรศัพทเปนระบบ Analogue PABX มี Core 

Switch ตั้งอยูที่อาคารผูโดยสารหลังที่ 1 สําหรับเบอรติดตอประกอบดวยเบอรกลาง (จํานวน 9 หลัก) และหมายเลข

ภายใน (จํานวน 5 หลัก) สวนระบบสารสนเทศ (โครงขาย Internet) มีบริษัทรับสัมปทานเขามารวมใหบริการ ไดแก  

บริษัทแอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส 

คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) บรษิัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  

(5) เชื้อเพลิง 

แหลงเชื้อเพลิงที่นํามาใชสําหรับอากาศยาน เปนเชื้อเพลิงชนิด Jet A-1 เชื้อเพลิงสวนใหญรบัมาจาก

บริษัท ปตท. โดยสายการบินเปนผูซื้อ ซึ่ งบางสวนจะมีรถของบริษัทฯ เขามาจายน้ํามันเชื้อเพลิงให กับ 

คลังเชื้อเพลิงอากาศยานโดยมีทอจายน้ํามันสงไปยังหลุมจอดภายในบริเวณพ้ืนที่ Airside ซึ่งปจจุบันมีการใชงาน  

37 หลุม (หมายเลข 1-3) สวนอีก 6 หลุม ยังไมเปดใชงาน (หมายเลข 4)  

สําหรับถังเก็บเชื้อเพลิงที่อยูทางดานใตของทางวิ่งที่ 1 ถูกสรางสําหรับเก็บกักเชื้อเพลิง จํานวน  

13 ถัง (ถังขนาดเล็ก 6 ถัง และถังใหญ 7 ถัง) ปจจุบันมีการใชงานเฉพาะถังขนาดเล็กเพื่อกักเก็บเชื้อเพลิงสําหรับ

เครื่องบินทหาร สวนถังขนาดใหญไมมีการใชงานเนื่องจากมีขนาดใหญ แสดงดังรูปที่ 3.7-37 

  

รูปที่ 3.7-37 ถังเก็บเชื้อเพลิงและหัวจายเชือ้เพลิง 
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3.7.5 ระบบระบายน้ําและปองกันน้ําทวม 

3.7.5.1 ขอบเขตการศึกษา 

รวบรวมขอมูลทุติยภูมิการระบายน้ําและปองกันน้ําทวมของสนามบินนานาชาติอูตะเภา และพื้นที่โดยรอบ

ในอดีต ปจจุบัน ตลอดจนปญหาอุปสรรคตางๆ เพ่ือใชเปนขอมูลพื้นฐานในการคาดการณประสิทธิภาพการระบายน้ํา

และปองกันน้ําทวมและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 

3.7.5.2 วิธีการศึกษา 

รวบรวมขอมูลดานการระบายน้ํา ปญหาการระบายน้ําและน้ําทวมขัง บันทึกอุบัติภัยและความเสียหาย 

ตลอดจนสภาพและการจัดการดานการระบายน้ําที่ดําเนินการอยูในปจจุบันในพื้นที่โครงการ 

3.7.5.3 ผลการศกึษา 

(1) พื้นที่น้ําทวมใกลเคียงพื้นที่โครงการ 

จากการทบทวนขอมูลพ้ืนที่น้ําทวมซ้ําซากของจังหวัดระยอง ระหวางป พ.ศ. 2548-2556 ไมพบวา 

มีพื้นที่น้ําทวมซ้ําซากภายในพื้นที่ศึกษาของโครงการ แสดงดังรูปที่ 3.7-38 
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ที่มา : ดัดแปลงจากภาพถายดาวเทยีมของสาํนักงานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 

รูปที่ 3.7-38 พื้นที่น้ําทวมซ้ําซากจังหวัดระยอง พ.ศ. 2548-2556 
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(2) สถานการณอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดระยอง 

จากรายงานแผนเผชิญเหตุอุทุกภัยจังหวัดระยอง (ตารางที่ 3.7-24) ครอบคลุม 8 อําเภอ ไดแก  

อ.นิคมพัฒนา อ.เขาชะ-เมา อ.วังจันทร อ.บานฉาง อ.ปลวกแดง อ.บานคาย อ.แกลง และ อ.เมืองระยอง พบวา

สถานการณอุทุกภัยในพื้นที่จังหวัดระยอง ระหวางป พ.ศ. 2558-2561 เกิดเหตุอุทกภัยทั้งหมด จํานวน 28 ครั้ง  

มีครัวเรือนที่ไดรับผลกระทบจํานวน 21,231 ครัวเรือน มีประชาชนไดรับความเดือดรอน จํานวน 39,624 คน  

พบผูเสียชีวิต 1 คน และบาดเจ็บ 1 คน สรปุไดดังนี้  

ในป  พ .ศ. 2558 เ กิดอุทกภัยมากที่สุด จํานวน 13 ครั้ ง  ครอบคลุม พ้ืนที่  6 อํา เภอ ไดแก   

อ.วังจันทร อ.บานฉาง อ.ปลวกแดง อ.บานคาย อ.แกลง และ อ.เมืองระยอง ทั้งนี้ มีครัวเรือนที่ไดรับผลกระทบ  

จํานวน 1,137 ครัวเรือน มีประชาชนไดรับความเดือดรอน จํานวน 3,911 คน  

รองลงมาคือ ป  พ.ศ. 2559 เกิดอุทกภัย จํานวน 7 ครั้ ง ครอบคลุมพื้นที่  8 อําเภอ ไดแก   

อ.นิคมพัฒนา อ.เขาชะเมา อ.วังจันทร อ.บานฉาง อ.ปลวกแดง อ.บานคาย อ.แกลง และ อ.เมืองระยอง ทั้งนี้  

มีครัวเรือนที่ไดรับผลกระทบจํานวน 12,012 ครัวเรือน มีประชาชนไดรับความเดือดรอน จํานวน 25,834 คน  

พบผูเสียชีวิต 1 คน  

ป พ.ศ. 2560 เกิดอุทกภัย จํานวน 7 ครั้ง ครอบคลุมพื้นที่  6 อําเภอ ไดแก อ.นิคมพัฒนา  

อ.บานฉาง อ.ปลวกแดง อ.บานคาย อ.แกลง และ อ.เมืองระยอง ทั้งนี้ มีครัวเรือนที่ไดรับผลกระทบจํานวน 7,972 

ครัวเรือน มีประชาชนไดรับความเดือดรอน จํานวน 9,247 คน พบผูบาดเจ็บ 1 คน  

ป พ.ศ. 2561 เกิดอุทกภัย จํานวน 2 ครั้ง ครอบคลุมพื้นที่ 2 อําเภอ ไดแก อ.บานคาย และ  

อ.เมืองระยอง ทั้งนี้ มีครัวเรือนที่ไดรับผลกระทบจํานวน 110 ครัวเรือน มีประชาชนไดรับความเดือดรอน จํานวน  

632 คน  

ตารางที่ 3.7-24 สถานการณอุทกภัยในพ้ืนที่จังหวัดระยอง 

พ.ศ. 
จํานวนที ่

เกิดภัย (คร้ัง) 

พื้นที่ประสบภัย 

(อําเภอ) 

ตําบล/หมูบาน  

(ชุมชน) 

ความเดือดรอน ผูรับผลกระทบ (คน) 

ครัวเรือน คน เสียชีวิต  บาดเจ็บ  

2558 13 6 อําเภอ  
14 ตําบล, 48 หมูบาน, 

8 ชุมชน 
1,137 3,911 - - 

2559 7 8 อําเภอ 
28 ตําบล, 160 หมูบาน, 

4 ชุมชน 
12,012 25,834 1 - 

2560 7 6 อําเภอ  
31 ตําบล, 144 หมูบาน, 

44 ชุมชน 
7,972 9,247 - 1 

2561 2 2 อําเภอ  5 ตําบล, 27 หมูบาน 110 632 - - 

รวม 28 - - 21,231 39,624 1 1 

ที่มา : แผนเผชิญเหตุจังหวัดระยอง, กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง, 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 3-365 
 
 

ทั้งนี้ พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัยในเขตพื้นที่เศรษฐกิจเมืองระยอง พบวา สภาพปญหา 

สวนใหญของพื้นที่เปนพื้นที่ลุมต่ํา เปนแองน้ํา เมื่อเกิดน้ําหลากทําใหไมสามารถควบคุมได และการถมที่ดินทําให 

ลําน้ําตื้นเขิน ไหลลนตลิ่ง เปนตน  

(3) ระบบระบายน้ําใกลเคียงพื้นที่โครงการ 

ตําบลพลา 

ระบบรางระบายน้ําของเทศบาลตําบลพลา ประกอบดวย ทอคอนกรีตเสริมเหล็ก รางระบายน้ํา  

คอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) (รูปตัวยู) รางระบายน้ําเรียงหินยาว (รางวี) กําแพงหิน และรองระบายน้ําธรรมชาติ  

ซึ่งมีความยาวรวม 35,317 เมตร แสดงดังตารางที่ 3.7-25 

ตารางที่ 3.7-25 ระบบระบายน้ําของเทศบาลตําบลพลา 

ประเภทระบบระบายน้ํา จํานวน (สาย/แหง) ความยาว (เมตร) 

ทอคอนกรีตเสริมเหล็ก 10  4,846 

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. (รูปตัวยู) 32 14,182 

รางระบายน้ําเรียงหินยาว (รางวี) 2 609 

กําแพงหิน 4 3,380 

รองระบายน้ําธรรมชาติ 2 12,300 

รวม 50 35,317 

ที่มา : แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตําบลพลา 

ระบบระบายน้ําและปองกันน้ําทวมของสนามบินนานาชาติอูตะเภา 

ระบบระบายน้ําฝนของสนามบินนานาชาติอูตะเภามี 2 แบบ คือระบบรางระบายน้ําคอนกรีตและ

ระบบระบายน้ําแบบธรรมชาติ เปนรางระบายน้ําเปด (คูดิน) ออกแบบและขุดไวตั้งแตกอสรางสนามบิน เพื่อระบาย

น้ําฝน ซึ่งมีการขุดลอกรางระบายน้ําฝนปละ 1-2 ครั้งตอป ในชวงหนาแลง ทั้งนี้ ในพ้ืนที่สนามบินนานาชาติอูตะเภา  

ไมเคยมีรายงานน้ําทวม ตั้งแตมีการสรางสนามบินนานาชาติอูตะเภา 

การระบายน้ําฝนในพื้นที่ของกลุมอาคาร พื้นที่ทางวิ่งและทางขับปจจุบัน (ดานทิศตะวันตก)  

มีรายละเอียด ดังนี้ 

 น้ําจากกลุมอาคาร/สํานักงานตางๆ : มีการระบายลงรางระบายน้ําธรรมชาติในพื้นที่สนามบิน  

ซึ่งเชื่อมตอกับคลองบางไผและไหลลงทะเล แสดงดังรูปที่ 3.7-39 

 พื้นที่ทางวิ่งและทางขับ (อยูในเขตการบิน) ปจจุบันมีการระบายน้ําลงคลองระบายน้ําขางทางวิ่ง 

และทางขับ แสดงดังรูปที่ 3.7-40 และปลอยไหลลงทะเลตอไป 
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รูปที่ 3.7-39 การระบายน้ํา จากกลุมอาคาร/สํานักงานตางๆ ในปจจุบัน 
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รูปที่ 3.7-40 การระบายน้ํา ในพื้นที่ทางวิ่งและทางขบัในปจจุบัน 
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บทที่ 3 0สภาพแว ดล้อมปัจจุบ ัน  

3.8 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

3.8.1 เศรษฐกิจและสังคม 

3.8.1.1 ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาเศรษฐกิจสังคมเป็นการศึกษาโดยการส ารวจ (Survey study) วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมของประชาชนและชุมชนในพื้นที่ศึกษา ปัญหาสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
การรับรู้ข่าวสาร ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของชุมชนต่อการก่อสร้าง และการด าเนินการของโครงการ 

ขอบเขตพื้นที่ศึกษาของโครงการก าหนดระยะห่างจากพื้นที่สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา โดยทิศตะวันออก
และทิศตะวันตกด้านละ 6 กิโลเมตร ทิศเหนือและทิศใต้ด้านละ 10 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด 4 อ าเภอ  

10 ต าบล 87 หมู่บ้าน/ชุมชน รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-1 และรูปที่ 3.8-1 

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

1) ระยอง 1) บ้านฉาง 1) พลา 1) หมู่ที่ 1 บ้านโกรกตะแบก 
   2) หมู่ที่ 2 บ้าน กม.16 
   3) หมู่ที่ 4 บ้านคลองทราย 
   4) หมู่ที่ 5 บ้านพลา 
   5) ชุมชนอีสเทิรน์ – หนองม่วง 
   6) หมู่ที่ 6 บ้านตะกาด 
   7) หมู่ที่ 7 บ้านคลองทรายใหม่ 
  2) ส านักท้อน 8) หมู่ที่ 1 บ้านส านักท้อน 
   9) ชุมชนส านักท้อน 1 
   10) ชุมชนส านักท้อน 2 
   11) ชุมชนส านักท้อน 3 
   12) หมู่บ้านเพชรลดา 
   13) หมู่บ้านชื่นสุข 
   14) หมู่บ้านชื่นสุข  ซอยเทศบาล 25 
   15) หมู่บ้านชื่นสุข ซอยเทศบาล 32 ก 
   16) หมู่ที่ 2 บ้านชากหมาก 
   17) หมู่ที่ 3 บ้านสระแก้ว 
   18) ชุมชนสระแก้ว 1  
   19) ชุมชนสระแก้ว 2  
   20) หมู่ 4 บ้านคลองบางไผ่ 
   21) หมู่บ้านรินสิริ 3 
   22) หมู่บ้านรินสิริ 4 
   23) หมู่บ้านชัยพฤกษวิลล์  
   24) หมู่บ้านปุณญพัฒน์  
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จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน/ชุมชน 

   25) หมู่บ้านการบินคันทรีโฮม 
   26) หมู่ที่ 5 บ้านยายร้า 
   27) ชุมชนยายร้า 1 
   28) ชุมชนยายร้า 2 
   29) ชุมชนยายร้า 3 
   30) หมู่ 6 บ้านเขาคลอก 
   31) ชุมชนเขาคลอก 1 
   32) ชุมชนเขาคลอก 2 
   33) หมู่ที่ 7 บ้านหนองตะเคียน 
   34) หมู่ 8 บ้านเชิงเขา 
  3) บ้านฉาง 35) ชุมชนบ้านเนนิกระปรอก 
   36) ชุมชนบ้านฉาง - พลา 
   37) ชุมชนวัดคีรีภาวนาราม   
   38) ชุมชนตะวนัออกเนินกระปรอกประชุมมิตร  
   39) ชุมชนวัดบา้นฉาง 
   40) ชุมชนอีสเทิรน์ – หนองม่วง 
   41) ชุมชนมิง่มงคล  
   42) ชุมชนจ.คู ่     
   43) ชุมชนศนูย์การค้าวิรัตน์พัฒนา 
   44) ชุมชนโด่งดงั 
   45) ชุมชนรวมมิตร 
   46) ชุมชนสวนสุขภาพ 
   47) ชุมชนไทวา 
   48) ชุมชนดาวพทิักษ ์
   49) ชุมชนฟ้าสทีอง    
   50) ชุมชนรวมชมวิวเนินกระปรอก  
   51) ชุมชนปกป้องสถาบนั 
   52) ชุมชนเทพมงคล 
   53) ชุมชนมธุรส 
   54) ชุมชนสามัคคนี าชัย 
   55) หมู่ที่ 1 บ้านเนนิกระปรอกบน 
   56) หมู่ที่ 2 บ้านประชุมมิตร 
   57) หมู่ที่ 3 บ้านเนนิส าเหร่ 
   58) หมู่ที่ 4 บ้านพยนู 
   59) หมู่ที่ 6 บ้านเนนิกระปรอกล่าง 
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ตารางที่ 3.8-1 พื้นที่ด าเนินกิจกรรมการส ารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมจ าแนกตามขอบเขตการปกครอง 
จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน/ชุมชน 

   60) หมู่ที่ 7 บ้านภูดรห้วยมะหาด 
 2) เมืองระยอง 4) ห้วยโป่ง 61) ชุมชนซอยคีรี  
   62) ชุมชนชากลูกหญ้า – ฝั่งตะวันออก  
2) ชลบุร ี 3) บางละมุง 5) ห้วยใหญ่ 63) หมู่ 8 บ้านทุ่งละหาน 
   64) หมู่ที่ 10 บ้านหนองซากแง้ว  
   65) หมู่ 11 บ้านมาบฟักทอง 
   66) หมู่ที่ 13 บ้านหนองผักกูด 
   67) ชุมชนมาบฟักทอง 
 4) สัตหีบ 6) นาจอมเทียน 68) ชุมชนโรงส ี
   69) ชุมชนเขาชีจรรย ์
  7) บางเสร ่ 70) หมู่ที่ 6 ชุมชนบ้านเขากระทิง 
   71) หมู่ที่ 7 ชุมชนบ้านหนองหิน   
   72) หมู่ที่  11 ชุมชนบา้นโค้งวันเพญ็ 
  8) พลูตาหลวง 73) หมู่ที่ 1 บ้านพลูตาหลวง) 
   74) หมู่ที่ 2 บ้านขลอด  
   75) หมู่ที่ 3 บ้านคลองไผ่  
   76) หมู่ที่ 4 บ้านคลองพลูตาหลวง  
   77) หมู่ที่ 5 บ้านเขาบายศร ี
   78) หมู่ที่ 6 บ้านเขาตะแบก  
   79) หมู่ที่ 7 บ้านหนองหญ้าน้อย  
   80) ชุมชนเขาหมอน 
   81) หมู่ที่ 8 บ้านหนองหญ้า  
  9) สัตหีบ 82) ชุมชนจุกเสม็ด หมู่ที่ 2 
   83) ชุมชนดงตาล หมู่ที่ 2 
  10) แสมสาร 84) หมู่ที่ 1 บ้านช่องแสมสาร 
   85) หมู่ที่ 2 บ้านหนองน้ าเค็ม 
   86) หมู่ที่ 3 บ้านหัวแหลม 
   87) หมู่ที่ 4 บ้านหนองกระจง 

2 จังหวัด 4 อ าเภอ 10 ต าบล 87 หมู่บ้าน/ชุมชน 
หมายเหตุ: รวบรวมขอ้มูลโดย บริษัท ยไูนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด, พ.ศ. 2563 
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ที่มา : จัดท าโดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด, พ.ศ. 2563 

รูปที่ 3.8-1 พื้นที่ด าเนินกิจกรรมการส ารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม จ าแนกตามขอบเขตการปกครอง
ในพื้นที่ศึกษา 
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3.8.1.2 วิธีการศึกษา 

(1) ข้อมูลทุติยภูมิ 

การศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคมของโครงการ เป็นการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ 
ด้านเศรษฐกิจและสังคมในบริเวณพื้นที่ศึกษา จากฐานข้อมูล สถิติข้อมูล รายงานการศึกษา และเอกสารจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ และระดับต าบล ข้อมูลที่เก่ียวข้อง ได้แก่ จ านวนประชากร จ านวน
ครัวเรือน การประกอบอาชีพ รายได้ รายจ่าย สภาพความเป็นอยู่ แหล่งที่มาของข้อมูลทุติยภูมิต่างๆ รายละเอียด

แสดงดังตารางที่ 3.8-2 

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

การปกครองและประชากร   
การปกครอง ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
องค์การบริหารส่วนต าบล 
ส านักงานเทศบาล 

2562 
2562 
2562 
2562 

ประชากร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

2562 
2562 

เศรษฐกิจ   
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
2561 
2561 

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

ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี 
2561 
2561 

การศึกษา ส านักงานสถิติจังหวัดระยอง 
ส านักงานสถิติจังหวัดชลบุรี 

2561 
2561 

ความยากจน ส านักงานสถิติแห่งชาติ 2561 
หน้ีสิน สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ 2560 
หมายเหตุ :  เนื่องจากข้อมูลทุติยภูมิเป็นข้อมูลที่ได้จาการรวบรวมจากหน่วยงานต่าง ๆ จึงท าให้ผลที่ได้จากการรวบในบางหัวข้อมีข้อมูล 

ในระดับจังหวัดเท่านั้น  

(2) ข้อมูลปฐมภูมิ 

รวบรวมจากกลุ่มเป้าหมายที่มีโอกาสได้รับผลกระทบจากโครงการ โดยมีเกณฑ์ในการก าหนดพื้นที่ที่อาจ
ได้รับผลกระทบจากโครงการ และการก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

(2.1) เกณฑ์ในการก าหนดพื้นทีท่ี่ไดร้ับผลกระทบจากโครงการ 

ผลกระทบจากโครงการที่ส าคัญคือ ผลกระทบทางเสียงจากการขึ้นลงของอากาศยาน การก าหนด
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทางเสียง พิจารณาจากผลการศึกษาระดับผลกระทบทางเสียง ด้านการรบกวน โดยประเมินจาก 
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Noise Exposure Forcast หรือ NEF เป็นวิธีการมาตรฐานส าหรับการประเมินผลกระทบทางเสียง โดยใช้แบบจ าลอง 
ทางคณิตศาสตร์ ในการท านายค่าระดับการรบกวนต่อมนุษย์ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการข้ึนลงของอากาศยาน  
ซึ่งค่า NEF จะแสดงเป็นเส้นเท่าระดับเสียงบนแผนที่ที่แสดงต าแหน่งที่ตั้งของท่าอากาศยานและพื้นที่โดยรอบ  

ในการใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์คาดการณ์ผลกระทบทางเสียงจากการขึ้น-ลงของอากาศยาน 
ข้อมูลที่น าเข้าแบบจ าลอง ได้แก่ ชนิดอากาศยาน จ านวนอากาศยาน ช่วงเวลาที่อากาศยานขึ้น - ลง ทางวิ่งที่ใช้ 
และเส ้นทางการบิน ผลการคาดการณ์แสดงในลักษณะของแผนที ่เส ้นเท่าระดับเส ียง ( Noise Contour)  
การคาดการณ์ระดับเสียงใช้การประมาณค่า Ldn ส าหรับเหตุการณ์ของเสียงจากเครื่องบินเป็นค่าที่สามารถ
ตรวจวัดได้ระดับผลกระทบจะแบ่งเป็น Ldn มากกว่า 75 เดซิเบลเอ Ldn 70-75 เดซิเบลเอ และ Ldn 65-70  
เดซิเบลเอ และ Ldn น้อยกว่า 65 เดซิเบลเอ ทั้งนี้ ค่า Ldn ไม่ได้มีความสัมพันธ์โดยตรงกับค่า NEF แต่สามารถ
ประมาณค่าความสัมพันธ์ระหว่าง Ldn และ NEF ได้จากสมการ Ldn ≈ NEF+35 ใช้ได้กับสถานการณ์เสียงของ
เครื่องบินที่บินผ่าน โดยค่าความคลาดเคลื่อนอยู่ในช่วง ± 3 เดซิเบลเอ และการประเมินสามารถท าได้ทั ้งการ
คาดการณ์ในอนาคตกรณีที ่เที ่ยวบินสูงสุด และประเมินตามสถานการณ์การบินจริงในปัจจุบัน ผลการประเมิน
ดังกล่าว นอกจากจะสามารถแบ่งแยกได้ว่าอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินลักษณะต่าง ๆ อยู่ในพื้นที่

ระดับใดแล้วยังสามารถใช้เป็นเกณฑ์ระดับเสียงทผลกระทบทางเสียง  ี่เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ 
ท่าอากาศยาน การประเมินเพิ่มเติมว่าระดับเสียงที่เกิดขึ้นเหมาะสมกับการด าเนินกิจกรรมของอาคาร สิ่งปลูกสร้าง
เหล่านั้นหรือไม่ สามารถน าไปสู่การก าหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบทางเสียงที่เหมาะสมได้ในล าดับต่อไป 
ทั้งนี้ จากการศึกษาวิจัยโครงการศึกษาผลกระทบด้านเสียงจากวิธีปฏิบัติการทางการบิน (พ.ศ. 2553) กรมส่งเสริมคุณภาพ
แวดล้อม และค าแนะน าทางวิชาการเร่ืองเกณฑ์ระดับเสียงที่เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบท่าอากาศยาน  
(พ.ศ. 2559) กรมควบคุมมลพิษได้ก าหนดพารามิเตอร์ Noise Exposure Forecast (NEF) และเกณฑ์ระดับเสียงที่เหมาะสม
กับการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบท่าอากาศยาน รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8 3 

ตารางที่ 3.8-3 เกณฑ์ระดับเสียงที่เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบท่าอากาศยานและผลกระทบด้านเสียง 
Ldn (เดซิเบลเอ) การใช้ประโยชน์ที่ดิน NEF ผลกระทบด้านเสียง 

น้อยกว่า 65 เหมาะกับการอยู่อาศัย  น้อยกว่า 30 พื้นที่น้ันไม่มีผลกระทบด้านเสียงจากท่าอากาศยาน 

65-70 ไม่เหมาะ 
กับการอยู่อาศัย (1)  

30-35 มีเสียงรบกวนจากท่าอากาศยาน และจะต้องมีมาตรการ 
ในการแก้ไข 

70-75 ไม่เหมาะ 
กับการอยู่อาศัย (2)  

35-40 มีเสียงรบกวนจากท่าอากาศยาน และจะต้องมีมาตรการ 
ในการแก้ไข 

มากกว่า 75 ไม่เหมาะ 
กับการอยู่อาศัย 

มากกว่า 40 มีเสียงรบกวนจากท่าอากาศยานรนุแรง และต้องด าเนินการ
เจรจาขอซื้อท่ีดินหรือจ่ายคา่ชดเชย  

หมายเหตุ (1) ไม่ควรให้มีการก่อสร้างอาคาร ยกเว้นอาคารสิ่งปลูกสร้างนั้นต้องติดตั้งวัสดุลดเสียงจากภายนอกสู่ภายใน โดยมีระดับการ  
 ลดเสียง (Noise Level Reduction, NLR) ไม่น้อยกว่า 25 เดซิเบลเอ และต้องไม่เป็นอาคารที่ท าด้วยไม้ 

 (2) ไม่ควรให้มีการก่อสร้างอาคาร ยกเว้นอาคารสิ่งปลูกสร้างนั้นต้องติดตั้งวัสดุลดเสียงจากภายนอกสู่ภายใน โดยมีระดับการ  
 ลดเสียง (Noise Level Reduction, NLR) ไม่น้อยกว่า 30 เดซิเบลเอ และต้องไม่เป็นอาคารที่ท าด้วยไม้ ต้องติดตั้งวัสดุลดเสียง 

ที่มา :  การศึกษาวิจัยโครงการศึกษาผลกระทบด้านเสียงจากวิธีปฏิบัติการทางการบิน , กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2553 ค าแนะน า

ทางวิชาการ เร่ืองเกณฑ์ระดับเสียงที่เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบท่าอากาศยาน, กรมควบคุมมลพิษ พ.ศ.2559 
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ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2550 ว่าด้วยการอนุมัติหลักเกณฑ์ในการประเมิน
อาคาร/ที่พักอาศัยของผู้ที่ได้รับผลกระทบทางเสียงของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตามมติคณะกรรมการนโยบายการด าเนิน
กิจการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานกรุงเทพ (ดอนเมือง) ครั้งที่ 3/2550 วันที่ 22 พฤษภาคม 2550  
ให้ด าเนินการดังนี้ 

• พื้นที่บริเวณ NEF มากกว่า 40 ให้เจรจาซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ไม่ประสงค์จะขาย ต้องสนับสนุนและปรับปรุง หรือติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ลดผลกระทบด้านเสียง 

• พื้นที่ในเขต NEF 30 ถึง NEF 40 ให้สนับสนุนการปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง โดยท าการตรวจวดั
ระดับเสียงรบกวน (L90) หากพบว่า โครงการท าให้มีระดับเสียงรบกวน (L90) เกิน 10 เดซิเบลเอ ส่วน
การชดเชยอาคารและสิ่งปลูกสร้างให้ ทอท. ส ารวจจ านวนอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ที่ได้รับผลกระทบ
ทางเสียงที่สร้างก่อนเปิดด าเนินการโครงการ แล้วประมาณการใช้จ่ายที่จะต้องชดเชย 

โครงการจึงน าการใช้เส้นท านายค่าระดับเสียง (NEF) ค าแนะน าทางวิชาการ เรื่องเกณฑ์ระดับเสียง 
ที่เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบท่าอากาศยาน มาพิจารณาร่วมกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 
2550 ว่าด้วยการอนุมัติหลักเกณฑ์ในการประเมินอาคาร/ที่พักอาศัยของผู้ที่ได้รับผลกระทบทางเสียงของท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิน ามาพิจารณาแบ่งพื้นที่ของผลกระทบด้านเสียง โดยใช้ค่า NEF เป็นเกณฑ์ ก าหนด 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มที่อยู่ 
ในพื้นที่ NEF ≥ 40  2) กลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ NEF 30 – 40 และ  3) กลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ NEF < 30 จนถึงขอบเขตพื้นที่ศึกษา 

(2.2) การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการศึกษา  

กลุ่มเป้าหมายที่ด าเนินการส ารวจสภาพเศรษฐกิจและสังคมในโครงการฯ นี้ ได้จ าแนกออกเป็น 
3 กลุ่ม ดังนี้ 

1) กลุ่มที่ 1 กลุ่มพ้ืนที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เส้นเสียง  

เป็นกลุ่มที่ไวต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากกิจกรรมของโครงการในระยะ
ก่อสร้างและระยะด าเนินการ กลุ่มนี้ประกอบด้วย ศาสนสถาน จ านวน 3 แห่ง สถานศึกษา จ านวน 8 แห่ง และ
สถานพยาบาล จ านวน 3 แห่ง ซึ่งทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ต าบลส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง โดยใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา สถานพยาบาล และผู้น าทางศาสนา 
ในพื้นที่เส้นเสียงที่ได้รับผลกระทบ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-4 แล รูปที่ 3.8-2 

ตารางที่ 3.8-4 พื้นที่อ่อนไหวที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เส้นเสียง 

ล าดับที ่ รายชื่อพ้ืนที่อ่อนไหว ประเภทพ้ืนที่อ่อนไหว 
ระยะห่างจากพ้ืนที่โครงการ 

(กิโลเมตร) 
พ้ืนที่ NEF > 40 

1 วัดสระแก้ว   ศาสนสถาน 1.77 
2 โรงเรียนวดัสระแก้ว สถานศึกษา 2.73 
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงส่องหล้า 3 สถานศึกษา 2.62 
4 รพ.สต.บา้นสระแก้ว สถานพยาบาล 2.62 
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ตารางที่ 3.8-4 พื้นที่อ่อนไหวที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เส้นเสียง 

ล าดับที ่ รายชื่อพ้ืนที่อ่อนไหว ประเภทพ้ืนที่อ่อนไหว 
ระยะห่างจากพ้ืนที่โครงการ 

(กิโลเมตร) 
พ้ืนที่ NEF 30 - 40 

1 วัดสมบรูณาราม ศาสนสถาน 5.10 
2 วัดส านักกระท้อน ศาสนสถาน 7.15 
3 โรงเรียนวดัสมบูรณาราม สถานศึกษา 6.26 
4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลส านักท้อน สถานศึกษา 6.26 
5 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช สถานศึกษา 1.87 
6 โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา สถานศึกษา 1.75 
7 โรงเรียนวดัส านักกระท้อน สถานศึกษา 8.56 
8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านส านักท้อน สถานศึกษา 8.58 
9 รพ.สต.บา้นเขาครอก สถานพยาบาล 5.21 
10 รพ.สต.บา้นคลองบางไผ ่ สถานพยาบาล 1.48 
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ที่มา : จัดท าโดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด, พ.ศ. 2564 

รูปที่ 3.8-2 ต าแหน่งพื้นที่อ่อนไหวที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เส้นเสียง  
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2) กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้น าชุมชนในพื้นที่เส้นเสียงที่ได้รบัผลกระทบ 

เป็นผู้ที่มีบทบาทในการพัฒนาชุมชนและเป็นผู้น าภาคพลเมืองของชุมชนในพื้นที่โครงการ 
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการสัมภาษณ์ผู้น าชุมชน (Community Leader)  
ที่มีพื้นที่รับผิดชอบต้องดูแลอยู่ในพื้นที่เส้นเสียงที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
ประธานชุมชน/ผู้จัดการนิติบุคคล โดยสัมภาษณ์ผู้น าชุมชนทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เส้นเสียงที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจาก
บางหมู่บ้านไม่มีการจัดตั้งเป็นนิติบุคคล และไม่มีประธานหมู่บ้าน จ านวนผู้น าชุมชนที่เข้าสัมภาษณ์จึงมี  26 ราย 

รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-5 

ตารางที่ 3.8-5 ผู้น าชุมชนที่มีพื้นที่รับผิดชอบต้องดูแลอยู่ในพื้นที่เส้นเสียงที่ได้รับผลกระทบ 
จังหวัด อ าเภอ ต าบล ต าแหน่งผู้น าชุมชน 

พื้นที่ NEF > 40    
ระยอง บ้านฉาง ส านักท้อน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านสระแก้ว * 

   ก านันต าบลส านักท้อน (หมู่ที่ 4 บ้านคลองบางไผ่) * 
พื้นที่ NEF 30 - 40   

ระยอง บ้านฉาง ส านักท้อน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านส านักท้อน 
   ประธานชุมชนส านักท้อน 1 
   ประธานชุมชนส านักท้อน 2 
   หมู่บ้านเพชรลดา ** 
   หมู่บ้านชื่นสุข ** 
   หมู่บ้านชื่นสุข  ซอยเทศบาล 25 ** 
   หมู่บ้านชื่นสุข ซอยเทศบาล 32 ก ** 
   ประธานชุมชนส านักท้อน 3 
   ประธานหมู่บ้านรินสิริ 3 
   ประธานหมู่บ้านรินสิริ 4 

ระยอง บ้านฉาง ส านักท้อน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านชากหมาก 
   ประธานชุมชนสระแก้ว 1 หมู่ที่ 3 บ้านสระแก้ว 
   ประธานชุมชนสระแก้ว 2 หมู่ที่ 3 บ้านสระแก้ว 
   ประธานหมู่บ้านชัยพฤกษวิลล์ หมู่ที่ 4 บ้านคลองบางไผ่ 
   ประธานหมู่บ้านปุณญพัฒน์ หมู่ที่ 4 บ้านคลองบางไผ่ 
   หมู่บ้านการบินคันทรีโฮม ** 
   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านยายร้า 
   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 บ้านเขาคลอก 
   ประธานชุมชนเขาคลอก 1 
   ประธานชุมชนเขาคลอก 2 
   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านหนองตะเคียน 
   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 บ้านเชิงเขา 
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ตารางที่ 3.8-5 ผู้น าชุมชนที่มีพื้นที่รับผิดชอบต้องดูแลอยู่ในพื้นที่เส้นเสียงที่ได้รับผลกระทบ 
จังหวัด อ าเภอ ต าบล ต าแหน่งผู้น าชุมชน 

  พลา ประธานชุมชนอีสเทิร์น – หนองม่วง  
ชลบุร ี สัตหีบ พลูตาหลวง ก านันต าบลพลูตาหลวง (หมู่ที่ 1 บ้านพลูตาหลวง) 

   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านเขาบายศรี 
 บางละมุง ห้วยใหญ่ ก านันต าบลห้วยใหญ่ (หมู่ 8 บ้านทุ่งละหาน) 
   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 บ้านมาบฟักทอง 
   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 บ้านหนองผักกูด 
   ประธานชุมชนมาบฟักทอง 

หมายเหตุ :  *  มีพื้นที่รับผิดชอบได้รับผลกระทบในพื้นที่เส้นเสียง NEF ≥ 40 และพื้นที่ NEF 30 – 40  
  **  เป็นหมู่บ้านที่ไม่มีการจัดตั้งเป็นนิติบุคคล และไม่มีประธานหมู่บ้าน 
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ที่มา : จัดท าโดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด, พ.ศ. 2564 
รูปที่ 3.8-3 ต าแหน่งหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เส้นเสียง 

   

พื้นที่กันเขตของกองทัพเรือ 

หมู่ที่ 4 บ้านคลองบางไผ่  

หมู่ที่ 3 บ้านสระแก้ว 

หมู่ที่ 8 บ้านเชิงเขา 

หมู่ที่ 6 บ้านเขาครอก 

หมู่ที่ 5 บ้านพลูตาหลวง 

หมู่ที่ 1 บ้านส านักท้อน 

หมู่ที่ 11 บ้านมาบฟักทอง หมู่ที่ 2 บ้านชากหมาก 

หมู่ที่ 13 บ้านหนองผักกูด  

พื้นที่ชมุชน/หมู่บ้าน 

NEF 40 (พ้ืนที่ 13.81 ตารางกิโลเมตร) 

NEF 30 (พ้ืนที่ 46.78 ตารางกิโลเมตร) 
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3) กลุ่มที่ 3 กลุ่มครัวเรือน 

เป็นผู้ที่มีบทบาทหรือความส าคัญในการให้ข้อมูล คือ หัวหน้าครัวเรือน หรือบุคคลที่สามารถให้
ข้อมูลระดับครัวเรือนได้และยินดีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม โดยได้รับมอบอ านาจจากหัวหน้าครัวเรือนแล้ว 
จ าแนกตามพื้นท่ีที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ ดังน้ี  

• พื้นที่ NEF ≥ 40 : การก าหนดกลุ่มเป้าหมายและจ านวนของตัวอย่าง ใช้วิธีการส ารวจ
ทุกครัวเรือนที่สามารถด าเนินการได้ ณ เวลานั้น และเป็นครัวเรือนที่สามารถติดตามได้และยินดีให้ข้อมูล ข้อมูลเบื้องต้น 
ที่ได้จากการแปลภาพถ่ายทางอากาศ Google Earth 2021 เนื่องจากเป็นพื้นที่จ าเพาะเจาะจงว่าอยู่ภายในเส้น 
เท่าระดับเสียง NEF 40 จึงไม่ใช้ข้อมูลของกรมการปกครอง พ.ศ.2562 พิจารณาร่วมด้วย แต่ใช้วิธีการลงส ารวจในพื้นที่ 

พบว่า จ านวนหลังคาเรือนที่อยู่ในพื้นที่ NEF ≥ 40 มีจ านวน 93 หลังคาเรือน รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-6  

ตารางที่ 3.8-6 พื้นที่ส ารวจด้านเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มครัวเรือนในพื้นที่ NEF ≥ 40  
จังหวัด อ าเภอ ต าบล รายชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน จ านวนหลังคาเรือน1/ 
ระยอง บ้านฉาง ส านักท้อน หมู่ที่ 3 บ้านสระแก้ว 91 

   หมู่ที่ 4 บ้านคลองบางไผ่ 2 
รวม 93 

หมายเหต ุ:  1/  เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ได้จากการแปลภาพถา่ยทางอากาศ Google Earth 2021   

• พื้นที่ NEF 30 - 40 : การก าหนดเป้าหมายและจ านวนของตัวอย่าง ก าหนดขนาด 
ของตัวอย่างจากการค านวณโดยใช้สูตร Taro Yamana ระดับความเชื่อมั่น 95% ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ศึกษา 
จากข้อมูลของกรมการปกครอง (พ.ศ.2562) ประกอบกับการแปลภาพถ่ายทางอากาศ (Google Eart 2021) มีจ านวน
ครัวเรือน 2,459 ครัวเรือน เมื่อน ามาค านวณแล้ว พบว่า ต้องการจ านวนครัวเรือนตัวอย่างทั้งสิ้น 344 ตัวอย่าง ท าการ 
แบ่งพื้นที่ตามขอบเขตการปกครองเฉพาะในส่วนของพื้นที่ NEF 30-40 เพื่อกระจายกลุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
อย่างเป็นสัดส่วนโดยตรง เรียกว่าการแจกแจงของการสุ่มตัวอย่าง กล่าวคือ ประชากรในพื้นที่มาก กลุ่มตัวอย่างมาก  
หากค่าที่ได้จากการค านวณเป็นทศนิยมให้ปัดขึ้น เมื่อได้จ านวนตัวอย่างในแต่ละพื้นที่แล้ว ด าเนินการลงพื้นที่เพื่อส ารวจ
ข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด แสดงดังสมการ (1) 

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

   1+Ne2 

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

 = 344.0 
 

โดยที ่ n คือ จ านวนตัวอย่าง 

 N คือ จ านวนครัวเรือนในพื้นที่ศึกษา 

 e คือ ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (ร้อยละ 5) 
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จากการค านวณจ านวนตัวอย่างในการส ารวจ ตามสมการที่ (1) ในพื้นที่เส้นเสียง 
NEF 30 - 40 ได้จ านวน 344 ตัวอย่าง เป็นจ านวนอย่างน้อยที่สุดที่เหมาะสมต่อจ านวนประชากรทั้งหมดในพื้นที่ 

ทั้งนี้ ในการเลือกตัวอย่างเพื่อด าเนินการส ารวจข้อมูล ได้พิจารณาใช้วิธีการเลือก
ตัวอย่างโดยใช้พื้นที่ (Area Sampling) ซึ่งได้แบ่งพื้นที่ตามขอบเขตชุมชน จากนั้นก าหนดจ านวนตัวอย่างเป็นสัดส่วน
ตามพื้นที่ เรียกว่าการแจกแจงของการสุ่มตัวอย่าง โดยค านวณจ านวนตัวอย่างที่เป็นตัวแทนแต่ละพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน
โดยตรงกับจ านวนครัวเรือนในแต่ละพื้นที่ แสดงดังสมการ (2)  

N

nn
A 1=  -------------------สมการ (2) 

เมื่อ A คือ จ านวนตัวอย่างของกลุ่มเปา้หมาย 

 n1 คือ จ านวนครัวเรือนของกลุ่มเป้าหมาย 

 N คือ จ านวนครัวเรือนทั้งหมดในพื้นทีศ่ึกษา 

 n คือ จ านวนตัวอย่างทั้งหมดจากสมการ (1)  

รายละเอียดของจ านวนตัวอย่างในการส ารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคม รายละเอียด

แสดงดังตารางที่ 3.8-7 

ตารางที่ 3.8-7 พื้นที่ส ารวจด้านเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มครัวเรือนในพื้นที่ NEF 30 - 40 

จังหวัด อ าเภอ ต าบล รายชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน 
จ านวน

ครัวเรือน1/ 

จ านวน
ตัวอย่างจาก
การค านวณ 

(ราย)2/ 

จ านวน
ตัวอย่าง

ส ารวจจริง 
(ราย) 

ระยอง บ้านฉาง ส านักท้อน หมู่ที่ 1 บ้านส านักท้อน 92 12.9 13 
   ชุมชนส านักท้อน 1 191 26.7 27 
   ชุมชนส านักท้อน 3 172 24.1 25 
   หมู่บ้านเพชรลดา 34 4.8 5 
   หมู่บ้านช่ืนสุข 81 11.3 12 
   หมู่บ้านช่ืนสุข ซอยเทศบาล 25 59 8.3 9 
   หมู่บ้านช่ืนสุข ซอยเทศบาล 32 ก 14 2.0 2 
   หมู่ที่ 2 บ้านชากหมาก 2 0.3 1 
   หมู่ที่ 3 บ้านสระแก้ว 435 60.9 61 
   ชุมชนสระแก้ว 1 94 13.2 14 
   ชุมชนสระแก้ว 2 135 18.9 19 
   หมู่ที่ 4 บ้านคลองบางไผ ่ 145 20.3 21 
   หมู่บ้านรินสิริ 3 30 4.2 5 
   หมู่บ้านรินสิริ 4 20 2.8 3 
   หมู่บ้านชัยพฤกษวิลล ์ 64 9.0 9 
   หมู่บ้านปุณญพัฒน์ 50 7.0 7 
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ตารางที่ 3.8-7 พื้นที่ส ารวจด้านเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มครัวเรือนในพื้นที่ NEF 30 - 40 

จังหวัด อ าเภอ ต าบล รายชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน 
จ านวน

ครัวเรือน1/ 

จ านวน
ตัวอย่างจาก
การค านวณ 

(ราย)2/ 

จ านวน
ตัวอย่าง

ส ารวจจริง 
(ราย) 

   หมู่บ้านการบินคันทรีโฮม 27 3.8 4 
   หมู่ที่ 5 บ้านยายร้า* 0 0.0 0 
   หมู่ที่ 6 บ้านเขาครอก 645 90.2 91 
   หมู่ที่ 7 บ้านหนองตะเคียน 1 0.1 1 
   หมู่ที่ 8 บ้านเชิงเขา  54 7.6 8 

ระยอง บ้านฉาง พลา ชุมชนอีสเทิร์น – หนองม่วง*   0 0.0 0 
ชลบุร ี สัตหีบ พลูตาหลวง หมู่ที่ 1 บ้านพลูตาหลวง* 0 0.0 0 

   หมู่ที่ 5 บ้านเขาบายศร ี 80 11.2 12 
 บางละมุง ห้วยใหญ ่ หมู่ที่ 11 บ้านมาบฟักทอง 34 4.8 5 
   หมู่ที่ 13 บ้านหนองผักกูด* 0 0.0 0 

รวม 2,459 344.0 354 
หมายเหต ุ:  *   หมู่บ้านที่มีขอบเขตอยู่ในพื้นที่ศึกษาแต่ไม่มีบ้านเรือนตั้งอยู่ในบริเวณดังกล่าว 
 1/  เป็นข้อมูลจากกรมการปกครอง (พ.ศ.2562) ประกอบกับข้อมูลเบื้องต้นที่ได้จากการแปลภาพถ่ายทางอากาศ Google Earth 2021 
 2/  จ านวนตัวอย่างจากการค านวณโดยใช้สูตร Taro Yamane น ามากระจายตามสัดส่วนของจ านวนครัวเรือนในพื้นที่เป้าหมาย 

เมื่อกระจายจ านวนตัวอย่างที่เป็นสัดส่วนโดยตรงกับจ านวนครัวเรือนในแต่ละพื้นที่แล้ว 
ได้จ านวนตัวอย่างทั้งสิ้น 354 ตัวอย่าง น ามาแจงนับโดยการสัมภาษณ์หัวหน้าครัวเรือน หรือบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจ 
จากหัวหน้าครัวเรือน ที่สามารถให้ข้อมูลระดับครัวเรือนได้ และยินดีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม โดยให้
พนักงานสัมภาษณ์ สอบถามอย่างละเอียด และบันทึกข้อมูล  

• พื้นที่  NEF < 30 ถึงขอบเขตพื้นที่ศึกษา : การก าหนดกลุ่มเป้าหมายและจ านวน 
ของตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง ค านวณโดยใช้สูตร Taro Yamane ระดับความเชื่อมั่น 95% ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
ในพื้นที่ศึกษาจากข้อมูลของกรมการปกครอง (พ.ศ.2562) ประกอบกับการแปลภาพถ่ายทางอากาศ (Google Earth 2021) 
มีจ านวนครัวเรือน 23,444 ครัวเรือน เมื่อน ามาค านวณแล้ว พบว่า ต้องการจ านวนครัวเรือนตัวอย่างทั้งสิ้น 394 ตัวอย่าง 
เป็นจ านวนอย่างน้อยที่สุดที่ เหมาะสม แบ่งพื้นที่ตามขอบเขตการปกครองเฉพาะในส่วนของพื้นที่ NEF < 30 ถึง 
ขอบเขตพื้นที่ศึกษา เพื่อกระจายกลุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างเป็นสัดส่วนโดยตรง เรียกว่าการแจกแจง 
การสุ่มตัวอย่าง กล่าวคือ ประชากรในพื้นที่มาก กลุ่มตัวอย่างมาก หากค่าที่ได้จากการค านวณเป็นทศนิยมให้ปัดขึ้น เมื่อได้
จ านวนตัวอย่างในแต่ละพื้นที่แล้ว ด าเนินการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด 
แสดงดังสมการ (1) 

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

   1+Ne2 

 =          23,444          . 
   1+23,444 (0.05)2 
 

 = 393.3 
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โดยที ่ n คือ จ านวนตัวอย่าง 

 N คือ จ านวนครัวเรือนในพื้นที่ศึกษา 

 e คือ ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (ร้อยละ 5) 

ทั้งนี้ ในการเลือกตัวอย่างเพื่อด าเนินการส ารวจข้อมูล ได้พิจารณาใช้วิธีการเลือก
ตัวอย่างโดยใช้พื้นที่ (Area Sampling) จากนั้นก าหนดจ านวนตัวอย่างเป็นสัดส่วนตามพื้นที่ เรียกว่าการแจกแจง 
ของการสุ่มตัวอย่าง โดยค านวณจ านวนตัวอย่างที่เป็นตัวแทนแต่ละพื้นที่ให้เป็นสัดส่วนโดยตรงกับจ านวนครัวเรือน 
ในแต่ละพื้นที่ แสดงดังสมการ (2)  

N

nn
A 1=  -------------------สมการ (2) 

เมื่อ A คือ จ านวนตัวอย่างของกลุ่มเปา้หมาย 

 n1 คือ จ านวนครัวเรือนของกลุ่มเป้าหมาย 

 N คือ จ านวนครัวเรือนทั้งหมดในพื้นทีศ่ึกษา 

 n คือ จ านวนตัวอย่างทั้งหมดจากสมการ (1)  

เมื่อมีการกระจายตามสัดส่วนของครัวเรือนในพื้นที่ ได้จ านวนตัวอย่างในการส ารวจ
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคม รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-8  

ตารางที่ 3.8-8 พื้นที่ส ารวจด้านเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มครัวเรือนในพื้นที่ NEF < 30 ถึงขอบเขตพื้นที่ศึกษา 

จังหวัด อ าเภอ ต าบล 
องค์กรปกครองท้องถิ่น 

ท่ีรับผิดชอบพ้ืนท่ี 
รายชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน 

จ านวน
ครัวเรือน1/ 

จ านวนตัวอย่าง 
จากการค านวณ 

(ราย)2/ 
ระยอง บ้านฉาง พลา เทศบาลต าบลพลา หมู่ที่ 1 บ้านโกรกตะแบก 119 2 

    หมู่ที่ 2 บ้าน กม.16 91 2 
    หมู่ที่ 4 บ้านคลองทราย 191 4 
    หมู่ที่ 5 บ้านพลา 854 15 
    หมู่ที่ 6 บ้านตะกาด 663 12 
    หมู่ที่ 7 บ้านคลองทรายใหม่ 371 7 

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

ระยอง บ้านฉาง ส านักท้อน อบต.ส านักท้อน หมู่ที่ 1 บ้านส านักท้อน 190 4 
    หมู่ที่ 2 บ้านชากหมาก 339 6 
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ตารางที่ 3.8-8 พื้นที่ส ารวจด้านเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มครัวเรือนในพื้นที่ NEF < 30 ถึงขอบเขตพื้นที่ศึกษา 

จังหวัด อ าเภอ ต าบล 
องค์กรปกครองท้องถิ่น 

ท่ีรับผิดชอบพ้ืนท่ี 
รายชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน 

จ านวน
ครัวเรือน1/ 

จ านวนตัวอย่าง 
จากการค านวณ 

(ราย)2/ 
    หมู่ที่ 3 บ้านสระแกว้ 359 7 
    หมู่ที่ 4 บ้านคลองบางไผ่ 555 10 
    หมู่ที่ 5 บ้านยายร้า 133 3 
    หมู่ที่ 7 บ้านหนองตะเคียน 343 6 
    หมู่ที่ 8 บ้านเชิงเขา  43 1 

ระยอง บ้านฉาง บ้านฉาง เทศบาลเมอืงบ้านฉาง ชุมชนบ้านเนินกระปรอก 75 2 
    ชุมชนบ้านฉาง - พลา 415 7 
    ชุมชนวัดคีรีภาวนาราม   132 3 

    
ชุมชนตะวันออกเนินกระปรอก
ประชุมมิตร  

33 1 

    ชุมชนวัดบ้านฉาง 414 7 
    ชุมชนอีสเทิร์น – หนองม่วง 148 3 
    ชุมชนมิ่งมงคล  73 2 

ระยอง บ้านฉาง บ้านฉาง เทศบาลเมอืงบ้านฉาง ชุมชนจ.คู่ 38 1 

    
ชุมชนศูนย์การค้าวิรัตน์
พัฒนา 

131 
3 

    ชุมชนโด่งดัง 44 1 
    ชุมชนรวมมิตร 71 2 
    ชุมชนสวนสุขภาพ 30 1 
    ชุมชนไทวา 59 1 
    ชุมชนดาวพิทักษ์ 65 2 
    ชุมชนฟ้าสีทอง 47 1 

    
ชุมชนรวมชมวิว 
เนินกระปรอก  

111 2 

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

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

Draft Version

Subject to changes and approval by the Government of Thailand



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบา้นฉาง จังหวัดระยอง 

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-388 
 

ตารางที่ 3.8-8 พื้นที่ส ารวจด้านเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มครัวเรือนในพื้นที่ NEF < 30 ถึงขอบเขตพื้นที่ศึกษา 

จังหวัด อ าเภอ ต าบล 
องค์กรปกครองท้องถิ่น 

ท่ีรับผิดชอบพ้ืนท่ี 
รายชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน 

จ านวน
ครัวเรือน1/ 

จ านวนตัวอย่าง 
จากการค านวณ 

(ราย)2/ 
ระยอง เมืองระยอง ห้วยโป่ง เทศบาลเมอืง ชุมชนซอยคีรี * 0 0 

   มาบตาพุด ชุมชนชากลูกหญ้า -  
ฝั่งตะวันออก * 

0 0 

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

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

ชลบุรี สัตหีบ บางเสร ่ เทศบาลต าบล หมู่ที่ 6 ชุมชนบ้านเขากระทิง 254 5 
   เกล็ดแก้ว หมู่ที่ 7 ชุมชนบ้านหนองหิน   215 4 
    หมู่ที่  11 ชมุชนบ้านโค้งวันเพญ็ 115 2 

ชลบุรี สัตหีบ พลูตาหลวง อบต.พลูตาหลวง หมู่ที่ 1 พลูตาหลวง  935 16 
    หมู่ที่ 2 ขลอด  637 11 
    หมู่ที่ 3 คลองไผ่  365 7 
    หมู่ที่ 4 คลองพลูตาหลวง  457 8 
    หมู่ที่ 5 เขาบายศรี  526 9 
    หมู่ที่ 6 เขาตะแบก  1,369 23 
    หมู่ที่ 7 หนองหญ้าน้อย  1,180 20 
    หมู่ที่ 8 หนองหญ้า  285 5 
   เทศบาลเมอืงสัตหีบ ชุมชนเขาหมอน  

(หมู่ที่ 7 ต.พลูตาหลวง) 
200 4 

ชลบุรี สัตหีบ สัตหีบ เทศบาลต าบล ชุมชนจุกเสม็ด หมู่ที่ 2 588 10 
   เขตรอุดมศักดิ ์ ชุมชนดงตาล หมู่ที่ 2 1,755 30 

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

รวม 23,444 428 
หมายเหตุ :  *    หมู่บ้านที่มีขอบเขตอยู่ในพื้นที่ศึกษาแต่ไม่มีบ้านเรือนตั้งอยู่ในบริเวณดังกล่าว 
 1/   เป็นข้อมูลที่ได้จากกรมการปกครอง (พ.ศ.2562) ประกอบกับข้อมูลเบื้องต้นที่ได้จากการแปลภาพถ่ายทางอากาศ Google Earth 2021 
 2/  จ านวนตัวอย่างได้จากการค านวณโดยใช้สูตร Taro Yamane น ามากระจายตามสัดส่วนของจ านวนครัวเรือนในพื้นที่เป้าหมาย 

 ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างโดยใช้พื้นที่ (Area Sampling) จากนั้นก าหนดจ านวนตัวอย่างเป็นสัดส่วนตามพื้นที่ เรียกว่าการแจก
 แจงของการสุ่มตัวอย่าง โดยค านวณจ านวนตัวอย่างที่เป็นตัวแทนแต่ละพื้นที่ให้เป็นสัดส่วนโดยตรงกับจ านวนครัวเรือนในแต่ละพื้นที่  

 

  

Draft Version

Subject to changes and approval by the Government of Thailand



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบา้นฉาง จังหวัดระยอง 

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-389 
 

เมื่อกระจายจ านวนตัวอย่างที่เป็นสัดส่วนโดยตรงกับจ านวนครัวเรือนในแต่ละพื้นที่แล้ว 
ได้จ านวนตัวอย่างทั้งสิ้น 428 ตัวอย่าง น ามาแจงนับโดยการสัมภาษณ์หัวหน้าครัวเรือน หรือบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจ
จากหัวหน้าครัวเรือน ที่สามารถให้ข้อมูลระดับครัวเรือนได้ และยินดีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม โดยให้
พนักงานสัมภาษณ์ สอบถามอย่างละเอียด และบันทึกข้อมูล 

(2.3) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

1) แบบสอบถาม 

เป็นเครื่องมือประกอบการสัมภาษณ์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่ม  
โดยข้อค าถามมีทั้งแบบปลายปิด (Close - ended Questions) และแบบปลายเปิด (Open - ended Questions)  
ที่ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ จ าแนกตามประเภทของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งใช้แบบสอบถามที่มีโครงสร้างของข้อค าถามหลัก
คล้ายคลึงกัน และมีบางส่วนแตกต่างกันขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมายในการส ารวจ ทั้งนี้สามารถจ าแนกข้อค าถาม 

เป็นประเด็นหลักๆ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-9 และแสดงในภาคผนวก 3–9 

2) เอกสารประกอบการส ารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคม (Flip Chart) 

ที่ปรึกษาได้จัดเตรียมเอกสารประกอบการส ารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคม (Flip Chart) 
ส าหรับน าเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการก่อนท าการส ารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคม ซึ่งมีประเด็นในการน าเสนอ 
ประกอบด้วยความเป็นมา เหตุผลความจ าเป็น และวัตถุประสงค์ของโครงการ รายละเอียดโครงการ ผู้ด าเนินการ 
พื้นที่ที่ท าการศึกษา ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ การศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยหรือ
ประกอบอาชีพอยู่ในสถานที่ด าเนินโครงการและพื้นที่ใกล้เคียง และประชาชนทั่วไป มาตรการป้องกันและแก้ไข หรือ
เยียวยาความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบของโครงการ การมีส่วนร่วมของประชาชนและ
การประชาสัมพันธ์โครงการและช่องทางการติดต่อสอบถาม  

3) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  

การตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล มีกิจกรรมหลักที่ส าคัญรวม 3 กิจกรรม คือ 

3.1) การตรวจสอบแบบสอบถามโดยผู้เชี่ยวชาญ  

ที่ปรึกษาได้ด าเนินการน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ
สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน จ านวน 1 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.วิลาสินี อโนมะศิริ เป็นผู้ตรวจสอบแก้ไขปรับปรุง 
ให้มีความถูกต้องตามเนื้อหา (Content Validity) และความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) เพื่อให้ 
มีความสมบูรณ์ต่อการน าไปใช้งานในทางปฏิบัติมากยิ่งขึ้น 
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ตารางที่ 3.8-9 จ าแนกข้อค าถามประเด็นหลักของแบบสอบถาม 

ประเด็นค าถาม 
จ าแนกกลุ่มการส ารวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม 

กลุ่มที่ 1 พ้ืนที่อ่อนไหว กลุ่มที่ 2 ผู้น า กลุ่มที่ 3 ครัวเรือน 
ข้อมูลทั่วไป 
ของผู้ให้ข้อมลู 

ส่วนที่ 1 
- เพศ 
- อาย ุ
- การนับถือศาสนา 
- ต าแหน่งในหน่วยงาน 
- ระดับการศึกษาสูงสุด 
- ระยะเวลาในการปฏิบัตหิน้าท่ีในหน่วยงาน 
- ภูมิล าเนา 
- ระยะเวลาที่อาศัยในพ้ืนท่ี 

ส่วนที่ 1 
- เพศ 
- อาย ุ
- การนับถือศาสนา 
- ต าแหน่งในชุมชน 
- ระดับการศึกษาสูงสุด 
- อาชีพหลัก 
- ภูมิล าเนา 
- ระยะเวลาที่อาศัยในพ้ืนท่ี 
- ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 

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

ข้อมูลด้านที่อยู่อาศัย/อาคาร - - ส่วนที่ 2 
- กรรมสิทธิ์การเป็นเจ้าของบ้าน/อาคาร 
- ลักษณะการอยู่อาศัย  
- ประเภทที่อยู่อาศัย 
- ลักษณะการใช้ประโยชน์บ้าน/อาคาร 

ข้อมูลข้อมลูดา้นประชากร และ
ความสัมพันธ์ของประชาชนในชุมชน 

- ส่วนที่ 2 
- จ านวนประชากร/ครัวเรือนในชุมชน 
- การนับถือศาสนา 
- ระยะเวลาการก่อตั้งของชุมชน 
- ลักษณะชุมชน/การตั้งบ้านเรือน 
- ภูมิล าเนาเดมิของสมาชิกในชุมชน 
- ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน 
- การจัดตั้งกลุ่ม/ชมรม/องค์กร 
- การเปลีย่นแปลงสภาพแวดล้อมในชุมชน 

- 

ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน ส่วนที่ 2 
- จ านวนบุคลากร 
- ระยะเวลาการก่อตั้งของหน่วยงาน 

-  -  
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ตารางที่ 3.8-9 จ าแนกข้อค าถามประเด็นหลักของแบบสอบถาม 

ประเด็นค าถาม 
จ าแนกกลุ่มการส ารวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม 

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

ของหน่วยงานในพ้ืนท่ี  
ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจครัวเรือน - -  ส่วนที่ 3 

- อาชีพของครัวเรือน 
- ข้อมูลสมาชิกในครัวเรือน 
- รายรับ รายจ่ายของครัวเรือน 
- ภาวะการเงินของครัวเรือน 
- ภาวะหนีส้ินและสาเหตุของภาวะหนี้สิน 
- ภาวการณ์เก็บออมต่อเดือน 

ข้อมูลด้านสภาพสังคม และ
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน 

ส่วนที่ 3 
- ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน 
- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิ 
- สภาพสังคม ความสัมพันธ์กันในชุมชน 
- สภาพความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อมโดยรวม 

ในปัจจุบัน 
- ปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีส่งผลกระทบต่อชุมชน 
- การเดินทางและคมนาคมขนส่ง 

ส่วนที่ 3 
- ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน 
- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิ 
- สภาพสังคม ความสัมพันธ์กันในชุมชน 
- สภาพความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อมโดยรวม 

ในปัจจุบัน 
- ปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีส่งผลกระทบต่อชุมชน 
- การเดินทางและคมนาคมขนส่ง 

ส่วนที่ 4 
- ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน 
- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิ 
- สภาพสังคมความสัมพันธ์กันในชุมชน 
- สภาพความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อม

โดยรวมในปัจจุบัน 
- ปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีส่งผลกระทบต่อ

ชุมชน 
- การเดินทางและคมนาคมขนส่ง 

ข้อมูลด้านสาธารณสุข 
 

ส่วนที่ 4 
- การรักษาพยาบาล 
- แหล่งน้ าเพื่ออุปโภค - บรโิภคภายในหน่วยงาน 
- การก าจัดขยะมลูฝอย  

ส่วนที่ 4 
- การรักษาพยาบาล 
- แหล่งน้ าเพื่ออุปโภค - บรโิภคภายในชุมชน 
- การก าจัดขยะมลูฝอย  

ส่วนที่ 5 
- การรักษาพยาบาล 
- การให้บริการด้านสาธารณสุข 
- สุขภาพกาย สุขภาพจิต   

ข้อมูลด้านอุบัตเิหตุ อุบัตภิัย และ
ความปลอดภัยสาธารณะ 

  ส่วนที่ 6 
- การเกิดอุบัตเิหตุ อุบัตภิัย 
- การฝึกซ้อม จดัการเหตุฉุกเฉินร่วมกับ 
- การแจ้งเหตุฉุกเฉิน กรณเีกิดอุบัตเิหตุ

ทางการบิน   
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ตารางที่ 3.8-9 จ าแนกข้อค าถามประเด็นหลักของแบบสอบถาม 

ประเด็นค าถาม 
จ าแนกกลุ่มการส ารวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม 

กลุ่มที่ 1 พ้ืนที่อ่อนไหว กลุ่มที่ 2 ผู้น า กลุ่มที่ 3 ครัวเรือน 
ข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม   ส่วนที่ 7 

- แหล่งน้ าเพื่ออุปโภค - บรโิภคภายใน
ครัวเรือน 

- การก าจัดขยะมลูฝอย 
- การจัดการน้ าเสีย  
- สภาพความเป็นอยู่และความพึงพอใจ 

ต่อสภาพแวดล้อม 
การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  
และการประชาสมัพันธ์* 

ส่วนที่ 5 
- การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ 
- แหล่งที่มาของข้อมูล 
- ความต้องการทราบข้อมูลข่าวสาร 
- ความเห็นต่อภาพรวมของโครงการ  

ส่วนที่ 5 
- การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ 
- แหล่งที่มาของข้อมูล 
- ความต้องการทราบข้อมูลข่าวสาร 
- ความเห็นต่อภาพรวมของโครงการ  

ส่วนที่ 8 
- การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ 
- แหล่งที่มาของข้อมูล 
- ความต้องการทราบข้อมูลข่าวสาร 
- ความเห็นต่อภาพรวมของโครงการ  

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ต่อโครงการ* 

ส่วนที่ 6 
- ผลกระทบท่ีคาดว่าจะได้รับ 

ในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการของ
โครงการ 

- สิ่งที่ต้องการให้ปรับปรุงเพื่อป้องกัน/ลด
ผลกระทบในระยะก่อสร้างและระยะ
ด าเนินการ 
ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างและ
ระยะด าเนินการ 

ส่วนที่ 6 
- ผลกระทบท่ีคาดว่าจะได้รับ 

ในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการของ
โครงการ 

- สิ่งที่ต้องการให้ปรับปรุงเพื่อป้องกัน/ลด
ผลกระทบในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ 

- ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง 
และระยะด าเนินการ 

ส่วนที่ 9 
- ผลกระทบท่ีคาดว่าจะได้รับในระยะ

ก่อสร้างและระยะด าเนินการของ
โครงการ 

- สิ่งที่ต้องการให้ปรับปรุงเพื่อป้องกัน/ลด
ผลกระทบในระยะก่อสร้างและระยะ
ด าเนินการ 

- ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะ
ก่อสร้างและระยะด าเนินการ 

หมายเหต ุ   *  ค าถามส่วนที่เกีย่วขอ้งกับการส ารวจความคิดเห็น   
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3.2 อบรมพนักงานส ารวจข้อมูล  

การเก็บข้อมูลภาคสนาม ให้พนักงานส ารวจข้อมูลใช้วิธีการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ต้องมี 
การฝึกอบรมหัวหน้าทีมและพนักงานให้มีเข้าใจเกี่ยวกับโครงการก่อน โดยท าการอบรมเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2562  
เป็นเวลา 1 วัน และก่อนด าเนินการสัมภาษณ์ พนักงานส ารวจข้อมูลหรือผู้สัมภาษณ์ ต้องอธิบายรายละเอียดโครงการ
ต่อผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ให้สัมภาษณ์ก่อน เพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยเนื้อหาของการอบรม ประกอบด้วย ข้อมูล
ลักษณะโครงการ วัตถุประสงค์ของการส ารวจ ข้อมูลพื้นฐานของประชากรเป้าหมาย การท าความเข้าใจ  
ต่อแบบสอบถาม เทคนิค วิธีการ ขั้นตอนการสัมภาษณ์ ข้อพึงระวัง การแต่งกาย การถ่ายภาพและอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น  

3.3) จัดให้มีหัวหน้างาน (Supervisor) 

จัดให้มีหัวหน้างาน จ านวน 1 คน เพื่อออกไปเก็บข้อมูลพร้อมกับพนักงานส ารวจ
ข้อมูล จ านวน 15 คน ท าหน้าที่ควบคุมคุณภาพของการเก็บข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลในภาคสนาม ตรวจเช็คความ
ครบถ้วนของข้อมูลในแต่ละวัน ทั้งจ านวนการเก็บข้อมูลในแต่ละกลุ่ม พื้นที่การปกครอง และความครบถ้วน  
ในการกรอกข้อมูลในส่วนต่างๆ รวมทั้งการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นหลักฐาน รายละเอียดทีมงานแสดงในภาคผนวก 3–9 

4) การวิเคราะห์ผลและสรุปผล 

ภายหลังด าเนินการส ารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคมแล้วต้องตรวจสอบความถูกต้อง
สมบูรณ์ของข้อมูลจากแบบสอบถามทั้งหมด จากนั้นจัดระเบียบหรือจัดกลุ่มข้อมูลแล้วน าไปวิเคราะห์และประมวลผล
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ส าหรับงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Statistical Package for the Social Sciences) 
และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ จ านวน และร้อยละ โดยวิเคราะห์และ
อธิบายข้อมูลออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ครัวเรือน (พื้นที่ NEF ≥ 40 พื้นที่ NEF 30 – 40 และพื้นที่ NEF < 30 ถึงขอบเขต
พื้นที่ศึกษา) พื้นที่อ่อนไหว และผู้น าชุมชน 

3.8.1.3 ผลการศึกษา 

(1) ข้อมูลทุติยภูมิ 

จากการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ศึกษา 
รวมถึงข้อมูลทั้งในระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ และระดับต าบล มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(1.1) ขอบเขตการปกครอง  

พื้นที่ศึกษาของโครงการ อยู่ในพื้นที่บางส่วนของอ าเภอบ้านฉาง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
และอ าเภอบางละมุง อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-10 

ตารางที่ 3.8-10 พื้นที่ศึกษาในอ าเภอบ้านฉาง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง และอ าเภอบางละมุง อ าเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี 

องค์กรปกครองท้องถ่ิน 
ที่รับผิดชอบพื้นที่ 

พื้นที่  
(ตารางกิโลเมตร) 

จ านวนชุมชน/
หมู่บ้าน 

เขตการปกครอง 

อ าเภอบ้านฉาง  จังหวัดระยอง    
เทศบาลต าบลส านักท้อน 14.80 10 ต าบลส านักท้อน 
อบต.ส านักท้อน 82.20 8 
เทศบาลต าบลพลา 66.00 7 ต าบลพลา 
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ตารางที่ 3.8-10 พื้นที่ศึกษาในอ าเภอบ้านฉาง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง และอ าเภอบางละมุง อ าเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี 

องค์กรปกครองท้องถ่ิน 
ที่รับผิดชอบพื้นที่ 

พื้นที่  
(ตารางกิโลเมตร) 

จ านวนชุมชน/
หมู่บ้าน 

เขตการปกครอง 

เทศบาลเมืองบ้านฉาง 24.00 26 ต าบลบ้านฉาง 

เทศบาลต าบลบ้านฉาง 48.00 6 
อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง    
เทศบาลเมืองมาบตาพุด 165.56 38 ต าบลห้วยโป่ง 
อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี     
เทศบาลต าบลห้วยใหญ ่ 153.00 13 ต าบลห้วยใหญ่ 
อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี    
เทศบาลต าบลเขาชีจรรย ์ 26.70 7 ต าบลนาจอมเทียน 
เทศบาลต าบลเกล็ดแก้ว 58.00 8 ต าบลบางเสร่ 
อบต.พลูตาหลวง 54.05 8 ต าบลพลูตาหลวง 
เทศบาลเมืองสัตหีบ 6.22 15 ต าบลสัตหีบ 
เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ ์ 88.25 13 
อบต.แสมสาร 32.00 4 ต าบลแสมสาร 
ที่มา : ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, สืบค้นเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

(1.2) ลักษณะของประชากร 

1) จ านวนประชากร อัตราการเพ่ิมและลดของประชากรและความหนาแน่นของ
ประชากร 

ระดับจังหวัด 

ข้อมูลประชากรของจังหวัดระยองระหว่าง พ.ศ. 2558 - 2562 พบว่า ในปี พ.ศ. 2562  
มีจ านวนประชากรมากที่สุด คือ 734,753 คน แบ่งเป็นเพศชายจ านวน 361,109 คน และเพศหญิงจ านวน 373,644 คน  
ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ยประมาณ 206 คนต่อตารางกิโลเมตร อัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรประมาณ
ร้อยละ 1.58 และพบว่าจ านวนประชากรจังหวัดระยองมีแนวโน้มประชากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนข้อมูลประชากร
ของจังหวัดชลบุรีระหว่าง พ.ศ. 2558 - 2562 พบว่า ในปี พ.ศ. 2562 มีจ านวนประชากรมากที่สุด คือ 1,558,301 คน  
แบ่งเป็นเพศชายจ านวน 762,141 คน และเพศหญิงจ านวน 796,160 คน ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย
ประมาณ 357 คนต่อตารางกิโลเมตร อัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรประมาณร้อยละ 1.48 และพบว่าจ านวน

ประชากรจังหวัดชลบุรีมีแนวโน้มประชากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-11 

  

Draft Version

Subject to changes and approval by the Government of Thailand



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบา้นฉาง จังหวัดระยอง 

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-385 
 

ตารางที่ 3.8-11 จ านวนประชากร อัตราการเปลี่ยนแปลง และความหนาแน่นของประชากร จังหวัดระยอง  
และจังหวัดชลบุรี ระหว่าง พ.ศ. 2558 - 2562 

พ.ศ. 
จ านวนประชากร (คน) 

อัตราการเปลี่ยนแปลง  
(ร้อยละ) 

ความหนาแน่น 
ของประชากร  

(คนต่อตารางกิโลเมตร) 
ชาย หญิง รวม 

จังหวัดระยอง 
พ.ศ. 2558 339,333 349,666 688,999 - 193 
พ.ศ. 2559 344,310 355,913 700,223 1.63 197 
พ.ศ. 2560 349,775 361,461 711,236 1.57 200 
พ.ศ. 2561 355,539 367,777 723,316 1.70 203 
พ.ศ. 2562 361,109 373,644 734,753 1.58 206 

จังหวัดชลบุรี 
พ.ศ. 2558 712,875 742,164 1,455,039 - 333 
พ.ศ. 2559 726,918 756,131 1,483,049 1.93 339 
พ.ศ. 2560 738,943 770,182 1,509,125 1.76 345 
พ.ศ. 2561 751,779 783,666 1,535,445 1.74 351 
พ.ศ. 2562 762,141 796,160 1,558,301 1.48 357 

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ – หมายถึง ไม่มีข้อมูล 
ที่มา :  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, สืบค้นเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

ระดับอ าเภอ 

จังหวัดระยอง : ข้อมูลประชากรของอ าเภอบ้านฉางระหว่าง พ.ศ. 2558 - 2562 พบว่า  
พ.ศ. 2562 มีจ านวนประชากรมากที่สุด คือ 76,106 คน แบ่งเป็นเพศชายจ านวน 37,953 คน และเพศหญิงจ านวน 
38,153 คน ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ยประมาณ 320 คนต่อตารางกิโลเมตร อัตราการเปลี่ยนแปลง
ประชากรประมาณร้อยละ 1.73 และพบว่าจ านวนประชากรอ าเภอบ้านฉางมีแนวโน้มประชากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ส่วนข้อมูลประชากรของอ าเภอเมืองระยองระหว่าง พ.ศ. 2558 - 2562 พบว่า พ.ศ. 2562 มีจ านวนประชากรมากที่สุด 
คือ 284,832 คน แบ่งเป็นเพศชายจ านวน 139,328 คน และเพศหญิงจ านวน 145,504 คน ความหนาแน่น 
ของประชากรโดยเฉลี่ยประมาณ 554 คนต่อตารางกิโลเมตร อัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรประมาณร้อยละ 1.01 และ
พบว่าจ านวนประชากรอ าเภอเมืองระยองมีแนวโน้มประชากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-12 

ตารางที่ 3.8-12 จ านวนประชากร อัตราการเปลี่ยนแปลง และความหนาแน่นของประชากร อ าเภอบ้านฉาง 
และอ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ระหว่าง พ.ศ. 2558 - 2562 

พ.ศ. 
จ านวนประชากร (คน) 

อัตราการเปลี่ยนแปลง  
(ร้อยละ) 

ความหนาแน่น 
ของประชากร  

(คนต่อตารางกิโลเมตร) 
ชาย หญิง รวม 

อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
พ.ศ. 2558 34,862 34,760 69,622 - 293 
พ.ศ. 2559 35,628 35,746 71,374 2.52 300 
พ.ศ. 2560 36,549 36,473 73,022 2.31 307 
พ.ศ. 2561 37,424 37,387 74,811 2.45 314 
พ.ศ. 2562 37,953 38,153 76,106 1.73 320 
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ตารางที่ 3.8-12 จ านวนประชากร อัตราการเปลี่ยนแปลง และความหนาแน่นของประชากร อ าเภอบ้านฉาง 
และอ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ระหว่าง พ.ศ. 2558 - 2562 

พ.ศ. 
จ านวนประชากร (คน) 

อัตราการเปลี่ยนแปลง  
(ร้อยละ) 

ความหนาแน่น 
ของประชากร  

(คนต่อตารางกิโลเมตร) 
ชาย หญิง รวม 

อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
พ.ศ. 2558 133,347 138,113 271,460 - 528 
พ.ศ. 2559 134,789 140,547 275,336 1.43 536 
พ.ศ. 2560 136,495 142,319 278,814 1.26 542 
พ.ศ. 2561 137,918 144,062 281,980 1.14 549 
พ.ศ. 2562 139,328 145,504 284,832 1.01 554 
หมายเหต ุ: สัญลักษณ์ – หมายถึง ไม่มขี้อมูล 
ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, สืบค้นเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

จังหวัดชลบุรี : ข้อมูลประชากรของอ าเภอบางละมุงระหว่าง พ.ศ. 2558 - 2562 พบว่า  
พ.ศ. 2562 มีจ านวนประชากรมากที่สุด คือ 396,395 คน แบ่งเป็นเพศชายจ านวน 185,450 คน และเพศหญิงจ านวน 
210,945 คน ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ยประมาณ 546 คนต่อตารางกิโลเมตร อัตราการเปลี่ยนแปลง
ประชากรประมาณร้อยละ 2.05 และพบว่าจ านวนประชากรอ าเภอบางละมุงมีแนวโน้มประชากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ส่วนข้อมูลประชากรของอ าเภอสัตหีบระหว่าง พ.ศ. 2558 - 2562 พบว่า พ.ศ. 2561 มีจ านวนประชากรมากที่สุด คือ 
165,492 คน แบ่งเป็นเพศชายจ านวน 90,793 คน และเพศหญิงจ านวน 74,699 คน ความหนาแน่นของประชากร 
โดยเฉลี่ยประมาณ 476 คนต่อตารางกิโลเมตร อัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรประมาณร้อยละ 0.81 และพบว่าจ านวน
ประชากรอ าเภอสัตหีบมีแนวโน้มประชากรลดลงตั้งแต่ พ.ศ. 2562 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-13 

ตารางที่ 3.8-13 จ านวนประชากร อัตราการเปลี่ยนแปลง และความหนาแน่นของประชากร อ าเภอบางละมุง 
และอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่าง พ.ศ. 2558 - 2562 

พ.ศ. 
จ านวนประชากร (คน) 

อัตราการเปลี่ยนแปลง  
(ร้อยละ) 

ความหนาแน่น 
ของประชากร  

(คนต่อตารางกิโลเมตร) 
ชาย หญิง รวม 

อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
พ.ศ. 2558 169,573 192,097 361,670 - 498 
พ.ศ. 2559 174,021 197,134 371,155 2.62 511 
พ.ศ. 2560 178,093 202,023 380,116 2.41 523 
พ.ศ. 2561 181,880 206,560 388,440 2.19 535 
พ.ศ. 2562 185,450 210,945 396,395 2.05 546 

อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
พ.ศ. 2558 86,987 72,408 159,395 - 458 
พ.ศ. 2559 89,808 73,178 162,986 2.25 469 
พ.ศ. 2560 90,156 74,012 164,168 0.73 472 
พ.ศ. 2561 90,793 74,699 165,492 0.81 476 
พ.ศ. 2562 89,772 75,319 165,091 -0.24 475 

หมายเหต ุ: สัญลักษณ์ – หมายถึง ไม่มขี้อมูล 
ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, สืบค้นเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
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ระดับต าบล (เขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล) 

อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง : ข้อมูลประชากรระดับต าบลในพื้นที่ศึกษา พบว่า  
พ.ศ. 2562 ต าบลส านักท้อน (นอกเขตเทศบาล) มีประชากรจ านวน 10 ,747 คน มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของ
ประชากรเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.81 ความหนาแน่นเฉลี่ยประมาณ 131 คนต่อตารางกิโลเมตร เทศบาลต าบลพลา  
มีประชากร 8,974 คน มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.77 ความหนาแน่นเฉลี่ยประมาณ  
136 คนต่อตารางกิโลเมตร เทศบาลต าบลส านักท้อน มีประชากร 11,484 คน มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากร
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.13 ความหนาแน่นเฉลี่ยประมาณ 776 คนต่อตารางกิโลเมตร เทศบาลต าบลบ้านฉาง มีประชากร 
13,918 คน มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.61 ความหนาแน่นเฉลี่ยประมาณ 290 คน 
ต่อตารางกิโลเมตร เทศบาลเมืองบ้านฉาง มีประชากร 30 ,983 คน มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 1.39 ความหนาแน่นเฉลี่ยประมาณ 1,291 คนต่อตารางกิโลเมตร รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-14 และ 

ตารางที่ 3.8-15 

อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง : ข้อมูลประชากรระดับต าบลในพื้นที่ศึกษา พบว่า  
พ.ศ. 2562 เทศบาลเมืองมาบตาพุด มีประชากร 70,714 คน มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.37 

ความหนาแน่นเฉลี่ยประมาณ 427 คนต่อตารางกิโลเมตร รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-14 และตารางที่ 3.8-15 

อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี : ข้อมูลประชากรระดับต าบลในพื้นที่ศึกษา พบว่า  
 พ.ศ. 2562 เทศบาลต าบลห้วยใหญ่ มีประชากร 30,123 คน มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.23 

ความหนาแน่นเฉลี่ยประมาณ 197 คนต่อตารางกิโลเมตร รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-14 และตารางที่ 3.8-15 

อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี : ข้อมูลประชากรระดับต าบลในพื้นที่ศึกษา พบว่า พ.ศ. 2562  
เทศบาลต าบลเขาชีจรรย์  มีประชากร 9 ,181 คน มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.64  
ความหนาแน่นเฉลี่ยประมาณ 344 คนต่อตารางกิโลเมตร ต าบลพลูตาหลวง (นอกเขตเทศบาล) มีประชากร 37,599 คน 
มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรลดลงร้อยละ -0.68 ความหนาแน่นเฉลี่ยประมาณ 696 คนต่อตารางกิโลเมตร 
ต าบลแสมสาร มีประชากร 6,268 คน มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรลดลงร้อยละ -2.91 ความหนาแน่นเฉลี่ย
ประมาณ 196 คนต่อตารางกิโลเมตร เทศบาลต าบลเกล็ดแก้ว มีประชากร 13 ,539 คน มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของ
ประชากรเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.13 ความหนาแน่นเฉลี่ยประมาณ 233 คนต่อตารางกิโลเมตร เทศบาลเมืองสัตหีบ  
มีประชากร 22,772 คน มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรลดลงร้อยละ -0.87 ความหนาแน่นเฉลี่ยประมาณ 
3,661 คนต่อตารางกิโลเมตร เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ มีประชากร 56 ,050 คน มีอัตราการเปลี่ยนแปลง 
ของประชากรลดลงร้อยละ -0.60 ความหนาแน่นเฉลี่ยประมาณ 635 คนต่อตารางกิโลเมตร รายละเอียด 

แสดงดังตารางที่ 3.8-14 และตารางที่ 3.8-15
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คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบา้นฉาง จังหวัดระยอง 

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-388 
 

ตารางที่ 3.8-14 จ านวนประชากร และอัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรในพื้นที่จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี ระหว่าง พ.ศ. 2560 - 2562 

อ าเภอ/ต าบล 
จ านวนประชากร (คน) อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ชาย หญิง รวม รวม หญิง รวม ชาย หญิง รวม รวม รวม 

อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
อบต.ส านักท้อน 5,551 4,713 10,264 5,805 4,856 10,661 5,797 4,950 10,747 3.87 0.81 
- ต าบลส านักท้อน 5,551 4,713 10,264 5,805 4,856 10,661 5,797 4,950 10,747 3.87 0.81 
เทศบาลต าบลพลา 4,338 4,350 8,688 4,403 4,415 8,818 4,465 4,509 8,974 1.50 1.77 
- ต าบลพลา 4,338 4,350 8,688 4,403 4,415 8,818 4,465 4,509 8,974 1.50 1.77 
เทศบาลต าบลบ้านฉาง 6,279 6,402 12,681 6,585 6,720 13,305 6,879 7,039 13,918 4.92 4.61 
- ต าบลบ้านฉาง 6,279 6,402 12,681 6,585 6,720 13,305 6,879 7,039 13,918 4.92 4.61 
เทศบาลต าบลส านักท้อน 5,656 5,758 11,414 5,660 5,809 11,469 5,681 5,803 11,484 0.48 0.13 
- ต าบลส านักท้อน 5,656 5,758 11,414 5,660 5,809 11,469 5,681 5,803 11,484 0.48 0.13 
เทศบาลเมืองบ้านฉาง 14,725 15,250 29,975 14,971 15,587 30,558 15,131 15,852 30,983 1.94 1.39 
- ต าบลพลา 2,864 3,064 5,928 2,844 3,076 5,920 2,838 3,064 5,902 -0.13 -0.30 
- ต าบลบ้านฉาง 11,861 12,186 24,047 12,127 12,511 24,638 12,293 12,788 25,081 2.46 1.80 
อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
เทศบาลเมืองมาบตาพุด 33,340 33,138 66,478 34,294 34,161 68,410 35,442 35,272 70,714 2.91 3.37 
- ต าบลห้วยโป่ง 10,263 10,250 20,513 10,444 10,445 20,889 10,715 10,691 21,406 1.83 2.47 
อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
เทศบาลต าบลห้วยใหญ่ 13,640 15,049 28,689 13,975 15,490 29,465 14,199 15,924 30,123 2.70 2.23 
- ต าบลห้วยใหญ่ 13,640 15,049 28,689 13,975 15,490 29,465 14,199 15,924 30,123 2.70 2.23 
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ตารางที่ 3.8-14 จ านวนประชากร และอัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรในพื้นที่จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี ระหว่าง พ.ศ. 2560 - 2562 

อ าเภอ/ต าบล 
จ านวนประชากร (คน) อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ชาย หญิง รวม รวม หญิง รวม ชาย หญิง รวม รวม รวม 

อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
อบต.พลูตาหลวง   19,458 17,638 37,096 19,960 17,896 37,856 19,576 18,023 37,599 2.05 -0.68 
- ต าบลพลูตาหลวง   19,458 17,638 37,096 19,960 17,896 37,856 19,576 18,023 37,599 2.05 -0.68 
อบต.แสมสาร 3,185 3,206 6,391 3,262 3,194 6,456 3,074 3,194 6,268 1.02 -2.91 
- ต าบลแสมสาร 3,185 3,206 6,391 3,262 3,194 6,456 3,074 3,194 6,268 1.02 -2.91 
เทศบาลต าบลเกล็ดแก้ว  9,125 4,609 13,734 8,395 4,861 13,256 8,411 5,128 13,539 -3.48 2.13 
- ต าบลบางเสร่ 9,125 4,609 13,734 8,395 4,861 13,256 8,411 5,128 13,539 -3.48 2.13 
เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักด์ิ 34,063 21,548 55,611 34,792 21,596 56,388 34,275 21,775 56,050 1.40 -0.60 
- ต าบลสัตหีบ  34,063 21,548 55,611 34,792 21,596 56,388 34,275 21,775 56,050 1.40 -0.60 
เทศบาลเมืองสัตหีบ 11,039 12,006 23,045 10,987 11,985 22,972 10,883 11,889 22,772 -0.32 -0.87 
- ต าบลสัตหีบ  9,271 10,154 19,425 9,220 10,111 19,331 9,124 10,021 19,145 -0.48 -0.96 
- ต าบลพลูตาหลวง 1,768 1,852 3,620 1,767 1,874 3,641 1,759 1,868 3,627 0.58 -0.38 
เทศบาลต าบลเขาชีจรรย์ * 4,309 4,727 9,036 4,338 4,785 9,123 4,361 4,820 9,181 0.96 0.64 
- ต าบลนาจอมเทียน 4,309 4,727 9,036 4,338 4,785 9,123 4,361 4,820 9,181 0.96 0.64 
หมายเหต ุ: * เทศบาลต าบลเขาชีจรรย์ ได๎เปลี่ยนชื่อจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาจอมเทียน เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลเขาชีจรรย์ และยกฐานะจากองค์การบริหารสว่นต าบลเขาชีจรรย์ เป็นเทศบาลต าบลเขาชีจรรย์

ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ครอบคลมุพื้นที่ต าบลนาจอมเทียน (เฉพาะนอกเขตเทศบาลต าบลนาจอมเทียน) 
ที่มา :  กรมการปกครอง กระทรวงมหาไทย, สืบค้นเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
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ตารางที่ 3.8-15 จ านวนประชากร และครัวเรือนจ าแนกตามเขตการปกครอง พ.ศ. 2562 

เขตการปกครอง 
จ านวนประชากร (คน) 

จ านวน
ครัวเรือน 

พื้นที ่
(ตร.กม.) 

ความหนาแน่น
ประชากร 

(คนต่อ ตร.กม.) 
ชาย หญิง รวม 

อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง      
อบต.ส านักท้อน 5,797 4,950 10,747 4,435 82.20 131 
ต าบลส านักท้อน     - - 
เทศบาลต าบลพลา 4,465 4,509 8,974 5,414 66.00 136 
ต าบลพลา     - - 
เทศบาลต าบลบ้านฉาง 6,879 7,039 13,918 8,119 48.00 290 
ต าบลบ้านฉาง     - - 
เทศบาลต าบลส านักท้อน 5,681 5,803 11,484 5,716 14.80 776 
ต าบลส านักท้อน     - - 
เทศบาลเมืองบ้านฉาง 15,131 15,852 30,983 20,161 24.00 1,291 
ต าบลพลา     - - 
ต าบลบ้านฉาง     - - 
อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง      
เทศบาลเมืองมาบตาพุด 35,442 35,272 70,714 56,917 165.56 427 
ต าบลห้วยโป่ง     - - 
อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี      
เทศบาลต าบลห้วยใหญ ่ 14,199 15,924 30,123 17,154 153.00 197 
ต าบลห้วยใหญ่     - - 
อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี      
อบต.พลูตาหลวง 19,576 18,023 37,599 19,360 54.05 696 
ต าบลพลูตาหลวง     - - 
อบต.แสมสาร 3,074 3,194 6,268 2,602 32.00 196 
ต าบลแสมสาร     - - 
เทศบาลต าบลเกล็ดแก้ว 8,411 5,128 13,539 6,079 58.00 233 
ต าบลบางเสร่     - - 
เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักด์ิ 34,275 21,775 56,050 26,132 88.25 635 
ต าบลสัตหีบ     - - 
เทศบาลเมืองสัตหีบ 10,883 11,889 22,772 11,958 6.22 3,661 
ต าบลสัตหีบ     - - 
ต าบลพลูตาหลวง     - - 
เทศบาลต าบลเขาชีจรรย ์ 4,361 4,820 9,181 6,479 26.70 344 
ต าบลนาจอมเทียน     - - 
หมายเหต ุ: สัญลักษณ์ (-) คือ ไม่มีข้อมลู 
ที่มา : สถิติประชากรและบ้าน เข้าถึงได้ จาก :http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/ สืบค้นเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
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2) สัดส่วนประชากรจ าแนกตามกลุ่มอายุ 

สัดส่วนประชากรสามารถจ าแนกตามกลุ่มอายุเป็นวัยเด็ก (0 - 14 ปี) วัยแรงงาน (15 - 59 ปี) 
และวัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) หัวข้อนี้เป็นการน าเสนอสัดส่วนประชากรจ าแนกตามกลุ่มอายุของจังหวัดระยอง  
อ าเภอบ้านฉาง อ าเภอเมืองระยอง และจังหวัดชลบุรี อ าเภอบางละมุง อ าเภอสัตหีบ รายละเอียดดังนี้ 

จังหวัดระยอง 

พ.ศ. 2558 – 2562 จังหวัดระยองมีสัดส่วนของประชากรที่อยู่ในวัยแรงงานมากกว่า
ประชากรกลุ่มอายุอ่ืนๆ จ าแนกตามกลุ่มอายุของจังหวัดระยองระหว่าง พ.ศ. 2558 - 2562 พบว่า มีสัดส่วนของ
ประชากรวัยแรงงาน (15 – 59 ปี) มากที่สุด รองลงมาคือ วัยเด็ก (0 – 14 ปี) และผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ตามล าดับ 
โดยใน พ.ศ. 2562 ประชากรวัยแรงงาน (15 – 59 ปี) มีจ านวน 487,292 ราย ประชากรวัยเด็ก (0 – 14 ปี) มีจ านวน 
138,424 ราย และประชากรสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) มีจ านวน 94,548 ราย ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 5:2:1 ตามล าดับ 

รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-16 

ตารางที่ 3.8-16 สัดส่วนประชากรจ าแนกตามกลุ่มอายุ จังหวัดระยอง ระหว่าง พ.ศ. 2558 - 2562 

ปี 
สัดส่วนประชากรตามกลุ่มอายุ (คน) 

เด็ก (0 - 14 ปี) แรงงาน (15 - 59 ปี) สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 

พ.ศ. 2558 138,113 459,914 78,870 
พ.ศ. 2559 138,917 466,800 81,899 
พ.ศ. 2560 138,664 482,285 85,680 
พ.ศ. 2561 138,781 480,132 90,316 
พ.ศ. 2562 138,424 487,292 94,548 

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, สืบค้นข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

อ าเภอบ้านฉาง 

ส าหรับสัดส่วนประชากรจ าแนกตามกลุ่มอายุของอ าเภอบ้านฉาง พบว่า มีความคล้ายคลึง
กับสัดส่วนประชากรของจังหวัดระยอง กล่าวคือจ านวนประชากรระหว่าง พ.ศ. 2558 - 2562 มีสัดส่วนของประชากร
วัยแรงงาน (15 - 59 ปี) มากที่สุด รองลงมาคือ วัยเด็ก (0 - 14 ปี) และผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ตามล าดับ โดยใน  
พ.ศ. 2562 ประชากรวัยแรงงาน (15 - 59 ปี) มีจ านวน 7,097 คน ประชากรวัยเด็ก (0 - 14 ปี) มีจ านวน 1,877 คน 
และประชากรสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) มีจ านวน 1,303 คน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 4:2:1 ตามล าดับ รายละเอียด

แสดงดังตารางที่ 3.8-17 

ตารางที่ 3.8-17 สัดส่วนประชากรจ าแนกตามกลุ่มอายุ อ าเภอเมืองระยอง ระหว่าง พ.ศ. 2558 - 2562 

ปี 
สัดส่วนประชากรตามกลุ่มอายุ (คน) 

เด็ก (0 - 14 ปี) แรงงาน (15 - 59 ปี) สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 
พ.ศ. 2558 1,759 6,477 1,080 
พ.ศ. 2559 1,840 6,546 1,127 
พ.ศ. 2560 1,872 6,825 1,178 
พ.ศ. 2561 1,899 7,082 1,255 
พ.ศ. 2562 1,877 7,097 1,303 

ที่มา  : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, สืบค้นข้อมูล ณ วันที ่17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
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อ าเภอเมืองระยอง 

ส าหรับสัดส่วนประชากรจ าแนกตามกลุ่มอายุของอ าเภอเมืองระยอง พบว่า มีความคล้ายคลึง
กับสัดส่วนประชากรของจังหวัดระยอง กล่าวคือจ านวนประชากรระหว่าง พ.ศ. 2558 - 2562 มีสัดส่วนของประชากร
วัยแรงงาน (15 - 59 ปี) มากที่สุด รองลงมาคือ วัยเด็ก (0 - 14 ปี) และผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ตามล าดับ โดยใน  
พ.ศ. 2562 ประชากรวัยแรงงาน (15 – 59 ปี) มีจ านวน 69,546 คน ประชากรวัยเด็ก (0 – 14 ปี) มีจ านวน 16,921 คน 
และประชากรสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) มีจ านวน 13,771 คน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 5:1:1 ตามล าดับ รายละเอียด

แสดงดังตารางที่ 3.8-18 

ตารางที่ 3.8-18 สัดส่วนประชากรจ าแนกตามกลุ่มอายุ อ าเภอเมืองระยอง ระหว่าง พ.ศ. 2558 - 2562 

ปี 
สัดส่วนประชากรตามกลุ่มอายุ (คน) 

เด็ก (0 - 14 ปี) แรงงาน (15 - 59 ปี) สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 
พ.ศ. 2558 17,858 67,621 11,375 
พ.ศ. 2559 17,727 68,308 11,856 
พ.ศ. 2560 17,349 68,773 12,467 
พ.ศ. 2561 17,172 69,159 13,190 
พ.ศ. 2562 16,921 69,546 13,771 

ที่มา  : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, สืบค้นข้อมูล ณ วันที ่17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

จังหวัดชลบุรี 

พ.ศ. 2558 - 2562 จังหวัดชลบุรีมีสัดส่วนของประชากรที่อยู่ในวัยแรงงานมากกว่าประชากร
กลุ่มอายุอื่นๆ จ าแนกตามกลุ่มอายุของจังหวัดชลบุรีระหว่าง พ.ศ. 2558 - 2562 พบว่า มีสัดส่วนของประชากรวัยแรงงาน 
(15 – 59 ปี) มากที่สุด รองลงมาคือ วัยเด็ก (0 – 14 ปี) และผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ตามล าดับ โดยใน พ.ศ. 2562 
ประชากรวัยแรงงาน (15 – 59 ปี) มีจ านวน 1,026,015 ราย ประชากรวัยเด็ก (0 – 14 ปี) มีจ านวน 286,901 ราย 
และประชากรสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) มีจ านวน 205,021 ราย ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 6:2:1 ตามล าดับ รายละเอียดแสดงดัง

ตารางที่ 3.8-19 

ตารางที่ 3.8-19 สัดส่วนประชากรจ าแนกตามกลุ่มอายุ จังหวัดชลบุรี ระหว่าง พ.ศ. 2558 - 2562 

ปี 
สัดส่วนประชากรตามกลุ่มอายุ (คน) 

เด็ก (0 - 14 ปี) แรงงาน (15 - 59 ปี) สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 
พ.ศ. 2558 245,763 980,408 194,573 
พ.ศ. 2559 284,024 988,728 175,875 
พ.ศ. 2560 286,293 999,759 184,912 
พ.ศ. 2561 287,545 1,013,174 194,605 
พ.ศ. 2562 286,901 1,026,015 205,021 

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, สืบค้นข้อมูล ณ วันที ่17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

อ าเภอบางละมุง 

ส าหรับสัดส่วนประชากรจ าแนกตามกลุ่มอายุของอ าเภอบางละมุง พบว่า มีความคล้ายคลึง 
กับสัดส่วนประชากรของจังหวัดชลบุรี กล่าวคือจ านวนประชากรระหว่าง พ.ศ. 2558 - 2562 มีสัดส่วนของประชากร 
วัยแรงงาน (15– 59 ปี) มากที่สุด รองลงมาคือ วัยเด็ก (0 – 14 ปี) และผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ตามล าดับ โดยใน พ.ศ. 2562 
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ประชากรวัยแรงงาน (15 – 59 ปี) มีจ านวน 18,968 คน ประชากรวัยเด็ก (0 – 14 ปี) มีจ านวน 5,346 คน และประชากร

สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) มีจ านวน 2,888 คน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 7:2:1 ตามล าดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-20 

ตารางที่ 3.8-20 สัดส่วนประชากรจ าแนกตามกลุ่มอายุ อ าเภอบางละมุง ระหว่าง พ.ศ. 2558 - 2562 

ปี 
สัดส่วนประชากรตามกลุ่มอายุ (คน) 

เด็ก (0 - 14 ปี) แรงงาน (15 - 59 ปี) สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 
พ.ศ. 2558 4,695 16,252 2,190 
พ.ศ. 2559 4,884 16,874 2,328 
พ.ศ. 2560 5,035 17,413 2,550 
พ.ศ. 2561 5,216 18,209 2,697 
พ.ศ. 2562 5,346 18,968 2,888 

ที่มา  : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, สืบค้นข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

อ าเภอสัตหีบ 

ส าหรับสัดส่วนประชากรจ าแนกตามกลุ่มอายุของอ าเภอสัตหีบ พบว่า มีความคล้ายคลึง
กับสัดส่วนประชากรของจังหวัดชลบุรี กล่าวคือจ านวนประชากรระหว่าง พ.ศ. 2558 - 2562 มีสัดส่วนของประชากร
วัยแรงงาน (15– 59 ปี) มากที่สุด รองลงมาคือ วัยเด็ก (0 – 14 ปี) และผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ตามล าดับ  
โดยใน พ.ศ. 2562 ประชากรวัยแรงงาน (15 – 59 ปี) มีจ านวน 35,387 คน ประชากรวัยเด็ก (0 – 14 ปี) มีจ านวน  
8,858 คน และประชากรสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) มีจ านวน 6,764 คน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 6:1:1 ตามล าดับ 

รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-21 

ตารางที่ 3.8-21 สัดส่วนประชากรจ าแนกตามกลุ่มอายุ อ าเภอสัตหีบ ระหว่าง พ.ศ. 2558 - 2562 

ปี 
สัดส่วนประชากรตามกลุ่มอายุ (คน) 

เด็ก (0 - 14 ปี) แรงงาน (15 - 59 ปี) สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 
พ.ศ. 2558 9,219 33,701 5,247 
พ.ศ. 2559 9,280 33,905 5,577 
พ.ศ. 2560 9,281 34,869 5,971 
พ.ศ. 2561 9,083 35,701 6,358 
พ.ศ. 2562 8,858 35,387 6,764 

ที่มา  : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, สืบค้นข้อมูล ณ วันที ่17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

3) อัตราการว่างงาน 

จังหวัดระยอง 

อัตราการว่างงานของจังหวัดระยอง แต่ละไตรมาสจะปรับตัวในระดับที่ลดลงเนื่องจาก
จังหวัดระยองเป็นพื้นที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ดังนั้น จังหวัดระยองจึงมีอัตราการว่างงานต่ า  
เมื่อเทียบกับจ านวนแรงงานทั้งหมดของจังหวัดระยอง แต่จะมีบางไตรมาสที่มีอัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้น เนื่องมาจาก 
มีแรงงานใหม่ที่จบการศึกษาจากสถานศึกษาเข้ามาในตลาดแรงงานจึงเป็นสาเหตุที่ท าให้มีการเพิ่มขึ้นของอัตรา  
การว่างงาน ส าหรับอัตราการว่างงานในจังหวัดระยอง พ.ศ. 2562 ไตรมาส 4 มีอัตราที่ 0.70 ซึ่งน้อยกว่าไตรมาส 

ที่ 3/2562 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-22 
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบา้นฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.8-22 จ านวนผู้ว่างงาน และอัตราการว่างงานของจังหวัดระยองรายไตรมาส ระหว่าง พ.ศ. 2558 – 2562 
ไตรมาส/พ.ศ. จ านวนผู้ไม่มีงานท าในจังหวัด ก าลังแรงงานในจังหวัด อัตราการว่างงานในจังหวัด 

1/2558 7,106 549,800 1.30 
2/2558 6,061 548,929 1.10 
3/2558 6,816 547,733 1.24 
4/2558 4,810 542,746 0.89 
1/2559 9,410 555,447 1.69 
1/2560 5,187 564,595 0.91 
2/2560 5,913 558,134 1.06 
3/2560 7,585 549,850 1.38 
4/2560 4,289 549,257 0.78 
1/2561 4,026 564,238 0.71 
2/2561 5,768 567,060 1.02 
3/2561 4,240 564,614 0.75 
4/2561 2,932 572,530 0.51 
1/2562 3,345 582,290 0.57 
2/2562 6,609 591,925 1.12 
3/2562 5,806 576,005 1.01 
4/2562 4,048 577,589 0.70 

หมายเหต ุ: สัญลักษณ์ – หมายถึง ไม่มขี้อมูล 
ที่มา : สถานการณ์แรงงานจังหวัดระยอง  พ.ศ. 2558 – 2562, สืบค้นเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 

จังหวัดชลบุรี 

อัตราการว่างงานของจังหวัดชลบุรี แต่ละไตรมาสปรับตัวในระดับต่ าเนื่องจากจังหวัด
ชลบุรีเป็นพื้นที่เป้าหมายเศรษฐกิจใหม่ของการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก เป็นประตูเศรษฐกิจ  
ภาคตะวันออก และเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ดังนั้น จังหวัดชลบุรีจึงมีอัตราการว่างงานต่ า  
เมื่อเทียบกับจ านวนแรงงานทั้งหมดของจังหวัดชลบุรี แต่มีบางไตรมาสที่มีอัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้น เนื่องมาจาก  
มีแรงงานใหม่ที่จบการศึกษาจากสถานศึกษาเข้ามาในตลาดแรงงานจึงเป็นสาเหตุที่ท าให้มีการเพิ่มขึ้นของอัตรา 
การว่างงาน ส าหรับอัตราการว่างงานในจังหวัดชลบุรี  พ.ศ. 2562 ไตรมาส 3 มีอัตราที่ 0.51 ซึ่งมากกว่าไตรมาส 

ที่ 2/2562 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-23 

ตารางที่ 3.8-23 จ านวนผู้ว่างงาน และอัตราการว่างงานของจังหวัดชลบุรีรายไตรมาส ระหว่าง พ.ศ. 2558–2562 
ไตรมาส/พ.ศ. จ านวนผู้ไม่มีงานท าในจังหวัด ก าลังแรงงานในจังหวัด อัตราการว่างงานในจังหวัด 

1/2558 5,387 1,047,706 0.50 
2/2558 7,334 1,053,492 0.70 
3/2558 14,269 1,046,693 0.40 
4/2558 9,788 1,035,563 0.90 
1/2559 7,213 1,055,155 0.70 
2/2559 5,352 1,029,935 0.50 
3/2559 9,582 1,017,695 0.90 
4/2559 3,385 1,040,852 0.30 
1/2560 7,355 1,067,325 0.70 
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบา้นฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.8-23 จ านวนผู้ว่างงาน และอัตราการว่างงานของจังหวัดชลบุรีรายไตรมาส ระหว่าง พ.ศ. 2558–2562 
ไตรมาส/พ.ศ. จ านวนผู้ไม่มีงานท าในจังหวัด ก าลังแรงงานในจังหวัด อัตราการว่างงานในจังหวัด 

2/2560 5,126 1,058,990 0.50 
3/2560 9,746 1,029,568 0.90 
4/2560 7,070 1,029,568 0.70 
1/2561 6,913 1,058,165 0.65 
2/2561 5,701 1,067,814 0.53 
3/2561 7,488 1,053,010 0.71 
4/2561 6,763 1,065,394 0.63 
1/2562 1,544 1,075,773 0.14 
2/2562 3,570 1,054,333 0.34 
3/2562 5,416 1,048,338 0.51 
4/2562 3,337 1,045,175 0.32 

หมายเหต ุ: สัญลักษณ์ – หมายถึง ไม่มขี้อมูล 
ที่มา : สถานการณ์แรงงานจังหวัดชลบุรี  พ.ศ. 2558 – 2562, สืบค้นเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 

4) ประชากรแฝง 

จังหวัดระยอง 

พ.ศ. 2561 จังหวัดระยองเป็นจังหวัดที่มีความหนาแน่นของประชากรแฝงมากเป็นอันดับ 
7 ของประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับความหนาแน่นของประชากรที่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน พบว่า จังหวัดระยองเป็น
จังหวัดที่มีความหนาแน่นเพิ่มข้ึน 69.0 คนต่อตารางกิโลเมตร จากเดิมถ้าคิดเฉพาะประชากรที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
จังหวัดระยอง มีความหนาแน่น 187.8 คนต่อตารางกิโลเมตร ท าให้จังหวัดระยองมีความหนาแน่นของประชากร 
มากถึง 256.8 คนต่อตารางกิโลเมตร (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, พ.ศ. 2561) 

จังหวัดชลบุรี 

พ.ศ. 2561 จังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดที่มีความหนาแน่นของประชากรแฝงมากเป็นอันดับ 3 
ของประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับความหนาแน่นของประชากรที่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน พบว่า จังหวัดชลบุรี  
เป็นจังหวัดที่มีความหนาแน่นเพิ่มขึ้น 119.4 คนต่อตารางกิโลเมตร จากเดิมถ้าคิดเฉพาะประชากรที่มีชื่ออยู่ 
ในทะเบียนบ้านจังหวัดชลบุรี มีความหนาแน่น 249.4 คนต่อตารางกิโลเมตร ท าให้จังหวัดชลบุรีมีความหนาแน่น 
ของประชากรมากถึง 368.8 คนต่อตารางกิโลเมตร (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, พ.ศ. 2561) 

(1.3) ลักษณะทางเศรษฐกิจ 

1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Products: GPP) 

จังหวัดระยอง 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดระยอง  พ.ศ. 2561 พบว่า มีมูลค่า 1,045,697 ล้านบาท  
โดยสาขาการผลิตอุตสาหกรรม ท ารายได้ให้กับจังหวัดมากที่สุด รองลงมาคือ การท าเหมืองแร่ และเหมืองหิน  

ล าดับที่สาม คือ การไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ า และระบบปรับอากาศ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-24 
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบา้นฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.8-24 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ตามราคาประจ าปี จ าแนกตามสาขาการผลิตของจังหวัดระยอง 
ระหว่าง พ.ศ. 2559 - 2561 

สาขาการผลิต 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (ล้านบาท) 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ภาคเกษตรกรรม 18,392 22,342 18,967 
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ การป่าไม้ และการประมง 18,392 22,342 18,967 
นอกภาคเกษตรกรรม 877,959 967,866 1,026,730 
การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน 248,718 255,652 281,800 
การผลิตอุตสาหกรรม 721,115 796,083 841,152 
การไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ า และระบบปรับอากาศ 56,536 73,696 83,220 
การจัดหาน้ า การจัดการน้ าเสียและของเสียรวมถึงกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 2,366 2,482 2,519 
การก่อสร้าง 7,614 6,910 7,555 
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์  
ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ในครัวเรือน 

66,064 75,628 80,646 

การขนส่งและสถานท่ีเก็บสินค้า 17,843 19,075 22,765 
ท่ีพักแรมและบริการด้านอาหาร 3,208 3,581 4,176 
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 1,392 1,528 1,702 
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 10,905 11,446 12,037 
กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 5,400 5,989 6,416 
กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ 23,676 25,864 26,247 
กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 3,966 4,340 5,203 
การบริหารราชการ การป้องกันประเทศและประกันสังคมภาคบังคับ 7,755 8,037 8,967 
การศึกษา 3,588 3,693 3,571 
กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 2,923 3,049 3,550 
ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ 337 425 448 
กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ 2,174 2,217 2,295 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 896,352 990,208 1,045,697 
ที่มา :  ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สืบค้นเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

จังหวัดชลบุรี 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดชลบุรี  พ.ศ. 2561 พบว่า มีมูลค่า 1,030,949 ล้านบาท  
โดยสาขาการผลิตอุตสาหกรรม สามารถท ารายได้ให้กับจังหวัดมากที่สุด รองลงมาคือ การขายส่ง การขายปลีก  
การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ในครัวเรือน ล าดับที่สาม คือ การไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ า 

และระบบปรับอากาศ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-25 
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คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบา้นฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.8-25 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ตามราคาประจ าปี จ าแนกตามสาขาการผลิต ของจังหวัดชลบุรี
ระหว่าง พ.ศ. 2559 - 2561 

สาขาการผลิต 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (ล้านบาท) 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ภาคเกษตรกรรม 17,512 19,580 19,730 
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ การป่าไม้ และการประมง 17,512 19,580 19,730 
นอกภาคเกษตรกรรม 886,861 934,623 1,011,219 
การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน 3,997 3,365 3,318 
การผลิตอุตสาหกรรม 525,865 546,716 597,115 
การไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ า และระบบปรับอากาศ 56,565 54,055 66,966 
การจัดหาน้ า การจัดการน้ าเสียและของเสียรวมถึงกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 4,444 4,460 4,724 
การก่อสร้าง 22,782 17,813 17,555 
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์  
จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ในครัวเรือน 

90,290 101,209 111,368 

การขนส่งและสถานท่ีเก็บสินค้า 57,498 60,028 65,041 
ท่ีพักแรมและบริการด้านอาหาร 59,285 69,513 78,370 
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 3,883 4,485 5,190 
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 27,056 27,876 29,426 
กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 13,361 13,911 16,474 
กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ 2,802 3,068 3,277 
กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 12,969 13,680 13,902 
การบริหารราชการ การป้องกันประเทศและประกันสังคมภาคบังคับ 35,040 36,855 39,755 
การศึกษา 11,615 12,706 12,110 
กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 10,073 10,638 11,490 
ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ 1,937 2,094 1,705 
กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ 12,407 14,032 8,441 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 904,373 954,203 1,030,949 
ที่มา : ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สืบค้นเมื่อวันที ่12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

2) รายได้ต่อหัวของประชากรต่อปี 

จังหวัดระยอง 

รายได้ต่อหัวของประชากรต่อปี (GPP per Capita) ของจังหวัดระยอง  พ.ศ. 2560 เท่ากับ 
1,095,667 บาทต่อคน เมื่อเปรียบเทียบกับ พ.ศ. 2559 ซึ่งเท่ากับ 1,006,842 บาทต่อคน จะเพิ่มขึ้น 88,825 บาทต่อคน  

จังหวัดชลบุรี 

รายได้ต่อหัวของประชากรต่อปี (GPP per Capita) ของจังหวัดชลบุรี  พ.ศ. 2560 เท่ากับ 
581,475 บาทต่อราย เมื่อเปรียบเทียบกับ พ.ศ. 2559 ซึ่งเท่ากับ 546,284 บาทต่อราย จะเพิ่มขึ้น 35,191 บาทต่อราย 
 

Draft Version

Subject to changes and approval by the Government of Thailand



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบา้นฉาง จังหวัดระยอง 

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-398 
 

3) รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน 

จังหวัดระยอง 

ข้อมูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติระบุว่า รายได้และรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของจังหวัดระยอง
มีแนวโน้มใกล้เคียงกัน โดยใน พ.ศ. 2560 ประชากรจังหวัดระยองมีรายได้และรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน

เท่ากับ 27,798 และ 22,699 บาท ตามล าดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-26 

ตารางที่ 3.8-26 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนของจังหวัดระยอง ระหว่าง พ.ศ. 2556–2560 

จังหวัดระยอง 
ปี 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2560 

รายได้เฉลี่ย (บาท) 30,401 30,315 27,798 
รายจ่าย (บาท) 21,873 24,434 22,699 
หมายเหต ุ:  จัดท าข้อมูลทกุ 2 ป ี
ที่มา :  สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ, สืบค้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2563 

จังหวัดชลบุรี 

ข้อมูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติระบุว่า รายได้และรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของจังหวัด
ชลบุรีมีแนวโน้มใกล้เคียงกัน โดยใน พ.ศ. 2560 ประชากรจังหวัดชลบุรีมีรายได้และรายจา่ยเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน

เท่ากับ 27,665 และ 24,573 บาท ตามล าดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-27 

ตารางที่ 3.8-27 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนของจังหวัดชลบุรี ระหว่าง พ.ศ. 2556–2560 

จังหวัดระยอง 
ปี 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2560 

รายได้เฉลี่ย (บาท) 28,367 27,257 27,665 
รายจ่าย (บาท) 24,934 24,182 24,573 
หมายเหตุ : จัดท าข้อมูลทุก 2 ปี 
ที่มา : สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ, สืบค้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

4) การพาณิชยกรรมการบริการและจ านวนสถานประกอบการ 

จังหวัดระยอง 

จังหวัดระยองถูกก าหนดให้เป็นเขตอุตสาหกรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2524 จากการที่รัฐบาลผลักดัน
โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก (Eastern Seaboard) โดยเริ่มต้นจากการสร้างนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุดเป็นนิคมอุตสาหกรรมแห่งแรก เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ส าคัญ คือ 
โรงแยกก๊าซธรรมชาติ กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและปุ๋ยเคมี โรงไฟฟ้า เป็นต้น ส่งผลให้จังหวัดระยองกลายเป็น
จังหวัดที่มีศักยภาพสูงในส่วนของการลงทุนด้านอุตสาหกรรมและมีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว จังหวัดระยอง
มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561จ านวน 3,093 โรงงาน  
เงินลงทุนรวม 1,348,538.511 ลา้นบาท และมีจ านวนคนงาน 173,794 คน มีนิคมอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม 
ที่ร่วมด าเนินการกับเอกชน เขตประกอบการอุตสาหกรรม ชุมชนอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม รวมทั้งสิ้น 25 แห่ง 
เนื้อที่ประมาณ 100,000 ไร่ และมีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งสิ้น2,959 แห่ง (แผนพัฒนาสี่ปีจังหวัดระยอง, พ.ศ. 2561 - 2564) 
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จังหวัดชลบุรี 

จากบริบทของประเทศมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม และการเมืองที่ส่งผลกระทบ
ต่อภาคอุตสาหกรรมท าให้โครงสร้างการด าเนินธุรกิจและอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงไป เช่น วิสาหกิจขนาดกลาง  
และขนาดย่อม มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น และมีธุรกิจการค้า การบริการ และอุตสาหกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นเป็นต้น  
ซึ่งถือเป็นกลไกที่ส าคัญต่อการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจของประเทศ จากการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของสถาน
ประกอบการจังหวัดชลบุรี พบว่า มีสถานประกอบการจ านวนทั้งสิ้น 72,151 แห่ง ในจ านวนนี้แยกเป็นสถาน
ประกอบการที่เก็บรวบรวมรายการข้อมูลพื้นฐานในแบบสอบถามได้ครบถ้วนจ านวน 65,806 แห่ง และสถาน
ประกอบการประเภทธุรกิจ/อุตสาหกรรรมจ านวน 6,345 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการเกี่ยวกับการขายปลีก
จ านวน 21,676 แห่ง รองลงมาเป็นสถานประกอบการเกี่ยวกับการบริการอาหารและเครื่องดื่มจ านวน 12,250 แห่ง 
และสถานประกอบการเกี่ยวกับกิจกรรมอ่ืนๆ จ านวน 9,183 แห่ง สถานประกอบการเกี่ยวกับการขาย – ซ่อมแซม 
ยานยนต์ และจักรยานยนต์จ านวน 5,509 แห่ง สถานประกอบการเกี่ยวกับกิจกรรมอสังหาริมทรัพย์จ านวน 5,326 
แห่ง สถานประกอบการเกี่ยวกับการผลิตจ านวน 5,067 แห่ง เป็นต้น (ส ามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ข้อมูลพื้นฐาน 
จังหวัดชลบุร,ี พ.ศ. 2560) 

(1.4) ลักษณะทางสังคม 

1) สภาพสังคม 

(1) จังหวัดระยอง 

• ความเป็นมาของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นนิคมอุตสาหกรรมซึ่งพัฒนาขึ้นใน พ.ศ. 2532 
โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประกอบด้วย
โรงงานอุตสาหกรรม 151 โรงงาน ประเภทของอุตสาหกรรมหลัก คือ กลุ่มอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี เหล็ก และไฟฟ้า  
การด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดส่งผลให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องด าเนินการโดยเอกชน ได้แก่  
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก ประกอบด้วยโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ จ านวน 57 โรงงาน 
นิคมอุตสาหกรรมผาแดง ประกอบด้วยโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเม็ดพลาสติกจ านวน 5 โรงงาน และนิคมอุตสาหกรรม
อาร์ไอแอล ประกอบด้วยโรงงานอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์จ านวน 5 โรงงาน และบริเวณท่าเรืออุตสาหกรรม  
มีโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า ไอน้ าและน้ าเพื่อการอุตสาหกรรม บริษัทที่ให้บริการขนส่งตู้สินค้าผ่านทางรถไฟจ านวน  
10 โรงงาน (ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด, ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561) 

จุดเริ่มต้นนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเริ่มจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วทาง 
ด้านอุตสาหกรรมและการกลายเป็นเมือง ก่อให้เกิดปัญหาการจราจร การขาดแคลนที่อยู่อาศัย สาธารณูปโภค  
ในขณะเดียวกันประชากรในชนบทด ารงชีพด้วยความยากจน ท าให้เกิดการหลั่งไหลเข้าสู่เมืองหลวงเพื่อหางานท า  
เพื่อชะลอการขยายตัวของเมืองหลวงพร้อมกับกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคทั้งในด้านแรงงาน และรายได้ของประชากร 
รัฐบาลจึงมีแนวทางจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่บริเวณฝั่งทะเลตะวันออก ซึ่งรัฐบาลพิจารณาเลือกก่อสร้าง  
นิคมอุตสาหกรรมในเขตมาบตาพุด จังหวัดระยอง เนื่องจากมีลักษณะภูมิประเทศที่เหมาะสมไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร 
โครงการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดถูกระบุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 โดยรัฐบาลได้พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อรองรับนิคมอุตสาหกรรม ดังต่อไปนี้ 
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− ระบบถนน ถนนสายหลักเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ช่องทางจราจร กว้าง  
40 เมตร ถนนสายรองกว้าง 25 เมตร 

− ระบบไฟฟ้า ก าลังผลิตรวม 1,545 เมกะวัตต์ 

− ระบบน้ าดิบ อ่างเก็บน้ ามีความจุรวมปีละประมาณ 240 ล้านลูกบาศก์เมตร 
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เตรียมระบบส่งจ่ายน้ า 100 ล้านลูกบาศก์เมตร
ต่อปี ปัจจุบันผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดใช้อยู่ประมาณ  
72 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี แรงดันน้ า 5 - 6 บาร ์

− ระบบน้ าประปา ก าลังผลิต 15,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ใช้ระบบกรองเร็ว 
แรงดันน้ า 3 - 4 บาร์ ปัจจุบันผู้ประกอบการใช้อยู่ประมาณ 5,000 ลูกบาศก์เมตร 
ต่อวัน 

− ระบบบ าบัดน้ าเสีย เขตอุตสาหกรรมทั่วไป ก าลังการบ าบัด 4,000 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน เขตธุรกิจอุตสาหกรรม ก าลังการบ าบัด 7,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 

− ท่าเรือน้ าลึก มีท่าเรือให้บริการสินค้าหลัก คือ ท่าเรือทั่วไป ท่าเรือเคมีภัณฑ์
และของเหลว ท่าเรือขนถ่ายเหล็ก ท่าเรือปุ๋ยเคมี และท่าเรือน้ ามัน 

− ระบบโทรคมนาคม มีเทคโนโลยีในการสื่อสารที่ทันสมัย อาทิ ADSL / 
Teleconference / Fibered Optics / Internet / E-mail  

− พื้นที่ 10,215 ไร่ เป็นพื้นที่เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 7,092 ไร่ เขตที่พักอาศัย 
1,490 ไร่ (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา, พ.ศ. 2559 - 2563) 

ภายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ประกอบด้วย อุตสาหกรรมปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ 
เหล็ก โรงกลั่นน้ ามัน โรงไฟฟ้า และพื้นที่ส าหรับโรงงาน โดยอุตสาหกรรมเป็นการให้เช่าในระยะเวลา 30 ปี และพิจารณา
ต่อให้อีกคราวละ 20 ปี มีการจัดแบ่งพื้นที่ตามลักษณะกลุ่มอุตสาหกรรม และมีการจัดเตรียมพื้นที่ส าหรับหน่วยงาน
ภาครัฐและหน่วยบริการต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ชุมชนตลอดจนผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ได้แก่ ที่พักอาศัย 
สถานที่ราชการ เทศบาล ต ารวจตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร โรงพยาบาล และสถานที่พักผ่อน 

• การตั้งถิ่นฐานของประชาชนบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

การตั้งถิ่นฐานและการกระจายตัวของประชากรในอดีต (พ.ศ. 2524 - 2532) 
ชุมชนกระจายตัวตามทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) โดยมีศูนย์กลางอยู่ในสองบริเวณ คือ สุขาภิบาลมาบตาพดุ 
(ปัจจุบันคือเทศบาลเมืองมาบตาพุด) และสุขาภิบาลบ้านฉาง (ปัจจุบันคือเทศบาลเมืองบ้านฉาง) ส าหรับสุขาภิบาลบ้านฉาง 
ชุมชนจะหนาแน่นบริเวณทางแยกจุดตัดระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3376 
ส าหรับสุขาภิบาลมาบตาพุด การกระจายตัวของชุมชนจะอยู่ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 ชุมชนหนาแน่น
อยู่บริเวณตลาดมาบตาพุด (กิตติญา พรมรัตน์, พ.ศ. 2548) 

ช่วง พ.ศ. 2533 - ปัจจุบัน ชุมชนเดิมแต่ละแห่งมีความหนาแน่นเพิ่มมากขึ้น  
และกระจายตัวเข้าสู่ตอนใต้ของพื้นที่ โดยเฉพาะทางตอนใต้ของถนนสุขุมวิท ส าหรับสุขาภิบาลมาบตาพุดได้รับการยกฐานะ
ขึ้นเป็นเทศบาลต าบลมาบตาพุดใน พ.ศ. 2534 และได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองมาบตาพุดใน พ.ศ. 2544  
(มีพื้นที่รวมประมาณ 165.57 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่บนบกที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ประมาณ 144.57 ตารางกิโลเมตร 
หรือร้อยละ 87.32 ของพื้นที่ทั้งหมด ที่เหลือเป็นทะเลประมาณ 21.00 ตารางกิโลเมตร) มีบทบาทเป็นชุมชนอุตสาหกรรม 
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เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรม ท่าเรือน้ าลึก ท่าเรืออุตสาหกรรม และชุมชนเมืองใหม่ (เทศบาลเมืองมาบตาพุด, 2561)  
ส่วนบริเวณสุขาภิบาลบ้านฉาง ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลบ้านฉาง ใน  พ.ศ. 2542 และเปลี่ยนแปลงฐานะ
เทศบาลต าบลบ้านฉาง เป็นเทศบาลเมืองบ้านฉางใน พ.ศ. 2548 (พื้นที่ประมาณ 24.00 ตารางกิโลเมตร) มีบทบาทเป็น
ชุมชนที่พักอาศัย มีการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมค่อนข้างสูง นอกจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลทางด้านตะวันตก 
ของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดในบริเวณอ าเภอบ้านฉาง มีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานพักผ่อนหย่อนใจ 
ทางทะเลเพิ่มขึ้นอีกด้วย (เทศบาลเมืองบ้านฉาง, พ.ศ. 2561) 

(2) จังหวัดชลบุรี 

• ความเป็นมาของจังหวัดชลบุรี 

จังหวัดชลบุรี  หรือที่คนทั่วไปเรียกกันสั้นๆ ว่า “เมืองชล”  เป็นจังหวัดท่องเที่ยว
ชายทะเลภาคตะวันออกที่มีชื่อเสียงมาช้านาน อีกทั้งมีชุมชนอยู่อาศัยย้อนไปได้ถึงยุคทวาราวดี กลายเป็นแหล่งสั่งสม
อารยธรรม และความเจริญรุ่งเรืองในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะการท่องเที่ยว ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตชุมชน  
และอุตสาหกรรมระดับนานาชาติ ส าหรับคนทั่วไปแล้ว ชลบุรีอาจเป็นที่รู้จักในฐานะเมืองตากอากาศชายทะเลที่ใกล้
กรุงเทพฯ โดยเฉพาะหาดบางแสน และพัทยา ซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ 
ต่างก็เดินทางเข้ามาสัมผัสความสวยสดงดงามของชายทะเลตะวันออกอันมีมนต์เสน่ห์แห่งนี้ ปีละหลายล้านคน 
(ส านักงานจังหวัดชลบุรี, ข้อมูล ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2563) 

การที่ชลบุรีตั้งอยู่ติดทะเล และมีชายฝั่งทอดยาวถึง 160 กิโลเมตร  ส่งผลให้มี
อากาศเย็นสบายตลอดปี ฤดูร้อนไม่ร้อนจัด ฤดูหนาวอากาศไม่ถึงกับแห้งแล้งมากนัก เพราะยังมีฝนตกอย่างชุ่มฉ่ า
ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ตอนในของจังหวัด ซึ่งมีลักษณะภูมิประ เทศเป็น
ภูเขา และที่ราบลอนลูกคลื่นสลับกันไป มักจะมีฝนตกชุกกว่าชายฝั่งทะเล ในครั้งอดีต แถบชายทะเลเมืองชลบุรีได้รับ
การยอมรับว่ามีอากาศดีมาก จนสามารถใช้เป็นสถานพักฟื้นผู้ป่วย และที่ตากอากาศของพระมหากษัตริย์ รวมถึงเชื้อ
พระวงศ์ชั้นสูงในราชวงศ์จักรีหลายพระองค์ ดังปรากฏหมู่พระราชฐานอันงดงามของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 อยู่บนเกาะสีชัง และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งอย่างมิอาจปฏิเสธได้ 

• การตั้งถิ่นฐานของประชาชนจังหวัดชลบุรี 

ปัจจุบันชลบุรีมีประชากรประมาณ 1 ,535,445 คน ประชากรแฝงประมาณ 
1,500,000 คน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผู้โยกย้ายเข้ามาท างานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทว่าเมื่อพูดถึง
ผู้คนพื้นถิ่นจริงๆ ของชลบุรีแล้ว จะพบว่าคนชลบุรีมีอาชีพผูกพันอยู่กับท้องทะเล นาไร่ ท าปศุสัตว์ และท าเหมืองแร่ 
โดยลักษณะนิสัยของคนเมืองชลดั้งเดิมได้ชื่อว่าเป็นคนจริง ใช้ชีวิตเรียบง่าย ประหยัดอดออม เอาการเอางาน หนักเอา
เบาสู้ มีความเป็นมิตร และพร้อมต้อนรับผู้มาเยือนเสมอ แม้ทุกวันนี้สภาพบ้านเมืองของชลบุรีจะเจริญรุดหน้าไปมาก  
อีกทั้งมีผู้คนต่างถิ่นโยกย้ายเข้ามาอาศัยผสมกลมกลืนกับชนดั้งเดิม ทว่าคนเมืองชลก็ยังคงรักษาขนบธรรมเนียม  
และประเพณีอันดีงามของตนเอาไว้อย่างเหนียวแน่น สะท้อนออกมาในรูปแบบงานเทศกาลประจ าปีต่างๆ ทั้งงานบุญ
กลางบ้าน และงานเครื่องจักสานพนัสนิคม งานประเพณีวันไหล (งานก่อพระทรายวันไหล) ในช่วงหลังวันสงกรานต์ 
งานประเพณีกองข้าวอ าเภอศรีราชา งานประเพณีวิ่งควายอันคึกคักสนุกสาน รวมถึงงานแห่พระพุทธสิหิงค์และงาน
กาชาดชลบุรี เป็นต้น เหล่านี้ล้วนแสดงให้ประจักษ์ถึงเอกลักษณ์ความโดดเด่นของคนชลบุรีได้อย่างชัดเจน (ส านักงาน
จังหวัดชลบุรี, ข้อมูล ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2563) 
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2) การศึกษา 

(1) จ านวนสถาบันการศึกษาและจ านวนครู 

จังหวัดระยองมีจ านวนสถาบันการศึกษาทั้งหมดรวม 422 แห่ง โดยแบ่งเป็น
สถาบันการศึกษาในสังกัดของรัฐ 221 แห่ง สถาบันการศึกษาของภาคเอกชน 31 แห่ง จ านวนครูในจังหวัดระยอง
เท่ากับ 9,154 คน โดยอ าเภอบ้านฉาง มีจ านวนสถาบันการศึกษารวม 46 แห่ง ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐ  
20 แห่ง สถาบันการศึกษาของภาคเอกชน 8 แห่ง สถาบันการศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
16 แห่ง และมีครูจ านวน 944 คน และอ าเภอเมืองระยอง มีจ านวนสถาบันการศึกษารวม 109 แห่ง ซึ่งเป็น
สถาบันการศึกษาของรัฐ 44 แห่ง สถาบันการศึกษาของภาคเอกชน 15 แห่ง สถาบันการศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น 43 แห่ง และมีครูจ านวน 4,134 คน 

จังหวัดชลบุรีมีจ านวนสถาบันการศึกษาทั้งหมดรวม 511 แห่ง โดยแบ่งเป็น
สถาบันการศึกษาในสังกัดของรัฐ 308 แห่ง สถาบันการศึกษาของภาคเอกชน 120 แห่ง สถาบันการศึกษาในสังกัด
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 38 แห่งจ านวนครูในจังหวัดชลบุรีเท่ากับ 9,418 คน โดยอ าเภอบางละมุง  
มีจ านวนสถาบันการศึกษารวม 75 แห่ง ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐ 34 แห่ง สถาบันการศึกษาของภาคเอกชน  
32 แห่ง สถาบันการศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 2 แห่ง โดยมีครูจ านวน 1,415 คน และ
อ าเภอสัตหีบ มีจ านวนสถาบันการศึกษารวม 34 แห่ง ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐ 17 แห่ง สถาบันการศึกษาของ
ภาคเอกชน 11 แห่ง สถาบันการศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 1 แห่ง โดยมีครูจ านวน 919 คน 
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-28 

ตารางที่ 3.8-28 จ านวนสถาบันการศึกษาและจ านวนครู จ าแนกตามสังกัดเป็นรายอ าเภอของจังหวัดระยอง 
พ.ศ. 2561 และ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2560 

พื้นที่ 
จ านวนสถาบันการศึกษา (แห่ง)  

จ านวนครู (คน) 
ภาครัฐ เอกชน ท้องถ่ิน อื่นๆ รวม 

จังหวัดระยอง  221 31 154 16 422 9,154 
อ าเภอบ้านฉาง 20 8 16 2 46 944 
อ าเภอเมืองระยอง 44 15 43 7 109 4,134 
จังหวัดชลบุรี  308 120 38 45 511 9,418 
อ าเภอบางละมุง 34 32 2 7 75 1,415 
อ าเภอสัตหีบ 17 11 1 5 34 919 
ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดระยอง, พ.ศ. 2560 สืบค้นเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2563 
 ส านักงานสถิติจังหวัดชลบุรี, พ.ศ. 2561 สืบค้นเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2563 

(2) ระดับการศึกษา 

• จังหวัดระยอง 

ข้อมูล พ.ศ. 2561 ส ารวจโดยส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ประชากรที่มีงานท า
ในจังหวัดระยองส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 39.20 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 20.97 และ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 17.01 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-29 
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ตารางที่ 3.8-29 จ านวนและร้อยละของผู้มีงานท าจ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จ ของจังหวัดระยอง พ.ศ. 2561 

ระดับการศึกษา 
จ านวนผู้มีงานท า (คน) จ านวน 

ผู้มีงานท าท้ังหมด 
(ร้อยละ)  

ชาย หญิง รวม 

ไม่มีการศึกษา 4,181 5,095 9,276 3.08 
ต่ ากว่าประถมศึกษา 6,332 6,562 12,894 4.28 
ประถมศึกษา 55,267 62,694 117,961 39.20 
มัธยมศึกษาตอนต้น 31,760 31,337 63,097 20.97 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 29,280 27,899 51,179 17.01 
อุดมศึกษา 21,755 24,777 46,532 15.46 

รวมทั้งหมด 148,575 158,364 300,939 100 
ที่มา : การส ารวจภาวะการท างานของประชากร, พ.ศ. 2561 อ้างอิงในส านักงานสถิติจังหวัดระยอง พ.ศ. 2561 สืบค้นเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

• จังหวัดชลบุรี 

ข้อมูล พ.ศ. 2561 ส ารวจโดยส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ประชากรที่มีงานท า
ในจังหวัดชลบุรี ส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 31.33 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 20.94 และ

ระดับอุดมศึกษา ร้อยละ 20.53 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-30 

ตารางที่ 3.8-30 จ านวนและร้อยละของผู้มีงานท าจ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จของจังหวัดชลบุรี  พ.ศ. 
2561 

ระดับการศึกษา 
จ านวนผู้มีงานท า (คน) จ านวน 

ผู้มีงานท างหมด 
(ร้อยละ) 

ชาย หญิง รวม 

ไม่มีการศึกษา 6,070 7,446 13,516 2.75 
ต่ ากว่าประถมศึกษา 9,543 10,364 19,907 4.05 
ประถมศึกษา 70,847 83,263 154,110 31.33 
มัธยมศึกษาตอนต้น 50,576 49,829 100,405 20.41 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 52,422 50,570 102,992 20.94 
อุดมศึกษา 47,324 53,625 100,967 20.53 

รวมท้ังหมด 236,782 255,097 491,897 100 
ที่มา: การส ารวจภาวะการท างานของประชากร, พ.ศ. 2561 อ้างอิงในส านักงานสถิติจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2561 สืบค้นเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

3) การประกอบอาชีพของประชากร 

(1) จังหวัดระยอง 

อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง :  พ.ศ. 2561 พบว่า อาชีพหลักของประชากร 
ในอ าเภอบ้านฉาง อบต.พลา คือ อาชีพรับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 56.25) รองลงมาคือ นักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ 20.69) 
และค้าขาย (ร้อยละ 7.80 ) อบต.ส านักท้อน คือ อาชีพรับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 42.95) รองลงมาคือ นักเรียน/นักศึกษา 
(ร้อยละ 18.30) และไม่มีอาชีพ (ร้อยละ 8.09 ) เทศบาลต าบลส านักท้อน คือ รับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 43.77) รองลงมา
คือ นักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ 18.65) และค้าขาย (ร้อยละ 7.40) เทศบาลต าบลบ้านฉาง คือ อาชีพรับจ้างทั่วไป 
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(ร้อยละ 57.24) รองลงมาคือ พนักงานบริษัท (ร้อยละ 17.82) และนักเรียน (ร้อยละ 11.07) และเทศบาลเมืองบ้านฉาง 
คือ รับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 40.18) รองลงมาคือ นักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ 16.76) และค้าขาย (ร้อยละ 15.35)  
โดยอาชีพหลักของประชากรใน อบต.พลา อบต.ส านักท้อน เทศบาลต าบลส านักท้อน เทศบาลต าบลบ้านฉาง และ
เทศบาลเมืองบ้านฉาง คือ อาชีพรับจ้างทั่วไป รองลงมาคือ นักเรียน/นักศึกษา และพนักงานบริษัท รายละเอียดแสดงดัง

ตารางที่ 3.8-31  

อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง :  พ.ศ. 2561 พบว่า อาชีพหลักของประชากรใน
อ าเภอเมืองระยอง เทศบาลเมืองมาบตาพุด คือ พนักงานบริษัท (ร้อยละ 29.20) รองลงมาคือ รับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 24.76) 

และนักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ 19.07) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-31 

ตารางที่ 3.8-31 สัดส่วนอาชีพของประชากรในพื้นที่ศึกษา อ าเภอบ้านฉางและอ าเภอเมืองระยอง พ.ศ. 2561 

อาชีพ 

ร้อยละของจ านวนประชากรที่ส ารวจ 
อ าเภอบ้านฉาง อ าเภอเมืองระยอง 

อบต. 
พลา 

อบต. 
ส านักท้อน 

เทศบาลต าบล
ส านักท้อน 

เทศบาลต าบล
บ้านฉาง 

เทศบาลเมือง 
บ้านฉาง 

เทศบาลเมือง 
มาบตาพุด 

1) ไม่มีอาชีพ 7.29 8.09 4.90 4.43 5.45 4.39 
2) นักเรียน/

นักศึกษา 
20.69 18.30 18.65 11.07 16.76 19.07 

3) เกษตรกรรม  
(ท านา ท าไร่ 
และท าสวน) 

0.89 3.62 3.23 1.37 2.11 0.69 

4) ประมง 1.05 0.02 0.00 0.23 0.00 0.01 
5) ปศุสัตว์ 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 
6) รับราชการ 0.98 3.55 1.93 1.03 4.49 2.40 
7) พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 
0.05 0.25 0.11 0.32 0.29 0.97 

8) พนักงานบริษัท 1.03 7.52 10.73 17.82 10.75 29.20 
9) รับจ้างทั่วไป 56.25 42.95 43.77 57.24 40.18 24.76 
10) ค้าขาย 7.80 7.35 7.40 2.74 15.35 11.17 
11) ธุรกิจส่วนตัว 1.67 1.42 4.51 1.45 2.89 5.24 
12) อื่นๆ 1.40 6.84 4.74 2.32 1.73 2.10 

รวม 100 100 100 100 100 100 
ที่มา : ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (จปฐ), สืบค้นเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

(2) จังหวัดชลบุรี 

อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี : พ.ศ. 2561 พบว่า อาชีพหลักของประชากรใน
อ าเภอบางละมุง เทศบาลต าบลห้วยใหญ่ คือ อาชีพรับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 42.95) รองลงมาคือ ค้าขาย (ร้อยละ 17.43) 

และนักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ 11.85) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-32 

อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี :  พ.ศ. 2561 พบว่า อาชีพหลักของประชากรในอ าเภอ
สัตหีบ เทศบาลต าบลเขาชีจรรย์ คือ รับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 32.83) รองลงมาคือ พนักงานบริษัท (ร้อยละ 20.85) และ
ค้าขาย (ร้อยละ 13.30) อบต.พลูตาหลวง คือ รับราชการ (ร้อยละ 47.92) รองลงมาคือ พนักงานบริษัท (ร้อยละ 16.06) 
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และรับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 12.34) เทศบาลเมืองสัตหีบ คือ รับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 25.62) รองลงมาคือ รับราชการ 
(ร้อยละ 15.52) และค้าขาย (ร้อยละ 15.50) อบต.แสมสาร คือ รับราชการ (ร้อยละ 47.92) รองลงมา พนักงานบรษิทั 
(ร้อยละ 16.06) และรับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 12.34) เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ คือ รับราชการ (ร้อยละ 30.85) 
รองลงมาคือ นักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ 16.32) และรับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 12.75) เทศบาลต าบลเกล็ดแก้ว คือ  
รับราชการ (ร้อยละ 36.29) รองลงมาคือ รับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 16.26) และพนักงานบริษัท (ร้อยละ 11.07) 

รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-32 

ตารางที่ 3.8-32 สัดส่วนอาชีพของประชากรในพื้นที่ศึกษา อ าเภอบางละมุง อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2561 

อาชีพ 

ร้อยละของจ านวนประชากรที่ส ารวจ 
อ าเภอบางละมุง อ าเภอสัตหีบ 
เทศบาลต าบล 

ห้วยใหญ่ 
เทศบาลต าบล 

เขาชีจรรย์ 
อบต. 

พลูตาหลวง 
เทศบาล 

เมืองสัตหีบ 
อบต.

แสมสาร 
เทศบาลต าบล 
เขตรอุดมศักดิ์ 

เทศบาลต าบล 
เกล็ดแก้ว 

1) ไม่มีอาชีพ 5.62 3.50 1.55 3.61 1.55 2.16 2.16 
2) นักเรียน/

นักศึกษา 
11.85 10.70 3.24 9.09 3.24 16.32 7.02 

3) เกษตรกรรม 
(ท านา ท าไร่  
และท าสวน) 

6.60 0.98 0.08 0.00 0.08 1.08 2.97 

4) ประมง 0.02 0.03 0.00 0.14 0.00 0.01 0.08 
5) ปศุสัตว์ 0.09 0.00 0.04 0.00 0.04 0.05 0.11 
6) รับราชการ 1.63 1.64 47.92 15.52 47.92 30.85 36.29 
7) พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 
0.54 0.72 0.76 1.09 0.76 2.41 1.22 

8) พนักงานบริษัท 7.62 20.85 16.06 9.23 16.06 12.27 11.07 
9) รับจ้างทั่วไป 42.95 32.83 12.34 25.62 12.34 12.75 16.26 
10) ค้าขาย 17.43 13.30 5.16 15.50 5.16 9.91 6.24 
11) ธุรกิจส่วนตัว 2.55 12.11 5.95 9.55 5.95 6.00 9.13 
12) อื่นๆ 3.10 3.34 6.90 10.66 6.90 6.18 7.45 

รวม 100 100 100 100 100 100 100 
ที่มา : ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (จปฐ), สืบค้นเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

4) ความยากจน 

(1) จังหวัดระยอง 

ข้อมูลจากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ
ระหว่าง พ.ศ. 2557 - 2561 จังหวัดระยอง พบว่า พ.ศ.2561 มีสัดส่วนคนจนร้อยละ 4.37 หรือประมาณ 39,700 คน 
รองลงมาคือ พ.ศ. 2559 มีสัดส่วนคนจนร้อยละ 2.17 หรือประมาณ 19,300 คน และ พ.ศ.2560 มีสัดส่วนคนจน 

ร้อยละ 1.88 หรือประมาณ 16,900 คน ตามล าดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-33 
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ตารางที่ 3.8-33 จ านวนคนจนและสัดส่วนคนจนของจังหวัดระยองเมื่อวัดรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค 
ระหว่าง พ.ศ. 2557 – 2561 

จังหวัดระยอง 
ปี 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
จ านวนคนจน (พันคน) 2.8 4.7 19.3 16.9 39.7 
สัดส่วนคนจน (ร้อยละ) 0.32 0.54 2.17 1.88 4.37 
ที่มา : สถิติรายได้และรายจา่ยของครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ, สืบค้นเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

(2) จังหวัดชลบุรี 

ข้อมูลจากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ
ระหว่าง พ.ศ. 2557 - 2561 จังหวัดชลบุรี พบว่า พ.ศ.2560 มีสัดส่วนคนจนร้อยละ 2.12 หรือประมาณ 35,500 คน 
รองลงมาคือ พ.ศ. 2558 มีสัดส่วนคนจนร้อยละ 0.61 หรือประมาณ 10,000 คน และ พ.ศ.2557 มีสัดส่วนคนจน 

ร้อยละ 0.39 หรือประมาณ 6,400 คน ตามล าดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-34 

ตารางที่ 3.8-34 จ านวนคนจนและสัดส่วนคนจนของจังหวัดชลบุรีเมื่อวัดรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค 
ระหว่าง พ.ศ. 2557 - 2561 

จังหวัดชลบุรี 
ปี 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
จ านวนคนจน (พันคน) 6.4 10.0 0.5 35.5 5.7 
สัดส่วนคนจน (ร้อยละ) 0.39 0.61 0.03 2.12 0.34 
ที่มา : สถิติรายได้และรายจา่ยของครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ, สืบค้นเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

5) หนี้สิน 

(1) จังหวัดระยอง 

หนี้สินครัวเรือนในจังหวัดระยอง (จัดท า : ทุก 2 ปี) ระหว่าง พ.ศ. 2556 – 2560 
พบว่า พ.ศ. 2560 จังหวัดระยองมีจ านวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนเท่ากับ 124 ,478 บาท ซึ่งจ านวนหนี้สินเฉลี่ย 

ต่อครัวเรือนลดลงจาก พ.ศ. 2558 เป็นเงิน 21,049 บาท รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-35 

ตารางที่ 3.8-35 จ านวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนของจังหวัดระยอง ระหว่าง พ.ศ. 2556 - 2560 

จังหวัดระยอง 
ปี 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2560 
จ านวนหน้ีสินเฉลี่ยต่อครัวเรือน (บาท) 171,432 145,527 124,478 
หมายเหต ุ: จัดท าข้อมูลทุก 2 ป ี
ที่มา : สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ, สืบค้นเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

(2) จังหวัดชลบุรี 

หนี้สินครัวเรือนในจังหวัดชลบุรี (จัดท า : ทุก 2 ปี) ระหว่าง พ.ศ. 2556 – 2560 
พบว่าพ.ศ. 2560 จังหวัดชลบุรีมีจ านวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนเท่ากับ 170 ,023 บาท ซึ่งจ านวนหนี้สินเฉลี่ยต่อ

ครัวเรือนเพิ่มข้ึนจาก พ.ศ. 2558 เป็นเงิน 20,831 บาท รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-36 
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ตารางที่ 3.8-36 จ านวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนของจังหวัดชลบุรี ระหว่าง พ.ศ. 2556 - 2560 

จังหวัดชลบุรี 
ปี 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2560 
จ านวนหน้ีสินเฉลี่ยต่อครัวเรือน (บาท) 159,084 149,192 170,023 
หมายเหต ุ: จัดท าข้อมูลทุก 2 ป ี
ที่มา : สถิติรายได้และรายจา่ยของครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ, สืบค้นเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

6) ศาสนา 

จ านวนศาสนสถานในพื้นที่ศึกษาของจังหวัดระยอง รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-37 
พบว่า ศาสนสถาน มีจ านวนรวม 315 แห่ง ได้แก่ วัด 272 แห่ง ส านักสงฆ์ 32 แห่ง โบสถ์คริสต์ 2 แห่ง มัสยิด 9 แห่ง 
และมีจ านวนภิกษุและสามเณร รวมทั้งสิ้น 2,504 รูป และ 379 รูป ตามล าดับ ส่วนจังหวัดชลบุรี พบว่า ศาสนสถาน 
มีจ านวนรวม 497 แห่ง ได้แก่ วัด 392 แห่ง ส านักสงฆ์ 60 แห่ง โบสถ์คริสต์ 15 แห่ง มัสยิด 30 แห่ง และมีจ านวน

ภิกษุและสามเณร รวมทั้งสิ้น 5,896 รูป และ 389 รูป ตามล าดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-37 

ตารางที่ 3.8-37 จ านวนศาสนสถาน พระภิกษุ และสามเณร ของจังหวัดระยอง  และจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2561 

พื้นที่ 
จ านวนศาสนสถาน (แห่ง) จ านวน

พระภิกษุ 
จ านวน
สามเณร วัด ส านักสงฆ์ โบสถ์คริสต์ มัสยิด รวม 

จังหวัดระยอง 272 32 2 9 315 2,504 379 
อ าเภอบ้านฉาง 15 - - 1 16 153 72 
อ าเภอเมืองระยอง 60 2 2 6 70 758 217 
จังหวัดชลบุรี 392 60 15 30 497 5,896 389 
อ าเภอบางละมุง 49 3 4 10 66 1,116 77 
อ าเภอสัตหีบ 20 4 2 1 27 432 10 
ที่มา : ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง, พ.ศ. 2561 อ้างอิงส านักงานสถิติแห่งชาติ, สืบค้นเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
 ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี, พ.ศ. 2561 อ้างอิงส านักงานสถิติแห่งชาติ, สืบค้นเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2563 

7) ประเพณีวัฒนธรรม 

(1) จังหวัดระยอง 

จังหวัดระยองมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่เหมือนกับจังหวัดอ่ืนๆ ในภาคกลาง และ
ยังมีธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่ยังคงถือปฏิบัติกันอยู่ในบางพื้นที่ เช่น ประเพณีแห่นางแมว ประเพณีแข่งเรือ 
ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประเพณีวิ่งควาย และมีประเพณีที่ถือได้ว่ามีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย คือ ประเพณี
ทอดผ้าป่ากลางน้ าที่ปากน้ าประแสร์ อ าเภอแกลง ส าหรับงานประเพณี วัน สถานที่จัดงานและหน่วยงานที่ด าเนินการ

ของจังหวัดระยอง รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-38 
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ตารางที่ 3.8-38 เทศกาลและงานประเพณีของจังหวัดระยอง 

เทศกาล/งานประเพณี ช่วงเวลาที่จัด สถานที่จัดงาน หน่วยงานท่ีด าเนินการ 
งานปีใหม่และงานกาชาด 
จังหวัดระยอง 

27 ธันวาคม -  
3 มกราคม 

สนามกีฬา จังหวัดระยอง เหล่ากาชาด/หอการค้า  
จังหวัดระยอง 

งานเทศกาลกีฬา - กินปลา 
บ้านฉาง 

กุมภาพันธ์ อ าเภอบ้านฉาง การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  
ส านักงานจังหวัดระยอง 

งานเทศกาลสงกรานต์ 
และของดีเมืองระยอง 

11 - 16 เมษายน ตลาดผลไม้ตะพง สมาคมธุรกิจการท่องเท่ียว 
จังหวัดระยอง 

งานเทศกาลผลไม้ 
และของดีเมืองระยอง 

พฤษภาคม - มิถุนายน ตลาดผลไม้เพื่อการเกษตร  
ต.ตะพง งานผลไม้หนองตะพาน อ.
บ้านค่าย งานผลไม้ท่ี อ.แกลง และ 
อ.วังจันทร์ 

เกษตรจังหวัดและ 
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  
ส านักงานจังหวัดระยอง 

งานวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน บริเวณอนุสาวรีย์สุนทรภู่  
ต าบลกร่ า อ าเภอแกลง 

มูลนิธิสุนทรภู่ ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดระยอง 

งานสัปดาห์สินค้า 
อุตสาหกรรม 

กรกฎาคม ไม่ก าหนดแน่นอน ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ระยองและนิคมอุตสาหกรรม 
มาบตาพุดร่วมกับจังหวัดระยอง 

การแข่งขันวิ่งหาดแม่ร าพึง 
ครึ่งมาราธอน 

สิงหาคม หาดแม่ร าพึง ชมรมว่ิงเพื่อสุขภาพจังหวัด
ระยองร่วมกับจังหวัดระยอง 

งานวันมะม่วงนอกฤดูกาล 
บ้านฉาง 

ตุลาคม อ าเภอบ้านฉาง อ าเภอบ้านฉางร่วมกับจังหวัด
ระยอง 

งานประเพณีตักบาตรเทโว ตุลาคม (ออกพรรษา) อ าเภอแกลง เทศบาลต าบลเมืองแกลง 
ร่วมกับจังหวัดระยอง 

งานวันสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช 

28 ธันวาคม บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช วัดลุ่มมหาชัยชุมพล  
อ าเภอเมืองระยอง 

สมาคมธุรกิจการท่องเท่ียว 
จังหวัดระยอง 

งานเทศกาลท่องเท่ียว 
เกาะเสม็ด 

พฤศจิกายน เกาะเสม็ด สมาคมธุรกิจการท่องเท่ียว 
จังหวัดระยองและ  
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย
ส านักงานจังหวัดระยอง 

งานเทศกาลลอยกระทง 
และห่มผ้าพระเจดีย์กลางน้ า 

พฤศจิกายน บริเวณพระเจดีย์กลางน้ า 
ต าบลปากน้ า อ าเภอเมือง 

สมาคมธุรกิจการท่องเท่ียว 
จังหวัดระยอง 

งานเทศกาลเท่ียวทะเล 
หาดบ้านเพ - เกาะเสม็ด 

6 - 10 ธันวาคม ทะเลหาดบ้านเพ - เกาะเสม็ด การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
ส านักงานจังหวัดระยอง 

ที่มา : ส านักงานจังหวัดระยอง, พ.ศ. 2560 สืบค้นเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

(2) จังหวัดชลบุรี 

จังหวัดชลบุรีมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่เหมือนกับจังหวัดอ่ืนๆ ในภาคกลาง และยังมี
ธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่ยังคงถือปฏิบัติกันอยู่ในบางพื้นที่ เช่น ประเพณีการประกวดตกแต่งควาย งานบุญกลางบ้าน

และเครื่องจักสานพนัสนิคม งานท าบุญวันไหล เป็นต้น มีปฏิทินท่องเที่ยวชลบุรี รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-39 
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ตารางที่ 3.8-39 เทศกาลและงานประเพณีของจังหวัดชลบุรี 
เทศกาล/งานประเพณี ช่วงเวลาท่ีจัด 

งาน The Grand Pattaya International Music Festival มีนาคม 
งานประจ าปีจังหวัดชลบุรี (งานแห่พระพุทธสิหิงค์และงานกาชาดชลบุรี) 
งานประเพณีก่อทรายวันไหล บางแสน 
งานเทศกาลพัทยา 

เมษายน 

งานบุญกลางบ้าน และเครื่องจักสานพนัสนิคม พฤษภาคม 
งานพัทยามาราธอน มิถุนายน 
งานประเพณีวิ่งควาย ตุลาคม 
ที่มา :  ส านกังานจังหวัดชลบุรี, พ.ศ. 2561 สืบค้นเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

8) ศักยภาพของประชากร 

(1) การอ่านออก/ เขียนไทยได้และคิดเลขอย่างง่ายได้ 

• จังหวัดระยอง 

จังหวัดระยองมีผู้อ่านออก/เขียนไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้มากกว่าร้อยละ 
99.94 ในขณะที่ประชากรไม่สามารถอ่านออก/เขียนไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้ คิดเป็นร้อยละ 0.06 เช่นเดียวกับ
ประชากรในเขตอ าเภอเมืองระยองที่สามารถอ่านออก/เขียนไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้ คิดเป็นร้อยละ 100 ในเขต
อ าเภอบ้านฉางที่สามารถอ่านออก/เขียนไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้ คิดเป็นร้อยละ 99.99 ในขณะที่ประชากร 

ไม่สามารถอ่านออก/เขียนไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้ คิดเป็นร้อยละ 0.01 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-40 

ตารางที่ 3.8-40 จ านวนร้อยละ การอ่านออก/เขียนไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้ ของประชากรในจังหวัดระยอง 

พื้นที่ 
จ านวนส ารวจ
ทั้งหมด (คน) 

อ่านออก / เขียนไทย 
และคิดเลขอย่างง่ายได้ 

อ่านไม่แสดง / เขียนไทย 
และคิดเลขอย่างง่ายไม่ได้ 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 
จังหวัดระยอง 251,209 251,066 99.94 143 0.06 
อ าเภอเมืองระยอง 91,554 91,554 100 0 0.00 
อ าเภอบ้านฉาง 19,832 19,831 99.99 1 0.01 
ที่มา : รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยจากข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ), พ.ศ. 2561 

• จังหวัดชลบุรี 

จังหวัดชลบุรีมีผู้อ่านออก/เขียนไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้มากกว่าร้อยละ 
99.92 ในขณะที่ประชากรไม่สามารถอ่านออก/เขียนไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้ คิดเป็นร้อยละ 0.08 เช่นเดียวกับ
ประชากรในเขตอ าเภอบางละมุงที่สามารถอ่านออก/เขียนไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้ คิดเป็นร้อยละ 99.96 ในขณะ
ที่ประชากรไม่สามารถอ่านออก/เขียนไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้ คิดเป็นร้อยละ 0.04 ประชากรในเขตอ าเภอสัตหีบ 
ที่สามารถอ่านออก/เขียนไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้ คิดเป็นร้อยละ 99.94 ในขณะที่ประชากรไม่สามารถอ่านออก/เขียน

ไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้ คิดเป็นร้อยละ 0.06 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-41 
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ตารางที่ 3.8-41 จ านวนร้อยละ การอ่านออก/เขียนไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้ ของประชากรในจังหวัดชลบุรี 

พื้นที่ 
จ านวนส ารวจ
ทั้งหมด (คน) 

อ่านออก / เขียนไทย 
และคิดเลขอย่างง่ายได้ 

อ่านไม่แสดง / เขียนไทย 
และคิดเลขอย่างง่ายไม่ได้ 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 
จังหวัดชลบุรี 431,713 431,370 99.92 343 0.08 
อ าเภอบางละมุง 50,224 50,203 99.96 21 0.04 
อ าเภอสัตหีบ 38,979 38,955 99.94 24 0.06 
ที่มา : รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยจากขอ้มูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.), พ.ศ. 2561 

(2) การรับรู้ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 

• จังหวัดระยอง 

จากข้อมูลของส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง พบว่า การติดต่อสื่อสารใน
จังหวัดระยอง ประกอบด้วย หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น (เช่น พลังระยอง ระยองเดลี่ บูรพานิวส์ มวลชนบูรพา ข่าวระยอง 
ระยองโพสต์ เป็นต้น) สถานีวิทยุกระจายเสียงจ านวน 5 สถานี (สวท. ระยอง อสมท. ระยอง สว.กม.ระยอง ราชด าริ
สัมพันธ์ระยอง และ ส.อต.ระยอง) และทีวี/เคเบิ้ลทีวีจ านวน 6 สถานี (บริษัท เน็ตเวิร์ค เคเบิ้ลทีวี จ ากัด RY. CABLE TV. 
บริษัท เอส แอนด์ ซี คอมมูนิเคชั่น 2001 จ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบ้านฉาง เคเบิ้ล บริษั ท เค.พี.เคเบิ้ล จ ากัด  
บริษัท ซุปเปอร์เช็ง จ ากัด และบริษัท ระยอง เฮ็ลแคร์ จ ากัด) นอกจากนี้ จังหวัดระยอง ยังมีสถานีวิทยุชุมชนมากถึง  
47 แห่ง (อ้างอิงจากรายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยจากข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.), พ.ศ. 2561)  

• จังหวัดชลบุรี 

จากข้อมูลของส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี พบว่า การติดต่อสื่อสาร
ในจังหวัดชลบุรีประกอบด้วย ส านักข่าวท้องถิ่น (เช่น ศรีราชาโพสต์ บางแสนโพสต์ ชลบุรีทีวี บูรพานิวส์ ท้องถิ่นชล
ออนไลน์ ชลบุรีบูรพาเป็นต้น) สถานีวิทยุกระจายเสียงจ านวน 5 สถานี สวท.ชลบุรี สทร.5 พัทยา สทร. 5 สัตหีบ  
อ.ส.ม.ท. พัทยา และ มทบ.14 ชลบุรี) และทีวี/เคเบิ้ลทีวีจ านวน 20 สถานี (เช่น บริษัท ซีทีวี เคเบิลทีวีชลบุรี จ ากัด 
บริษัท แสนสุขวิชั่น จ ากัด บริษัท พีทีวีเคเบิลทีวี จ ากัด บริษัท พีทีวีแหลมฉบัง จ ากัด บริษัท บางละมุงเคเบิลทีวี 
จ ากัด) นอกจากนี้ จังหวัดชลบุรี ยังมีสถานีวิทยุชุมชนมากถึง 178 แห่ง (อ้างอิงจากรายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย
จากข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.), พ.ศ. 2561)  

(1.5) ทบทวนการบริหารจัดการกองทุนดูแลผลกระทบจากสนามบนิ  

ส าหรับผลกระทบด้านลบที่มีผลต่อประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่พัฒนา ผลกระทบ 
ด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอาจจะท าให้ประชาชนต้องมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของการประกอบอาชีพเดิมไปสู่อาชีพ  
แบบใหม่ ด้านสังคมชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต การด ารงชีพแบบเดิมอาจมีปัจจัยอื่น ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
การโยกย้ายบ้านเรือนที่อยู่อาศัย การรบกวนจากเสียงดังของอากาศยาน การเดินทาง ส่วนการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม 
เช่น สภาวะอากาศ น้ า สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอื่นๆ  

ชุมชนโดยรอบพื้นที่การพัฒนาท่าอากาศยานในหลายประเทศต่างประสบปัญหาเหล่านี้  
แต่สามารถแก้ไขและพัฒนาได้เป็นอย่างดี โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เป็นเจ้าของโครงการ ภาครัฐและ
ชุมชนโดยรอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง  

การศึกษานี้ได้ทบทวนแนวทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่างชุมชนและหน่วยงานที่เป็นเจ้าของ
โครงการในประเทศต่าง ๆ รวมทั้งของประเทศไทย ที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบต่างร่วมมือกันบริหารจัดการกับปัญหาเหล่านั้น  
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1) กองทุนหรือองค์กรเพ่ือช่วยเหลือเยียวยาหรือพัฒนาชุมชนของประเทศอังกฤษ 

กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกองทุนเพื่อชดเชยความเสียหายและพัฒนา
ชุมชนอันเนื่องมาจากการพัฒนาพื้นที่ท่าอากาศยานที่ท าการศึกษานี้  เป็นนโยบายของประเทศอังกฤษคือ  
The Airports National Policy Statement จัดท าขึ้นตาม Civil Aviation Act 19821 เนื่องจากการพัฒนาพื้นที่ 
ท่าอากาศยานเพิ่มในบริเวณตะวันตก ซึ่งได้มีการระบุในเรื่องการชดเชยในความเสียหายโดยตรงทั้งจากการใช้พื้นที่ 
ผลกระทบจากเสียง รวมทั้งผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมต่างๆ ดังนี้ 

• คุณภาพอากาศ 
• เสียงรบกวน 

• การปล่อยก๊าซคาร์บอน 
• ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ระบบนิเวศ 

• การใช้ที่ดินรวมถึงพืน้ที่เปิดโล่ง พื้นที่สีเขียว (Greenspace) และแนวพื้นที่สีเขียว 
(Greenbelt) 

• การจัดการทรัพยากรและของเสีย 
• ความเสี่ยงจากอุทกภัย 

• แหล่งน้ าและคุณภาพน้ า 
• สภาพแวดล้อมทางประวัติศาสตร์ 

• ภูมิประเทศและวิชวลเอฟเฟค (Visual Effects) 

• ฝุ่น กลิ่น แสงประดิษฐ์ ควันและไอน้ า 
• การชดเชยชุมชน (Community Compensation) 

• พันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน (Community engagement) 

ในประเด็นการชดเชยผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ 
อนามัย คุณภาพชีวิตได้มีการก าหนดไว้ในนโยบายอย่างชัดเจนถึงขอบเขตในการชดเชยดังกล่าว รวมถึงมีการจัดตั้ง
หน่วยงานที่ เข้ามาดูแลผู้ ได้รับผลกระทบโดยตรงทั้งตัวบุคคลและชุมชนเรียกว่า “HCEB” (HEATHROW 
COMMUNITY ENGAGEMENT BOARD)2 ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระประกอบด้วยประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา
สนามบินฮีทโธรว์ ตามมาตรา 35 Civil Aviation Act 1982) และคณะกรรมการพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชนสนามบิน 
ตามที่ก าหนดไว้ใน The Airports National Policy Statement  

HCEB ได้รับเงินทุนจากสนามบินฮีทโธรว์ เพื่อชดเชยให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดย
คณะกรรมการสามารถใช้เงินได้ตามสมควร ภายหลังจากได้รับอนุญาตจากที่ประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 

ส าหรับผู้ที่ ได้รับผลกระทบต่างๆ สามารถร้องเรียนกับหน่วยงานผ่านทาง HCEB 
Independent Forum โดยมีเว็บไซต์คือ https://www.hceb.org.uk/ เพื่อท าการแก้ไข รวมทั้งประสานงานกับ
ชุมชนเพื่อหารือและวางแผนให้เกิดผลกระทบและได้รับการเยียวยาอย่างเหมาะสมจากการพัฒนาท่าอากาศยาน 
นอกเหนือจากการชดเชยในขั้นต้นที่จ าเป็นต้องได้รับ โดยมีสมาชิกที่เข้าร่วมการหารืออย่างเป็นทางการที่ถือเป็นเสียง
สะท้อนโดยตรงของผู้มีส่วนได้เสียและชุมชน ได้แก่ 

                                                           
1 The National Archives, CIVIL AVIATION ACT 1982 [Online], 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 แหล่งที่มา http://www.legislation.gov.uk/ 
2 HCEB, ABOUT US[Online], 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 แหล่งที่มา https://www.hceb.org.uk/ 
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• ชาวท้องถิ่น 
• สายการบินและผู้ประกอบการ 

• หน่วยงานท้องถิ่น 
• พนักงานสนามบิน 

• ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเสียงรบกวนและอ่ืน ๆ ทางสิ่งแวดล้อม 

• ผู้โดยสาร 
• ผู้ประกอบธุรกิจในท้องถิ่น 

องค์กรการกุศล ที่มีชื่อเรียกว่า “HEATHROW COMMUNITY TRUST”3 ได้รับเงินทุนจาก 
Heathrow Airport Limited ซึ่งเป็นค่าปรับจากการเรียกเก็บจากสายการบินเมื่อมีการท าผิดเกี่ยวกับเสียง รวมทั้งระดมทุน
จากสายการบินและพนักงานของสนามบินฮีทโธรว์ โดยให้การสนับสนุนและช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่ ดังนี้ 

• Ealing 

• Hillingdon 
• Hounslow 

• Richmond 
• Runnymede 

• Slough 

• South Buckinghamshire 
• Spelthorne 

• Windsor & Maidenhead 
จ านวนเงินทุนและการระดมทุน4 
• Large Grants Programmes ได้แก่ โครงการด้านสิ ่งแวดล้อมและการพัฒนา

อย่างยั่งยืน ส าหรับวัยรุ่น ก าหนดเป็นเงินจ านวน 2,500 ถึง 25,000 ปอนด์ต่อปี 
ในช่วงระยะเวลา 2 ปี มีการระดมทุนรวมไม่เกิน200,000 ปอนด์  

• Together Large Grants programmes ก าหนดเงินเป็นจ านวน 25,000 ปอนด์ต่อปี 
โดยระดมทุนหนึ่งรอบต่อปี 

• Small Grant programmes ก าหนดเงินเป็นจ านวน 2,500 ปอนด์ต่อปี โดยระดม
ทุนหนึ่งรอบต่อปี 

• Development Grant programme ก าหนดเงินเป็นจ านวน 10,000 ปอนด์ต่อปี  
โดยระดมทุนหนึ่งรอบต่อปี 

เงินทุนที่ได้รับมาจะแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายตามข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งหมด ดังต่อไปนี้ 

                                                           
3 HEATHROW COMMUNITY TRUST, ABOUT TRUST[Online], 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 แหล่งที่มา 
https://www.heathrowcommunitytrust.org/ 
4 HEATHROW COMMUNITY TRUST, GRANT AND MAKING POLICY[Online], 16 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2562 แหล่งที่มา 
https://www.heathrowcommunitytrust.org/ 
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• เงินลงทุนที่เกี่ยวข้องกับงานสร้างอาคาร เฟอร์นิเจอร์หรืออุปกรณ์และค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว 

• รายจ่าย อันได้แก่ เงินเดือนหรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ช่วยเหลือและสนับสนุนโครงการในการ
รวมอยู่ในค่าใช้จ่าย 10% 

• ค่าใช้จ่ายโดยตรงส าหรับโครงการ  

• มากกว่า 10% แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับพนักงานประจ า ธุรการ ค่าเช่าและสาธารณูปโภค 

จากรายละเอียดข้างต้น เ ห็นได้ว่ าในด้านของก ารชดเชยผู้ ได้ รับผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตตาม The Airports National Policy 
Statement ได้มีการก าหนดรายละเอียดไว้ในนโยบายดังกล่าวอย่างชัดเจน อีกทั้งยังมีช่องทางติดตามและเปิดให้  
ผู้ได้รับผลกระทบท าการร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์เพื่อหาทางแก้ไขอย่างต่อเนื่องผ่านทาง HCEB (HEATHROW 
COMMUNITY ENGAGEMENT BOARD) ไม่ใช่เพียงการชดเชยแค่ครั้งเดียวและจบไปเพียงเท่านั้น  

แต่ในด้านของการพัฒนาชุมชน อันเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยู่ใน
พื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายท่าอากาศยาน ไม่มีการก าหนดในเรื่องนี้ไว้ใน The Airports 
National Policy Statement มีเพียงองค์กรอิสระที่ตั้งขึ้นในลักษณะองค์กรการกุศล ซึ่งจะรับสมัครสมาชิกเพื่อระดม
เงินทุนจากค่าสมัครสมาชิกและเงินบริจาค รวมทั้งเงินค่าปรับจาก Heathrow Airport Limited โดยเรียกเก็บจากสาย
การบินเมื่อมีการท าผิดเกี่ยวกับเสียงมาใช้ในการด าเนินโครงการทางด้านการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมในชุมชน  
มีการก าหนดเงินค่าสมัครเพื่อใช้ในการด าเนินการตั้งแต่ 2,500 – 25,000 ปอนด์ ซึ่งจะใช้ด าเนินโครงการและแบ่งเป็น
ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นภายในองค์กร  

2) กองทุนหรือองค์กรเพ่ือช่วยเหลือเยียวยาหรือพัฒนาชุมชนของประเทศสิงคโปร์ 

ประเทศสิงคโปร์ไม่ได้มีกองทุนหรือองค์กรช่วยเหลือเยียวยาในกรณีที่ได้รับผลกระทบ  
ภายหลังจากการด าเนินการเหมือนประเทศอังกฤษ แต่จะเป็นในลักษณะของการพัฒนาชุมชน ซึ่งสนามบินชางงี 
ประเทศสิงคโปร์ มีโครงการสนับสนุนและช่วยเหลือผ่านทาง CHANGI FOUNDATION เป็นมูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นโดย CAG 
(Changi Airport Group) ภ า ย ใ ต้  the Charities Act and a Grantmaking Philanthropic Organisation  
ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2555 เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และมีคณะกรรมการบริหารคือ ประธานกรรมการบริหารของ 
CAG  ในแต่ละปี CAG (Changi Airport Group)  จะจัดสรรก าไรสุทธิให้กับ Changi Foundation เพื่อสนับสนุน
โครงการและโครงการต่างๆ จากเยาวชนกว่า 5,000 คน5 มีตัวอย่างโครงการที่มูลนิธิด าเนินการ ดังนี้ 

• Saturday Night Lights  
จัดแข่งขันฟุตบอลทุกๆ ไตรมาส ระหว่าง พนักงาน CAG และเด็กนักเรียนจาก

โรงเรียนต่างๆ เช่น Northlight Assumption Pathway and Spectra Secondary เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายท าความรู้จัก
กันมากข้ึน โดยพนักงาน CAG ได้เป็นอาสาสมัครท าการอบรมให้ทุกวันเสาร์ 

• Numeracy Coaching Programme  
จัดการสอนพิเศษความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนของโรงเรียน 

Northlight ซึ่งเป็นนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์เพิ่ม 
  

                                                           
5 CHANGI AIRPORT GROUP, IN ACTION [Online], 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 แหล่งที่มา https://www.changiairport.com/ 
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• Youth Passport Programme  
จัดโปรแกรมส่งเสริมนักเรียนจากโรงเรียน Norhtlight ให้เรียนรู้และมองหาความ

สนใจของตนเอง ผ่านประสบการณ์กับงานต่างๆ ที่มีในสนามบิน 

• Social Competence Learning Programme with Metta School  
นักเรียนจากโรงเรียน Metta ที่เป็นออทิสติก จะได้เข้ามาเยี่ยมชมสนามบินเป็น

ประจ า เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถด้านสังคม และการใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยตนเอง ซึ่งพนักงาน CAG จะแนะน า
ให้นักเรียนท าสิ่งต่างๆ เช่น ซื้อของตามร้านขายของช า และซื้ออาหารจากโรงอาหาร 

• Mentorship for 5-Day Job Attachment  
เพื่อเตรียมเด็กนักเรียนให้พร้อมส าหรับกับการท างาน ทางมูลนิธิได้จัดกิจกรรม  

5-Day Job Attachment ส าหรับนักเรียนโรงเรียน Northlight ในสนามบิน นักเรียนจะได้รับประสบการณ์ การ
ท างาน กับหน่วยงานของ CAG และกลุ่มพันมิตรของสนามบิน พนักงาน CAG จะท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา เพื่อแนะน า 
ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 

จากการศึกษาโครงการพัฒนาชุมชนอันเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้ง
ของประเทศอังกฤษและประเทศสิงคโปร์ จะเห็นได้ชัดว่า ไม่มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชน แต่จะมีการด าเนินการ 
ในลักษณะองค์กรการกุศลอิสระ อย่าง Heathrow Community Trust ของประเทศอังกฤษ มีเงินสนับสนุนที่หาได้จาก 
การระดมทุน รับสมัครสมาชิกหรือส่วนแบ่งจากค่าปรับการกระท าความผิดด้านเสียงของสนามบินฮีทโธวรว์ หรือจัดตั้ง
มูลนิธิแบบประเทศสิงคโปร์ ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากก าไรของการด าเนินการภายใต้ Changi Airport Group 

3) กองทุนหรือองค์กรเพ่ือช่วยเหลือเยียวยาหรือพัฒนาชุมชนตามกฎหมายไทย 

ประเทศไทยไม่มีกองทุนหรือองค์กรเพื่อช่วยเหลือเยียวยาหรือพัฒนาชุมชนอันเนื่องมาจาก
การพัฒนาพื้นที่สนามบิน จึงจ าเป็นต้องศึกษากองทุนหรือองค์กรอิสระเทียบเคียงและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามา
วิเคราะห์และหาข้อสรุปในการด าเนินการต่อไป โดยท าการศึกษาจาก 3 แนวทาง ได้แก่ การจัดตั้งกองทุน การจัดตั้ง
มูลนิธิ และการจัดตั้งสมาคม 

การจัดตั้งกองทุน 

การจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือเยียวยาหรือพัฒนาชุมชนตามกฎหมายไทย จะท าได้เมื่อ 
มีพระราชบัญญัติออกมารองรับการจัดตั้งกองทุนดังกล่าว โดยพระราชบัญญัติ ถือเป็นกฎหมายที่มีความส าคัญ 
ของประเทศไทยรองจากรัฐธรรมนูญ ต้องออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นตามค าแนะน า  
และยินยอมของรัฐสภา หากการจัดตั้งกองทุนไม่มีพระราชบัญญัติรองรับ จะไม่สามารถด าเนินการใดๆ ได้ ดังนั้น 
จึงจ าเป็นต้องมีการร่างพระราชบญัญัติเพื่อรองรับการจัดตั้งกองทุน และก าหนดรายละเอียดของพระราชบัญญัติ ได้แก่  

1. ที่มาของเงินเข้ากองทุน ทั้งในรูปอัตราค่าธรรมเนียม ค่าปรับ หรือค่าภาระอ่ืน 

2. วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน ในการด าเนินงานด้านการเยียวยา และด้านการพัฒนาชุมชน  

3. คณะกรรมการบริหารกองทุน ระบุที่มา อ านาจหน้าที่  

4. ระเบียบและกติกาในการใช้เงินของกองทุนตามวัตถุประสงค์ 

หลังจากนั้นให้ท าการยกร่างพระราชบัญญัติ โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนดังนี้6  

                                                           
6รัฐสภาไทย, คู่มือการยกร่างกฎหมาย (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.๒๕๖๑ [Online], 20 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2563 แหล่งที่มา 
https://www.parliament.go.th/ 
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(1) การเสนอร่างพระราชบัญญัติ ผู้ที่มีสิทธิเสนอร่างพระราชบัญญัติ ได้แก่  

1.1 คณะรัฐมนตรี 

1.2 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่ายี่สิบคน 

1.3 ศาลหรือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดองค์กร
และกฎหมายที่ประธานศาลและประธานองค์กรนั้นเป็นผู้รักษาการ 

1.4 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคนเข้าชื่อเสนอต่อประธานรัฐสภา
โดยต้องจัดท าในรูปแบบร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย หรือแนวนโยบายพื้นฐานแห่ง
รัฐเท่านั้น 

ในกรณีเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน และเสนอโดยบุคคลในข้อ 1. 2 ถึง 
ข้อ 1.4 จะเสนอได้ก็ต่อเมื่อมีค ารับรองของนายกรัฐมนตรี  

(2) สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ก าหนดเป็น 3 วาระตามล าดับ ดังนี ้

วาระที่ 1 รับหลักการ 

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัตใินวาระที่ 1 สภาจะพิจารณาและขอมติจากที่ประชมุ
ว่าจะรับหลักการหรือไม่รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัตินั้น หากที่ประชุมสภามีมติไม่รับหลักการ ร่างพระราชบัญญัติ
นั้นจะตกไป แต่ถ้าที่ประชุมมีมติรับหลักการ สภาผู้แทนราษฎรจะมอบหมายให้คณะกรรมาธิการสามัญประจ า  
สภาผู้แทนราษฎร หรือแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเป็นผู้พิจารณาต่อไป 

ในกรณีผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ศาลหรือองค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญ และผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคน คณะรัฐมนตรีอาจขอรับร่างไปพิจารณา
ก่อนที่สภาจะลงมติรับหลักการก็ได้  

วาระที่ 2 ขั้นการพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการ 

การพิจารณาในวาระที่สอง เป็นการพิจารณาในรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติ
เป็นรายมาตรา ซึ่งกระท าได้ 2 ลักษณะ คือ 

1 การพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการเต็มสภา โดยคณะรัฐมนตรีร้องขอ หรือ
สมาชิกเสนอญัตติโดยมีจ านวนสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่ายี่สิบคนและที่ประชุมอนุมัติ แต่จะใช้ในกรณีพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือมีรายละเอียดไม่มาก ไม่ยาวนักและไม่ยากในการพิจารณา  

2 การพิจารณาโดยกรรมาธิการที่สภาแต่งตั้ ง หากเห็นควรแก้ไขเพิ่ม เติม 
ร่างพระราชบัญญัติให้เสนอค าขอ “แปรญัตติ” ต่อประธานคณะกรรมาธิการที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้นภายใน 
7 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่สภารับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ เว้นแต่สภาจะได้ก าหนดเวลาแปรญัตติส าหรับ  
ร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้เป็นอย่างอ่ืน เมื่อคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว จะท ารายงานการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการเสนอต่อประธานสภา 

วาระที่ 3 ขั้นลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ 

ที่ประชุมจะลงมติว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติ 
ไม่ให้ความเห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป ถ้าสภาผู้แทนราษฎรมีมติให้ความเห็นชอบ ให้ประธาน  
สภาผู้แทนราษฎรด าเนินการเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้นต่อวุฒิสภา 
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(3) การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภา 

วุฒิสภาจะพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติที่เสนอมา โดยแบ่งออกเป็น 
3 วาระ เช่นเดียวกับสภาผู้แทนราษฎร และจะต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน 60 วัน ถ้าเป็นร่างพระราชบัญญัติเก่ียวกับ
การเงิน ต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน 30 วัน ถ้าไม่เสร็จที่ประชุมอาจลงมติให้ขยายเวลาออกไปได้อีก 30 วัน แต่ถ้ายัง
ไม่เสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าวุฒิสภาให้ความเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัตินั้น 

ถ้าวุฒิสภามีมติไม่เห็นชอบ ให้ยับยั้งร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้ก่อนและส่งคืนสภา
ผู้แทนราษฎร สภาผู้แทนราษฎรจะยกขึ้นพิจารณาใหม่เมื่อพ้นระยะเวลา 180 วัน ถ้าสภาผู้แทนราษฎรลงมติยืนยัน 
ร่างพระราชบัญญัติเดิม ด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งให้ถือว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา 

4) การตราร่างพระราชบัญญัต ิ

ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีน าขึ้นทูลเกล้า
เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ภายใน 20 วัน หากพระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบและพระราชทานคืนมา นายกรัฐมนตรี
จะเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการร่างพระราชบัญญัติที่ หรือเมื่อพ้น  90 วันแล้ว มิได้พระราชทานคืนมา 
รัฐสภาจะต้องปรึกษาร่างพระราชบัญญัตินั้นใหม่ หากรัฐสภาลงมติยืนยันตามเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า   
2 ใน 3 ของจ านวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา ให้นายรัฐมนตรีน าร่างพระราชบัญญัตินั้นขึ้นทูลเกล้าฯ อีกครั้ง 
หากมิได้ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานคืนมาภายใน 30 วัน ให้นายกรัฐมนตรีน าพระราชบัญญัตินั้นประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา ใช้บังคับเป็นกฎหมายเสมือนว่าได้ลงพระปรมาภิไธยแล้ว 

5) การประกาศใช้พระราชบญัญตัิ 

พระราชบัญญัติจะใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ หลังพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย 
และน าไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

ในด้านภาษี กองทุนที่ตั้ งขึ้นตามพระราชบัญญัติ ใดๆ มีฐานะเป็นนิติบุคคลตาม
พระราชบัญญัตินั้นจึงไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและไม่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เพราะไม่เข้า
ลักษณะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามประมวลรัษฎากรมาตรา 397  

การจัดตั้งมูลนิธิ  

มูลนิธิตามประมวลกฏหมายแพ่งและพานิชย์ มาตรา 110  ได้มีความหมายคือ ทรัพย์สิน 
ที่จัดสรรไว้โดยเฉพาะส าหรับวัตถุประสงค์ เพื่อการกุศลสาธารณะ การศาสนา ศิลปะ วิทยาศาสตร์ วรรณคดี การศึกษา 
หรือเพื่อสาธารณะประโยชน์อย่างอ่ืนโดยไม่ได้มุ่งหาประโยชน์มาแบ่งปันกัน และจะต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย 

  

                                                           
7
 มาตรา 39 ในหมวดนี้ เว้นแต่ข้อความจะแสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น 

"บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล" หมายความว่า บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคลที่ต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย หรือที่ต้ังข้ึนตามกฎหมายของต่างประเทศ และให้หมายความรวมถึง 
(1) กิจการซึ่งด าเนินการเป็นทางการค้าหรือหาก าไรโดยรัฐบาล ต่างประเทศ องค์การของรัฐบาลต่างประเทศหรือนิติบุคคลอื่นที่ต้ังข้ึนตาม กฎหมายของต่างประเทศ 
(2) กิจการร่วมค้า ซึ่งได้แก่กิจการที่ด าเนินการร่วมกันเป็นทาง ค้าหรือหาก าไรระหว่างบริษัทกับบริษัท บริษัทกับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ห้างหุ้น ส่วนนิติบุคคลกับห้างหุ้นส่วน 
 นิติบุคคล หรือระหว่างบริษัทและหรือห้างหุ้นส่วนนิติ บุคคลกับบุคคลธรรมดา คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือนิติ บุคคลอื่น 
(3) มูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได้ แต่ไม่รวมถึง มูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดตาม มาตรา 47 (7) (ข) 
(4) นิติบุคคลที่อธิบดีก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี และประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา 
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(1) ทุนส าหรับการจัดตั้งมูลนิธิ 

ทุนส าหรับการจัดตั้งมูลนิธิ แบง่เป็น 2 กรณี ดังนี้ 

1. ต้องมีกองทุนที่เป็นเงินสดไม่น้อยกว่า 500,000 บาท ในกรณีที่มีทรัพย์สินอย่าง
อ่ืน ในจ านวนนั้นต้องมีเงินสดเป็นจ านวนเงินไม่น้อยกว่า 250,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมเงินสดและทรัพย์สินอย่างอ่ืนแล้ว
ต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 500,000 บาท 

2. ต้องมีกองทุนไม่ต่ ากว่า 200,000 บาท ซึ่งในกรณีที่มีทรัพย์สินอย่างอ่ืนอยู่ด้วย
จะต้องมีเงินสดไม่น้อยกว่า 100,000 บาทซึ่งเมื่อรวมเงินสดและทรัพย์สินอย่างอ่ืนแล้วต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 
200,000 บาท ส าหรับกรณีที่มูลนิธิจัดตั้งขึ้นเพื่อการสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ศาสนา สาธารณภัย 
และเพื่อการบ าบัดรักษา ค้นคว้า ป้องกันผู้ป่วยจากยาเสพติด เอดส์ หรือมูลนิธิที่ก่อตั้งโดยหน่วยงานของรัฐ  

(2) การด าเนินการจัดตั้งมูลนิธิ 

1. ต้องมีคณะกรรมการที่เป็นบุคคลอย่างน้อย 3 คน 

2. ต้องมีการท ารายการทรัพย์สิน และรายละเอียดชื่อและที่อยู่เจ้าของทรัพย์สิน  
ที่จะจัดสรรในการจัดตั้งมูลนิธิ และรายการทรัพย์สินที่ยกให้มูลนิธิ โดยมีส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนา
ทะเบียนบ้านของบุคคลเจ้าของทรัพย์สินประกอบ 

3. มีการจัดท าหนังสือค ามั่นสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินแก่มูลนิธิ  

4. มีส าเนาพินัยกรรม ในกรณีที่การขอจดทะเบียนมูลนิธิหรือจัดสรรทรัพย์สิน
ส าหรับมูลนิธิ เกิดขึ้นโดยผลของพินัยกรรม 

5. มีการจัดท าข้อบังคับของมูลนิธิ ซึ่งต้องประกอบไปด้วย  

5.1 ชื่อมูลนิธิ  

5.2 วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ  

5.3 ที่ตั้งมูลนิธิ และสาขาของมูลนิธิ (ในกรณีถ้ามีสาขา)  

5.4 ทรัพย์สินของมูลนิธิเมื่อจัดตั้ง  

5.5 ข้อก าหนดเก่ียวกับกรรมการ ได้แก่  

- จ านวนของกรรมการ  

- ก าหนดต าแหน่งกรรมการ  

- การแต่งตั้งกรรมการ  

- วาระในการด ารงต าแหน่ง  

- การพ้นจากต าแหน่งกรรมการ  

- การประชุมของคณะกรรมการมูลนิธิ  

- ข้อก าหนดเก่ียวกับการจัดการทรัพย์สิน และบัญชีของมูลนิธิ 

6. ด าเนินการยื่นจดทะเบียน ในกรณีส านักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพมหานคร ยื่นที่
ส านักงานเขต แต่ในกรณีส านักงานใหญ่อยู่ที่ต่างจังหวัดยื่นที่ว่าการอ าเภอ หรือกิ่งอ าเภอ 

7. ส านักงานเขต หรืออ าเภอ หรือกิ่งอ าเภอ จะพิจารณาความถูกต้องและความ
ครบถ้วนของเอกสาร หลังจากนั้นจะเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อนายทะเบียน ซึ่งนายทะเบียนมูลนิธิใน
กรุงเทพมหานคร คือปลัดกระทรวงมหาดไทย และนายทะเบียนมูลนิธิในต่างจังหวัดคือผู้ว่าราชการจังหวัด 
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8. เมื่อนายทะเบียนที่รับผิดชอบรับจดทะเบียนแล้ว จะออกใบส าคัญแสดงการจด
ทะเบียนมูลนิธิ (ม.น.3) และส่งประกาศรับจดทะเบียนมูลนิธิ ไปยังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศในราช
กิจจานุเบกษา แล้วส่งเรื่องคืนไปยังส านักงานเขต หรืออ าเภอ หรือกิ่งอ าเภอ และแจ้งให้ผู้ขอจดทะเบียนทราบ เพื่อ
ขอรับใบส าคัญฯ รวมถึงช าระค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงฯ 

การจัดตั้งสมาคม 

สมาคม ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพานชิย์ มาตรา 78 หมายถึง การก่อตั้งสมาคมเพื่อ
กระท าการใด ๆ อันมีลักษณะต่อเนื่องร่วมกันและไม่ใช่เป็นการหาผลก าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน โดยต้องมีข้อบังคับ
และจดทะเบียนตามกฎหมาย เมื่อสมาคมด าเนินการจดทะเบียนแล้วจะมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามมาตรา 83 นอกจาก
การจัดตั้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สมาคมยังอาจจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่น ๆ ดังนี้ 

− พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 

− พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2517 

− พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 

(1) การด าเนินการจัดตั้งสมาคม 

การจัดตั้งสมาคม ไม่มีข้อก าหนดเรื่องเงินทุนขั้นต่ าที่ใช้เป็นกองทุนส าหรับการจด
ทะเบียน การด าเนินการจัดตั้งสมาคม จึงมีข้อก าหนด ดังนี้ 

1. บุคคลรวมกลุ่มตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป และให้สมาชิกไม่น้อยกว่า 3 คน ยื่นค าขอ
จัดตั้งเพื่อการกระท าใดๆเป็นการต่อเนื่องร่วมกัน 

2. ก าหนดการบริหารงานสมาคม โดยจะต้องด าเนินการ 2 ลักษณะคือ 

2.1 การบริหารโดยคณะกรรมการ 

2.2 การบริหารภายใต้การก ากับดูแลของที่ประชุมใหญ่ 

3. ก าหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารงานเพื่อดูแลผลประโยชน์ของสมาชิกเป็นหลัก 

4. ก าหนดรายได้ของสมาคม ตามวัตถุประสงค์และมติที่ประชุม ซึ่งมีที่มาของ
รายได้ ดังนี้ 

4.1 ค่าลงทะเบียน  

4.2 ค่าบ ารุงของสมาชิก 

4.3 การจัดกิจกรรม  

4.5 การหารายได้ภายใต้วัตถุประสงค์ 

5. ด าเนินการจดทะเบียนจัดตั้ง ณ ส านักงานเขต หรือที่ว่าการอ าเภอ เมื่อได้
พิจารณาเอกสารและค าขอแล้วเห็นว่าครบถ้วนและถูกต้อง จะเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อนายทะเบียนเพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องและพิจารณา จดทะเบียน 

6. หากมีการรับจดทะเบียนแล้ว จะออกใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม 
(ส.ค.4) และส่งประกาศรับจดทะเบียนสมาคมไปยังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา แล้วส่ง
เรื่องคืนส านักงานเขต หรืออ าเภอเพื่อด าเนินการแจ้งผู้ขอจดทะเบียนทราบ และมารับมอบใบส าคัญพร้อมช าระ
ค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวง 
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(2) การเสียภาษีเงินได้ของมูลนิธิหรือสมาคม 

เนื่องจากมูลนิธิและสมาคม ถือเป็นนติิบุคคลตามปรมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
หากไม่ได้รับการประกาศจากกระทรวงการคลัง ให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ตามมาตรา 47(7)(ข) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ทั้งมลูนิธิและสมาคมจะต้องเสียภาษีภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกัน ซึ่งหน้าที่ของมูลนิธิหรือสมาคมที่มี
ฐานะเป็นนิติบุคคลในการเสียภาษีเงินได้นิตบิุคคล ได้แก่ 

1. ต้องขอมีเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 

2. ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายเมื่อจ่ายเงนิให้แก่ผู้รับ 

3. ต้องจัดท าบญัชีพิเศษแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่าย และน าส่งกรมสรรพากร 

4. ต้องยื่นแบบแสดงรายการและน าส่งภาษี 

โดยมูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบการมีและรายได้ จะต้องน ารายได้ที่ได้รับก่อนหัก
รายจ่ายใดๆ มารวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งมีข้อก าหนดรายได้ที่ต้องเสียภาษี ดังนี้ 

1. รายได้จากการประกอบกิจการ ได้แก่ 

1.1 ค่าเช่า  

1.2 รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าและบริการ  

1.3 รายได้จากทุน เช่น ดอกเบี้ย และเงินปันผล เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม มูลนิธิหรือสมาคมที่ไม่ได้รับการประกาศก าหนดให้เป็นองค์การหรือ
สถานสาธารณกุศล ตามมาตรา 47(7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร จะได้รับยกเว้นไม่ต้องน ารายได้ดังต่อไปนี้มาค านวณ
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ได้แก่ 

1. ค่าลงทะเบียนหรือค่าบ ารุงที่ได้จากสมาชิก 

2. เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากการบริจาค 

3. เงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการให้โดยเสน่หา 

4. เงินได้จากกิจการโรงเรียนเอกชนของมูลนิธิหรือสมาคม ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน แต่ไม่รวมถึงเงินได้จากการขายของ การรับจ้างท าของ หรือการให้บริการอ่ืนใดที่
โรงเรียนเอกชนซึ่งเป็นโรงเรียนประเภทอาชีวศึกษาได้รับจากผู้ซึ่งไม่ใช่นักเรียน 

โครงการได้ทบทวนข้อมูลรายละเอียดการเปรียบเทียบกองทุน มูลนิธิ และสมาคม  
ซึ่งมีรูปแบบของการได้มาซึ่งเงินทุน รูปแบบของคณะกรรมการ การขอจดทะเบียนหรือการจัดตั้งตามบทบัญญัติ 
ระยะเวลาการจัดตั้ง และการเสียภาษีเงินได้ตามกฎหมาย รวมทั้งข้อดี ข้อเสียของแต่ละรูปแบบ มีรายละเอียดแสดงดัง
ตารางที่ 3.8-42 และตารางที่ 3.8-43
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ตารางที่ 3.8-42 ตารางเปรียบเทียบกองทุน มูลนิธิและสมาคม 
ประเภท เงินทุน คณะกรรมการและการบริหารงาน การด าเนินการจัดตั้ง ระยะเวลาในการจัดตั้ง การเสียภาษีเงินได้ 

กองทุน ไม่มีก าหนดเงินขั้นต่ า 
ในการจัดตั้งกองทุน 
โดยจะได้รับเงิน
อุดหนุนส าหรับการ
จัดตั้งกองทุนจาก
รัฐบาล  

คณะกรรมการบริหารกองทุน  
ที่มา และอ านาจหน้าที่ มาจากความ
เห็นชอบของที่ประชุมรัฐสภา โดยจะ 
มีการระบุรายละเอียดดังกล่าว 
ในร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้ง
กองทุนและต้องมีการจัดประชุมใหญ่
ตามที่ก าหนดในพระราชบัญญติ 

การเสนอร่างพระราชบัญญัติโดยผู้
มีสิทธิเสนอร่างพระราชบัญญัติ 
ต่อรัฐสภา 

ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการ
ลงมติเห็นชอบของรัฐสภา 

ไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและไม่มี
หน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เพราะไม่เข้าลักษณะ 
เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามประมวล
รัษฎากรมาตรา 39 

มูลนิธ ิ 1. เงินกองทุนไม่น้อย
กว่า 500,000 บาท  
2. กรณีที่มูลนิธจิัดตั้ง
ขึ้นเพื่อการสังคม
สงเคราะห์ ส่งเสริม
การศึกษา การกีฬา 
ศาสนา สาธารณภัย 
และเพื่อการ
บ าบัดรักษา ค้นคว้า 
ป้องกันผู้ป่วยจากยา
เสพติด เอดส์ หรือ
มูลนิธิท่ีก่อตั้งโดย
หน่วยงานของรัฐ ต้อง
มีกองทุนไม่ต่ ากว่า 
200,000 บาท  

ต้องมีคณะกรรมการที่เป็นบุคคลอย่าง
น้อย 3 คน และต้องมีการจัดประชุม
ใหญ่ปีละ 1 ครั้ง 

คณะกรรมการยื่นค าร้องขอจด
ทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ 

อย่างน้อย 90 วัน เงินได้ที่ต้องเสียภาษี 

1. รายได้จากการประกอบกิจการ คือ 

1.1 ค่าเช่า  

1.2 รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าและบริการ  

1.3 รายได้จากทุน เช่น ดอกเบี้ย และเงินปันผล เป็นต้น 

เงินได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี 

1. เงินหรือทรัพย์สินท่ีได้รับจากการบริจาค 

2. เงินหรือทรัพย์สินท่ีได้จากการให้โดยเสน่หา 

3. เงินได้จากกิจการโรงเรียนเอกชนของมูลนิธิ  
ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน 
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ตารางที่ 3.8-42 ตารางเปรียบเทียบกองทุน มูลนิธิและสมาคม 
ประเภท เงินทุน คณะกรรมการและการบริหารงาน การด าเนินการจัดตั้ง ระยะเวลาในการจัดตั้ง การเสียภาษีเงินได้ 

สมาคม ไม่มีข้อก าหนดเรื่อง
เงินทุนในการจัดตั้ง
สมาคม 

1. การบริหารโดยคณะกรรมการ 
2. การบริหารภายใต้การก ากับดูแล

ของที่ประชุมใหญ่ต้องมีการ 
จัดประชุมใหญ่ปีละ 1 ครั้ง 

บุคคลรวมกลุ่มตั้งแต่ 10 คน 
ขึ้นไป และใหส้มาชิกไม่น้อยกว่า  
3 คน ยื่นค าขอจัดตั้งเพื่อการ
กระท าใดๆ เป็นการต่อเนื่อง
ร่วมกัน  

อย่างน้อย 90 วัน เงินได้ที่ต้องเสียภาษี 

1. รายได้จากการประกอบกิจการ คือ 

1.1 ค่าเช่า  

1.2 รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าและบริการ  

1.3 รายได้จากทุน เช่น ดอกเบี้ย และเงินปันผล เป็นต้น 

 เงินได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี 

1. ค่าลงทะเบียนหรือค่าบ ารุงท่ีได้จากสมาชิก 

2. เงินหรือทรัพย์สินท่ีได้รับจากการบริจาค 

3. เงินหรือทรัพย์สินท่ีได้จากการให้โดยเสน่หา 

4. เงินได้จากกิจการโรงเรียนเอกชนของสมาคม  
ซึ่งได้ก่อตั้งข้ึนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน 
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ตารางที่ 3.8-43 ตารางเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียกองทุน มูลนิธิ และสมาคม 
ประเภท ข้อดี ข้อเสีย 

กองทุน 1. ไม่ต้องหาเงินทุนส าหรับการจัดตั้งกองทุน เนื่องจากรัฐบาลจะเป็นผู้จัดสรรเงิน
ส าหรับกองทุน เพื่อด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 

2. ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ 
3. มีแหล่งที่มาของเงินทุนวส ส าหรับกองทุนที่แน่นอน จากเงินจัดสรร 

ของรัฐบาล นอกเหนือจากรายได้ช่องทางอ่ืนๆ 

จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติเพื่อจัดตั้งกองทุน ดังนั้น จึงใช้ระยะเวลา
ในการด าเนินการนาน จนกว่ารัฐสภาจะมีมติเห็นชอบ 

มูลนิธิ 1. การด าเนินการช่วยเหลือตามวัตถุประสงค์ สามารถท าได้โดยเร็ว  
2. สามารถขอรับบริจาคเพื่อด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิจาก

บุคคลภายนอกได้  
3. ระยะเวลาในการจัดตั้งไม่นาน 

1. ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากรายได้ของมูลนิธิ 
2. ต้องหาเงินกองทุนในการจัดตั้งมูลนิธิ 

สมาคม 1. การด าเนินการช่วยเหลือตามวัตถุประสงค์ สามารถท าได้โดยเร็ว  
2. สามารถด าเนินการในเชิงพาณิชย์เพื่อหารายได้ตามวัตถุประสงค์หรือมติ 

ที่ประชุมใหญ่ แต่ต้องไม่ใช่การแสวงหาก าไร  

3. ระยะเวลาในการจัดตั้งไม่นาน 

4. ไม่ต้องมีเงินกองทุนส าหรับการจัดตั้งสมาคม 

1. ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากรายได้ของสมาคม 

2. วัตถุประสงค์ในการด าเนินการของสมาคม มีข้อจ ากัด หากจดทะเบียน
เพื่อด าเนินการเรื่องใด ก็จะต้องด าเนินการในขอบเขตเฉพาะเรื่องนั้นๆ  
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เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีมูลนิธิหรือสมาคมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางในการ
ช่วยเหลือเยียวยาหรือพัฒนาชุมชนจากผลกระทบของการก่อสร้างสนามบิน จึงไม่มีมูลนิธิหรือสมาคมที่ใช้ศึกษา
เทียบเคียงได้ ในประเทศไทยจะมีเพียงกองทุนเท่านั้นที่จะเทียบเคียงในการศึกษา เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลื อ
เยียวยาหรือพัฒนาชุมชนอันเนื่องมาจากการขยายพื้นที่สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ทั้งแนวทางการด าเนินการของ
กองทุน แหล่งที่มาของเงินเข้ากองทุน ขอบเขตการช่วยเหลือเยียวยา หรือการเบิกจ่ายเงินของกองทุน โดยจะ
ท าการศึกษาจาก 3 กองทุน ดังนี้  

1.  กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. 2550 โดยจะท าการช่วยเหลือเยียวยาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากการด ากิจการโรงไฟฟ้า 

2.  กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า8 กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่ รอบ
โรงไฟฟ้า เป็นกองทุนที่จัดตั้งตามมาตรา 97 (3) พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 25509  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาเงินทุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมในชุมชนพื้นที่รอบ
โรงไฟฟ้า ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าหรือการผลิตไฟฟ้าโดยเรียกเก็บจาก10 

ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า รายใหม่ หมายถึง ผู้รับใบอนุญาตฯ ที่ได้รับ
ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือการตั้งโรงงานตั้งแต่วันที่ระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานเรื่องหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการน าส่งเงินและการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามีผลบังคับใช้เป็นต้นไป น าส่งเงินเข้ากองทุน 
ดังนี้ 

ช่วงระหว่างการก่อสร้าง (นับตั้งแต่วันที่เริ่มด าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าตามสัญญา
ว่าจ้างผู้รับเหมาเพื่อด าเนินการก่อสร้าง จนถึงวันที่เริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation 
Date: COD) ให้จ่ายเงินเป็นรายปีตามก าลังการผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้า ในอัตรา 50,000 บาท/เมกะวัตต์/ปี 

โดยในปีแรกให้จ่ายภายใน 5 วันท าการนับจากวันที่เริ่มด าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 
ส าหรับปีถัดปีถัดไปให้จ่ายภายใน 5 วันท าการแรกของปี 

                                                           
8 กกพ, กองทุนพัฒนาไฟฟ้า [Online], 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 แหล่งที่มา http://pdf.erc.or.th/ 

9 มาตรา 97 ได้ก าหนดการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการ ดังต่อไปนี้ 

(1) เพื่อการชดเชยและอุดหนุนผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าซึ่งได้ให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส หรือเพื่อให้มีการให้บริการไฟฟ้าอย่างทั่วถึง หรือเพื่อส่งเสริม
นโยบายในการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค (มาตรา 97 (1)) 

(2) เพื่อการชดเชยผู้ใช้ไฟฟ้าซึ่งต้องจ่ายอัตราค่าไฟฟ้าแพงข้ึนจากการที่ผู้รับ ใบอนุญาตที่มีศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า ด าเนินการ
ผลิตไฟฟ้าอย่างไม่เป็นธรรมหรือมีการเลือกปฏิบัติ (มาตรา 97 (2)) 

(3) เพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถ่ินที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของโรงไฟฟ้า (มาตรา 97 (3)) 
(4) เพื่อการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย (มาตรา 97(4)) 
(5) เพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า (มาตรา 97 (5)) 
(6) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (มาตรา 97 (6)) 
ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินกองทุนตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้เป็นไปตามระเบียบที่ กกพ. ก าหนดภายใต้กรอบนโยบายของ กพช. และต้องจัดมีการแยกบัญชีตามกิจการที่ใช้

จ่ายอย่างชัดเจน 
10 กกพ, ความเป็นมา [Online], 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 แหล่งที่มา http://pdf.erc.or.th/ 
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ช่วงระหว่างการผลิตไฟฟ้า (นับตั้งแต่วันที่เริ่ม COD เป็นต้นไป) ให้จ่ายเงินเข้ากองทุน
เป็นรายเดือนตามปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้าตามชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า โดยจ าแนกตามชนิดของ
เชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าในอัตราแสดงดังตารางที่ 3.8-44  

ตารางที่ 3.8-44 อัตราการเก็บเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมติ กพช.11 
ประเภทเชื้อเพลิง สตางค์/หน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้ในแต่ละเดือน 

ก๊าซธรรมชาต ิ 1.0 
น้ ามันเตา, ดีเซล 1.5 
ถ่านหิน, ลิกไนต ์ 2.0 
พลังหมุนเวียน ประเภทลมและแสงอาทิตย์ 1.0 
พลังหมุนเวียน ประเภทพลังน้ า 2.0 
พลังหมุนเวียน ประเภทอื่น เช่น ก๊าซชีวภาพ ชีวมวล 
กากและเศษวัสดุเหลือใช้ ขยะชุมชน และอื่นๆ 

1.0 

-  ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า รายปัจจุบัน หมายถึง ผู้รับใบอนุญาตฯ  
ที่ได้รับใบอนุญาตในการปลูกสร้างอาคารหรือการตั้งโรงงานก่อนวันที่ระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน
ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ก าหนดให้จ่ายเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าเฉพาะช่วงระหว่างการผลิตไฟฟ้าเท่านั้น  

-  ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจ าหน่ายไฟฟ้าน าส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าเป็นราย
เดือน โดยหักจากอัตราค่าบริการ ตามอัตราที่คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานประกาศก าหนด  

ทั้งนี้ปริมาณเงินที่น าส่งเข้ากองทุน จะต้องสอดคล้องกับการด าเนินงานของผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการไฟฟ้าที่ให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาสหรือให้มีการให้บริการไฟฟ้าอย่างทั่วถึง หรือเพื่อส่งเสริม
นโยบายในการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค รวมทั้งต้องสอดคล้องกับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าและแผนการลงทุนใน
กิจการไฟฟ้าตามที่คณะกรรมการนโยบายแห่งชาติก าหนด โดยค านึงถึงผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้าที่จะต้ องรับภาระ 
ในการที่ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าน าส่งเงินเข้ากองทุนด้วย 

โดยส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (สกพ.) จะจัดสรรให้กองทุนพัฒนา
ไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบ จากการด าเนินงานของโรงไฟฟ้า  
ตามมาตรา 97 (3) โดยแยกเป็นรายบัญชีตามโรงไฟฟ้า และให้ต่อท้ายด้วยชื่อของโรงไฟฟ้า หรือชื่อต าบล หรือ  
ชื่ออ าเภอ หรือชื่อจังหวัดที่โรงไฟฟ้าตั้งอยู่ 

ประเภทของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า12 

1.  กองทุนประเภท ก ส าหรับพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรเงินเพื่อการพัฒนาพื้นที่มากพอ 
ต่อการบริหาร จัดการได้เต็มรูปแบบ โดยมีปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้ามากกว่าห้าพันล้านกิโลวัตต์ - ชั่วโมงต่อปี 
หรือมีรายได้มากกว่าห้าสิบล้านบาทต่อปีขึ้นไป 

                                                           
11 กกพ, ความเป็นมา [Online], 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 แหล่งที่มา http://pdf.erc.or.th/ 

12 กกพ, ประเภทกองทุนพัฒนาไฟฟ้า [Online], 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 แหล่งที่มา http://pdf.erc.or.th/ 
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2.  กองทุนประเภท ข ส าหรับพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรเงินเพื่อการพัฒนาพื้นที่เพียงพอ 
ต่อการบริหารจัดการในระดับปานกลาง โดยมีปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้าไม่เกินห้าพันล้านกิโลวัตต์ - ชั่วโมง และ 
มีรายได้มากกว่าหนึ่งล้านบาทแต่ไม่เกินห้าสิบล้านบาทต่อปี 

3.  กองทุนประเภท ค ส าหรับพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรเงินน้อย ควรมีการบริหารจัดการ
อย่างจ ากัด โดยมีปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้าไม่เกินหนึ่งร้อยล้านกิโลวัตต์ - ชั่วโมงต่อปี และมีรายได้ไม่เกิน 
หนึ่งล้านบาทต่อปี  

รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3.8-4 

 
ที่มา : กกพ, ประเภทกองทุนพัฒนาไฟฟ้า [Online], 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 แหล่งที่มา http://pdf.erc.or.th/ 

รูปที่ 3.8-4 ประเภทของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 

แนวทางในการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 

ส าหรับเงินกองทุนในส่วนที่จัดสรรให้ใช้ในกิจการของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่
ประกาศที่โรงไฟฟ้าของผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้านั้นๆ ตั้งอยู่นั้นให้จัดสรรเป็น 2 ส่วน 

ส่วนที่ 1 ไม่เกินร้อยละ 15 เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการประจ าปีส าหรับกองทุนพัฒนา
ไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 

ส่วนที่ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 เป็นเงินอุดหนุนการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบ
จากการด าเนินงานของโรงไฟฟ้า โดยการเสนอโครงการชุมชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ประกาศ 

ตามระเบียบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ได้ก าหนดให้คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานได้กันเงินไว้
ไม่เกินร้อยละ 5 เพื่อด าเนินการในกิจการ ดังนี้ 

1. ส ารองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน เพื่อเยียวยาหรือบรรเทาความเสียหายในเบื้องต้นจากผลกระทบ
ที่มีสาเหตุจากโรงไฟฟ้าตามที่คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานเห็นสมควร 
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2. อุดหนุนให้กับการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของโรงไฟฟา้
ที่ได้รับการจัดสรรเงินจ านวนน้อยไม่เพียงพอต่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่น 

ทั้งนี้  จ านวนเงินที่จะสนับสนุนให้กับแต่ละท้องถิ่นให้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมตามที่
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานก าหนด 

3. เพื่อการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3.8-5 ถึง รูปที่ 3.8-7 

 

ที่มา : กกพ, การบริหารกองทุน [Online], 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 แหล่งที่มา http://pdf.erc.or.th/ 

รูปที่ 3.8-5 การบริหารเงินกองทุน   

 

ที่มา : กกพ, การจัดสรรกองทุน [Online], 20 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2562 แหล่งที่มา http://pdf.erc.or.th/ 

รูปที่ 3.8-6 การจัดสรรเงินกองทุน 
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ที่มา : กกพ, กรอบการจัดสรรกองทุน [Online], 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 แหล่งที่มา http://pdf.erc.or.th/ 

รูปที่ 3.8-7 กรอบการจัดสรรเงินกองทุน 

จากการศึกษาพบว่า การจัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า จ าเป็นต้องมี
กฎหมายรองรับคือ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ซึ่งได้ก าหนดกรอบใหญ่ในการจัดตั้ง
กองทุนไว้ในมาตรา 97 โดยมีการแบ่งวัตถุประสงค์ในการใช้เงินของกองทุนแตกต่างกันไป โดยการจัดตั้งกองทุนพัฒนา
ชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า เป็นไปตามกรอบวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจาก 
การด าเนินงานของโรงไฟฟ้า โดยกฎหมายให้อ านาจในการเรียกเก็บเงินเข้ากองทุนจากผู้ประกอบการผลิตไฟฟ้า  
หรือผู้จัดจ าหน่ายไฟฟ้า เงินจากกองทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 จะน ามาใช้เป็นเงินอุดหนุนการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่น
ที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของโรงไฟฟ้า ซึ่งจะต้องมีการเสนอโครงการชุมชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนใน
พื้นที่ประกาศ 

3. กองทุนสิ่งแวดล้อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

กองทุนสิ่งแวดล้อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอยู่ระหว่างด าเนินการยกร่างพระราชบัญญัติ
กองทุน เนื่องจากโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่  3 และ 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง (EHIA) 
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ โดยการจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
เป็นหนึ่งในมาตรการที่ระบุไว้ในรายงาน EHIA ของโครงการ เพื่อบรรเทาและเยียวยาผลกระทบที่ประชาชนอาจได้รับ
จากการด าเนินงานของท่าอากาศยานฯ  
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เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของกองทุน 

กองทุนเพื่อพัฒนาหรือฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานฯ 
ที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของท่าอากาศยานฯ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนรอบท่าอากาศยานฯ 
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

1. เยียวยาผลกระทบจากการด าเนินงานของท่าอากาศยานฯ ได้แก่ 

1.1 แก้ไขผลกระทบจากสิ่งของร่วงหล่นอันเนื่องมาจากอากาศยานและแรงอัดอากาศ 

1.2 จ่ายค่าชดเชยผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  

2. ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนรอบท่าอากาศยานฯ ได้แก่ 

2.1 สร้างเสริมสุขภาพชุมชน 

2.2 ส่งเสริมโครงการด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน 

แผนการด าเนินงาน 

ฝ่ายบริหารจัดการกองทุนฯ เสนอแผนการด าเนินงานประจ าปีให้คณะกรรมการบริหาร
กองทุนสิ่งแวดล้อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ภายใต้การควบคุมดูแลของหน่วยงานก ากับเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ โดยมีกิจกรรมหลักตามวัตถุประสงค์กองทุนฯ ในการขอใช้งบประมาณจากกองทุนฯ มีขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ชุมชนยื่นข้อเสนอรายละเอียดโครงการ 
และงบประมาณภายในเดือนเมษายน 

ฝ่ายบริหารจัดการทั่วไปด าเนินการพิจารณากลั่นกรองโครงการ 
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการ  

และวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ 

ฝ่ายบริหารจัดการทั่วไปสรุปผลการพิจารณากลั่นกรองโครงการ 
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 

เพื่อให้ความเห็นชอบภายในเดือนกันยายน 

ฝ่ายงบประมาณและการเงินจัดต้ังงบประมาณ 
ส าหรับด าเนินโครงการในปีถัดไป 

ฝ่ายปฏิบัติการติดตามและประเมินผลการด าเนินการของโครงการท่ีได้รับเงิน
สนับสนุนและจัดท ารายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนชดเชยฯ 

กรณีมีการร้องเรียนเหตุฉุกเฉิน หรือขออนุมัติใช้
งบประมาณเพิ่มเติมนอกเหนือจากงบประมาณหลัก 

ฝ่ายปฏิบัติการพิสูจน์ข้อเท็จจริง 

ฝ่ายปฏิบัติการส่งผลการพิสูจน์ข้อเท็จจริง 
ให้ฝ่ายบริหารจัดการท่ัวไปตรวจสอบ 

ฝ่ายงบประมาณและการเงินจัดสรร
งบประมาณ 
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แหล่งเงินทุนมาจากการจัดเก็บค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อมจากผู้ที่ก่อให้เกิดผลกระทบ โดย
มีมติที่ประชุม ทอท. ในวันที่ 18 พฤศจิกานยน พ.ศ. 2563 ให้เก็บค่า Noise Charge และ Air Pollution Charge 
จากสายการบิน เพื่อเป็นหนึ่งในแหล่งเงินทุนของกองทุน ดังนั้น เงินที่จะใช้เป็นแหล่งเงินทุนส าหรับกองทุน ได้แก่ 

1. เงินสนันสนุนจากรัฐบาลเพื่อใช้ในการจัดตั้งกองทุน 

2. การระดมทุนจากทุกภาคส่วน ในรูปอัตราค่าภาระ ค่าธรรมเนียม 

3. ค่า Noise Charge และ Air Pollution Charge จากสายการบิน 

4. เงินสนับสนุนจากช่องทางอื่นๆ 

การด าเนินการระยะสั้น 

ในการประชุมคณะท างานสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนชดเชยผลกระทบจากท่าอากาศยาน
ภายใต้การควบคุมดูแลของ ทอท. เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ได้มีการเชิญผู้แทนฝ่ายกฎหมายของ
ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เข้าร่วมการประชุมเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อกฎหมาย  
ที่เก่ียวข้อง ซึ่งที่ประชุมได้มีข้อสรุปส าหรับแนวทางในการจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดังนี้ 

การด าเนินการในระยะสั้นเป็นการด าเนินการในระหว่างที่รอการจัดตั้งกองทุนที่มีลักษณะ
เป็นนิติบุคคล โดย ทอท. ได้มีการจัดตั้งงบประมาณประจ าปีส าหรับการบริหารจัดการด้านสิ่ งแวดล้อม สังคม และ
สุขภาพ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม แสดงความรับผิดชอบต่อชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน ต่อเนื่อง  
มาตลอดตั้งแต่ ท่าอากาศยานฯ เปิดด าเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2549 ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทอท. ได้จัดสรร
งบประมาณเป็นเงิน 38 ล้านบาท ในการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (การด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม การตรวจวัดเสียงอากาศยานกรณีที่มีการร้องเรียน การตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ )  
การซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างที่เสียหายจากแรงอัดอากาศ โครงการตรวจหูและสมรรถภาพการได้ยิน การจัดนิทรรศการ
ด้านสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนกิจการเพื่อการกุศล และการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อวิสาหกิจชุมชน 

การด าเนินการในระยะยาว 

การด าเนินการในระยะยาวเป็นการจัดตั้งกองทุนในลักษณะที่เป็นนิติบุคคลเพื่อให้เกิดการ
มีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ซึ่งระบุวา่ 
“กองทุนจะมีรายได้จากการน าส่งเงินเข้ากองทุนจากผู้ใช้ท่าอากาศยานสุวรรณ ภูมิ เช่น บริษัทสายการบิน 
ผู้ประกอบการต่างๆ ตลอดจนผู้โดยสาร ส่วนรายจ่ายของกองทุนจะเป็นการจ่ายเพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหา
ผลกระทบ” โดยทอท.จะน าเสนอแนวทางการจัดตั้งกองทุนรวม 2 แนวทางต่อคณะกรรมการจัดตั้งกองทุนชดเชย
ผลกระทบจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งมีปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน และมีกรรมการจากหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการคลัง กพท.  บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด คณะกรรมการด าเนินงาน
ธุรกิจการบิน และ ทอท. เพื่อพิจารณา กล่าวคือ 

แนวทางที่ 1 การยกร่างพระราชบัญญัติกองทุนสิ่งแวดล้อมท่าอากาศยานฉบับใหม่  
โดยมีแนวทางด าเนินการตามวิธีการและขั้นตอนของการยกร่างพระราชบัญญัติให้เป็นไปตามกระบวนการ  
ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติ
หลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562  
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โดยรายละเอียดของพระราชบัญญัติ ประกอบด้วย 

(1) ที่มาของเงินเข้ากองทุน การระดมทุนจากทุกภาคส่วน ในรูปอัตราค่าภาระ ค่าธรรมเนียม 

(2) การใช้เงิน ในการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และสุขภาพ 

(3) คณะกรรมการบริหารกองทุน ซึ่งประกอบไปด้วย ที่มา อ านาจหน้าที่ กติกาการใช้เงินของกองทุน 

กองทุนสิ่งแวดล้อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ยังไม่ได้มีการจัดตั้งขึ้นโดยสมบูรณ์ ในขณะนี้ 

ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาด าเนินการ โดยจะต้องมีการประชุมเพื่อหารือในรายละเอียดที่ส าคัญส าหรับการจัดตั้งกองทุน 

ทั้งนี้ โครงการได้ทบทวนข้อมูลและสามารถเปรียบเทียบกองทุนของต่างประเทศและ

กองทุนไทย การเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียของแต่ละองค์กร/กองทุน ที่ได้ด าเนินการแล้ว และอยู่ระหว่างการจัดตั้ง

รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-45 และตารางที่ 3.8-46 ซึ่งกล่าวโดยสรุปด้านการทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพิจารณารูปแบบที่มีความเหมาะสมในการจัดตั้งกองทุน พบว่า สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ควรด าเนินการจัดตั้ง

กองทุนโดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุน ที่มีรูปแบบแยกมูลนิธิแยกตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยมี

รายละเอียดแสดงดังบทที่ 5 การบริหารจัดการกองทุนดูแลผลกระทบจากสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา รวมทั้งการ

อ้างอิงหลักการตามพ.ร.บ. การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 มาตรา 60/37 ได้ระบุเกี่ยวกับ ค่าบริการผู้โดยสารขาออกให้

เรียกเก็บได้เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์เกี่ยวกับความปลอดภัยและการบ ารุงรักษาสนามบิน การจัดหาและปรับปรุง  

สิ่งอ านวยความสะดวกในสนามบินส าหรับผู้โดยสาร ตลอดจนการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษที่เกิดจากการ 
ใช้สนามบิน เป็นต้น 
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ตารางที่ 3.8-45 เปรียบเทียบกองทุนของต่างประเทศและประเทศไทย 
หน่วยงาน แหล่งที่มาของเงินทุน คณะกรรมการบริหาร วิธีการในการเบิกจ่ายเงิน โครงการ สัดส่วนในการใช้งบประมาณ 

“HCEB” (HEATHROW 
COMMUNITY 
ENGAGEMENT BOARD) 

Heathrow Airport ประธานคณะกรรมการ 
ที่ปรึกษาสนามบินฮีทโธรว์ 
ร่วมกับ คณะกรรมการ 
พันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน
สนามบิน  

กรรมการสามารถใช้เงินท่ีไดร้ับ
มาตามที่ประธานคณะกรรมการ
เห็นสมควร โดยการใช้เงินต้อง
เกี่ยวเนื่องกับข้อตกลงท่ีไดต้ั้งไว้ 
และได้รับการยอมรับก่อน 

จัดตั้ง HCEB 
Independent Forum  
ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน 

ไม่มรีะบุข้อมลู 

HEATHROW 
COMMUNITY TRUST 

- Heathrow Airport Limited  
- ค่าปรับจากการเรียกเก็บจากสาย
การบินเมื่อมีการท าผิดเกี่ยวกับเสียง  
- ระดมทุนจากสายการบินและ
พนักงานของสนามบินฮีทโธรว ์

คณะกรรมาธิการ (Trustees) 
ที่มาจากผู้ที่เคยท างานร่วมกับ
สายการบินในอังกฤษ  
นักกฎหมายระหว่างประเทศ 
รวมทั้งตัวแทนภาคประชาชน 
และธุรกิจต่างๆ รวม 11 คน 
ร่วมกับคณะกรรมาธิการ
ตรวจสอบ (Grant Review 
Panels) ที่มาจากหลายกลุ่ม
เช่นเดียวกัน 

คณะกรรมาธิการตรวจสอบ 
(Grant Review Panels)  
จะท าการพิจารณาอนมุัตติามที่
คณะกรรมาธิการ (Trustees) 
เสนอ 

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

-  Large Grants programmes  
ก าหนดเป็นเงินจ านวน 2,500 ถึง 25,000 ปอนด์ต่อปี  
- Together Large Grants programmes ก าหนด
เงินเป็นจ านวน 25,000 ปอนด์ต่อปี  
- Small Grant programmes ก าหนดเงินเป็น
จ านวน 2,500 ปอนด์ต่อปี  
- Development Grant programme ก าหนดเงิน
เป็นจ านวน 10,000 ปอนด์ต่อปี โดยระดมทุนหนึ่ง
รอบต่อปี 
- รายจ่ายอื่นๆ ดังต่อไปนี้ 
1. เงินลงทุนที่เกี่ยวข้องกับงานสร้างอาคาร 
เฟอร์นิเจอร์หรืออุปกรณ์และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียง
ครั้งเดียว 
2. เงินเดือนหรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ช่วยเหลือและ
สนับสนุนโครงการในการรวมอยู่ในค่าใช้จ่าย 10% 
3. ค่าใช้จ่ายโดยตรงส าหรับโครงการ  
4. มากกว่า 10% แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับพนักงาน
ประจ า ธุรการ ค่าเช่าและสาธารณูปโภค 
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ตารางที่ 3.8-45 เปรียบเทียบกองทุนของต่างประเทศและประเทศไทย 
หน่วยงาน แหล่งที่มาของเงินทุน คณะกรรมการบริหาร วิธีการในการเบิกจ่ายเงิน โครงการ สัดส่วนในการใช้งบประมาณ 

CHANGI FOUNDATION CAG (CHANGI AIRPORT 
GROUP) 

CEO of Changi Airport 
Group 

ตามที่ก าหนดในข้อบังคับ 
ของมูลนิธิ  

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

ไม่มรีะบุข้อมลู 

กองทุนพัฒนาชุมชนใน
พ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า 
 
 

- ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
ผลิตไฟฟ้า รายใหม ่
- ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
ผลิตไฟฟ้า รายปัจจุบัน  
- ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
จ าหน่ายไฟฟ้าน าส่งเงินเข้ากองทุน
พัฒนาไฟฟ้าเป็นรายเดือน  
โดยหักจากอตัราค่าบริการ 
ตามอัตราที่คณะกรรมการก ากับ
กิจการพลังงานประกาศก าหนด 

ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับกิจการพลังงาน (สกพ.) 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
กิจการพลังงาน (สกพ.) จะจัดสรร
ให้กองทุนพฒันาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศใช้จ่ายเพื่อการพัฒนา
หรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับ
ผลกระทบ จากการด าเนินงาน
ของโรงไฟฟ้า ตามมาตรา 97 (3) 
โดยแยกเป็นรายบัญชีตาม
โรงไฟฟ้า และให้ต่อท้ายด้วยช่ือ
ของโรงไฟฟ้า หรือช่ือต าบล  
หรือช่ืออ าเภอ หรือช่ือจังหวัดที่
โรงไฟฟ้าตั้งอยู่ 

 ส่วนท่ี 1 ไม่เกินร้อยละ 15 เป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจดัการประจ าปีส าหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
ในพื้นที่ประกาศ 
ส่วนที่ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 เป็นเงินอุดหนุนการ
พัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการ
ด าเนินงานของโรงไฟฟ้า โดยการเสนอโครงการชุมชน
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ประกาศตาม
ระเบียบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าได้ก าหนดให้
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานได้กันเงินไวไ้ม่
เกินร้อยละ 5 เพื่อด าเนินการในกิจการ ดังนี ้
- ส ารองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน เพื่อเยียวยาหรือ
บรรเทาความเสียหายในเบื้องต้นจากผลกระทบที่มี
สาเหตุจากโรงไฟฟ้า 
- อุดหนุนให้กับการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับ
ผลกระทบจากการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าที่ได้รับ
การจัดสรรเงินจ านวนน้อยไม่เพียงพอต่อการพัฒนา
หรือฟื้นฟูท้องถิ่น 
- เพื่อการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
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ตารางที่ 3.8-45 เปรียบเทียบกองทุนของต่างประเทศและประเทศไทย 
หน่วยงาน แหล่งที่มาของเงินทุน คณะกรรมการบริหาร วิธีการในการเบิกจ่ายเงิน โครงการ สัดส่วนในการใช้งบประมาณ 

กองทุนสิ่งแวดล้อมท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ  
(อยู่ในระหว่างการพิจารณา
ด าเนินการ) 
 

- เงินสนันสนุนจากรัฐบาลเพื่อใช้
ในการจัดตั้งกองทุน 
- การระดมทุนจากทุกภาคส่วน 
ในรูปอัตราค่าภาระ ค่าธรรมเนียม 
- ค่า Noise Charge และ Air 
Pollution Charge จากสายการบิน 
- เงินสนับสนุนจากช่องทางอื่นๆ 
 

ปลัดกระทรวงคมนาคม 
เป็นประธาน และมีกรรมการ 
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ กระทรวงการคลัง 
กพท. บริษัท วิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย จ ากัด 
คณะกรรมการด าเนินงาน
ธุรกิจการบิน และ ทอท. 

ตามข้อก าหนดพระราชบญัญัติ 
(อยู่ในระหว่างการพิจารณา) 
 

1. เยียวยาผลกระทบ 
จากการด าเนินงานของ 
ท่าอากาศยานฯ 
- แก้ไขผลกระทบจากสิ่งของ
ร่วงหล่นอันเนื่องมาจาก
อากาศยานและแรงอัดอากาศ 
- จ่ายค่าชดเชยผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม  
2. ส่งเสรมิการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมชุมชนรอบท่า
อากาศยานฯ 
- สร้างเสริมสุขภาพชุมชน 
- ส่งเสริมโครงการด้าน
สิ่งแวดล้อมของชุมชน 

ตามข้อก าหนดในพระราชบัญญัติ (อยู่ในระหว่าง
การพิจารณา) 
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ตารางที่ 3.8-46 ตารางเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียแต่ละองค์กร 

องค์กร ข้อดี ข้อเสีย 

“HCEB” (HEATHROW COMMUNITY 
ENGAGEMENT BOARD) 

1. มีกองทุนที่ได้เงินสนับสนุนจากสนามบินฮีทโธรว์ เพื่อชดเชยบุคคล
หรือชุมชนที่อยู่ในพ้ืนท่ีซึ่งได้รับผลกระทบจากท่าอากาศยาน ท้ังการ
ชดเชยจากการด าเนินการทีส่่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คณุภาพ
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย รวมทั้งคุณภาพชีวิต  
2. มีช่องทางส าหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบต่างๆ ในการร้องเรียน เพื่อขอรับการ
เยียวยาความเสียหายได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่การเยียวยาเพียงครั้งเดียวจบ 
3. มีการประสานงานกับชุมชนเพือ่หารือจากเสียงสะท้อนโดยตรงของผู้มี
ส่วนไดเ้สียและชุมชน ในการวางแผนการเยียวยาอย่างเหมาะสม 

มีวัตถุประสงค์และขอบเขตในการเยียวยาให้แก่บุคคลหรือชุมชนเฉพาะ 
ในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากท่าอากาศยาน แต่ไม่มีนโยบายในด้าน 
ของการพัฒนาชุมชน อันเป็นการส่งเสริมคณุภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม 
การศึกษา หรืออาชีพของประชาชนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี  

HEATHROW COMMUNITY TRUST 1. มีแหล่งเงินทุนที่ได้รับจากสนามบินฮีทโธรว์ ซึ่งเป็นค่าปรับจากการเรียก
เก็บจากสายการบินเมื่อมีการท าผิดเกี่ยวกับเสียง เพื่อใช้ในการด าเนินการ
ต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 
2. มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการด าเนินโครงการทางด้านการพัฒนา
ชุมชนและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
การศึกษา อาชีพหรือสิ่งแวดล้อมของชุมชน 

1. ไม่มีวัตถุประสงค์และขอบเขตในการเยียวยาให้แก่บุคคลหรือชุมชน 
ในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากท่าอากาศยาน  
2. แม้จะมีแหล่งเงินทุนจากการเรยีกเก็บค่าปรับจากสายการบิน แต่การ
ด าเนินการโครงการต่างๆ ตามวตัถุประสงค์ ก็จ าเป็นที่จะต้องมีระดมเงินทุน
จากค่าสมคัรสมาชิกและเงินเพื่อให้เพียงพอต่อการด าเนินโครงการและ
แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นภายในองค์กร  

CHANGI FOUNDATION 1. มีเงินทุนเพื่อใช้ในการด าเนินการที่แน่นอนจากการด าเนินกิจการของ
สนามบินชางงีในแต่ละป ี
2. มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุมชนหรือช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส โดยจดัเป็น
โครงการต่างๆ ให้เข้าร่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการเพื่อพัฒนาทักษะ
หรือส่งเสริมเยาวชน  

ไม่มีวัตถุประสงค์หรือนโยบายใดๆ ท่ีจะช่วยเหลือเยยีวยาผู้ไดร้ับผลกระทบ
จากการด าเนินการของสนามบิน จะเน้นในรื่องการพัฒนาชุมชน 
โดยเฉพาะเยาวชน ซึ่งไมไ่ด้ก าหนดขอบเขตเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในบรเิวณ
สนามบินเท่านั้น  
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ตารางที่ 3.8-46 ตารางเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียแต่ละองค์กร 

องค์กร ข้อดี ข้อเสีย 

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า 1. แหล่งเงินทุนท่ีแน่นอนเนื่องจากเป็นกองทุนที่จัดตั้งตาม
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 นอกจากเงิน
สนับสนุนท่ีได้รับจากรัฐ จึงสามารถเรียกเก็บเงินเพื่อเข้ากองทุนได้จาก 
ผู้ขอรับใบอนุญาต 
2. มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเยยีวยาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าที่ไดร้ับ
ผลกระทบจากการด าเนินกจิการโรงไฟฟ้า ท้ังการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 
หรือการผลิตไฟฟ้า  
3. มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาคณุภาพชีวิตของประชาชนและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าหรือการผลิตไฟฟ้า 

1. ขาดความยืดหยุ่นในการเบิกจา่ยเงินกองทุนในกรณีที่มีความจ าเปน็ต้อง
ใช้เงินกองทุนเพื่อด าเนินการเยียวยาเร่งด่วน 
2. การใช้เงินกองทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
และสิ่งแวดล้อมในชุมชนพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าจ ากัดใหเ้ฉพาะโครงการที่ได้รับ
การเสนอและพิจารณาอนุมัติแล้วเท่าน้ัน 

กองทุนสิ่งแวดล้อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  1. มีแหล่งเงินทุนที่แน่นอน หากมีมติเห็นชอบให้มีการจัดตั้งกองทุน 
ตามพระราชบัญญัติ ท้ังเงินสนับสนุนท่ีได้รับจากรัฐ และแหล่งที่มาอ่ืนๆ 
ตามที่ได้มีการเสนอในพระราชบัญญัต ิ
2. มีวัตถุประสงค์ทั้งเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานฯ ที่ไดร้ับผลกระทบจากการ
ด าเนินงานของท่าอากาศยานฯ และส่งเสรมิการพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน
รอบท่าอากาศยานฯ  

อยู่ในระหว่างการพิจารณาด าเนินการ จึงไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน ซึ่งอาจ 
มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขตามมติของรัฐสภา จึงจ าเป็นต้องรอให้ม ี
มติเห็นชอบ เพ่ือด าเนินการจดัตั้งกองทุนโดยสมบรูณ ์
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(3) ข้อมูลปฐมภูมิ 

การส ารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคมด้วยแบบสอบถาม ด าเนินการช่วงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 –  
15 มีนาคม พ.ศ. 2563 ช่วงวันที่ 6 – 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563 และช่วงวันที่ 8 -13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยได้ 
ท าการส ารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคมกลุ่มเป้าหมายในการศึกษา ที่เป็นผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการ โดยมี
กลุ่มเป้าหมายในการส ารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคมจ าแนกได้ 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว 2)  กลุ่มผู้น าชุมชน 
และ 3)  กลุ่มครัวเรือน โดยผู้ให้ข้อมูลต้องเป็นหัวหน้าครัวเรือน คู่สมรส หรือบุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้ว หรือ  
เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าครัวเรือน ทั้งนี้ ในการด าเนินการส ารวจข้อมูลของครัวเรือนเพิ่มเติมในช่วงวันที่  
8 -13 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ได้ด าเนินงานตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 ) เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีแนวทาง 
การสัมภาษณ์ครัวเรือน/สัมภาษณ์รายบุคคล ดังนี้ 

1. จัดท าแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 แจงนับเพื่อเตรียมลงพื้นที่จริง
เพื่อทวนสอบการแจงนับอีกครั้ง โดยหากมีช่องทางติดต่อสื่อสารครัวเรือนให้แจ้งนัดหมายล่วงหน้า  

2. ระบุชื่อพนักงานส ารวจข้อมูลและมีการคัดกรองเก่ียวกับความเสี่ยงต่าง ๆ  

3. ตลอดระยะเวลาระหว่างการสัมภาษณ์ให้เว้นระยะห่าง อย่างน้อย 2 เมตรและสวมอุปกรณ์
ป้องกันให้รัดกุม รวมทั้งแจ้งให้ผู้ให้ข้อมูลสวมใส่หน้ากาก ตลอดระยะเวลาการสัมภาษณ์ 

การเตรียมความพร้อมของชุมชน : ขั้นตอนนี้เป็นการด าเนินการเข้าพื้นที่โครงการเพื่อเตรียม 
ความพรอมของชุมชน เป็นการด าเนินงานโครงการในขั้นตอนแรกของการศึกษา จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโครงการไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้บริหารหน่วยงานระดับสูง ระดับจังหวัด และระดับ
ท้องถิ่น รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ได้รับรู้และเข้าใจข้อมูลการศึกษาของโครงการ 
รวมถึงขอรับทราบความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อโครงการ ในรูปแบบการพบปะ เพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นและปรึกษาหารือ 
เพื่อให้การด าเนินงานโครงการมีการวางแผนสอดคล้องกับแผนงานการบริหารพื้นที่ศึกษา ก่อนจะด าเนินการ
ปรึกษาหารือในรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการต่อไป 

นอกจากนี้ ยังเพิ่มเติมการด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมของชุมชนโดยรูปแบบและการด าเนินงาน 
ได้ปฏิบัติตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พ.ศ. 2562 ซึ่งมีกระบวนการมีส่วนร่วมและ
รับฟังความคิดเห็น ดังนี้ 

1) ผู้ที่รับผิดชอบจัดท ารายงานฯ จะต้องเข้าพื้นที่โครงการเพื่อเตรียมการก่อนการรับฟังความคิดเห็น 
(Preparation Process) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

1.1) เตรียมความพร้อมของชุมชนโดยให้ข้อมูลกับประชาชน (Public Information) ในประเด็น
รายละเอียดโคงการ และกติกาการับฟังความคิดเห็นของโครงการโดยเน้นการสื่อสารใน
รูปแบบที่ประชาชนสามารถเข้าใจได้ง่าย เช่น การจัตท าเป็น infographic คลิปสั้นๆ แผ่นพับ 
ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอต่อการแสดงความเห็น 
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1.2) วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Analysis) เพื่อก าหนดรูปแบบการมีส่วนร่วม 
ที่เหมาะสมกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม (Stakeholder Engagement) 

1.3) ปรึกษาหารือเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบการจัดรับฟังความเห็นที่เหมาะสมกับ
บริบทของพื้นที่ 

2) ผู้ที่รับผิดชอบจัดท ารายงานฯ ต้องด าเนินการตามกระบวนการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
อย่างน้อย 3 คร้ัง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

2.1) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่หนึ่ง : เป็นการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อ
ก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งรายละเอียด
โครงการ และการประเมินทางเลือกโครงการ เพื่อให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการน าเสนอประเด็นห่วงกังวลและแนวทาง 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลกับประชาชนและหน่วยงาน
ที่ เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการที่จะเกิดขึ้นและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งขอบเขตการศึกษาและการประเมินทางเลือก อีกทั้งยังเป็น
การน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นมาใช้ประกอบการศึกษา 
และการจัดท ารายงานฯ ให้ครบถ้วน ทั้งนี้ การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
คร้ังที่หนึ่งด าเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สผ. ก าหนด 

2.2) การรับฟังความคิดเห็นของประชาขนครั้งที่สอง : เป็นการจัดรับฟังความคิดเห็นในขั้นตอน
การประเมินและจัดท ารายงานฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม รวมทั้งรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อห่วงกังวลของกลุ่มเป้าหมายหลักอย่างรอบด้าน ทั้งนี้ การรับฟัง  
ความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่สองด าเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สผ ก าหนด โดย
ได้ด าเนินการเก็บรวมรวมข้อมูล โดยวิธีดังต่อไปนี้ 

• การประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย โดยการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth  interview)  

• การประชุมกลุ่ม (Group Discussion) 

• การสนทนากลุ่ม (Focus group)  

• การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนโดยแบบสอบถาม (Survey by Questionnaires) 

2.3) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่สาม : เป็นการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อทบทวน
ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติตตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบความถูกต้อง และความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ของร่างรายงานฯ รวมถึงน าเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม  
ต่อร่างรายงานฯ ดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจในร่างรายงานและมาตรการฯ ทั้งนี้ 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นให้น ามาปรับปรุงร่างรายงานฯ และ
มาตรการฯ และจะต้องผนวกไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานฯ ส าหรับส าหรับโครงการขนาดใหญ่
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และซับซ้อนอาจจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นในวงกว้าง โดยอาจพิจารณาใช้เทคนิค 
การมีส่วนร่วมอ่ืน ๆ ที่เหมาะสม ทั้งนี้ การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่สาม
ด าเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สผ ก าหนด 

สรุปกระบวนการรับฟังความคิดเห็นกรณีโครงการที่ต้องท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ 

อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง (EHIA) แสดงดังรูปที่ 3.8-8 

ส่วนจ านวนตัวอย่างที่ส ารวจได้ จ าแนกตามกลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ ระยะเวลาด าเนินการและวิธีการ  

ในการส ารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคมด้วยแบบสอบถาม รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-47 และภาพกิจกรรม 

การส ารวจภาคสนามของแต่ละกลุ่มดังรูปที่ 3.8-9 
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ที่มา : แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พ.ศ. 2562 

รูปที่ 3.8-8 แผนผังกระบวนการรับฟังความคิดเห็นกรณีโครงการที่ต้องท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการ กิจการหรือการด าเนินการที่อาจมี
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง (EHIA) 
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ตารางที่ 3.8-47 จ านวนตัวอย่างที่ส ารวจได้ จ าแนกตามกลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ ระยะเวลาด าเนินการและวิธีการในการส ารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคมด้วยแบบสอบถาม 

กลุ่ม กลุ่มเป้าหมาย ขอบเขตพ้ืนที ่ ระยะเวลาด าเนินการ วิธีการ 
จ านวน
ตัวอย่าง 
ตามแผน 

จ านวนตัวอย่าง 
ที่ส ารวจได้ 

1 กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว 
(Sensitive Receptor) 

(ศาสนสถาน/สถานศึกษา  
/สถานพยาบาล) 

พื้นที่เส้นเสยีงท่ีไดร้ับ
ผลกระทบ 

16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 – 15 
มีนาคม พ.ศ. 2563 

6 – 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

• การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) 

14 14 

2 กลุ่มผู้น าชุมชน พื้นที่เส้นเสยีงท่ีไดร้ับ
ผลกระทบ 

16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 – 15 
มีนาคม พ.ศ. 2563 

6 – 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

• การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) 

26 * 26  

3 กลุ่มครัวเรือน พื้นที่ NEF > 40 6 มกราคม – 15 มีนาคม พ.ศ. 
2563 และ 

6 – 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
8 – 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

• การส ามะโนประชากร (Census) 93 86 ** 

  พื้นที่  
NEF 30 - 40 

6 มกราคม – 15 มีนาคม พ.ศ. 
2563 และ 

6 – 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
8 – 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

• ค านวณจ านวนตัวอย่าง โดยใช้สูตร 
Taro Yamane ได้ไม่น้อยกว่า 344 
ตัวอย่าง เมื่อกระจายสัดส่วนตามพื้นที่ 
จ านวนตัวอย่างที่ได้ 354 ตัวอย่าง 

• การเลือกตัวอย่างโดยใช้พื้นที่ (Area 
Sampling) โดยจัดการท าแผนท่ีเก็บ
ตัวอย่าง ตามพื้นท่ีที่ไดร้ับผลกระทบ 
และแจกแจงของการสุม่ตัวอย่างดว้ย  

354 354 
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ตารางที่ 3.8-47 จ านวนตัวอย่างที่ส ารวจได้ จ าแนกตามกลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ ระยะเวลาด าเนินการและวิธีการในการส ารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคมด้วยแบบสอบถาม 

กลุ่ม กลุ่มเป้าหมาย ขอบเขตพ้ืนที ่ ระยะเวลาด าเนินการ วิธีการ 
จ านวน
ตัวอย่าง 
ตามแผน 

จ านวนตัวอย่าง 
ที่ส ารวจได้ 

  พื้นที่  
NEF < 30  
ถึงขอบเขต 
พื้นที่ศึกษา 

6 มกราคม – 15 มีนาคม พ.ศ. 
2563 และ 

6 – 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

การกระจายเก็บตัวอย่างตามสัดสว่น
ของพื้นที่ 

• ค านวณจ านวนตัวอย่าง โดยใช้สูตร 
Taro Yamane ได้ไม่น้อยกว่า 394 
ตัวอย่าง เมื่อกระจายสัดส่วนตามพื้นที่ 
จ านวนตัวอย่างที่ได้ 428 ตัวอย่าง 

• การเลือกตัวอย่างโดยใช้พื้นที่ (Area 
Sampling) โดยจัดการท าแผนท่ีเก็บ
ตัวอย่าง ตามพื้นท่ีที่ไดร้ับผลกระทบ 
และแจกแจงของการสุม่ตัวอย่างดว้ย
การกระจายเก็บตัวอย่างตามสัดสว่น
ของพื้นที่  

428 428 

รวม 915 908 
หมายเหตุ :  *  เนื่องจากหมู่บ้านในพื้นที่เส้นเสียงที่ได้รับผลกระทบบางแห่งไม่มีการจัดตั้งนิติบุคคลและไม่มีประธานหมู่บ้าน จ านวน 5 แห่ง จ านวนตัวอย่างของกลุ่มผู้น าชุมชนจึงมีเพียง 26 ตัวอย่าง  

** จากการลงพื้นที่ส ารวจสามารถรวบรวมข้อมูลของกลุ่มครัวเรือนในพื้นที่ NEF ≥ 40 ได้จ านวน 86 ราย ส่วนที่ไม่สามารถส ารวจข้อมูลได้อีก 7 ราย มีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-56 
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(1) กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว * 

   
(2) กลุ่มผู้น าชุมชน * 

   
(3) กลุ่มครัวเรือน * 

   
(4) การส ารวจในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 )  

ระหว่างวันที่ 8 -13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
หมายเหตุ :  *  ภาพการลงพื้นที่ส ารวจระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 – 15 มีนาคม พ.ศ. 2563 และระหว่างวันที่ 6 – 13 มิถุนายน 

พ.ศ. 2563  ซ่ึงเป็นช่วงที่ยังไม่มีการประกาศระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ
ความผิดกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ 
พ.ศ.2558 ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 พ.ศ.2564 โดยได้มีการก าหนด
มาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ที่ส าคัญคือการให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า เพื่อลดความเสี่ยง 
จากการติดเช้ือและป้องกันมิให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ และจ ากัดวงในการระบาดของโรคโควิด-19 ประกาศ ณ วันที่ 31 
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

รูปที่ 3.8-9 ภาพบางส่วนของกิจกรรมการส ารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยใช้แบบสอบถาม 
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(2.1) กลุ่มพื้นที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เส้นเสียง 

จากการลงพื้นที่ส ารวจกลุ่มพื้นที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ NEF ≥40 

และพื้นที่ NEF 30 – 40  จ านวน 14 แห่ง รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-48 และรูปที่ 3.8-10 

ตารางที่ 3.8-48 ผลการส ารวจกลุ่มพื้นที่อ่อนไหวที่ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เส้นเสียง 

ล าดับ หน่วยงาน 
ต าแหน่งใน
หน่วยงาน 

ประเภท 
พื้นที่อ่อนไหว 

ระยะห่างจาก
พื้นที่โครงการ 
(กิโลเมตร) 

พื้นที่ NEF > 40   

1 วัดสระแก้ว ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง เจ้าอาวาส ศาสนสถาน 1.77 

2 โรงเรียนวัดสระแก้ว ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ผู้อ านวยการ สถานศึกษา 2.73 

3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงส่องหล้า 3  
ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 

หัวหน้าศูนย์ฯ สถานศึกษา 2.62 

4 รพ.สต.บ้านสระแก้ว ต.ส านักท้อน  
อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 

เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข 
ช านาญการ 

สถานพยาบาล 2.62 

พื้นที่ NEF 30 - 40   

1 วัดสมบูรณาราม ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง เจ้าอาวาส ศาสนสถาน 5.10 

2 วัดส านักกะท้อน ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ผู้ช่วยเจ้าอาวาส * ศาสนสถาน 7.15 

3 โรงเรียนวัดสมบูรณาราม ต.ส านักท้อน  
อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 

ผู้อ านวยการ สถานศึกษา 6.26 

4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 

หัวหน้าศูนย์ฯ  สถานศึกษา 6.26 

5 โรงเรียนวัดส านักกะท้อน ต.ส านักท้อน  
อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 

ผู้อ านวยการ สถานศึกษา 1.87 

6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านส านักท้อน  
ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 

หัวหน้าศูนย์ฯ สถานศึกษา 1.75 

7 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช  
ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 

ครู * สถานศึกษา 8.56 

8 โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา ต.ส านักท้อน  
อ.บ้านฉาง จ.ระยอง  

ผู้อ านวยการ สถานศึกษา 8.58 

9 รพ.สต.บ้านคลองบางไผ่ ต.ส านักท้อน  
อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 

นักวิชาการสาธารณสุข 
ช านาญการ * 

สถานพยาบาล 5.21 

10 รพ.สต.บ้านเขาครอก ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง พยาบาลวิชาชีพ
ปฏิบัติการ * 

สถานพยาบาล 1.48 

หมายเหต ุ:  *  ได้รับมอบหมายจากหวัหน้า/ผู้อ านวยการ หรือผู้มีอ านาจในหนว่ยงานนั้น 
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ที่มา : จัดท าโดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด, พ.ศ. 2564 
รูปที่ 3.8-10  ต าแหน่งพื้นที่อ่อนไหวที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เส้นเสียง  
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1) ศาสนสถาน 

การส ารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคมของกลุ่มพื้นที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ
ผลกระทบในพื้นที่เส้นเสียงที่เป็นศาสนสถาน จ านวน 3 ราย มีรายละเอียดผลการศึกษาดังนี้ 

วัดสระแก้ว 

ผู้ให้ข้อมูลเป็นเจ้าอาวาสวัดสระแก้วและด ารงต าแหน่งเจ้าคณะต าบลส านักท้อน อายุ 55 ปี 
ด ารงต าแหน่งมาแล้ว 3 ปี อยู่ที่วัดนี้เป็นระยะเวลา 20 ปี ไม่ได้ระบุภูมิล าเนาเดิมแต่อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้ 16 -20 ปี  
จากการสัมภาษณ์ พบว่า วัดสระแก้วมีพระสงฆ์จ านวน 8 รูป ศาสนสถานแห่งนี้ก่อตั้งมาแล้วประมาณ 50 ปี มีจ านวน
ผู้มาเยือนศาสนสถานแห่งนี้เฉลี่ย 80 - 100 คนต่อวัน โดยมาประกอบกิจกรรมทางศาสนาทั้งหมด 

ปัจจุบันสภาพสังคมในพื้นที่ชุมชนซึ่งเป็นที่ตั้งของศาสนสถานแห่งนี้ ผู้ให้ข้อมูลระบุว่า 
ปัญหายาเสพติดได้รับผลกระทบระดับปานกลาง ปัญหาการว่างงาน/ตกงานได้รับผลกระทบระดับน้อย และปัญหา  
การเพิ่มจ านวนของคนต่างถิ่นเข้ามาในพื้นที่ได้รับผลกระทบระดับปานกลาง ชุมชนที่อยู่อาศัยมีความสามัคคี 
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่ในระดับปานกลาง การเข้าร่วมกิจกรรมส าคัญตามประเพณี การช่วยเหลือกิจกรรม
สาธารณประโยชน์มีบ้างเป็นคร้ังคราว (1 - 6 เดือน/ครั้ง แต่ไม่เกิน 5 คร้ัง/ปี) มีความพึงพอใจต่อสภาพทั่วไปในชุมชน 
(ผู้ให้ข้อมูลสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้) ได้แก่ การคมนาคมสะดวก และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน แต่ไม่พอใจต่อสภาพทั่วไปในชุมชน (ผู้ให้ข้อมูลสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้) ได้แก่ การจราจร
ติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วน ปัจจุบันมีผลกระทบเกี่ ยวกับปัญหาเสียงดังรบกวนอยู่ ในระดับปานกลาง สาเหตุ 
เกิดจากการจราจร/ยานพาหนะ ปัญหาฝุ่นละออง/ควัน/เขม่าได้รับผลกระทบระดับปานกลาง สาเหตุเกิดจากไอเสีย
ของยานพาหนะ ปัญหาสภาพการจราจรได้รับผลกระทบระดับน้อย สาเหตุเกิดจากปริมาณยานพาหนะหนาแน่น ทั้งนี้
ผู้ให้ข้อมูลไม่มีประสบการณ์การเดินทางบริเวณพื้นที่โดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา  

ผู้ให้ข้อมูลระบุว่า การให้บริการด้านสาธารณสุขของภาครัฐในพื้นที่มีความเพียงพอ  
ไม่มีปัญหาการใช้บริการด้านสาธารณสุข เมื่อเจ็บป่วย (ผู้ให้ข้อมูลสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้)  
จะเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ  แหล่งน้ าดื่มซื้อน้ าบรรจุขวดถัง แหล่งน้ าใช้ คือ น้ าประปา และ  
ไม่มีปัญหาด้านคุณภาพและปริมาณของน้ าดื่มและน้ าใช้ ส าหรับการก าจัดขยะมีหน่วยงานท้องถิ่น (อบต.) รวบรวม  
ไปก าจัด ผู้ให้ข้อมูลมีความพึงพอใจสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบในระดับมาก 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ (ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ  
ในประเด็นนี้) ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่ารับทราบว่ามีโครงการมาก่อนแล้วโดยทราบจาก เอกสารเผยแพร่/แผ่นพับ/
โปสเตอร์ และอินเตอร์เน็ต/เว็บไซต์โครงการ พร้อมแสดงความเห็นว่าการเผยแพร่ข่าวสารข้อมู ลของโครงการเป็น
สิ่งจ าเป็น เพราะต้องการทราบข่าวสารมากขึ้นและต้องการรับทราบข้อมูลล่าสุด โดยต้องการทราบความก้าวหน้า  
ในการศึกษาของโครงการ วิธีการที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการ คือ การจัดประชุม 

ความคิดเห็นต่อโครงการในระยะก่อสร้าง ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่ าไม่ได้รับผลกระทบ 
ทั้งทางบวกและทางลบ ความคิดเห็นต่อโครงการในระยะด าเนินการ ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าได้รับผลกระทบด้านบวก 
(ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้) คือ ด้านเศรษฐกิจ (เช่น รายได้ การประกอบอาชีพ  
ความเจริญ การค้าขาย การส่งเสริมการท่องเที่ยว การลงทุน) และด้านสังคม (เช่น ประหยัดเวลาในการเดินทาง  
มีความปลอดภัยในการเดินทาง) ทั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่มีความวิตกกังวลต่อโครงการ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
โครงการ ว่าอาจก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และสังคม โดยได้รับผลกระทบเชิงลบเก่ียวกับมลพิษทาง
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อากาศในระดับปานกลาง ได้รับผลกระทบเชิงบวกเกี่ยวกับการจ้างงาน รายได้ และกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์/กิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในระดับปานกลาง 

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
ในระยะก่อสร้าง 8 ประเด็นหลัก ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าครอบคลุมและเพียงพอ ความคิดเห็นในระยะด าเนินการ 
9 ประเด็นหลัก ผู้ให้สัมภาษณ์มึความเห็นว่าครอบคลุมและเพียงพอแล้ว โดยภาพรวมของร่างมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าครอบคลุมและเพียงพอทั้ง ในระยะก่อสร้าง 
และระยะด าเนินการ ทั้งนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่มีข้อเสนอแนะใดๆ เพิ่มเติม 

วัดสมบูรณาราม 

ผู้ให้ข้อมูลเป็นเจ้าอาวาสวัดสมบูรณาราม อายุ 85 ปี ระดับการศึกษาสูงสุด คือ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ด ารงต าแหน่งมาแล้ว 8 ปี ย้ายมาจากจังหวัดนครสวรรค์ และอาศัยอยู่ใ นพื้นที่นี้
ประมาณ 16-20 ปี จากการสัมภาษณ์ พบว่า วัดสมบูรณารามมีพระสงฆ์จ านวน 9 รูป ศาสนสถานแห่งนี้ก่อตั้งมาแล้ว
มากกว่า 50 ปี มีจ านวนผู้มาเยือนศาสนสถานแห่งนี้เฉลี่ย 20 คนต่อวัน โดยมาประกอบกิจกรรมทางศาสนาทั้งหมด  

ปัจจุบันสภาพสังคมในพื้นที่ชุมชนซึ่งเป็นที่ตั้งของศาสนสถานแห่งนี้ ผู้ให้ข้อมูลระบุว่า
ปัญหาน้ าประปาได้รับผลกระทบระดับน้อย และปัญหาการเพิ่มจ านวนของคนต่างถิ่นเข้ามาในพื้นที่ได้รับผลกระทบ
ระดับมาก ชุมชนที่อยู่อาศัยมีความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่ในระดับมาก  การเข้าร่วมกิจกรรมส าคัญ 
ตามประเพณี การช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณประโยชน์มีเป็นประจ า (เดือนละครั้ง) มีความพึงพอใจต่อสภาพทั่วไป  
ในชุมชน (ผู้ให้ข้อมูลสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้) ได้แก่ สภาพแวดล้อมที่ดี และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ปัจจุบันมีผลกระทบเกี่ยวกับปัญหาสภาพการจราจรอยู่ในระดับปานกลาง สาเหตุเกิดจากปริมาณ
ยานพาหนะหนาแน่น ทั้งนี้ผู้ให้ข้อมูลมีประสบการณ์การเดินทางบริเวณพื้นที่โดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา  
แต่ไม่ได้รับผลกระทบในการเดินทาง และเคยเดินทางเข้าสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาโดยรถยนต์ส่วนตัว  

ผู้ให้ข้อมูลระบุว่า การให้บริการด้านสาธารณสุขของภาครัฐในพื้นที่มีความเพียงพอ  
ไม่มีปัญหาการใช้บริการด้านสาธารณสุข เมื่อเจ็บป่วย (ผู้ให้ข้อมูลสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้)  
จะเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ  แหล่งน้ าดื่มซื้อน้ าบรรจุขวดถัง แหล่งน้ าใช้ คือ น้ าประปา และ 
ไม่มีปัญหาด้านคุณภาพและปริมาณของน้ าดื่มและน้ าใช้ ส าหรับการก าจัดขยะมีหน่วยงานท้องถิ่น (อบต.) รวบรวม  
ไปก าจัด ผู้ให้ข้อมูลมีความพึงพอใจสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบในระดับปานกลาง 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่ารับทราบว่ามีโครงการมาก่อน
แล้ว โดยทราบจาก (ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้) เอกสารเผยแพร่/แผ่นพับ/โปสเตอร์ 
พร้อมแสดงความเห็นว่าการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลของโครงการเป็นสิ่งจ าเป็น เพราะต้องการทราบข่าวสารมากขึ้น
และต้องการรับทราบข้อมูลล่าสุด โดยต้องการทราบความก้าวหน้าในการศึกษาของโครงการ วิธีการที่เหมาะสม  
ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการ คือ การจัดประชุม 

ความคิดเห็นต่อโครงการในระยะก่อสร้าง ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าไม่ได้รับผลกระทบ 
ทั้งทางบวกและทางลบ ความคิดเห็นต่อโครงการในระยะด า เนินการ ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าไม่ได้รับผลกระทบ 
ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่มีความวิตกกังวลต่อโครงการ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ 
ว่าอาจก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม สุขภาพและสังคม โดยแสดงความคิดเห็นว่าคงไม่ได้รับผลกระทบเชิงลบ 
แต่ได้รับผลกระทบเชิงบวกด้านกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์/กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในระดับปานกลาง 
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ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
ในระยะก่อสร้าง 8 ประเด็นหลัก ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าครอบคลุมและเพียงพอ ความคิดเห็นในระยะด าเนินการ 
9 ประเด็นหลัก ผู้ให้สัมภาษณ์มึความเห็นว่าครอบคลุมและเพียงพอแล้ว โดยภาพรวมของร่างมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าครอบคลุมและเพียงพอทั้งในระยะก่อสร้าง 
และระยะด าเนินการ ทั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่มีข้อเสนอแนะใดๆ เพิ่มเติม 

วัดส านักกะท้อน 

ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดส านักกะท้อน อายุ 76 ปี ระดับการศึกษาสูงสุด คือ 
ประถมศึกษา ด ารงต าแหน่งมาแล้ว 12 ปี เท่ากับระยะเวลาที่ปฏิบัติธรรมที่วัดแห่งนี้ ย้ายมาจากจังหวัดฉะเชิงเทรา 
เป็นระยะเวลา 11-15 ปี จากการสัมภาษณ์ พบว่า วัดส านักกะท้อนมีพระสงฆ์จ านวน 10 รูป ศาสนสถานแห่งนี้ก่อตั้ง
มาเป็นระยะเวลา 30 ปี จ านวนผู้มาศาสนสถานโดยเฉลี่ยประมาณ 10 คน/วัน โดยมาประกอบกิจกรรมทางศาสนา  
50 คน/วัน จ านวนอาคารภายในบริเวณพื้นที่ศาสนสถานมี 6 อาคาร ได้แก่ โบสถ์ 1 ชั้น 1 อาคาร กุฏิ 2 ชั้น 3 อาคาร 
ศาลาเอนกประสงค์ 1 ชั้น 1 อาคาร และเมรุ 1 ชั้น 1 อาคาร ส าหรับวัสดุในการท าหลังคาใช้กระเบื้องคอนกรีต 

ปัจจุบันสภาพสังคมในพื้นที่ชุมชนซึ่งเป็นที่ตั้งของศาสนสถานแห่งนี้ ผู้ให้ข้อมูลระบุว่าปัญหา
ไฟฟ้าได้รับผลกระทบในระดับมาก และปัญหาน้ าประปาได้รับผลกระทบระดับน้อย ชุมชนที่อยู่อาศัยมีความสามัคคี 
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่ในระดับมาก การเข้าร่วมกิจกรรมส าคัญตามประเพณี การช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณประโยชน์มี
เป็นประจ า (เดือนละครั้ง) มีความพึงพอใจต่อสภาพทั่วไปในชุมชน (ผู้ให้ข้อมูลสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้) 
ได้แก่ สภาพแวดล้อมที่ดี การคมนาคมสะดวก ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น ทั้งนี้   
ผู้ให้ข้อมูลไม่มีประสบการณ์การเดินทางบริเวณพื้นที่โดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา  

ผู้ให้ข้อมูลระบุว่า การให้บริการด้านสาธารณสุขของภาครัฐในพื้นที่มีความเพียงพอ  
ไม่มีปัญหาการใช้บริการด้านสาธารณสุข เมื่อเจ็บป่วย (ผู้ให้ข้อมูลสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้)  
จะเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ  แหล่งน้ าดื่มซื้อน้ าบรรจุขวดถัง แหล่งน้ าใช้ คือ น้ าประปา และ  
ไม่มีปัญหาด้านคุณภาพและปริมาณของน้ าดื่มและน้ าใช้ ส าหรับการก าจัดขยะมีหน่วยงานท้องถิ่น (อบต.) รวบรวม  
ไปก าจัด ผู้ให้ข้อมูลมีความพึงพอใจสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบในระดับมาก 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่ารับทราบว่ามีโครงการ มาก่อน
แล้ว โดยทราบจาก (ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้) ประธาน/คณะกรรมการ/ผู้น าชุมชน 
พร้อมแสดงความเห็นว่าการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลของโครงการเป็นสิ่งจ าเป็น เพราะต้องการทราบข่าวสารมากขึ้น
และต้องการรับทราบข้อมูลล่าสุด โดยต้องการทราบความก้าวหน้าในการศึกษาของโครงการ วิธีการที่เหมาะสมในการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการ คือ แจ้งผ่านผู้น าชุมชน 

ความคิดเห็นต่อโครงการในระยะก่อสร้าง ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าไม่ได้รับผลกระทบทั้ง
ทางบวกและทางลบ ความคิดเห็นต่อโครงการในระยะด าเนินการ ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าไม่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวก
และทางลบ ทั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่มีความวิตกกังวลต่อโครงการ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ ว่าอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม สุขภาพและสังคม โดยแสดงความคิดเห็นว่าคงไม่ได้รับผลกระทบเชิงลบ แต่ได้รับ
ผลกระทบเชิงบวกด้านรายได้ในระดับปานกลาง 

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
ในระยะก่อสร้าง 8 ประเด็นหลัก ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าครอบคลุมและเพียงพอ ความคิดเห็นในระยะด าเนินการ 
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9 ประเด็นหลัก ผู้ให้สัมภาษณ์มึความเห็นว่าครอบคลุมและเพียงพอแล้ว โดยภาพรวมของร่างมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าครอบคลุมและเพียงพอทั้งในระยะก่อสร้าง 
และระยะด าเนินการ ทั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่มีข้อเสนอแนะใดๆ เพิ่มเติม 

2) สถานศึกษา 

การส ารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจสัมคมของกลุ่มพื้นที่ อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ
ผลกระทบในพื้นที่เส้นเสียงที่เป็นสถานศึกษา จ านวน 8 ราย มีรายละเอียดผลการศึกษาดังนี้ 

โรงเรียนวัดสระแก้ว 

ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสระแก้ว เพศหญิง อายุ 46 ปี นับถือศาสนาพุทธ ระดับ
การศึกษาสูงสุด คือ สูงกว่าปริญญาตรี ด ารงต าแหน่งเป็นระยะเวลา 10 ปี ปฏิบัติงานในที่แห่งนี้เป็นระยะเวลา 20 ปี  
ย้ายมาจากจังหวัดตรัง ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ประมาณ 5-10 ปี จากการสัมภาษณ์ เปิดการเรียนการสอนในระดับ
อนุบาล 2 - ม.3 จ านวนครู 25 คน จ านวนนักเรียน 477 คน สถานศึกษาก่อตั้งมาแล้ว 52 ปี ในบริเวณพื้นที่สถานศึกษา 
มีจ านวน 7 อาคาร ได้แก่ อาคารเรียนจ านวน 2 - 3 ชั้น 4 อาคาร โรงอาหารจ านวน 1 ชั้น 1 อาคาร อาคารเอนกประสงค์
จ านวน 1 ชั้น 1 อาคาร และส านักงานจ านวน 1 ชั้น 1 อาคาร วัสดุของหลังคาอาคารใช้พื้นคอนกรีต เสริมเหล็ก 

ปัจจุบันสภาพสังคมในพื้นที่ชุมชนซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานศึกษาแห่งนี้ ผู้ให้ข้อมูลระบุว่า
ปัญหาการว่างงาน/ตกงานได้รับผลกระทบระดับปานกลาง และปัญหาการเพิ่มจ านวนของคนต่างถิ่นเข้ามาในพื้นที่
ได้รับผลกระทบระดับน้อย ชุมชนที่อยู่อาศัยมีความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่ในระดับมาก การเข้าร่วมกิจกรรม
ส าคัญตามประเพณี การช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณประโยชน์มีเป็นประจ า (เดือนละครั้ง) มีความพึงพอใจต่อสภาพ
ทั่วไปในชุมชน (ผู้ให้ข้อมูลสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้) ได้แก่ การคมนาคมสะดวก ความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสการขยายธุรกิจ และเศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น ปัจจุบันมีผลกระทบเกี่ยวกับปัญหาเสียงดัง
รบกวนอยู่ในระดับปานกลาง สาเหตุเกิดจากการจราจร/ยานพาหนะ ทั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลไม่มีประสบการณ์การเดินทาง
บริเวณพื้นที่โดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา  

ผู้ให้ข้อมูลระบุว่า การให้บริการด้านสาธารณสุขของภาครัฐในพื้นที่มีความเพียงพอ  
ไม่มีปัญหาการใช้บริการด้านสาธารณสุข เมื่อเจ็บป่วย (ผู้ให้ข้อมูลสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้)  
จะเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ  แหล่งน้ าดื่มซื้อน้ าบรรจุขวดถัง แหล่งน้ าใช้ คือ น้ าประปา และ  
ไม่มีปัญหาด้านคุณภาพและปริมาณของน้ าดื่มและน้ าใช้ ส าหรับการก าจัดขยะมีหน่วยงานท้องถิ่น (อบต.) รวบรวม 
ไปก าจัด ผู้ให้ข้อมูลมีความพึงพอใจสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบในระดับมาก 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่ารับทราบว่ามีโครงการ มาก่อน
แล้ว โดยทราบจาก (ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้) เจ้าหน้าที่ของโครงการ/เจ้าหน้าที่
กองทัพเรือ และเอกสารเผยแพร่/แผ่นพับ/โปสเตอร์ พร้อมแสดงความเห็นว่าการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลของโครงการ
เป็นสิ่งจ าเป็น เพราะต้องการทราบข่าวสารมากข้ึนและต้องการรับทราบข้อมูลล่าสุด โดยต้องการทราบความก้าวหน้า
ในการศึกษาของโครงการ วิธีการที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการ คือ จัดประชุม 

ความคิดเห็นต่อโครงการในระยะก่อสร้าง ผู้ ให้สัมภาษณ์ระบุว่าไม่ได้รับผลกระทบ 
ทั้งทางบวกและทางลบ ความคิดเห็นต่อโครงการในระยะด าเนินการ ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าไม่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวก
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และทางลบ ทั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่มีความวิตกกังวลต่อโครงการ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ ว่าอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม สุขภาพและสังคม โดยแสดงความคิดเห็นว่าคงไม่ได้รับผลกระทบทั้งเชิงลบและเชิงบวก 

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
ในระยะก่อสร้าง 8 ประเด็นหลัก ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าครอบคลุมและเพียงพอ ความคิดเห็นในระยะด าเนินการ 
9 ประเด็นหลัก ผู้ให้สัมภาษณ์มึความเห็นว่าครอบคลุมและเพียงพอแล้ว โดยภาพรวมของร่างมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าครอบคลุมและเพียงพอทั้งในระยะก่อสร้าง 
และระยะด าเนินการ ทั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่มีข้อเสนอแนะใดๆ เพิ่มเติม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงส่องหล้า 3 

ผู้ให้ข้อมูลเป็นหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงส่องหล้า 3 เพศหญิง อายุ 41 ปี นับถือศาสนา
พุทธ ระดับการศึกษาสูงสุด คือ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด ารงต าแหน่งเป็นระยะเวลา 3 ปี ปฏิบัติงานในที่แห่งนี้  
เป็นระยะเวลา 18 ปี อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้ตั้งแต่เกิด จากการสัมภาษณ์ เปิดการเรียนการสอนในระดับเตรียมอนุบาล
จ านวนครู 3 คน จ านวนเจ้าหน้าที่ 1 คน จ านวนนักเรียน 47 คน สถานศึกษาก่อตั้งมาแล้ว 30 ปี ในบริเวณพื้นที่
สถานศึกษามีจ านวน 2 อาคาร ได้แก่ อาคารเรียนจ านวน 1 ชั้น 2 อาคารวัสดุของหลังคาอาคารใช้พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ปัจจุบันสภาพสังคมในพื้นที่ชุมชนซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานศึกษาแห่งนี้ ผู้ให้ข้อมูลระบุว่า
ปัญหาการเพิ่มจ านวนของคนต่างถิ่นเข้ามาในพื้นที่ได้รับผลกระทบระดับปานกลาง ชุมชนที่อยู่อาศัยมีความสามัคคี 
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่ในระดับมาก การเข้าร่วมกิจกรรมส าคัญตามประเพณี การช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณประโยชน์
มีบ้างเป็นครั้งคราว (1-6 เดือนครั้ง แต่ไม่เกิน 5 ครั้ง/ปี) มีความพึงพอใจต่อสภาพทั่วไปในชุมชน (ผู้ให้ข้อมูลสามารถ
ตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้) ได้แก่ การคมนาคมสะดวก และมีโอกาสขยายธุรกิจ แต่ไม่พอใจต่อสภาพทั่วไป  
ในชุมชน (ผู้ให้ข้อมูลสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้) ได้แก่ การจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วน ปัจจุบัน 
มีผลกระทบเกี่ยวกับปัญหาขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลอยู่ในระดับน้อย สาเหตุเกิดจากขยะตกค้าง/ไม่มาจัดเก็บ ทั้งนี้  
ผู้ให้ข้อมูลมีประสบการณ์การเดินทางบริเวณพื้นที่โดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา แต่ไม่ได้รับผลกระทบในการ
เดินทาง และเคยเดินทางเข้าสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาโดยรถยนต์ส่วนตัว  

ผู้ให้ข้อมูลระบุว่า การให้บริการด้านสาธารณสุขของภาครัฐในพื้นที่มีความเพียงพอ  
ไม่มีปัญหาการใช้บริการด้านสาธารณสุข เมื่อเจ็บป่วย (ผู้ให้ข้อมูลสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้)  
จะเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ  แหล่งน้ าดื่มได้จากน้ าประปาผ่านเครื่องกรองน้ า แหล่งน้ าใช้  
คือ น้ าประปา และไม่มีปัญหาด้านคุณภาพและปริมาณของน้ าดื่มและน้ าใช้ ส าหรับการก าจัดขยะมีหน่วยงานท้องถิ่น 
(อบต.) รวบรวมไปก าจัด ผู้ให้ข้อมูลมีความพึงพอใจสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบในระดับปานกลาง 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่ารับทราบว่ามีโครงการ มาก่อน
แล้ว โดยทราบจาก (ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้ ) เจ้าหน้าที่ของโครงการ/เจ้าหน้าที่
กองทัพเรือ และอินเตอร์เน็ต/เว็บไซต์โครงการ พร้อมแสดงความเห็นว่าการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลของโครงการ  
เป็นสิ่งจ าเป็น เพราะต้องการทราบข่าวสารมากข้ึนและต้องการรับทราบข้อมูลล่าสุด โดยต้องการทราบความก้าวหน้า
ในการศึกษาของโครงการ วิธีการที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการ คือ ส่งเอกสารให้ถึงบ้าน 

ความคิดเห็นต่อโครงการในระยะก่อสร้าง ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าไม่ได้รับผลกระทบ 
ทั้งทางบวกและทางลบ ความคิดเห็นต่อโครงการในระยะด าเนินการ ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าได้รับผลกระทบด้านบวก 
(ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้) ผลกระทบด้านบวกที่ได้รับ คือ ด้านเศรษฐกิจ (เช่น รายได้ 
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การประกอบอาชีพ ความเจริญ การค้าขาย ผลกระทบด้านลบที่ได้รับ คือ ด้านสิ่งแวดล้อม (เช่น ผลกระทบเรื่องเสียง 
ไอน้ ามัน เขม่า ฝุ่นละออง การจราจร อุบัติเหตุ การใช้น้ า ไฟฟ้า น้ าเสีย ขยะ) ด้านสุขภาพ (เช่น การสูญเสียการได้ยิน 
ความเครียด ความวิตกกังวล นอนไม่หลับ ปวดศีรษะ ภูมิแพ้) 

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
ในระยะก่อสร้าง 8 ประเด็นหลัก ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าครอบคลุมและเพียงพอ ความคิดเห็นในระยะด าเนินการ 
9 ประเด็นหลัก ผู้ให้สัมภาษณ์มึความเห็นว่าครอบคลุมและเพียงพอแล้ว โดยภาพรวมของร่างมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าครอบคลุมและเพียงพอทั้งในระยะก่อสร้าง 
และระยะด าเนินการ ทั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่มีข้อเสนอแนะใดๆ เพิ่มเติม 

โรงเรียนวัดสมบูรณาราม 

ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสมบูรณาราม เพศหญิง อายุ 56 ปี นับถือศาสนา
พุทธ ระดับการศึกษาสูงสุด คือ สูงกว่าปริญญาตรี ด ารงต าแหน่งเป็นระยะเวลา 3 ปี ปฏิบัติงานในที่แห่งนี้  
เป็นระยะเวลา 25 ปี ย้ายมาจากจังหวัดสุโขทัย จากการสัมภาษณ์ หน่วยงานต้นสังกัด สปฐ. เปิดการเรียนการสอน  
ในระดับอนุบาล 1 - ป.6 จ านวนครู 14 คน จ านวนนักเรียน 200 คน สถานศึกษาก่อตั้งมาแล้ว 80 ปี ในบริเวณพื้นที่
สถานศึกษามีจ านวน 3 อาคาร ได้แก่ อาคารเรียน 2 ชั้น จ านวน 2 อาคาร และอาคารอเนกประสงค์ชั้นเดียว จ านวน  
1 อาคาร วัสดุของหลังคาอาคารใช้พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ปัจจุบันสภาพสังคมในพื้นที่ชุมชนซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานศึกษาแห่งนี้ ผู้ให้ข้อมูลระบุว่า
ปัญหาไฟฟ้าได้รับผลกระทบในระดับน้อย ปัญหายาเสพติดได้รับผลกระทบระดับน้อย การประทุษร้ายต่อทรัพย์  
อาทิ ลักขโมย ได้รับผลกระทบระดับปานกลาง การประทุษร้ายต่อร่างกาย อาทิ ทะเลาะวิวาท ได้รับผลกระทบ  
ระดับน้อย ความแออัดในชุมชนได้รับผลกระทบระดับปานกลาง การว่างงาน/ตกงานได้รับผลกระทบระดับน้อย  
การเพิ่มของคนต่างถิ่นเข้ามาในพื้นที่ได้รับผลกระทบระดับน้อย ชุมชนที่อยู่อาศัยมีความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลอยู่
ในระดับมาก การเข้าร่วมกิจกรรมส าคัญตามประเพณี การช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณประโยชน์เป็นประจ า  
(เดือนละครั้ง) ความพึงพอใจต่อสภาพทั่วไปในชุมชน ได้แก่ (ผู้ให้ข้อมูลสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้) 
ได้แก่ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สภาพแวดล้อมดี ปัจจุบันมีผลกระทบเกี่ยวกับปัญหาเสียงดังรบกวน  
ในระดับมากที่สุด สาเหตุเกิดจากการจราจร/ยานพาหนะ ฝุ่นละออง/ควัน/เขม่าได้รับผลกระทบระดับปานกลาง 
สาเหตุจากการจราจร ขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูล ได้รับผลกระทบระดับน้อย สาเหตุจากขยะตกค้าง/ไม่มาจัดเก็บ  
การระบายน้ า/น้ าท่วมขัง ได้รับผลกระทบระดับปานกลาง สาเหตุจากท่อระบายน้ าอุดตัน สภาพการจราจร ได้รับ
ผลกระทบระดับมากสาเหตุจากปริมาณยานพาหนะหนาแน่น ทั้ งนี้ผู้ให้ข้อมูลไม่มีประสบการณ์การเดินทางบริเวณ
พื้นที่โดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 

ผู้ให้ข้อมูลระบุว่า การให้บริการด้านสาธารณสุขของภาครัฐในพื้นที่มีความเพียงพอ  
ไม่มีปัญหาการใช้บริการด้านสาธารณสุข เมื่อเจ็บป่วย (ผู้ให้ข้อมูลสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้)  
จะเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ  แหล่งน้ าดื่มได้จากน้ าประปาผ่านเครื่องกรองน้ า แหล่งน้ าใช้ คือ 
น้ าประปา และไม่มีปัญหาด้านคุณภาพและปริมาณของน้ าดื่มและน้ าใช้ ส าหรับการก าจัดขยะมีหน่วยงานท้องถิ่น 
(อบต.) รวบรวมไปก าจัด ผู้ให้ข้อมูลมีความพึงพอใจสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบในระดับปานกลาง 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ ผู้ ให้สัมภาษณ์ระบุว่ารับทราบว่ามีโครงการ  
มาก่อนแล้ว โดยทราบจาก (ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้) เจ้าหน้าที่ของโครงการ/เจ้าหน้าที่

Draft Version

Subject to changes and approval by the Government of Thailand



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบา้นฉาง จังหวัดระยอง 

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-457 
 

กองทัพเรือ และเพื่อนบ้าน/คนรู้จัก  พร้อมแสดงความเห็นว่าการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลของโครงการเป็นสิ่งจ าเป็น  
เพราะต้องการทราบข้อมูลที่แท้จริง และต้องการทราบความก้าวหน้าในการศึกษาโครงการ โดยต้องการทราบกิจกรรม
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน วิธีการที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการ คือ การจัดประชุม 

ความคิดเห็นต่อโครงการในระยะก่อสร้าง ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าได้รับผลกระทบทางลบ 
คือ ด้านสิ่งแวดล้อม (เช่น น้ าเสีย น้ าท่วม การจราจร ถนนช ารุด อุบัติเหตุจากการขนส่ง จราจร ขยะ ทัศนียภาพ ฯลฯ) 
ด้านสุขภาพ (เช่น ฝุ่นละอองจากการขนส่งวัสดุก่อสร้าง ความเครียด ความวิตกกังวล นอนไม่หลับ ปวดศีรษะ ภูมิแพ้)
ความคิดเห็นต่อโครงการในระยะด าเนินการ ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ผลกระทบ
ด้านบวกที่ได้รับ คือ ด้านเศรษฐกิจ (เช่น รายได้ การประกอบอาชีพ ความเจริญ การค้าขาย การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
การลงทุน) ด้านสังคม (เช่น ประหยัดเวลาในการเดินทาง มีความปลอดภัยในการเดินทาง) ผลกระทบด้านลบที่ได้รับ 
คือ ด้านสังคม (เช่น การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต แรงงานต่างถิ่นเข้ามาในพื้นที่ ปัญหาอาชญากรรม) ด้านสิ่งแวดล้อม  
(เช่น ผลกระทบเรื่องเสียง ไอน้ ามัน เขม่า ฝุ่นละออง การจราจร อุบัติเหตุ การใช้น้ า ไฟฟ้า น้ าเสีย ขยะ) ด้านสุขภาพ 
(เช่น การสูญเสียการได้ยิน ความเครียด ความวิตกกังวล นอนไม่หลับ ปวดศีรษะ ภูมิแพ้) ทั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์  
มีความวิตกเรื่องเสียงดัง และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ ว่าอาจก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม สุขภาพ 
และสังคม โดยแสดงความคิดเห็นว่าคงไม่ได้รับผลกระทบทั้งเชิงลบและเชิงบวก 

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
ในระยะก่อสร้าง 8 ประเด็นหลัก ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าครอบคลุมและเพียงพอ ความคิดเห็นในระยะด าเนินการ 
9 ประเด็นหลัก ผู้ให้สัมภาษณ์มึความเห็นว่าครอบคลุมและเพียงพอแล้ว โดยภาพรวมของร่างมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าครอบคลุมและเพียงพอทั้งในระยะก่อสร้าง 
และระยะด าเนินการ ทั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่มีข้อเสนอแนะใดๆ เพิ่มเติม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลส านักท้อน 

ผู้ให้ข้อมูลเป็นหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลส านักท้อน เพศหญิง อายุ 53 ปี 
นับถือศาสนาพุทธ ระดับการศึกษาสูงสุด คือ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด ารงต าแหน่งเป็นระยะเวลา 6 ปี เท่ากับ
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ อยู่ที่ต าบลนี้ตั้งแต่เกิด จากการสัมภาษณ์ หน่วยงานต้นสังกัดรัฐ เปิดการเรียน
การสอนในระดับเตรียมอนุบาล ครู 3 คน นักเรียน 55 คน สถานศึกษาก่อตั้งมาแล้ว 12 ปี ในบริเวณพื้นที่สถานศึกษา
มีจ านวน 1 อาคาร ได้แก่ อาคารเรียน 1 ชั้น วัสดุของหลังคาอาคารใช้พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ปัจจุบันสภาพสังคมในพื้นที่ชุมชนซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานศึกษาแห่งนี้ ผู้ให้ข้อมูลระบุว่า
ปัญหาการว่างงาน/ตกงานได้รับผลกระทบระดับปานกลาง และการเพิ่มจ านวนของคนต่างถิ่นที่เข้ามาในพื้นที่  
ได้รับผลกระทบระดับน้อย ชุมชนที่อยู่อาศัยมีความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่ในระดับมาก การเข้าร่วมกิจกรรม
ส าคัญตามประเพณี การช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณประโยชน์มีเป็นประจ า (เดือนละครั้ง) มีความพึงพอใจต่อสภาพ
ทั่วไปในชุมชน (ผู้ให้ข้อมูลสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้) ได้แก่ การคมนาคมสะดวก ความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสขยายธุรกิจ และเศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น ปัจจุบันมีผลกระทบเกี่ยวกับปัญหาเสียงดัง
รบกวนอยู่ในระดับปานกลาง สาเหตุเกิดจากการจราจร/ยานพาหนะ ทั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลไม่มีประสบการณ์การเดินทาง
บริเวณพื้นที่โดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา  

ผู้ให้ข้อมูลระบุว่า การให้บริการด้านสาธารณสุขของภาครัฐในพื้นที่มีความเพียงพอ ไม่มี
ปัญหาการใช้บริการด้านสาธารณสุข เมื่อเจ็บป่วย (ผู้ให้ข้อมูลสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้) จะเข้ารับ
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การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ แหล่งน้ าดื่มซื้อน้ าบรรจุขวดถัง แหล่งน้ าใช้ คือ น้ าประปา และไม่มีปัญหา
ด้านคุณภาพและปริมาณของน้ าดื่มและน้ าใช้ ส าหรับการก าจัดขยะมีหน่วยงานท้องถิ่น (อบต.) รวบรวมไปก าจัด ผู้ให้
ข้อมูลมีความพึงพอใจสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบในระดับมาก 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่ารับทราบว่ามีโครงการ มาก่อน
แล้ว โดยทราบจาก (ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้) เจ้าหน้าที่ของโครงการ/เจ้าหน้าที่
กองทัพเรือ และเอกสารเผยแพร่/แผ่นพับ/โปสเตอร์ พร้อมแสดงความเห็นว่าการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลของโครงการ
เป็นสิ่งจ าเป็น เพราะต้องการทราบข่าวสารมากข้ึนและต้องการรับทราบข้อมูลล่าสุด โดยต้องการทราบความก้าวหน้า
ในการศึกษาของโครงการ วิธีการที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการ คือ การจัดประชุม 

ความคิดเห็นต่อโครงการในระยะก่อสร้าง ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าได้รับผลกระทบทางลบ คือ 
ด้านสุขภาพ (เช่น ฝุ่นละอองจากการขนส่งวัสดุก่อสร้าง ความเครียด ความวิตกกังวล นอนไม่หลับ ปวดศีรษะ ภูมิแพ้)  
ความคิดเห็นต่อโครงการในระยะด าเนินการ ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าได้รับผลกระทบทางลบ คือ ด้านสิ่งแวดล้อม  
(เช่น ผลกระทบเร่ืองเสียง ไอน้ ามัน เขม่า ฝุ่นละออง การจราจร อุบัติเหตุ การใช้น้ า ไฟฟ้า น้ าเสีย ขยะ) ด้านสุขภาพ  
(เช่น การสูญเสียการได้ยิน ความเครียด ความวิตกกังวล นอนไม่หลับ ปวดศีรษะ ภูมิแพ้) ทั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์มีความวิตก
กังวลเรื่องการย้ายที่อยู่อาศัย และเสียงดังอันเนื่องมาจากโครงการ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ ว่าอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม สุขภาพและสังคม โดยแสดงความคิดเห็นว่าคงไม่ได้รับผลกระทบทั้งเชิงลบและเชิงบวก 

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
ในระยะก่อสร้าง 8 ประเด็นหลัก ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าครอบคลุมและเพียงพอ ความคิดเห็นในระยะด าเนินการ 
9 ประเด็นหลัก ผู้ให้สัมภาษณ์มึความเห็นว่าครอบคลุมและเพียงพอแล้ว โดยภาพรวมของร่างมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าครอบคลุมและเพียงพอทั้งในระยะก่อสร้าง 
และระยะด าเนินการ ทั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่มีข้อเสนอแนะใดๆ เพิ่มเติม 

โรงเรียนวัดส านักกะท้อน 

ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้อ านวยการโรงเรียนวัดส านักกะท้อน เพศหญิง อายุ 47 ปี นับถือศาสนาพุทธ 
ระดับการศึกษาสูงสุด คือ สูงกว่าปริญญาตรี ด ารงต าแหน่งเป็นระยะเวลา 1 ปี 3 เดือน เท่ากับระยะเวลาที่ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานนี้ อยู่ที่ต าบลนี้ตั้งแต่เกิด จากการสัมภาษณ์ โรงเรียนแห่งนี้เปิดการเรียนการสอนในระดับอนุบาล 2 - ป.6 
จ านวนครู 14 คน จ านวนนักเรียน 160 คน สถานศึกษาก่อตั้งมาแล้ว 44 ปี ในบริเวณพื้นที่สถานศึกษามีจ านวน 6 อาคาร 
ได้แก่ หอประชุม 1 ชั้น 1 อาคาร อาคารเรียน 1 ชั้น 2 อาคาร ห้องสมุด 1 ชั้น 1 อาคาร และบ้านพักครู 2 ชั้น 2 อาคาร 
วัสดุของหลังคาอาคารส่วนใหญ่ใช้กระเบื้องคอนกรีตและพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ปัจจุบันสภาพสังคมในพื้นที่ชุมชนซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานศึกษาแห่งนี้ ผู้ให้ข้อมูลระบุ 
ว่าปัญหาไฟฟ้าได้รับผลกระทบในระดับมาก ปัญหาการว่างงาน/ตกงานได้รับผลกระทบในระดับปานกลาง และการเพิ่ม 
จ านวนของคนต่างถิ่นที่เข้ามาในพื้นที่ได้รับผลกระทบในระดับน้อย ชุมชนที่อยู่อาศัยมีความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูล
กันอยู่ในระดับมาก การเข้าร่วมกิจกรรมส าคัญตามประเพณี การช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณประโยชน์มีเป็นประจ า 
(เดือนละครั้ง) มีความพึงพอใจต่อสภาพทั่วไปในชุมชน (ผู้ให้ข้อมูลสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้) ได้แก่  
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสขยายธุรกิจ และเศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น ปัจจุบันมีผลกระทบเกี่ยวกับ
ปัญหาเสียงดังรบกวนอยู่ในระดับปานกลาง สาเหตุเกิดจากการจราจร/ยานพาหนะ ทั้งนี้  ผู้ให้ข้อมูลไม่มีประสบการณ์
การเดินทางบริเวณพื้นที่โดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา  
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ผู้ให้ข้อมูลระบุว่า การให้บริการด้านสาธารณสุขของภาครัฐในพื้นที่มีความเพียงพอ  
ไม่มีปัญหาการใช้บริการด้านสาธารณสุข เมื่อเจ็บป่วย (ผู้ให้ข้อมูลสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้)  
จะเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ  แหล่งน้ าดื่มซื้อน้ าบรรจุขวดถัง แหล่งน้ าใช้ คือ น้ าประปา และไม่มี
ปัญหาด้านคุณภาพและปริมาณของน้ าดื่มและน้ าใช้ ส าหรับการก าจัดขยะมีหน่วยงานท้องถิ่น (อบต.) รวบรวม  
ไปก าจัด ผู้ให้ข้อมูลมีความพึงพอใจสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบในระดับมาก 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่ารับทราบว่ามีโครงการ มาก่อน
แล้ว โดยทราบจาก (ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้) เจ้าหน้าที่ของโครงการ/เจ้าหน้าที่
กองทัพเรือ และเอกสารเผยแพร่/แผ่นพับ/โปสเตอร์ พร้อมแสดงความเห็นว่าการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลของโครงการ
เป็นสิ่งจ าเป็น เพราะต้องการทราบข่าวสารมากข้ึนและต้องการรับทราบข้อมูลล่าสุด โดยต้องการทราบความก้าวหน้า
ในการศึกษาของโครงการ วิธีการที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการ คือ การจัดประชุม 

ความคิดเห็นต่อโครงการในระยะก่อสร้าง ผู้ ให้สัมภาษณ์ระบุว่าไม่ได้รับผลกระทบ 
ทั้งทางบวกและทางลบ ความคิดเห็นต่อโครงการในระยะด าเนินการ ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าไม่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวก
และทางลบ ทั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่มีความวิตกกังวลต่อโครงการ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ ว่าอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม สุขภาพและสังคม โดยแสดงความคิดเห็นว่าคงไม่ได้รับผลกระทบทั้งเชิงลบและเชิงบวก 

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
ในระยะก่อสร้าง 8 ประเด็นหลัก ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าครอบคลุมและเพียงพอ ความคิดเห็นในระยะด าเนินการ 
9 ประเด็นหลัก ผู้ให้สัมภาษณ์มึความเห็นว่าครอบคลุมและเพียงพอแล้ว โดยภาพรวมของร่างมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าครอบคลุมและเพียงพอทั้งในระยะก่อสร้าง 
และระยะด าเนินการ ทั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่มีข้อเสนอแนะใดๆ เพิ่มเติม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านส านักท้อน 

ผู้ให้ข้อมูลเป็นหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านส านักท้อน เพศหญิง อายุ 45 ปี นับถือ
ศาสนาพุทธ ระดับการศึกษาสูงสุด คือ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด ารงต าแหน่งเป็นระยะเวลา 24 ปี เท่ากับระยะเวลา
ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้ตั้งแต่เกิด จากการสัมภาษณ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เปิดการเรียน 
การสอนในระดับเตรียมอนุบาล จ านวนครู 3 คน จ านวนนักเรียน 40 คน สถานศึกษาก่อตั้งมาแล้ว 24 ปี ในบริเวณ
พื้นที่สถานศึกษามีจ านวน 2 อาคาร ได้แก่ โรงอาหาร 1 ชั้น 1 อาคาร และอาคารเรียน 1 ชั้น 1 อาคาร วัสดุของหลังคา
อาคารส่วนใหญ่ใช้กระเบื้องคอนกรีต 

ปัจจุบันสภาพสังคมในพื้นที่ชุมชนซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานศึกษาแห่งนี้ ผู้ให้ข้อมูลระบุ 
ว่าปัญหาการว่างงาน/ตกงานได้รับผลกระทบในระดับปานกลาง ชุมชนที่อยู่อาศัยมีความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
อยู่ในระดับมาก การเข้าร่วมกิจกรรมส าคัญตามประเพณี การช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณประโยชน์มีเป็นประจ า  
(เดือนละครั้ง) มีความพึงพอใจต่อสภาพทั่วไปในชุมชน (ผู้ให้ข้อมูลสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้)  
ได้แก่ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสขยายธุรกิจ และเศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น ปัจจุ บันมีผลกระทบ
เกี่ยวกับปัญหาเสียงดังรบกวนอยู่ในระดับปานกลาง สาเหตุเกิดจากการจราจร/ยานพาหนะ ทั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูล 
ไม่มีประสบการณ์การเดินทางบริเวณพื้นที่โดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา  

ผู้ให้ข้อมูลระบุว่า การให้บริการด้านสาธารณสุขของภาครัฐในพื้นที่มีความเพียงพอ ไม่มี
ปัญหาการใช้บริการด้านสาธารณสุข เมื่อเจ็บป่วย (ผู้ให้ข้อมูลสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้) จะเข้ารับ
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การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ  แหล่งน้ าดื่มซื้อน้ าบรรจุขวดถัง แหล่งน้ าใช้ คือ น้ าประปา และไม่มีปัญหา
ด้านคุณภาพและปริมาณของน้ าดื่มและน้ าใช้ ส าหรับการก าจัดขยะมีหน่วยงานท้องถิ่น (อบต.) รวบรวมไปก าจัด  
ผู้ให้ข้อมูลมีความพึงพอใจสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบในระดับมาก 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่ารับทราบว่ามีโครงการ มาก่อน
แล้ว โดยทราบจาก (ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้) เพื่อนบ้าน/คนรู้จัก พร้อมแสดง
ความเห็นว่าการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลของโครงการเป็นสิ่งจ าเป็น เพราะต้องการทราบข่าวสารมากขึ้นและต้องการ
รับทราบข้อมูลล่าสุด โดยต้องการทราบความก้าวหน้าในการศึกษาของโครงการ วิธีการที่ เหมาะสมในการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการ คือ การจัดประชุม 

ความคิดเห็นต่อโครงการในระยะก่อสร้าง ผู้ ให้สัมภาษณ์ระบุว่าไม่ได้รับผลกระทบ 
ทั้งทางบวกและทางลบ ความคิดเห็นต่อโครงการในระยะด าเนินการ ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าได้รับผลกระทบด้านบวก  
(ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้) คือ ด้านเศรษฐกิจ (เช่น รายได้ การประกอบอาชีพ ความเจริญ 
การค้าขาย การส่งเสริมการท่องเที่ยว การลงทุน) และด้านสังคม (เช่น ประหยัดเวลาในการเดินทาง มีความปลอดภัยใน
การเดินทาง) ทั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่มีความวิตกกังวลต่อโครงการ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ ว่าอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม สุขภาพและสังคม โดยแสดงความคิดเห็นว่าคงไม่ได้รับผลกระทบทั้งเชิงลบและเชิงบวก 

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
ในระยะก่อสร้าง 8 ประเด็นหลัก ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าครอบคลุมและเพียงพอ ความคิดเห็นในระยะด าเนินการ 
9 ประเด็นหลัก ผู้ให้สัมภาษณ์มึความเห็นว่าครอบคลุมและเพียงพอแล้ว โดยภาพรวมของร่างมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าครอบคลุมและเพียงพอทั้งในระยะก่อสร้าง 
และระยะด าเนินการ ทั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่มีข้อเสนอแนะใดๆ เพิ่มเติม 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช 

ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช เพศชาย อายุ 50 ปี นับถือศาสนา
พุทธ ระดับการศึกษาสูงสุด คือ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด ารงต าแหน่งเป็นระยะเวลา 19 ปี เท่ากับระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานนี้ อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้ตั้งแต่เกิด จากการสัมภาษณ์ เปิดการเรียนการสอนในระดับ ปวช. - ปวส.จ านวนครู  
20 คน จ านวนเจ้าหน้าที่ 8 คน จ านวนนักเรียน 400 คน สถานศึกษาก่อตั้งมาแล้ว 19 ปี ในบริเวณพื้นที่สถานศึกษา 
มีจ านวน 4 อาคาร ได้แก่ อาคารเรียน จ านวน 1 ชั้น 1 อาคาร โรงอาหารจ านวน 1 ชั้น 1 อาคาร อาคารเรียนจ านวน 2 ชั้น 
1 อาคาร และอาคารเรียนจ านวน 3 ชั้น 1 อาคาร วัสดุของหลังคาอาคารใช้พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ปัจจุบันสภาพสังคมในพื้นที่ชุมชนซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานศึกษาแห่งนี้ ผู้ให้ข้อมูลระบุว่า
ปัญหาการว่างงาน/ตกงานได้รับผลกระทบระดับน้อย และการเพิ่มจ านวนของคนต่างถิ่นที่เข้ามาในพื้นที่ได้รับ
ผลกระทบระดับปานกลาง ชุมชนที่อยู่อาศัยมีความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่ในระดับปานกลาง การเข้าร่วม
กิจกรรมส าคัญตามประเพณี การช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณประโยชน์มีเป็นประจ า (เดือนละครั้ง) มีความพึงพอใจ 
ต่อสภาพทั่วไปในชุมชน (ผู้ให้ข้อมูลสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้) ได้แก่ การคมนาคมสะดวก  
แต่ไม่พอใจต่อสภาพทั่วไปในชุมชน (ผู้ให้ข้อมูลสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้) ได้แก่ ค่าครองชีพสูงขึ้น 
ปัจจุบันไม่มีผลกระทบของสภาพแวดล้อมในพื้นที่ชุมชน ทั้งนี้ผู้ให้ข้อมูลไม่มีประสบการณ์การเดินทางบริเวณพื้นที่
โดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา  

Draft Version

Subject to changes and approval by the Government of Thailand



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
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ผู้ให้ข้อมูลระบุว่า การให้บริการด้านสาธารณสุขของภาครัฐในพื้นที่มีความเพียงพอ ไม่มี
ปัญหาการใช้บริการด้านสาธารณสุข เมื่อเจ็บป่วย (ผู้ ให้ข้อมูลสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้)  
จะเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ แหล่งน้ าดื่มซื้อน้ าบรรจุขวดถัง แหล่งน้ าใช้ คือ น้ าประปา และไม่มี
ปัญหาด้านคุณภาพและปริมาณของน้ าดื่มและน้ าใช้ ส าหรับการก าจัดขยะมีหน่วยงานท้องถิ่น (อบต.) รวบรวม  
ไปก าจัด ผู้ให้ข้อมูลมีความพึงพอใจสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบในระดับปานกลาง   

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่ารับทราบว่ามีโครงการ มาก่อน
แล้ว โดยทราบจาก (ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้) เอกสารเผยแพร่/แผ่นพับ/โปสเตอร์ 
และอินเตอร์เน็ต/เว็บไซต์โครงการ พร้อมแสดงความเห็นว่าการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลของโครงการเป็นสิ่งจ าเป็น 
เพราะต้องการทราบข่าวสารมากขึ้นและต้องการรับทราบข้อมูลล่าสุด โดยต้องการทราบความก้าวหน้าในการศึกษา
ของโครงการ วิธีการที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการ คือ การส่งเอกสารให้ถึงบ้าน 

ความคิดเห็นต่อโครงการในระยะก่อสร้าง ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าไม่ได้รับผลกระทบ 
ทั้งทางบวกและทางลบ ความคิดเห็นต่อโครงการในระยะด าเนินการ ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าได้รับผลกระทบด้านบวก  
(ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้) คือ ด้านเศรษฐกิจ (เช่น รายได้ การประกอบอาชีพ  
ความเจริญ การค้าขาย การส่งเสริมการท่องเที่ยว การลงทุน) ทั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่มีความวิตกกังวลต่อโครงการ และ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ ว่าอาจก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม สุขภาพและสังคม โดยแสดง  
ความคิดเห็นว่าคงไม่ได้รับผลกระทบทั้งเชิงลบและเชิงบวก 

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
ในระยะก่อสร้าง 8 ประเด็นหลัก ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าครอบคลุมและเพียงพอ ความคิดเห็นในระยะด าเนินการ 
9 ประเด็นหลัก ผู้ให้สัมภาษณ์มึความเห็นว่าครอบคลุมและเพียงพอแล้ว โดยภาพรวมของร่างมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าครอบคลุมและเพียงพอทั้งในระยะก่อสร้าง 
และระยะด าเนินการ ทั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่มีข้อเสนอแนะใดๆ เพิ่มเติม 

โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา 

ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้อ านวยการโรงเรียนพัฒนเวชศึกษา เพศหญิง อายุ 41 ปี นับถือศาสนา
พุทธ ระดับการศึกษาสูงสุด คือ สูงกว่าปริญญาตรี ด ารงต าแหน่งเป็นระยะเวลา 3 ปี แต่มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน  
ในหน่วยงานนี้ 17 ปี ผู้ให้ข้อมูลย้ายมาจากจังหวัดชลบุรี อาศัยอยู่ในพื้นที่มาเป็นระยะเวลา 16-20 ปี จากการ
สัมภาษณ์ เปิดการเรียนการสอนในระดับอนุบาล 1 - ม.6 จ านวนครู 50 คน จ านวนเจ้าหน้าที่ 10 คน จ านวนนักเรียน 
739 คน สถานศึกษาก่อตั้งมาแล้ว 30 ปี ในบริเวณพื้นที่สถานศึกษามีจ านวน 4 อาคาร ได้แก่ อาคารเรียนจ านวน  
2 ชั้น 2 อาคาร และโรงอาหารจ านวน 1 ชั้น 2 อาคาร วัสดุของหลังคาอาคารใช้พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ปัจจุบันสภาพสังคมในพื้นที่ชุมชนซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานศึกษาแห่งนี้ ผู้ให้ข้อมูลระบุว่า
ปัญหายาเสพติดได้รับผลกระทบในระดับน้อย ปัญหาการว่างงาน/ตกงานได้รับผลกระทบในระดับน้อย และ  
การเพิ่มจ านวนของคนต่างถิ่นที่เข้ามาในพื้นที่ได้รับผลกระทบในระดับน้อย ชุมชนที่อยู่อาศัยมีความสามัคคี ช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันอยู่ในระดับมาก การเข้าร่วมกิจกรรมส าคัญตามประเพณี การช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณประโยชน์  
มีเป็นประจ า (เดือนละครั้ง) มีความพึงพอใจต่อสภาพทั่วไปในชุมชน (ผู้ให้ข้อมูลสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ  
ในประเด็นนี้) ได้แก่ สภาพแวดล้อมที่ดี การคมนาคมสะดวก มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเศรษฐกิจ  
ในชุมชนดีขึ้น ปัจจุบันมีผลกระทบเกี่ยวกับปัญหาเสียงดังรบกวนอยู่ในระดับน้อย สาเหตุเกิดจากการจราจร/
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ยานพาหนะ ปัญหาสภาพการจราจรอยู่ในระดับปานกลาง สาเหตุเกิดจากปริมาณยานพาหนะหนาแน่น ทั้งนี้  
ผู้ให้ข้อมูลไม่มีประสบการณ์การเดินทางบริเวณพื้นที่โดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา  

ผู้ให้ข้อมูลระบุว่า การให้บริการด้านสาธารณสุขของภาครัฐในพื้นที่มีความเพียงพอ  
ไม่มีปัญหาการใช้บริการด้านสาธารณสุข เมื่อเจ็บป่วย (ผู้ให้ข้อมูลสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้)  
จะเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ  แหล่งน้ าดื่มซื้อน้ าบรรจุขวดถัง แหล่งน้ าใช้ คือ น้ าประปา และ  
ไม่มีปัญหาด้านคุณภาพและปริมาณของน้ าดื่มและน้ าใช้ ส าหรับการก าจัดขยะมีหน่วยงานท้องถิ่น (อบต.) รวบรวม  
ไปก าจัด ผู้ให้ข้อมูลมีความพึงพอใจสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบในระดับปานกลาง 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่ารับทราบว่ามีโครงการ มาก่อน
แล้ว โดยทราบจาก (ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้) เจ้าหน้าที่ของโครงการ/เจ้าหน้าที่
กองทัพเรือ และเอกสารเผยแพร่/แผ่นพับ/โปสเตอร์ พร้อมแสดงความเห็นว่าการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลของโครงการ
เป็นสิ่งจ าเป็น เพราะต้องการทราบข่าวสารมากข้ึนและต้องการรับทราบข้อมูลล่าสุด โดยต้องการทราบความก้าวหน้า
ในการศึกษาของโครงการ วิธีการที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการ คือ การจัดประชุม 

ความคิดเห็นต่อโครงการในระยะก่อสร้าง ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าไม่ได้รับผลกระทบ 
ทั้งทางบวกและทางลบ ความคิดเห็นต่อโครงการในระยะด าเนินการ ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าได้รับผลกระทบด้านบวก 
(ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้) คือ ด้านเศรษฐกิจ (เช่น รายได้ การประกอบอาชีพ  
ความเจริญ การค้าขาย การส่งเสริมการท่องเที่ยว การลงทุน) และด้านสังคม (เช่น ประหยัดเวลาในการเดินทาง  
มีความปลอดภัยในการเดินทาง) ทั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่มีความวิตกกังวลต่อโครงการ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
โครงการ ว่าอาจก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม สุขภาพและสังคม โดยแสดงความคิดเห็นว่าคงไม่ได้รับผลกระทบ
เชิงลบ แต่ได้รับผลกระทบเชิงบวกเกี่ยวกับรายได้ในระดับปานกลาง  

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
ในระยะก่อสร้าง 8 ประเด็นหลัก ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าครอบคลุมและเพียงพอ ความคิดเห็นในระยะด าเนินการ 
9 ประเด็นหลัก ผู้ให้สัมภาษณ์มึความเห็นว่าครอบคลุมและเพียงพอแล้ว โดยภาพรวมของร่างมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าครอบคลุมและเพียงพอทั้งในระยะก่อสร้าง 
และระยะด าเนินการ ทั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่มีข้อเสนอแนะใดๆ เพิ่มเติม 

3) สถานพยาบาล 

การส ารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคมของกลุ่มพื้นที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ
ผลกระทบในพื้นที่เส้นเสียงที่เป็นสถานพยาบาล จ านวน 3 ราย มีรายละเอียดผลการศึกษา ดังนี้ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสระแก้ว 

ผู้ให้ข้อมูลเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านสระแก้ว เพศหญิง อายุ 41 ปี นับถือศาสนาพุทธ ระดับการศึกษาสูงสุด คือ สูงกว่าปริญญาตรี ด ารงต าแหน่งเป็น
ระยะเวลา 20 ปี แต่มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ 1 ปี อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้ตั้งแต่เกิด จากการสัมภาษณ์ 
หน่วยงานต้นสังกัด สส.อ.บ้านฉางจ านวนเจ้าหน้าที่ประจ า 3 คนจ านวนพยาบาล 2 คน พนักงานอ่ืนๆ 2 คน บุคลากร
มีความเพียงพอจ านวนผู้ใช้บริการทางการแพทย์โดยเฉลี่ยประมาณ 10 คน/วัน เป็นผู้ป่วยนอก 10 ราย ในบริเวณ

Draft Version

Subject to changes and approval by the Government of Thailand



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบา้นฉาง จังหวัดระยอง 

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-463 
 

พื้นที่สถานพยาบาลมีจ านวน 4 อาคาร ได้แก่ สถานพยาบาลจ านวน 2 ชั้น 1 อาคาร อาคารบ้านพักจ านวน 1 ชั้น 1 อาคาร 
บ้านพักจ านวน 2 ชั้น 1 อาคาร และห้องเก็บของจ านวน 1 ชั้น 1 อาคาร วัสดุของหลังคาอาคารใช้กระเบื้องคอนกรีต 

ปัจจุบันสภาพสังคมในพื้นที่ชุมชนซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานพยาบาลแห่งนี้ ผู้ให้ข้อมูลระบุว่า
ปัญหาการเพิ่มจ านวนของคนต่างถิ่นที่เข้ามาในพื้นที่ได้รับผลกระทบระดับปานกลาง ชุมชนที่อยู่อาศัยมีความสามัคคี 
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่ในระดับปานกลาง การเข้าร่วมกิจกรรมส าคัญตามประเพณี การช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณประโยชน์
มีบ้างเป็นครั้งคราว (1-6 เดือนครั้ง แต่ไม่เกิน 5 ครั้ง/ปี) ความพึงพอใจต่อสภาพทั่วไปในชุมชน (ผู้ให้ข้อมูลสามารถตอบได้
มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้) ได้แก่ สภาพแวดล้อมที่ดี ปัจจุบันไม่มีผลกระทบของสภาพแวดล้อมในพื้นที่ชุมชน ทั้งนี้ผู้ให้
ข้อมูลไม่มีประสบการณ์การเดินทางบริเวณพื้นที่โดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา  

ผู้ให้ข้อมูลระบุว่า การให้บริการด้านสาธารณสุขของภาครัฐในพื้นที่มีความเพียงพอ  
ไม่มีปัญหาการใช้บริการด้านสาธารณสุข เมื่อเจ็บป่วย (ผู้ให้ข้อมูลสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้)  
จะเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ แหล่งน้ าดื่มได้จากน้ าประปาผ่านเครื่องกรองน้ า แหล่งน้ าใช้  
คือ น้ าประปา และไม่มีปัญหาด้านคุณภาพและปริมาณของน้ าดื่มและน้ าใช้ ส าหรับการก าจัดขยะมีหน่วยงานท้องถิ่น 
(อบต.) รวบรวมไปก าจัด ผู้ให้ข้อมูลมีความพึงพอใจสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบในระดับมาก 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่ารับทราบว่ามีโครงการ มาก่อน
แล้ว โดยทราบจาก (ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้) เอกสารเผยแพร่/แผ่นพับ/โปสเตอร์ 
พร้อมแสดงความเห็นว่าการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลของโครงการเป็นสิ่งจ าเป็น เพราะต้องการทราบข่าวสารมากขึ้น
และต้องการรับทราบข้อมูลล่าสุด โดยต้องการทราบความก้าวหน้าในการศึกษาของโครงการ วิธีการที่เหมาะสมในการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการ คือ ส่งเอกสารให้ถึงบ้าน 

ความคิดเห็นต่อโครงการในระยะก่อสร้าง ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าไม่ได้รับผลกระทบทั้ง
ทางบวกและทางลบ ความคิดเห็นต่อโครงการในระยะด าเนินการ ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าไม่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวก
และทางลบ ทั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่มีความวิตกกังวลต่อโครงการ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ ว่าอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม สุขภาพและสังคม โดยแสดงความคิดเห็นว่าคงไม่ได้รับผลกระทบเชิงลบ แต่ได้รับ
ผลกระทบเชิงบวกเกี่ยวกับการจ้างงานในระดับสูง และรายได้อยู่ในระดับปานกลาง 

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
ในระยะก่อสร้าง 8 ประเด็นหลัก ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าครอบคลุมและเพียงพอ ความคิดเห็นในระยะด าเนินการ 
9 ประเด็นหลัก ผู้ให้สัมภาษณ์มึความเห็นว่าครอบคลุมและเพียงพอแล้ว โดยภาพรวมของร่างมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าครอบคลุมและเพียงพอทั้งในระยะก่อสร้าง 
และระยะด าเนินการ ทั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่มีข้อเสนอแนะใดๆ เพิ่มเติม 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองบางไผ่ 

ผู้ให้ข้อมูลเป็นนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ต าบลคลองบางไผ่ เพศหญิง อายุ 42 ปี นับถือศาสนาพุทธ ระดับการศึกษาสูงสุด คือ ปริญญาตรีห รือเทียบเท่า  
ด ารงต าแหน่งเป็นระยะเวลา 3 ปี เท่ากับระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ ผู้ให้ข้อมูลย้ายมาจากจังหวัด
อุบลราชธานี และอยู่อาศัยในพื้นที่มาเป็นระยะเวลา 5-10 ปี จากการสัมภาษณ์ หน่วยงานต้นสังกัดสาธารณสุขอ าเภอ
บ้านฉาง จ านวนเจ้าหน้าที่ประจ า 2 คน จ านวนพยาบาล 1 คน บุคลากรมีความเพียงพอ ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลา 9 ปี
จ านวนผู้ใช้บริการทางการแพทย์โดยเฉลี่ยประมาณ 25 คน/วัน เป็นผู้ป่วยนอก 25 ราย ในบริเวณพื้นที่สถานพยาบาล 
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มีจ านวน 3 อาคาร ได้แก่ อาคารหลัก จ านวน 2 ชั้น 1 อาคาร อาคารหลังเก่า จ านวน 1 ชั้น 1 อาคาร และอาคาร
บ้านพัก จ านวน 2 ชั้น 1 อาคาร วัสดุของหลังคาอาคารใช้กระเบื้องคอนกรีต 

ปัจจุบันสภาพสังคมในพื้นที่ชุมชนซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานพยาบาลแห่งนี้ ผู้ให้ข้อมูลระบุว่า
ปัญหาการเพิ่มจ านวนของคนต่างถิ่นที่เข้ามาในพื้นที่ได้รับผลกระทบในระดับปานกลาง ชุมชนที่อยู่อาศัยมีความ
สามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่ในระดับปานกลาง การเข้าร่วมกิจกรรมส าคัญตามประเพณี การช่วยเหลือกิจกร  
รมสาธารณประโยชน์มีบ้างเป็นคร้ังคราว (1-6 เดือนคร้ัง แต่ไม่เกิน 5 คร้ัง/ปี) มีความพึงพอใจต่อสภาพทั่วไปในชุมชน 
(ผู้ ให้ข้อมูลสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้ )  ได้แก่ สภาพแวดล้อมที่ดี ปัจจุบันไม่มีผลกระทบ 
ของสภาพแวดล้อมในพื้นที่ชุมชน ทั้งนี้ผู้ให้ข้อมูลไม่มีประสบการณ์การเดินทางบริเวณพื้นที่โดยรอบสนามบิน
นานาชาติอู่ตะเภา  

ผู้ให้ข้อมูลระบุว่า การให้บริการด้านสาธารณสุขของภาครัฐในพื้นที่มีความเพียงพอ  
ไม่มีปัญหาการใช้บริการด้านสาธารณสุข เมื่อเจ็บป่วย (ผู้ให้ข้อมูลสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้)  
จะเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ แหล่งน้ าดื่มได้จากน้ าประปาผ่านเครื่องกรองน้ า แหล่งน้ าใช้ คือ 
น้ าประปา และไม่มีปัญหาด้านคุณภาพและปริมาณของน้ าดื่มและน้ าใช้ ส าหรับการก าจัดขยะมีหน่วยงานท้องถิ่น 
(อบต.) รวบรวมไปก าจัด ผู้ให้ข้อมูลมีความพึงพอใจสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบในระดับมาก 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่ารับทราบว่ามีโครงการ มาก่อน
แล้ว โดยทราบจาก (ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้) เอกสารเผยแพร่/แผ่นพับ/โปสเตอร์ 
พร้อมแสดงความเห็นว่าการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลของโครงการเป็นสิ่งจ าเป็น เพราะต้องการทราบข่าวสารมากขึ้น
และต้องการรับทราบข้อมูลล่าสุด โดยต้องการทราบความก้าวหน้าในการศึกษาของโครงการ วิธีการที่เหมาะสมในการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการ คือ ส่งเอกสารให้ถึงบ้าน 

ความคิดเห็นต่อโครงการในระยะก่อสร้าง ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าไม่ได้รับผลกระทบ 
ทั้งทางบวกและทางลบ ความคิดเห็นต่อโครงการในระยะด าเนินการ ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าไม่ได้รับผลกระทบ 
ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่มีความวิตกกังวลต่อโครงการ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ 
ว่าอาจก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม สุขภาพและสังคม โดยแสดงความคิดเห็นว่าคงไม่ได้รับผลกระทบเชิงลบ 
แต่ได้รับผลกระทบเชิงบวกเกี่ยวกับการจ้างงานในระดับสูง และรายได้ในระดับปานกลาง 

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
ในระยะก่อสร้าง 8 ประเด็นหลัก ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าครอบคลุมและเพียงพอ ความคิดเห็นในระยะด าเนินการ 
9 ประเด็นหลัก ผู้ให้สัมภาษณ์มึความเห็นว่าครอบคลุมและเพียงพอแล้ว โดยภาพรวมของร่างมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าครอบคลุมและเพียงพอทั้งในระยะก่อสร้าง 
และระยะด าเนินการ ทั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่มีข้อเสนอแนะใดๆ เพิ่มเติม 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเขาครอก 

ผู้ให้ข้อมูลเป็นพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเขา
ครอก เพศหญิง อายุ 46 ปี นับถือศาสนาพุทธ ระดับการศึกษาสูงสุด คือ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด ารงต าแหน่งเป็น
ระยะเวลา 20 ปี เท่ากับระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ ผู้ให้ข้อมูลไม่ประสงค์ตอบภูมิล าเนาเดิม แต่อยู่อาศัยใน
พื้นที่มาเป็นระยะเวลา 16-20 ปี จากการสัมภาษณ์ หน่วยงานต้นสังกัด สส.อ.บ้านฉางจ านวนเจ้าหน้าที่ประจ า 3 คน 
จ านวนพยาบาล 2 คน พนักงานนวด 1 คน บุคลากรมีความเพียงพอ ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลา 37 ปี จ านวนผู้ใช้บริการ
ทางการแพทย์โดยเฉลี่ยประมาณ 20 คน/วัน เป็นผู้ป่วยนอก 20 ราย ในบริเวณพื้นที่สถานพยาบาลมีจ านวน 2 อาคาร 
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ได้แก่ รพ.สต.บ้านเขาครอกจ านวน 2 ชั้น 1 อาคาร และอาคารบ้านพักจ านวน 1 ชั้น 1 อาคาร วัสดุของหลังคาอาคาร
ใช้กระเบื้องคอนกรีต 

ปัจจุบันสภาพสังคมในพื้นที่ชุมชนซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานพยาบาลแห่งนี้ ผู้ให้ข้อมูลระบุว่า
ปัญหาการเพิ่มจ านวนของคนต่างถิ่นที่เข้ามาในพื้นที่ได้รับผลกระทบระดับปานกลาง ชุมชนที่อยู่อาศัยมีความสามัคคี 
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่ในระดับมาก การเข้าร่วมกิจกรรมส าคัญตามประเพณี การช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณประโยชน์
มีเป็นประจ า (เดือนละครั้ง) มีความพึงพอใจต่อสภาพทั่วไปในชุมชน (ผู้ให้ข้อมูลสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อใน
ประเด็นนี้) ได้แก่ สภาพแวดล้อมที่ดี แต่ไม่พอใจต่อสภาพทั่วไปในชุมชน (ผู้ให้ข้อมูลสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อใน
ประเด็นนี้) ได้แก่ ค่าครองชีพสูงขึ้น ปัจจุบันมีผลกระทบของสภาพแวดล้อมในพื้นที่ชุมชนเกี่ยวกับสภาพการจราจรอยู่
ในระดับปานกลาง สาเหตุเกิดจากปริมาณยานพาหนะหนาแน่น ทั้งนี้ผู้ให้ข้อมูลมีประสบการณ์การเดินทางบริเวณ
พื้นที่โดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา แต่ไม่ได้รับผลกระทบในการเดินทาง และเคยเดินทางเข้าสนามบินนานาชาติ
อู่ตะเภาโดยรถยนต์ส่วนตัว 

ผู้ให้ข้อมูลระบุว่า การให้บริการด้านสาธารณสุขของภาครัฐในพื้นที่มีความเพียงพอ  
ไม่มีปัญหาการใช้บริการด้านสาธารณสุข เมื่อเจ็บป่วย (ผู้ให้ข้อมูลสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้)  
จะเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ แหล่งน้ าดื่มซื้อน้ าบรรจุขวดถัง แหล่งน้ าใช้ คือ น้ าประปา และ 
ไม่มีปัญหาด้านคุณภาพและปริมาณของน้ าดื่มและน้ าใช้ ส าหรับการก าจัดขยะมีหน่วยงานท้องถิ่น (อบต.) รวบรวม  
ไปก าจัด ผู้ให้ข้อมูลมีความพึงพอใจสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบในระดับปานกลาง 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่ารับทราบว่ามีโครงการ มาก่อนแล้ว 
โดยทราบจาก (ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้) เจ้าหน้าที่ของโครงการ/เจ้าหน้าที่
กองทัพเรือ และเอกสารเผยแพร่/แผ่นพับ/โปสเตอร์ พร้อมแสดงความเห็นว่าการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลของโครงการ
เป็นสิ่งจ าเป็น เพราะต้องการทราบข่าวสารมากข้ึนและต้องการรับทราบข้อมูลล่าสุด โดยต้องการทราบความก้าวหน้า
ในการศึกษาของโครงการ วิธีการที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการ คือ ส่งเอกสารให้ถึงบ้าน 

ความคิดเห็นต่อโครงการในระยะก่อสร้าง ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าไม่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวก
และทางลบ ความคิดเห็นต่อโครงการในระยะด าเนินการ ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าไม่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ 
ทั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่มีความวิตกกังวลต่อโครงการ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ ว่าอาจก่อให้เกิดผลกระทบ 
ทางสิ่งแวดล้อม สุขภาพและสังคม โดยแสดงความคิดเห็นว่าคงไม่ได้รับผลกระทบทั้งเชิงลบและเชิงบวก  

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
ในระยะก่อสร้าง 8 ประเด็นหลัก ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าครอบคลุมและเพียงพอ ความคิดเห็นในระยะด าเนินการ 
9 ประเด็นหลัก ผู้ให้สัมภาษณ์มึความเห็นว่าครอบคลุมและเพียงพอแล้ว โดยภาพรวมของร่างมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าครอบคลุมและเพียงพอทั้งในระยะก่อสร้าง 
และระยะด าเนินการ ทั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่มีข้อเสนอแนะใดๆ เพิ่มเติม 

(2.2) กลุ่มผู้น าชุมชนในพื้นที่เส้นเสียงที่ได้รับผลกระทบ 

การส ารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคมของกลุ่มผู้น าชุมชนในพื้นที่เส้นเสียงที่ได้รับผลกระทบ 
จ านวน 26 ราย แต่หมู่บ้านรินสิริ 3 และหมู่บ้านรินสิริ 4 ผู้ดูแลยังเป็นเจ้าของโครงการโดยเป็นบุคคลเดียวกัน จ านวน
ตัวอย่างในการส ารวจกลุ่มผู้น าชุมชนจึงมี 25 ตัวอย่าง รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-49 
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ตารางที่ 3.8-49 ผลการส ารวจผู้น าชุมชนในพืน้ที่เส้นเสียงที่ได้รับผลกระทบ 

ล าดับ รายชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน ต าแหน่งของผู้น า 
ระยะห่างจากพื้นที่

โครงการ (กิโลเมตร) 

พ้ืนที่ NEF ≥ 40 

1 หมู่ที่ 3 บ้านสระแก้ว ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ผู้ใหญ่บ้าน * 1.87 

2 หมู่ที่ 4 บ้านคลองบางไผ่ ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ก านันต าบลส านักท้อน * 1.32 

พ้ืนที่ NEF 30 - 40 

3 หมู่ที่ 1 บ้านส านักท้อน ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ผู้ใหญ่บ้าน 6.45 

4 ชุมชนส านักท้อน 1 ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ประธานชุมชน 6.53 

5 ชุมชนส านักท้อน 2 ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ประธานชุมชน 6.21 

6 ชุมชนส านักท้อน 3 ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ประธานชุมชน 6.77 

7 หมู่บ้านรินสิริ 3 ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง เจ้าของโครงการ ** 2.31 

8 หมู่บ้านรินสิริ 4 ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง เจ้าของโครงการ ** 2.53 

9 หมู่ที่ 2 บ้านชากหมาก ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ผู้ใหญ่บ้าน 9.81 

10 ชุมชนสระแก้ว 1 ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ประธานชุมชน 3.59 

11 ชุมชนสระแก้ว 2 ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ประธานชุมชน 2.61 

12 หมู่บ้านชัยพฤกษวิลล์ ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ประธานหมู่บา้น 2.39 

13 หมู่บ้านปุณญพัฒน์ ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ประธานหมู่บา้น 3.08 

14 หมู่ที่ 5 บ้านยายร้า ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ผู้ใหญ่บ้าน 5.13 

15 หมู่ที่ 6 บ้านเขาครอก ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ผู้ใหญ่บ้าน 4.40 

16 ชุมชนเขาครอก 1 ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ประธานชุมชน 4.77 

17 ชุมชนเขาครอก 2 ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ประธานชุมชน 4.64 

18 หมู่ที่ 7 บ้านหนองตะเคียน ต.ส านกัท้อน อ.บ้านฉาง  
จ.ระยอง 

ผู้ใหญ่บ้าน 9.28 

19 หมู่ที่ 8 บ้านเชิงเขา ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ผู้ใหญ่บ้าน 1.88 

20 ชุมชนอีสเทิร์น – หนองม่วง ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ประธานชุมชน 1.12 

21 หมู่ที่ 1 บ้านพลูตาหลวง ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ก านันต าบลพลูตาหลวง 2.94 

22 หมู่ที่ 5 บ้านเขาบายศรี ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบรุ ี ผู้ใหญ่บ้าน 3.01 

23 หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งละหาน ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบรุี  ก านันต าบลห้วยใหญ ่ 12.28 

24 หมู่ที่ 11 บ้านมาบฟักทอง ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบรุ ี ผู้ใหญ่บ้าน 8.00 

25 หมู่ที่ 13 บ้านหนองผักกูด ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบรุ ี ผู้ใหญ่บ้าน 10.64 

26 ชุมชนมาบฟักทอง ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบรุ ี ประธานชุมชน 11.68 
หมายเหต ุ:  *  มพีื้นที่รับผิดชอบได้รับผลกระทบในพื้นที่เส้นเสียง NEF ≥ 40 และ และพื้นที่ NEF 30 – 40  

**   หมูบ่้านรินสิริ 3 และหมู่บา้นรินสิริ 4 ยังไม่มีประธาน ผู้ดแูลยังเป็นเจ้าของโครงการโดยเป็นบุคคลเดียวกัน 
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รายละเอียดตารางสรุปผลการส ารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคมด้วยแบบสอบถามกลุ่มผูน้ า
ชุมชนในพื้นที่เส้นเสียงที่ได้รบัผลกระทบ (พืน้ที่ NEF ≥ 40 และพื้นที่ NEF 30 – 40) แสดงดงัภาคผนวก 3–10 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

ผู้ให้ข้อมูลเป็นเพศชาย จ านวน 15 ราย (ร้อยละ 60.0) และเป็นเพศหญิง จ านวน 10 ราย 
(ร้อยละ 40.0) ช่วงอายุของผู้ให้ข้อมูลพบว่า มีช่วงอายุ 51 - 60 ปี จ านวน 12 ราย (ร้อยละ 48.0) รองลงมาคือ  
ช่วงอายุ 41 – 50 ปี จ านวน 6 ราย (ร้อยละ 24.0) และอายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 16.0) ในสัดส่วน 
ที่เท่ากัน ช่วงอายุ 31 – 40 ปี จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 8.0) และช่วงอายุ 21 - 30 ปี จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 4.0) โดย
ผู้ให้ข้อมูลนับถือศาสนาพุทธทั้งหมด จ านวน 25 ราย (ร้อยละ 100.0)  

ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีต าแหน่งในชุมชน/หมู่บ้าน คือ ประธานชุมชน/ประธานหมู่บ้าน จ านวน 
13 ราย (ร้อยละ 52.0) รองลงมาคือ ก านัน/ผู้ ใหญ่บ้าน จ านวน 12 ราย (ร้อยละ 48.0) โดยมีระยะเวลา 
ที่ด ารงต าแหน่งน้อยกว่า 5 ปี จ านวน 7 ราย (ร้อยละ 28.0) รองลงมาคือ และระหว่าง 11 – 15 ปี จ านวน 6 ราย 
(ร้อยละ 24.0) ระหว่าง 5 – 10 ปี และระหว่าง 16 – 20 ปี จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 16.0) ในสัดส่วนที่เท่ากัน  
มากกว่า 20 ปี จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 12.0) และไม่ระบุช่วงเวลา จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 4.0) 

ระดับการศึกษาสูงสุดของผู้ให้ข้อมูลพบว่า ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ านวน 10 ราย 
(ร้อยละ 40.0) รองลงมาคือ ระดับอนุปริญญา/ปวส. จ านวน 5 ราย (ร้อยละ 20.0) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 12.0) ในสัดส่วนที่เท่ากัน ระดับประถมศึกษา จ านวน 2 ราย  
(ร้อยละ 8.0) และสูงกว่าปริญญาตรีและไม่ระบุระดับการศึกษา จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 4.0) ในสัดส่วนที่เท่ากัน  

อาชีพหลักของผู้ให้ข้อมูลพบว่า ประกอบธุรกิจส่วนตัว และเกษตรกรรม จ านวน 6 ราย  
(ร้อยละ 24.0) ในสัดส่วนที่เท่ากัน รองลงมาคือ ค้าขาย จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 16.0) พนักงานบริษัทเอกชน รับจ้างทั่วไป 
ข้าราชการบ านาญ และไม่ได้ประกอบอาชีพ/แม่บ้าน จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 8.0) ในสัดส่วนที่เท่ากัน และประมง/
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 4.0)  

ผู้ให้ข้อมูลอาศัยอยู่ในพื้นที่มากกว่า 20 ปี จ านวน 15 ราย (ร้อยละ 60.0) รองลงมาคือ อาศัย
เป็นเวลา 5 – 10 ปี จ านวน 6 ราย (ร้อยละ 24.0) และอาศัยเป็นเวลา 11 - 15 ปี ในสัดส่วนที่เท่ากันกับอาศัย 
เป็นเวลา 16 – 20 ปี จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 8.0) โดยมีเหตุผลที่เข้ามาอยู่อาศัยหรือประกอบอาชีพ (ผู้ให้ข้อมูล
สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้) เนื่องจากเปลี่ยนอาชีพหรือหางานท าใหม่ จ านวน 6 ราย (ร้อยละ 66.6)  
และติดตามครอบครัวหรือแต่งงานกับคนที่นี่ เหตุผลอ่ืนๆ เช่น ย้ายมารับราชการ ถูกเวนคืนจากสนามบิน เป็นต้น 
จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 16.7) ในสัดส่วนที่ เท่ากัน เมื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการย้ายที่อยู่อาศัย พบว่า  
ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ไม่คิดจะย้ายไปอยู่ที่ อ่ืน จ านวน 24 ราย (ร้อยละ 96.0) โดยสาเหตุที่ไม่คิดจะย้ายไปที่อ่ืน  
เช่น มีงานท าและมีครอบครัวอยู่ที่นี่ เป็นต้น และยังไม่แน่ใจ จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 4.0) โดยสาเหตุที่ไม่แน่ใจว่า  
จะย้ายไปอยู่ที่อ่ืนหรือไม่ เช่น ขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจ เป็นต้น 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านประชากร และความสัมพันธ์ของประชาชนในชุมชน 

จ านวนประชากรที่อยู่ ในพื้นที่ปัจจุบัน พบว่า มีประชากรรวมเฉลี่ย 643 ครัวเรือน  
เป็นประชากรในทะเบียนราษฎร์เฉลี่ย 549 ครัวเรือน เป็นประชากรแฝงเฉลี่ย 94 ครัวเรือน ทั้งนี้เป็นประชากรที่อาศัย
อยู่ดั้งเดิม ร้อยละ 83.0 และเป็นประชากรที่ย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ ร้อยละ 17.0 ประชาชนในชุมชนนับถือศาสนาพุทธ 
ร้อยละ 98.7 รองลงมาคือ ศาสนาคริสต์ ร้อยละ 1.0 และศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.3 
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ระยะเวลาการก่อตั้งชุมชน พบว่า มีระยะเวลาก่อตั้งเฉลี่ย 34.2 ปี โดยลักษณะของชุมชน 
เป็นชุมชนชานเมือง จ านวน 12 ราย (ร้อยละ 48.0) รองลงมาคือ ชุมชนหมู่บ้านจัดสรร จ านวน 5 ราย (ร้อยละ 20.0) 
ชุมชนเมืองหรือเทศบาล จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 16.0) เป็นชุมชนแออัด จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 12.0) และ 
เป็นเคหะชุมชน จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 4.0) 

ความสัมพันธ์ของประชาชนในชุมชน พบว่า มีความสัมพันธ์ที่ดีระดับปานกลาง จ านวน  
13 ราย (ร้อยละ 52.0) และมีความสัมพันธ์ระดับดี จ านวน 12 ราย (ร้อยละ 48.0) โดยประชาชนช่วยเหลือเกื้อกูลกันดี 
จ านวน 19 ราย (ร้อยละ 76.0) มีการท ากิจกรรมร่วมกันนานๆ ครั้ง จ านวน 4 ราย (จ านวน 16.0) และรวมตัวกัน
เหนียวแน่น จ านวน 2 ราย (จ านวน 8.0) ทั้งนี้การให้ความร่วมมือของประชาชนในชุมชนต่อการแก้ปัญหาของส่วนรวม 
พบว่า ให้ความร่วมมือบ้างแล้วแต่สภาพปัญหา จ านวน 14 ราย (ร้อยละ 56.0) รองลงมาคือ ให้ความร่วมมือกันอย่างดี 
จ านวน 10 ราย (ร้อยละ 40.0) และไม่ค่อยให้ความร่วมมือ จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 4.0) 

ผู้ให้ข้อมูลระบุว่า ภายในชุมชนมีการจัดประชุมร่วมกัน จ านวน 22 ราย (ร้อยละ 96.0) และ 
ไม่มีการจัดประชุมร่วมกัน จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 4.0) โดยชุมชนมีการรวมตัวกันเพื่อจัดตั้งกลุ่มองค์กรของชุมชน 
จ านวน 21 ราย (ร้อยละ 84.0) และไม่มีการรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มองค์กร จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 16.0) กลุ่มองค์กร 
ที่รวมตัวกันจัดตั้ง 3 อันดับแรก คือ กลุ่มกองทุน/กิจกรรม/เงินทุนในการประกอบอาชีพ จ านวน 16 ราย (ร้อยละ 29.1) 
รองลงมาคือ กลุ่มเกษตรกรรม กิจกรรม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร จ านวน 10 ราย (ร้อยละ 18.2) และกองทุนบทบาท
สตรี/กิจกรรม/กิจกรรมหมู่บ้าน จ านวน 7 ราย (ร้อยละ 12.7) 

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในชุมชนตลอดระยะเวลา 10 ปี พบว่า เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก 
จ านวน 15 ราย (ร้อยละ 60.0) รองลงมาคือ เปลี่ยนแปลงระดับปานกลาง จ านวน 7 ราย (ร้อยละ 28.0)  
และเปลี่ยนแปลงระดับเล็กน้อย จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 12.0) โดยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 
ถนนที่ใช้ในการเดินทางดีขึ้น จ านวน 10 ราย (ร้อยละ 22.2) รองลงมาคือ สิ่งปลูกสร้างมีจ านวนเพิ่มขึ้นมาก จ านวน 
 8 ราย (ร้อยละ 20.5) และชุมชนมีความเจริญเพิ่มมากขึ้น จ านวน 6 ราย (ร้อยละ 8.4) ส าหรับสาเหตุ 
ของการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ 3 อันดับแรกเกิดจาก ความเจริญที่เพิ่มมากขึ้น จ านวน 19 ราย (ร้อยละ 36.6) รองลงมาคือ  
มีการจัดการระบบต่างๆ ได้ดีขึ้น 14 ราย (ร้อยละ 25.9) และจ านวนประชากรเพิ่มมากขึ้น จ านวน 10 ราย (ร้อยละ 18.5) 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน 

ประเด็นด้านสังคม : เมื่อสัมภาษณ์กลุ่มผู้น า จ านวน 25 ราย พบว่าประเด็นด้านสังคม 
ผู้ให้ข้อมูลให้ความเห็นว่าในพื้นที่ชุมชนที่ดูแลรับผิดชอบได้รับผลกระทบ 3 อันดับแรก ได้แก่ ประเด็นปัญหายาเสพติด 
(ร้อยละ 92.0) โดยได้รับผลกระทบระดับปานกลาง (ร้อยละ 36.0) ระดับน้อย (ร้อยละ 32.0) และมาก (ร้อยละ 24.0)  
รองลงมาคือ ได้รับผลกระทบเรื่องการให้บริการระบบไฟฟ้า (ร้อยละ 88.0) ได้รับผลกระทบระดับปานกลาง (ร้อยละ 44.0) 
ระดับน้อย (ร้อยละ 36.0) และมาก (ร้อยละ 8.0) และได้รับผลกระทบเรื่องการว่างงาน/ตกงาน (ร้อยละ 76.0)  
ได้รับผลกระทบระดับปานกลาง (ร้อยละ 28.0) ระดับมาก ระดับน้อย และน้อยที่สุด (ร้อยละ 16.0) ในสัดส่วน 

ที่เท่ากัน รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-50 
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ตารางที่ 3.8-50 ข้อมูลผลกระทบด้านสังคมในปัจจุบันในพื้นที่ของผู้ให้ข้อมูลกลุ่มผู้น าชุมชน 

ประเด็นด้านสังคม 
ไม่ได้รับ

ผลกระทบ 
(ร้อยละ) 

ได้รับ
ผลกระทบ 
(ร้อยละ) 

ระดับของผลกระทบ (ร้อยละ) 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

การให้บริการระบบสาธารณูปโภค        
- ไฟฟ้า 12.0 88.0 0.0 36.0 44.0 8.0 0.0 
- ประปา 36.0 64.0 8.0 40.0 16.0 0.0 0.0 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน        
- ปัญหายาเสพติด 8.0 92.0 0.0 32.0 36.0 24.0 0.0 
- การประทุษร้ายต่อทรัพย์ อาทิ ลักขโมย 84.0 16.0 4.0 8.0 4.0 0.0 0.0 
- การประทุษร้ายต่อร่างกาย อาทิ ทะเลาะวิวาท 88.0 12.0 0.0 12.0 0.0 0.0 0.0 
ความแออัดในชุมชน/ความพอใจต่อที่อยู่ในปัจจุบัน 96.0 4.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 
ความสัมพันธ์และความผูกพันกันในชุมชน 60.0 40.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 
การว่างงาน/ตกงาน 24.0 76.0 16.0 16.0 28.0 16.0 0.0 
การเพิ่มของคนต่างถิ่นเข้ามาในพื้นที่ 32.0 68.0 0.0 12.0 44.0 12.0 0.0 

ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม : ปัจจุบันในพื้นที่ชุมชนที่ดูแลรับผิดชอบของผู้ให้ข้อมูล พบว่า 
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบ 3 อันดับแรก ได้แก่ ผลกระทบเรื่องฝุ่นละออง/เขม่าควัน (ร้อยละ 98.0)  
ซึ่งเกิดจากการจราจร/ยานพาหนะ เป็นผลกระทบระดับปานกลาง (ร้อยละ 56.0) ระดับน้อย และระดับมาก (ร้อยละ 16.0) 
ในสัดส่วนเท่ากัน และมากที่สุด (ร้อยละ 4.0) รองลงมาคือ ได้รับผลกระทบเรื่องสภาพการจราจร (ร้อยละ 56.0)  
ซึ่งเกิดจากปริมาณยานพาหนะที่หนาแน่นและสภาพถนนไม่ดี ได้รับผลกระทบระดับน้อย (ร้อยละ 28.0) ระดับปานกลาง 
(ร้อยละ 24.0) และระดับน้อยที่สุด (ร้อยละ 4.0) ส่วนประเด็นเรื่องเสียงดังรบกวน (ร้อยละ 56.0) เกิดจากเสียง 
ของเครื่องบิน ได้รับผลกระทบน้อย (ร้อยละ 36.0) ปานกลาง (ร้อยละ 12.0) ระดับมาก และมากที่สุดในสัดส่วน 
ที่เท่ากัน (ร้อยละ 4.0) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-51 

ตารางที่ 3.8-51 ข้อมูลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันในพื้นที่ของผู้ให้ข้อมูลกลุ่มผู้น าชุมชน 

ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 
ไม่มี

ผลกระทบ 
(ร้อยละ) 

ได้รับ
ผลกระทบ 
(ร้อยละ) 

ระดับของผลกระทบ (ร้อยละ) 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

1. เสียงดังรบกวน 44.0 56.00 0.0 36.0 12.0 4.0 4.0 
2. ฝุ่นละออง/เขม่าควัน 2.0 98.0 0.0 16.0 56.0 16.0 4.0 
3. ขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูล 72.0 28.0 0.0 28.0 0.0 0.0 0.0 
4. น้ าเน่าเสีย 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
5. การระบายน้ า/น้ าท่วมขัง 80.0 20.0 0.0 12.0 8.0 0.0 0.0 
6. สภาพการจราจร 44.0 56.0 4.0 28.0 24.0 0.0 0.0 
7. กลิ่นเหม็น 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
8. ขาดแคลนน้ าดื่ม-น้ าใช้ 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
9. แรงสั่นสะเทือน  100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ทั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลเคยมีประสบการณ์ในการเดินทางสัญจรบริเวณพื้นที่โดยรอบสนามบิน
นานาชาติอู่ตะเภา จ านวน 24 ราย (ร้อยละ 96.0) และไม่เคยมีประสบการณ์เดินทางบริเวณพื้นที่โดยรอบสนามบิน
นานาชาติอู่ตะเภา จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 4.0) โดยไม่ได้รับผลกระทบในการเดินทาง จ านวน 18 ราย (ร้อยละ 72.0) 
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รองลงมาคือ ได้รับผลกระทบเล็กน้อย จ านวน 6 ราย (ร้อยละ 24.0) และได้รับผลกระทบปานกลาง จ านวน 1 ราย 
(ร้อยละ 4.0) ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้น คือ การเข้าใช้บริการสนามบินไม่สะดวก จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 57.1) รองลงมา
คือ การจราจรติดขัด จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 28.6) และการเดินทางสัญจรไม่สะดวก จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 14.3) 

ผู้ให้ข้อมูลระบุว่า ไม่เคยใช้บริการเครื่องบินที่สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา จ านวน 15 ราย 
(ร้อยละ 60.0) และเคยใช้บริการ จ านวน 10 ราย (ร้อยละ 40.0)  

ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านสาธารณสุข 

การให้บริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ระบุว่า มีความเพียงพอ จ านวน  
21 ราย (ร้อยละ 84.0) และไม่เพียงพอ จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 16.0) นอกจากนี้ยังระบุว่า ไม่มีปัญหาในการใช้บริการ
ด้านสาธารณสุข จ านวน 23 ราย (ร้อยละ 92.0) และมีปัญหาในการใช้บริการ จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 8.0) โดยทั้งหมด
ระบุว่า การรักษาพยาบาลเมื่อเกิดการเจ็บป่วย คือ การใช้บริการโรงพยาบาลของรัฐ จ านวน 25 ราย (ร้อยละ 100.0)  

แหล่งน้ าเพื่อการบริโภคของชุมชนมาจากการซื้อน้ าบรรจุขวดหรือบรรจุถัง จ านวน 17 ราย 
(ร้อยละ 68.0) ตู้หยอดเหรียญ จ านวน 7 ราย (ร้อยละ 28.0) และน้ าประปา จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 4.0) ซึ่งทั้งหมด
ระบุว่า ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับแหล่งน้ าเพื่อการบริโภค ส าหรับแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคของชุมชนใช้น้ าประปา จ านวน 22 ราย 
(ร้อยละ 88.0) และน้ าบาดาล จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 12.0) ซึ่งทั้งหมดระบุว่าไม่มีปัญหาเกี่ยวกับแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค   

การก าจัดขยะมูลฝอยผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดใช้วิธีทิ้งลงภาชนะขององค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล 
จ านวน 25 ราย (ร้อยละ 100.0) มีความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมบริเวณที่อยู่อาศัยระดับปานกลาง จ านวน 24 ราย 
(ร้อยละ 96.0) และมีความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมบริเวณที่อยู่อาศัยระดับมาก จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 4.0)  

ส่วนที่ 5 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์  

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการ : ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดเคยรับทราบข้อมูลข่าวสารของโครงการ 
จ านวน 25 ราย (ร้อยละ 100.0) โดยรับทราบจากแหล่งข้อมูล 3 ล าดับแรก ได้แก่ การประชุมรับฟังความคิดเห็น 
ของประชาชน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1-3 โรงแรมภูริมาศ บีช แอนด์ สปา อ.บ้านฉาง 
จ.ระยอง จ านวน 26 ราย (ร้อยละ 37.1) รองลงมาคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 14 ราย (ร้อยละ 20.0) และ
เจ้าหน้าที่โครงการหรือเจ้าหน้าที่กองทัพเรือ จ านวน 11 ราย (ร้อยละ 15.7) โดยผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด จ านวน 25 ราย 
(ร้อยละ 100.0) เห็นว่ามีความจ าเป็นในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มเติม 

ข้อมูลข่าวสารที่ผู้ให้สัมภาษณ์ต้องการทราบเพิ่มเติม : ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบได้มากกวา่  
1 ข้อในประเด็นนี้ กล่าวคือ ความก้าวหน้าในการศึกษาของโครงการ จ านวน 19 ราย (ร้อยละ 76.0) และกิจกรรมการ
มีส่วนร่วมของประชาชน จ านวน 6 ราย (ร้อยละ 24.0)  

รูปแบบหรือวิธีการที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลโครงการ : ส าหรับ
รูปแบบหรือวิธีการที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลโครงการ (ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบได้มากกว่า  
1 ข้อในประเด็นนี้) คือ ผู้ให้สัมภาษณ์ต้องการให้มีการจัดประชุม จ านวน 24 ราย (ร้อยละ 96.0) และแจ้งผ่านผู้น า 
จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 4.0) 

ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ต่อการพัฒนาโครงการ : กลุ่มผู้น าชุมชนในพื้นที่เส้นเสียง 
ที่ได้รับผลกระทบ ที่ส ารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นด้วยแบบสอบถาม ได้จ านวน 25 ราย พบว่า  
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กลุ่มผู้น าที่เห็นด้วยกับภาพรวมของการพัฒนาโครงการ มีจ านวน 19 ราย (ร้อยละ 76.0) และไม่แสดงความคิดเห็น 
ในประเด็นนี้ จ านวน 6 ราย (ร้อยละ 24.0) เนื่องจากยังไม่ทราบรายละเอียดของโครงการมากนัก ยังต้องการทราบ

ข้อมูลโครงการเพิ่มเติม แสดงดังรูปที่ 3.8-11 

 
รูปที่ 3.8-11 ความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการผู้ให้สัมภาษณ์กลุ่มผู้น าชุมชน 

ส่วนที่ 6 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ 

ความคิดเห็นต่อโครงการในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-52 

ตารางที่ 3.8-52 ความคิดเห็นต่อโครงการในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการของผู้ให้สัมภาษณ์กลุ่มผู้น าชุมชน  

ประเด็นผลกระทบ 

ระยะก่อสร้าง ระยะด าเนินการ 
ด้านบวก ด้านลบ ด้านบวก ด้านลบ 

จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 

1. ด้านเศรษฐกิจ (ด้านบวก เกิดการจ้างงาน 
การกระจายรายได้ ความเจริญ การค้าขาย 
การส่งเสริมการท่องเท่ียว การลงทุน การ
ขนส่งทางเครื่องบิน การประกอบอาชีพ  
มีรายได้สูงขึ้น การค้าขายของชุมชนใน
พื้นท่ีการซ้ือขายวัสดุก่อสร้าง ภาษีบ ารุง
ท้องท่ี ด้านลบ สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในการ
สัญจรมากขึ้น การสูญเสียค่าเชื้อเพลิงจาก
การจราจรท่ีติดขัดมากขึ้น) 

1 4.0 0 0.0 14 37.8 0 0.0 

2. ด้านสังคม (ด้านบวก การท างานในพื้นท่ี 
ความอบอุ่นในครอบครัว การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม ประหยัดเวลาในการเดินทาง  
มีความ ปลอดภัยในการเดินทาง ด้านลบ 
การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่  
การเดินทางท่ีไม่สามารถใช้ถนนเดิมได้ 
แรงงานต่างถิ่นเข้ามาในพื้นท่ี ปัญหา
อาชญากรรม) 

0 0.0 1 20.0 10 27.0 1 6.7 

เห็นด้วย
ร้อยละ 76.0 (19 ราย)

ไม่แสดงความคิดเห็น
ร้อยละ 24.0 (6 ราย)
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ตารางที่ 3.8-52 ความคิดเห็นต่อโครงการในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการของผู้ให้สัมภาษณ์กลุ่มผู้น าชุมชน  

ประเด็นผลกระทบ 

ระยะก่อสร้าง ระยะด าเนินการ 
ด้านบวก ด้านลบ ด้านบวก ด้านลบ 

จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 

3. ด้านสิ่งแวดลอ้ม (ด้านบวก การปรับเปลี่ยน
พื้นท่ีรกร้างเดิมมาใช้ประโยชน์ การใช้
ประโยชน์ท่ีดิน การจราจร คมนาคมขนส่ง 
ประหยัดพลังงาน ด้านลบ น้ าเสีย น้ าท่วม 
การจราจรติดขัด ฝุ่นละออง ถนนช ารุด  
การขนส่งวัสดุก่อสร้าง อุบัติเหตุจากการ
ขนส่งและจราจร ผลกระทบเรื่องเสียง  
ไอน้ ามัน การใชน้้ า ไฟฟ้า ขยะ ทัศนียภาพฯ) 

0 0.0 4 80.0 1 2.7 10 66.7 

4.ด้านสุขภาพ (ด้านบวก โอกาสทางการ
รักษาพยาบาลจากสถานพยาบาล 
ท่ีหลากหลายขึ้นจากความเจริญของ
ชุมชน ด้านลบ การสูญเสียการได้ยิน 
ความเครียด ความวิตกกังวล นอนไม่หลับ 
ปวดหัว ภูมิแพ้) 

0 0.0 0 0.0 12 32.4 3 20.0 

5.ไม่แสดงความคิดเห็น 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 6.7 
รวม 1 4.0 5 100.0 37 100.0 15 100.0 

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ในระยะ
ก่อสร้างและระยะด าเนินการ มีดังนี้ 

ระยะก่อสร้าง 

ความคิดเห็นต่อความเพียงพอของร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และสุขภาพ จากผลกระทบที่ส าคัญของโครงการในระยะก่อสร้าง รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-53 โดยสรุปดังนี้ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดระบุว่าร่างมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแล้ว  จ านวน 25 ราย 
(ร้อยละ 100.0) ทั้งเรื่องเสียงและความสั่นสะเทือน คุณภาพอากาศ (ฝุ่นละออง) คุณภาพน้ าผิวดิน/น้ าทะเล/นิเวศวิทยา
ทางน้ า นิเวศวิทยาทางบก การจัดการของเสีย การคมนาคมขนส่ง เศรษฐกิจและสังคม และการสาธารณสุข (สุขภาพ) 

ตารางที่ 3.8-53 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในระยะ
ก่อสร้างของผู้ให้สัมภาษณ์กลุ่มผู้น าชุมชน 

ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
ไม่แสดง 

ความคิดเห็น 
รวม 

จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 

1. เสียง และความสั่นสะเทือน 25 100.0 0 0.0 0 0.0 25 100.0 
2. คุณภาพอากาศ (ฝุ่นละออง) 25 100.0 0 0.0 0 0.0 25 100.0 
3. คุณภาพน้ าผิวดิน/น้ าทะเล/

นิเวศวิทยาทางน้ า 
25 100.0 0 0.0 0 0.0 25 100.0 

4. นิเวศวิทยาทางบก 25 100.0 0 0.0 0 0.0 25 100.0 
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ตารางที่ 3.8-53 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในระยะ
ก่อสร้างของผู้ให้สัมภาษณ์กลุ่มผู้น าชุมชน 

ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
ไม่แสดง 

ความคิดเห็น 
รวม 

จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 

5. การจัดการของเสีย 25 100.0 0 0.0 0 0.0 25 100.0 
6. การคมนาคมขนส่ง 25 100.0 0 0.0 0 0.0 25 100.0 
7. เศรษฐกิจและสังคม 25 100.0 0 0.0 0 0.0 25 100.0 
8. การสาธารณสุข (สุขภาพ) 25 100.0 0 0.0 0 0.0 25 100.0 

ระยะด าเนินการ 

ประเด็นความคิดเห็นต่อความเพียงพอของร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

จากผลกระทบที่ส าคัญของโครงการในระยะด าเนินการ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-54 โดยสรุปดังนี้ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดระบุว่าร่างมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแล้ว จ านวน 354 ราย 
(ร้อยละ 100.0) ทั้งเรื่องเสียงและความสั่นสะเทือน คุณภาพอากาศ (ฝุ่นละออง) คุณภาพน้ าผิวดิน/น้ าทะเล/
นิเวศวิทยาทางน้ า นิเวศวิทยาทางบก การจัดการของเสีย การคมนาคมขนส่ง เศรษฐกิจและสังคม การโยกย้าย  
และทดแทนทรัพย์สิน และการสาธารณสุข (สุขภาพ) 

เมื่อสอบถามเรื่องความวิตกกังวลที่มีต่อโครงการของผู้ให้สัมภาษณ์ พบว่า มีความวิตกกังวล 
ในระดับปานกลาง จ านวน 13 ราย (ร้อยละ 52.0) รองลงมาคือ ไม่วิตกกังวล จ านวน 8 ราย (ร้อยละ 32.0) และวิตกกังวล 
เล็กน้อยและวิตกกังวลมาก จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 8.0) ในสัดส่วนที่เท่ากัน 

ตารางที่ 3.8-54 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในระยะ
ด าเนินการของผู้ให้สัมภาษณ์กลุ่มผู้น าชุมชน 

ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
ไม่แสดง 

ความคิดเห็น 
รวม 

จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 

1. เสียง และความสั่นสะเทือน 25 100.0 0 0.0 0 0.0 25 100.0 
2. คุณภาพอากาศ (ไอเสียและ

สารอินทรีย์ระเหย) 
25 100.0 0 0.0 0 0.0 25 100.0 

3. คุณภาพน้ าผิวดิน/น้ าทะเล/
นิเวศวิทยาทางน้ า 

25 100.0 0 0.0 0 0.0 25 100.0 

4. นิเวศวิทยาทางบก 25 100.0 0 0.0 0 0.0 25 100.0 
5. การจัดการของเสีย 25 100.0 0 0.0 0 0.0 25 100.0 
6. การคมนาคมขนส่ง 25 100.0 0 0.0 0 0.0 25 100.0 
7. เศรษฐกิจและสังคม 25 100.0 0 0.0 0 0.0 25 100.0 
8. การโยกย้ายและการทดแทน

ทรัพย์สิน 
25 100.0 0 0.0 0 0.0 25 100.0 

9. การสาธารณสุข (สุขภาพ) 25 100.0 0 0.0 0 0.0 25 100.0 
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ความคิดเห็นต่อภาพรวมของร่างมาตรการฯ  : กลุ่มผู้น าชุมชนในพื้นที่เส้นเสียงที่ได้รับ
ผลกระทบ มีความเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ ว่ามีความครอบคลุมเหมาะสมเพียงพอ
ทั้งหมด 24 ราย (ร้อยละ 96.0) และไม่แน่ใจ/ไม่แสดงความคิดเห็น จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 4.0) รายละเอียดแสดงดัง

ตารางที่ 3.8-55 และรูปที่ 3.8-12 

ตารางที่ 3.8-55 ความคิดเห็นต่อภาพรวมของร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
ในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการของผู้ให้สัมภาษณ์กลุ่มผู้น าชุมชน 

ความคิดเห็น จ านวน (ราย) ร้อยละ 

เพียงพอ 24 96.0 

ไม่เพียงพอ 0 0.0 

ไม่แน่ใจ/ไม่แสดงความคดิเห็น 1 4.0 

รวม 25 100.0 
 

 

รูปที่ 3.8-12 ความคิดเห็นต่อภาพรวมของร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
ในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการของผู้ให้สัมภาษณ์กลุ่มผู้น าชุมชน 

(2.3) กลุ่มครัวเรือน 

1) กลุ่มครัวเรือนในพื้นที่ NEF ≥ 40 

จากการลงพื้นที่ส ารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม พบว่า มีหลังคาเรือนที่อยู่ในพื้นที่ 
NEF ≥ 40 จ านวน 93 หลังคาเรือน แต่สามารถรวบรวมข้อมูลของกลุ่มครัวเรือนในพื้นที่ NEF ≥ 40 ได้จ านวน 86 ราย 

ส่วนที่ไม่สามารถส ารวจข้อมูลได้อีก 7 ราย มีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-56 

เพียงพอ…

ไม่แน่ใจ/ไม่แสดงความคิดเห็น 
ร้อยละ 4.0 (1 ราย) 
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ตารางที่ 3.8-56 รายละเอียดหลังคาเรือนที่ไม่สามารถส ารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมได้ 
ล าดับ ภาพประกอบ หมายเหตุ 
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การส ารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนในพื้นที่ (บ้านเลขที่ 15/11) 
มีการติดตามด้วยวิธีการต่างๆ ดังนี้  
ครั้งที่ 1. ลงพื้นทีส่ ารวจเมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น.  
 ไม่พบบุคคลอยู่ในบ้าน 
ครั้งที่ 2. ลงพื้นที่ส ารวจเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 17.00 น.  
 ไม่พบบุคคลอยู่ในบ้าน 
ครั้งที่ 3. ลงพื้นที่ส ารวจเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 12.30 น.  
 ไม่พบบุคคลอยู่ในบ้าน 
ครั้งที่ 4. ลงพื้นที่ส ารวจเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 18.00 น.  
 ไม่พบบุคคลอยู่ในบ้าน เมื่อสอบถามเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นบ้านติดกัน  
 พบว่า เจ้าของบ้านได้ย้ายไปอยู่อาศัยกับลูก  
ครั้งที่ 5  วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ส่งหนังสือและแบบสอบถาม 
 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการตอบ
 แบบสอบถามเมื่อท าการตรวจสอบสถานะของไปรษณีย์ ในเว็บไซต์ 
 ไปรษณีย์ไทย ในหน้าติดตามสถานะสิ่งของ
 (https://track.thailandpost.co.th/) พบว่า 
 มีผู้รับได้รับเอกสารแล้วแต่ไม่ไดส้่งแบบสอบถามกลับมาให้โครงการ 

2 

 

 

การส ารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนในพื้นที่ (ไม่มีเลขที่บ้าน)  
มีการติดตามด้วยวิธีการต่างๆ ดังนี้  
ครั้งที่ 1. ลงพื้นที่ส ารวจเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 12.30 น.  
 ไม่พบบุคคลอยู่ในบ้าน 
ครั้งที่ 2. ลงพื้นที่ส ารวจเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 7.00 น.  
 ไม่พบบุคคลอยู่ในบ้าน 
ครั้งที่ 3. ลงพืน้ที่ส ารวจเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 16.00 น.  
 ไม่พบบุคคลอยู่ในบ้าน 
ครั้งที่ 4. ลงพื้นที่ส ารวจเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น.  
 พบเจ้าของบ้าน แต่ไม่ขอให้สัมภาษณ์ เนื่องจากให้เหตผุลว่าเข้าร่วม 
 ประชุมการมีส่วนร่วมครั้งที่ 2 ของโครงการฯ และได้ตอบ
 แบบสอบถามส่งในที่ประชุมแล้ว (แบบประเมินที่โครงการแจกให้
 ผู้เข้าร่วมประชุม) 

3 

 

การส ารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนในพื้นที่ (บ้านเลขที่3/3)  
มีการติดตาม ด้วยวิธีการต่างๆ ดังนี้  
ครั้งที่ 1. ลงพื้นที่ส ารวจเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น.  
 ไม่พบบุคคลอยู่ในบ้าน 
ครั้งที่ 2. ลงพื้นที่ส ารวจเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 8.00 น.  
 ไม่พบบุคคลอยู่ในบ้าน 
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ตารางที่ 3.8-56 รายละเอียดหลังคาเรือนที่ไม่สามารถส ารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมได้ 
ล าดับ ภาพประกอบ หมายเหตุ 

 

ครั้งที่ 3. ลงพื้นที่ส ารวจเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 17.00 น.  
 ไม่พบบุคคลอยู่ในบ้าน 
ครั้งที่ 4. ลงพืน้ที่ส ารวจเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น.  
 พบเจ้าของบ้าน ซึ่งเป็นเจ้าของเดียวกับล าดับที่ 2 ไม่ขอให้สัมภาษณ์  
 เนื่องจากเข้าร่วมประชุมการมีส่วนร่วมครั้งที่ 2 ของโครงการฯ  
 และได้ท าแบบสอบถามส่งให้ในท่ีประชุมแล้ว  
 (แบบประเมินท่ีโครงการแจกให้ผู้เข้าร่วมประชุม) 
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การส ารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนในพื้นที่ มีการติดตาม 
ด้วยวิธีการต่างๆ ดังนี้  
ครั้งที่ 1. ลงพื้นที่ส ารวจเมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น.  
 ไม่พบบุคคลอยู่ในบ้าน 
ครั้งที่ 2. ลงพื้นที่ส ารวจเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 16.00 น.  
 ไม่พบบุคคลอยู่ในบ้าน 
ครั้งที่ 3. ลงพื้นที่ส ารวจเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 17.00 น.  
 ไม่พบบุคคลอยู่ในบ้าน 
ครั้งที่ 4. ลงพื้นที่ส ารวจเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 19.30 น.  
 พบเจ้าของบ้าน เนื่องจากเป็นเวลาค่ าแล้วเจ้าของบ้านจึงไม่สะดวก 
 ให้สัมภาษณ์ ทั้งนี้เจ้าของบ้านแจ้งว่าได้เคยเข้าร่วมประชุม 
 การมีส่วนร่วมครั้งที่ 2 ของโครงการฯ แล้ว จึงขอไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆ  
 และระบุว่าต้องการให้โครงการมาเจรจาซื้อที่ดินเท่านั้น  

5 

 

 

การส ารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนในพื้นที่ มีการติดตาม 
ด้วยวิธีการต่างๆ ดังนี้  
ครั้งที่ 1. ลงพื้นที่ส ารวจเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 น.  
 ไม่พบบุคคลอยู่ในบ้าน 
ครั้งที่ 2. ลงพื้นที่ส ารวจเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 น.  
 ไม่พบบุคคลอยู่ในบ้าน 
ครั้งที่ 3. ลงพื้นที่ส ารวจเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 18.00 น.  
 ไม่พบบุคคลอยู่ในบ้าน 
ครั้งที่ 4. ลงพื้นที่ส ารวจเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 20.30 น.  
 ไม่พบบุคคลอยู่ในบ้าน เมื่อตรวจสอบ พบว่า บ้านและที่ดินเป็น 
 กรรมสิทธ์ิขององค์การบริหารส่วนต าบลส านักท้อนสรา้งขึ้นส าหรับ 
 ช่วยเหลือผูสู้งอายุอยู่อาศัยช่ัวคราว เป็นบ้านใน “โครงการ 
 ท้องถิ่นไทยบ้านเทิดไทองค์ราชัน 80 พรรษา” ผู้ที่ได้รับการ
 พิจารณาใหไ้ดร้ับบ้านไม่มีกรรมสทิธ์ิในบ้านหรือท่ีดิน กรรมสิทธ์ิ 
 ยังเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลส านักท้อน ไม่สามารถ 
 โอนกรรมสิทธ์ิได้  

Draft Version

Subject to changes and approval by the Government of Thailand



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
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ตารางที่ 3.8-56 รายละเอียดหลังคาเรือนที่ไม่สามารถส ารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมได้ 
ล าดับ ภาพประกอบ หมายเหตุ 
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การส ารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนในพื้นที่ (บ้านเลขที่ 40/10)  
มีการติดตาม ด้วยวิธีการต่างๆ ดังนี ้
ครั้งที่ 1. ลงพื้นที่ส ารวจเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น.  
 ไม่พบบุคคลอยู่ในบ้าน 
ครั้งที่ 2. ลงพื้นที่ส ารวจเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น.  
 ไม่พบบุคคลอยู่ในบ้าน 
ครั้งที่ 3. ลงพื้นที่ส ารวจเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 15.00 น.  
 ไม่พบบุคคลอยู่ในบ้าน 
ครั้งที่ 4. ลงพื้นที่ส ารวจเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 18.00 น.  
 ไม่พบบุคคลอยู่ในบ้าน ได้เบอร์ติดต่อแต่ไม่สามารถติดต่อได ้
ครั้งที่ 5  วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ส่งหนังสือและแบบสอบถาม 
 ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการตอบ
 แบบสอบถาม เมื่อท าการตรวจสอบสถานะของไปรษณีย์ ใน เว็บไซต์ 
 ไปรษณีย์ไทย ในหน้าติดตามสถานะสิ่งของ 
 (https://track.thailandpost.co.th/) พบว่าน าจ่ายไมส่ าเรจ็ (บ้านปดิ)  
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ไม่มีบ้านหรือสิ่งปลูกสร้างบริเวณนี้แล้วในปัจจุบัน คาดว่ามีการรื้อถอนออกไป
ในช่วงปี พ.ศ. 2564 โดยเดิมมีปรากฎในภาพถ่ายทางอากาศ 

การส ารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคมของกลุ่มครัวเรือนในพื้นที่ NEF ≥ 40 จ านวน 86 ราย 

สามารถแสดงต าแหน่งการส ารวจ ได้ดังรูปที่ 3.8-13 ทั้งนี้ ในพื้นที่ NEF ≥ 40 ที่ไม่มีการแสดงต าแหน่งครัวเรือน 
เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นสถานที่ตั้งของหน่วยงานราชการ บางพื้นที่เป็นพื้นที่ว่าง พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่แอ่งน้ า   
ไม่มีบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้าง และบางส่วนเป็นพื้นที่ของหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ติดถนนสุขุมวิท  
ทั้งสองฝั่ง เป็นพื้นที่กันเขตของกองทัพเรือตลอดแนวริมถนน และหน่วยงานกรมต่อสู้อากาศยานที่ 1 และกองพันปืนใหญ่ 

ต่อสู้อากาศยาน รายละเอียดตารางสรุปผลการส ารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคมด้วย
แบบสอบถามกลุ่มครัวเรือนในพื้นที่ NEF ≥ 40 แสดงดังภาคผนวก 3–10 
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 ที่มา : จัดท าโดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด, พ.ศ. 2564 

รูปที่ 3.8-13  ต าแหน่งการเก็บตัวอย่างกลุ่มครัวเรือน พ้ืนที่ NEF ≥ 40 จ านวน 86 ครัวเรือน  
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล  

ผู้ให้ข้อมูลเป็นเพศหญิง จ านวน 45 ราย (ร้อยละ 52.3) และเป็นเพศชาย จ านวน 41 ราย 
(ร้อยละ 47.7) ช่วงอายุของผู้ให้ข้อมูล พบว่า มีช่วงอายุมากกว่า 60 ปี มีจ านวน 25 ราย (ร้อยละ 29.1) รองลงมาคือ  
ช่วงอายุ 51 - 60 ปี จ านวน 24 ราย (ร้อยละ 27.9) ช่วงอายุ 41 - 50 ปี จ านวน 19 ราย (ร้อยละ 22.1) ช่วงอายุ 31 - 40 
ปี จ านวน 12 ราย (ร้อยละ 14.0) ช่วงอายุ 21 - 30 ปี จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 4.7) และช่วงอายุ 18 - 20 ปี จ านวน  
2 ราย (ร้อยละ 2.2) โดยนับถือศาสนาพุทธ จ านวน 86 ราย (ร้อยละ 100.0)   

ผู้ให้ข้อมูลมีสถานภาพเป็นหัวหน้าครัวเรือน จ านวน 56 ราย (ร้อยละ 65.0) รองลงมาคือ 
คู่สมรส จ านวน 19 ราย (ร้อยละ 22.1) เป็นบุตร/ธิดา จ านวน 5 ราย (ร้อยละ 5.8) เป็นญาติ/ผู้อาศัย จ านวน 4 ราย 
(ร้อยละ 4.7) เป็นบิดา/มารดา และลูกจ้างพนักงาน จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 1.2) ในสัดส่วนที่เท่ากัน โดยสถานภาพ
อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่หัวหน้าครัวเรือนนั้น เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าครัวเรือนในการให้ข้อมูลแล้ว  

ระดับการศึกษาสูงสุดของผู้ให้ข้อมูล พบว่า จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 26 ราย 
(ร้อยละ 30.2) รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 20 ราย (ร้อยละ 23.3) ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
จ านวน 19 ราย (ร้อยละ 22.1) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ านวน 14 ราย (ร้อยละ 16.3) ระดับอนุปริญญา/
ปวส. จ านวน 5 ราย (ร้อยละ 5.8) และสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 2.3)  

อาชีพหลักของผู้ให้ข้อมูล พบว่า รับจ้างทั่วไป จ านวน 23 ราย (ร้อยละ 26.7) รองลงมาคือ 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 20 ราย (ร้อยละ 23.3) ไม่ได้ประกอบอาชีพ/แม่บ้าน จ านวน 18 ราย (ร้อยละ 20.9) 
ค้าขาย จ านวน 11 ราย (ร้อยละ 12.8) พนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 8 ราย (ร้อยละ 9.3) ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 4 คน 
(ร้อยละ 4.7) และเกษตรกรรม จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 2.3)  

ภูมิล าเนาเดิมของผู้ให้ข้อมูล พบว่า เป็นผู้ที่มีภูมิล าเนาอยู่ที่นี่และต าบลนี้ จ านวน 54 ราย 
(ร้อยละ 62.8) ย้ายมาจากพื้นที่อ่ืน จ านวน 32 ราย (ร้อยละ 37.2) โดยผู้ที่ย้ายมาจากพื้นที่อ่ืนมีระยะเวลาที่เข้ามา
อาศัยอยู่ในพื้นที่เป็นเวลามากกว่า 20 ปี จ านวน 18 ราย (ร้อยละ 59.4) รองลงมาคือ เป็นเวลา 5 - 10 ปี จ านวน  
6 ราย (ร้อยละ 18.8) น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 12.5) เวลา 16 - 20 ปี จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 6.3) และเป็น
เวลา 11 - 15 ปี จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 3.1) ซึ่งเหตุผลที่เข้ามาอยู่อาศัยหรือประกอบอาชีพที่นี่ (ผู้ให้ข้อมูลสามารถ
ตอบมากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้) เนื่องจากเปลี่ยนอาชีพหรือหางานท าใหม่ จ านวน 15 ราย (ร้อยละ 46.9) รองลงมา
คือ ติดตามครอบครัวหรือแต่งงานกับคนที่นี่ จ านวน 11 ราย (ร้อยละ 34.4) เส้นทางคมนาคมสะดวกสบาย จ านวน  
3 ราย (ร้อยละ 9.4) ที่อยู่อาศัยมีสาธารณูปโภคครบครัน จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 6.3) และที่อยู่อาศัยมีให้เลือกหลาย
ระดับราคาจ านวน 1 ราย (ร้อยละ 3.1) 

เมื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการย้ายที่อยู่อาศัย พบว่า ผู้ให้ข้อมูลระบุว่าไม่คิดจะย้ายไปอยู่
ที่อื่น จ านวน 57 ราย (ร้อยละ 66.3) โดยสาเหตุที่ไม่คิดจะย้ายไปที่อ่ืน คือ เป็นบ้านเกิด อยู่มานานแล้ว ประกอบอาชีพที่นี่
และมีครอบครัวอยู่ที่นี่ เป็นต้น รองลงมาคือ ผู้ที่ยังไม่แน่ใจว่าจะย้ายไปอยู่ที่อ่ืนหรือไม่ จ านวน 19 ราย (ร้อยละ 22.1) 
โดยสาเหตุที่ไม่แน่ใจว่าจะย้ายไปอยู่ที่อ่ืนหรือไม่ เช่น รอดูผลกระทบว่ามีมากน้อยแค่ไหน มีผู้ที่คิดจะย้ายไปที่อ่ืน 
จ านวน 6 ราย (ร้อยละ 7.0) โดยสาเหตุที่คิดจะย้ายไปอยู่ที่อ่ืน เช่น กลัวผลกระทบที่จะเกิดขึ้น มีปัญหาเสียงดัง และ
ย้ายไปอยู่ใกล้ที่ท างาน เป็นต้น และมีผู้ไม่ประสงค์ให้ข้อมูล จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 4.7) 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านที่อยู่อาศัย/อาคาร 

ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของบ้านและอาคาร จ านวน 66 ราย (ร้อยละ 76.7) 
รองลงมาคือ เช่า (ที่ดินให้เช่า/อาคารให้เช่า/ห้องเช่า) และเป็นของพ่อแม่/ญาติพี่น้อง จ านวน 7 ราย (ร้อยละ 8.1)  
ในสัดส่วนที่เท่ากัน เป็นของ อบต. จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 3.5) เป็นของนายจ้าง จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 2.3)  
และไม่ประสงค์ให้ข้อมูล จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 1.2) โดยมีเอกสารสิทธิ์ในการถือครองเป็นโฉนดที่ดิน จ านวน  
79 ราย (ร้อยละ 91.9) รองลงมาคือ เอกสารอ่ืนๆ เช่น ภ.บ.ท.5 นส.3ก สัญญาเช่า เป็นต้น จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 4.7) 
และไม่ระบุเอกสารสิทธิ์ จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 3.5)  

ลักษณะการอยู่อาศัยในบ้านและอาคาร พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยและอาคารเอง 
จ านวน 63 ราย (ร้อยละ 73.3) รองลงมาคือ เป็นผู้อยู่อาศัย จ านวน 16 ราย (ร้อยละ 18.6) ไม่ประสงค์ให้ข้อมูล 
จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 4.7) และเป็นผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจาก อบต. จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 3.5) ซึ่งประเภท 
ที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่เป็นบ้านเดี่ยว จ านวน 79 ราย (ร้อยละ 91.9) รองลงมาคือ บ้านแฝด จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 4.7) 
และเป็นห้องแถวหรือตึกแถวหรือทาวน์เฮ้าส์ จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 3.5)   

ระยะเวลาที่ที่อยู่อาศัยก่อสร้างแล้วเสร็จ พบว่า ที่อยู่อาศัยของผู้ให้ข้อมูลมีอายุมากกว่า 
20 ปี จ านวน 34 ราย (ร้อยละ 39.5) รองลงมาคือ น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 14 ราย (ร้อยละ 16.3) ระยะเวลา  
5 – 10 ป ีระยะเวลา 11 – 15 ปี และระยะเวลา 16 – 20 ปี จ านวน 11 ราย (ร้อยละ 12.8) ในสัดส่วนที่เท่ากัน และ
ผู้ให้ข้อมูลไม่ระบุระยะเวลา จ านวน 5 ราย (ร้อยละ 5.8) ทั้งนี้ลักษณะที่อยู่อาศัยจะเป็นบ้านชั้นเดียว จ านวน 60 ราย 
(ร้อยละ 69.8) รองลงมาคือ บ้านสองชั้น จ านวน 20 ราย (ร้อยละ 23.3) มากกว่าสองชั้น บ้านชั้นเดียวใต้ถุนสูง และ
ไม่ประสงค์ให้ข้อมูล จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 2.3) ในสัดส่วนที่เท่ากัน  

การใช้ประโยชน์ของบ้านและอาคาร พบว่า ส่วนใหญ่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยอย่างเดียว จ านวน  
82 ราย (ร้อยละ 95.3) รองลงมาคือ ใช้เป็นทั้งที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการ จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 4.7)  

ส าหรับวัสดุของตัวบ้าน พบว่า ท าด้วยคอนกรีตหรืออิฐหรือหิน จ านวน 74 ราย (ร้อยละ 86.0) 
รองลงมาคือ เป็นคร่ึงตึกครึ่งไม้ และท าจากไม้ จ านวน 6 ราย (ร้อยละ 7.0) ในสัดส่วนที่เท่ากัน ส าหรับวัสดุของหลังคา 
พบว่า ท ามาจากกระเบื้องคอนกรีต จ านวน 69 ราย (ร้อยละ 80.2) รองลงมาคือ กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ จ านวน 13 ราย 
(ร้อยละ 15.1) เมทัลชีท และสังกะสี จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 2.3) ในสัดส่วนที่เท่ากัน 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน 

จ านวนสมาชิกที่อาศัยอยู่จริงในครัวเรือน พบว่า มีจ านวนสมาชิกที่อาศัยอยู่จริง  
ในครัวเรือนเฉลี่ย 4 คน เป็นผู้มีรายได้เฉลี่ย 3 คน โดยสมาชิกที่อาศัยอยู่จริงในครัวเรือนเป็นวัยเด็ก (ต่ ากว่า 15 ปี) 
เฉลี่ย 2 คน คิดเป็นร้อยละ 17.9 (จ านวน 46 ราย) เป็นวัยแรงงานเฉลี่ย 3 คน คิดเป็นร้อยละ 67.3 (จ านวน 173 ราย) 
และเป็นวัยผู้สูงอายุ (มากกว่า 60 ปี) เฉลี่ย 2 คน คิดเป็นร้อยละ 14.8 (จ านวน 38 ราย)  

การประกอบอาชีพหลักซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักของครัวเรือน พบว่า ผู้ให้ข้อมูลประกอบ
อาชีพรับจ้างทั่วไป จ านวน 32 ราย (ร้อยละ 37.2) รองลงมาคือ เป็นพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 16 ราย  
(ร้อยละ 18.6) ค้าขาย จ านวน 12 ราย (ร้อยละ 14.0) เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 10 ราย  
(ร้อยละ 11.6) ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 9 ราย (ร้อยละ 10.5) เป็นข้าราชการบ านาญหรือรับเงินผู้สูงอายุ จ านวน 4 ราย 
(ร้อยละ 4.7) ท าเกษตรกรรม จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 2.3) และไม่ระบุอาชีพหลัก จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 1.2) 
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การประกอบอาชีพเสริมซึ่งเป็นแหล่งรายได้เสริมของครัวเรือน พบว่า ส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบ
อาชีพเสริม จ านวน 75 ราย (ร้อยละ 87.2)  ส าหรับผู้ให้ข้อมูลที่มีรายได้เสริม จ านวน 9 ราย (ร้อยละ 10.5) เป็นรายได้จาก
การประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป และเปิดห้องเช่า และไม่ระบุว่ามีรายได้เสริมหรือไม่ จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 2.3) 

ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาในการประกอบอาชีพ จ านวน 75 ราย (ร้อยละ 27.2) มีปัญหา
ในการประกอบอาชีพ จ านวน 10 ราย (ร้อยละ 11.6) โดยปัญหาที่พบ คือ รายได้ไม่เพียงพอ จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 1.2)  

รายได้รวมของครัวเรือนของผู้ให้ข้อมูล มีรายได้เฉลี่ย 22,859 บาทต่อเดือน และมีรายจ่ายรวม
ของครัวเรือนเฉลี่ย 16,521 บาทต่อเดือน ความเพียงพอของรายได้กับรายจ่ายในครัวเรือนผู้ให้ข้อมูลระบุว่า เพียงพอและ 
มีเหลือออม จ านวน 31 ราย (ร้อยละ 36.0) รองลงมาคือ เพียงพอแต่ไม่มีเหลือออม จ านวน 29 ราย (ร้อยละ 33.7)  
ไม่เพียงพอแต่ไม่มีหนี้สิน จ านวน 18 ราย (ร้อยละ 20.9) ไม่เพียงพอและต้องกู้ยืม จ านวน 7 ราย (ร้อยละ 8.1) และ 
ไม่ประสงค์ให้ข้อมูล จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 1.2) ด้านหนี้สินของครัวเรือนระบุว่า มีหนี้สิน จ านวน 45 ราย (ร้อยละ 52.3) 
รองลงมาคือ ไม่มีหนี้สิน จ านวน 34 ราย (ร้อยละ 39.5) และไม่ประสงค์ให้ข้อมูล จ านวน 7 ราย (ร้อยละ 8.1) โดยมี
วัตถุประสงค์ของการกู้ยืม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน จ านวน 18 ราย (ร้อยละ 38.3) รองลงมาคือ เพื่อประกอบอาชีพ 
จ านวน 13 ราย (ร้อยละ 27.6) เพื่อสร้าง/ซ่อมแซมที่อยู่ จ านวน 11 ราย (ร้อยละ 23.4) เพื่อการศึกษา จ านวน 3 ราย  
(ร้อยละ 6.4) และเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์ จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 4.3)  

ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน  

ประเด็นด้านสังคม : จากผู้ให้ข้อมูล จ านวน 86 ราย พบว่าประเด็นด้านสังคมที่ผู้ให้ข้อมูล 
แสดงความเห็นว่าในพื้นที่ชุมชนที่อยู่อาศัยได้รับผลกระทบ 3 อันดับแรก ได้แก่ ประเด็นการเพิ่มของคนต่างถิ่นเข้ามาในพื้นที่ 
(ร้อยละ 53.3) โดยได้รับผลกระทบระดับปานกลาง (ร้อยละ 13.3) ระดับน้อย (ร้อยละ 13.3) ระดับน้อยที่สุด (ร้อยละ 10.7) 
ระดับมาก (ร้อยละ 9.3) และมากที่สุด (ร้อยละ 6.7) รองลงมาคือ ได้รับผลกระทบเรื่องการว่างงาน/ตกงาน (ร้อยละ 48.0) 
ได้รับผลกระทบระดับน้อยที่สุด (ร้อยละ 17.3) น้อย (ร้อยละ 12.0) ระดับปานกลาง (ร้อยละ 10.7) และระดับมาก (ร้อยละ 
8.0) ส่วนผลกระทบเรื่องการให้บริการระบบไฟฟ้า (ร้อยละ 30.7) ได้รับผลกระทบระดับน้อยที่สุด (ร้อยละ 14.7) ระดับน้อย 
(ร้อยละ 10.7) ระดับปานกลาง (ร้อยละ 4.0) และระดับมากที่สุด (ร้อยละ 1.3) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-57 

ตารางที่ 3.8-57 ข้อมูลผลกระทบด้านสังคมในปัจจุบันในพื้นที่ของผู้ให้ข้อมูลกลุ่มครัวเรือนในพื้นที่ NEF ≥ 40 

ประเด็นด้านสังคม 
ไม่ได้รับ

ผลกระทบ 
(ร้อยละ) 

ได้รับ
ผลกระทบ 
(ร้อยละ) 

ระดับของผลกระทบ (ร้อยละ) 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

การให้บริการระบบสาธารณูปโภค        
- ไฟฟ้า 69.3 30.7 14.7 10.7 4.0 0.0 1.3 
- ประปา 70.7 29.3 16.0 1.3 9.3 0.0 2.7 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน        
- ปัญหายาเสพติด 73.3 26.7 10.7 10.7 4.0 1.3 0.0 
- การประทุษร้ายต่อทรัพย์ อาทิ ลักขโมย 76.0 24.0 9.4 13.3 0.0 1.3 0.0 
- การประทุษร้ายต่อร่างกาย อาทิ ทะเลาะวิวาท 80.1 19.9 9.3 9.3 0.0 1.3 0.0 
ความแออัดในชุมชน/ความพอใจต่อที่อยู่ในปัจจุบัน 82.6 17.4 2.7 10.7 4.0 0.0 0.0 
ความสัมพันธ์และความผูกพันกันในชุมชน 73.3 26.7 6.7 10.7 8.0 0.0 1.3 
การว่างงาน/ตกงาน 52.0 48.0 17.3 12.0 10.7 8.0 0.0 
การเพิ่มของคนต่างถิ่นเข้ามาในพื้นที่ 46.7 53.3 10.7 13.3 13.3 9.3 6.7 
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นอกจากนี้ ผู้ให้ข้อมูลระบุว่าคนในชุมชนมีความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกันในระดับปานกลาง 
จ านวน 62 ราย (ร้อยละ 72.1) ระดับน้อย จ านวน 9 ราย (ร้อยละ 10.5) ระดับมาก จ านวน 8 ราย (ร้อยละ 9.3) และไม่มี
ความเกื้อกูลกันเลย จ านวน 7 ราย (ร้อยละ 8.1) ส่วนเรื่องการร่วมกิจกรรมของชุมชน เช่น กิจกรรมส าคัญตาม
ประเพณี การช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณประโยชน์นั้นมีบ้างนาน ๆ ครั้ง จ านวน 40 ราย (ร้อยละ 46.5) รองลงมาคือ 
มีเป็นครั้งคราว จ านวน 24 ราย (ร้อยละ 27.9) ไม่มีส่วนร่วมท ากิจกรรมของชุมชนเลย จ านวน 14 ราย (ร้อยละ 16.3) 
และมีส่วนร่วมท ากิจกรรมของชุมชนเป็นประจ า (เดือนละคร้ัง) จ านวน 8 ราย (ร้อยละ 9.3)  

ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม : ปัจจุบันผู้ให้ข้อมูลได้รับผลกระทบจากปัญหาความเดือดร้อน/
เหตุร าคาญจากสภาพแวดล้อม 3 อันดับแรก ได้แก่ ผลกระทบเรื่องเสียงดังรบกวน (ร้อยละ 80.0) รองลงมาคือ ได้รับ
ผลกระทบเรื่องฝุ่นละออง/เขม่าควัน (ร้อยละ 62.7) และได้รับผลกระทบเรื่องแรงสั่นสะเทือน (ร้อยละ 47.4) 
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-58  ดังนี้ 

-  เสียงดังรบกวน ได้รับผลกระทบ จ านวน 60 ราย (ร้อยละ 80.0) โดยได้รับผลกระทบ ระดับ 
ปานกลาง จ านวน 27 ราย (ร้อยละ 36.0) ระดับมาก จ านวน 17 ราย (ร้อยละ 22.7) ระดับน้อย จ านวน 8 ราย  
(ร้อยละ 10.7) ระดับมากที่สุด และระดับน้อยที่สุด จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 5.3) ในสัดส่วนที่เท่ากัน สาเหตุของปัญหาเสียง
ดังรบกวน มาจากเครื่องบิน จ านวน 35 ราย (ร้อยละ 58.3) รองลงมาคือ มาจากการจราจร/ยานพาหนะ จ านวน 23 ราย 
(ร้อยละ 38.3) จากการก่อสร้าง และไม่ประสงคใ์ห้ข้อมูล จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 1.7) ในสัดส่วนที่เท่ากัน 

-  ปัญหาฝุ่นละออง/เขม่าควัน ได้รับผลกระทบ จ านวน 47 ราย (ร้อยละ 62.7) โดยได้รับ
ผลกระทบระดับปานกลาง จ านวน 15 ราย (ร้อยละ 20.0) ระดับน้อย จ านวน 13 ราย (ร้อยละ 17.3) ระดับมาก 
จ านวน 11 ราย (ร้อยละ 14.7) และระดับน้อยที่สุด จ านวน 8 ราย (ร้อยละ 10.7) สาเหตุของปัญหาฝุ่นละออง/เขม่า
ควัน มาจากไอเสียของยานพาหนะ จ านวน 28 ราย (ร้อยละ 39.4) รองลงมาคือ สถานประกอบการ/โรงงาน
อุตสาหกรรม จ านวน 15 ราย (ร้อยละ 21.1) การเผาหญ้าหรือฝุ่นจากถนน จ านวน 11 ราย (ร้อยละ 15.5)  
การก่อสร้าง จ านวน 9 ราย (ร้อยละ 12.7) และการจราจร/ยานพาหนะ จ านวน 8 ราย (ร้อยละ 11.3)   

-  ปัญหาขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูล ได้รับผลกระทบ จ านวน 13 ราย (ร้อยละ 17.3) โดยได้รับ
ผลกระทบระดับน้อยที่สุด จ านวน 7 ราย (ร้อยละ 9.3) ระดับน้อยและระดับปานกลาง จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 4.0) 
ในสัดส่วนที่เท่ากัน สาเหตุของปัญหาขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูล มาจากขยะตกค้าง/ไม่มาจัดเก็บ จ านวน 6 ราย  
(ร้อยละ 46.1) รองลงมาคือ ขยะจากที่อ่ืนถูกน ามาทิ้ง จ านวน 5 ราย (ร้อยละ 38.5) และไม่ประสงค์ให้ข้อมูล จ านวน 
2 ราย (ร้อยละ 15.4)  

-  ปัญหาน้ าเน่าเสีย ได้รับผลกระทบ จ านวน 13 ราย (ร้อยละ 17.3) โดยได้รับผลกระทบ
ระดับน้อย จ านวน 8 ราย (ร้อยละ 10.7) ระดับน้อยที่สุด จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 4.0) และระดับปานกลาง  
จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 2.7) สาเหตุของปัญหาน้ าเน่าเสีย มาจากบ้านเรือนที่พักอาศัย จ านวน 10 ราย (ร้อยละ 76.9) 
รองลงมาคือ มาจากร้านอาหาร/สถานบันเทิง จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 23.1)  

-  ปัญหาการระบายน้ า/น้ าท่วมขัง ได้รับผลกระทบ จ านวน 13 ราย (ร้อยละ 17.3) โดยได้รับ
ผลกระทบระดับน้อย จ านวน 9 ราย (ร้อยละ 12.0) ระดับน้อยที่สุด จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 4.0) และระดับปานกลาง 
จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 1.3) สาเหตุของปัญหาการระบายน้ า/น้ าท่วมขัง มาจากฝนตกหนัก จ านวน 8 ราย (ร้อยละ 61.5) 
รองลงมาคือ ไม่มีทางระบายน้ า จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 30.8) และไม่ประสงคใ์ห้ข้อมูล จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 7.7)  
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-  ปัญหาสภาพการจราจร ได้รับผลกระทบ จ านวน 16 ราย (ร้อยละ 21.3) โดยได้รับผลกระทบ
ระดับน้อย จ านวน 10 ราย (ร้อยละ 13.3) ระดับน้อย ระดับปานกลาง และระดับมาก จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 2.7)  
ในสัดส่วนที่เท่ากัน สาเหตุของปัญหาสภาพการจราจรมาจากปริมาณยานพาหนะหนาแน่น จ านวน 7 ราย (ร้อยละ 31.3) 
รองลงมาคือ สภาพถนนไม่ดี จ านวน 5 ราย (ร้อยละ 31.3) ไม่เคารพกฎจราจร และไม่ประสงค์ให้ข้อมูล จ านวน 2 ราย  
(ร้อยละ 12.5) ในสัดส่วนที่เท่ากัน 

-  ปัญหากลิ่นเหม็น ได้รับผลกระทบ จ านวน 11 ราย (ร้อยละ 14.7) โดยได้รับผลกระทบระดับ
น้อย จ านวน 5 ราย (ร้อยละ 6.7) ระดับปานกลาง จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 4.0) ระดับน้อยที่สุด จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 2.7) 
และระดับมาก จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 1.3) สาเหตุของปัญหากลิ่นเหม็น มาจากขยะมูลฝอยจ านวน 6 ราย (ร้อยละ 54.5) 
รองลงมาคือ มาจากท่อระบายน้ า จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 27.3) และไอเสียจากยานพาหนะ จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 18.2)  

-  ปัญหาขาดแคลนน้ าดื่ม-น้ าใช้ ได้รับผลกระทบ จ านวน 12 ราย (ร้อยละ 16.0) โดย 
ได้รับผลกระทบระดับปานกลาง จ านวน 5 ราย (ร้อยละ 6.6) ระดับน้อย จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 4.0) ระดับน้อยที่สุด 
และระดับมาก จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 2.7) ในสัดส่วนที่เท่ากัน สาเหตุของปัญหาขาดแคลนน้ าดื่ม-น้ าใช้ มาจาก
ปริมาณน้ าฝนไม่เพียงพอ จ านวน 8 ราย (ร้อยละ 66.6) อ่ืน ๆ และไม่ประสงค์ให้ข้อมูล จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 16.7)  
ในสัดส่วนที่เท่ากัน 

-  ปัญหาแรงสั่นสะเทือน ได้รับผลกระทบ จ านวน 35 ราย (ร้อยละ 47.4) โดยได้รับผลกระทบ
ระดับปานกลาง จ านวน 13 ราย (ร้อยละ 17.1) ระดับมาก จ านวน 10 ราย (ร้อยละ 13.2) ระดับน้อย จ านวน 7 ราย  
(ร้อยละ 9.2) ระดับน้อยที่สุด จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 5.3) และระดับมากที่สุด จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 2.6) สาเหตุ 
ของปัญหาแรงสั่นสะเทือน มาจากการจราจร/ยานพาหนะ จ านวน 22 ราย (ร้อยละ 61.1) รองลงมาคือ เครื่องบิน จ านวน 
14 ราย (ร้อยละ 38.9) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-58 

ตารางที่ 3.8-58 ข้อมูลผลกระทบดา้นสิ่งแวดล้อมในปัจจุบนัในพื้นที่ของผู้ให้ข้อมูลกลุ่มครัวเรือนในพื้นที่ NEF > 40 

ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 
ไม่มี

ผลกระทบ 
(ร้อยละ) 

ได้รับ
ผลกระทบ 
(ร้อยละ) 

ระดับของผลกระทบ (ร้อยละ) 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

1. เสียงดังรบกวน 20.0 80.0 5.3 10.7 36.0 22.7 5.3 
2. ฝุ่นละออง/เขม่าควัน 37.3 62.7 10.7 17.3 20.0 14.7 0.0 
3. ขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูล 82.7 17.3 9.3 4.0 4.0 0.0 0.0 
4. น้ าเน่าเสีย 82.6 17.4 4.0 10.7 2.7 0.0 0.0 
5. การระบายน้ า/น้ าท่วมขัง 82.7 17.3 4.0 12.0 1.3 0.0 0.0 
6. สภาพการจราจร 78.7 21.3 2.7 13.3 2.7 2.7 0.0 
7. กลิ่นเหม็น 85.3 14.7 2.7 6.7 4.0 1.3 0.0 
8. ขาดแคลนน้ าดื่ม-น้ าใช้ 84.0 16.0 2.7 4.0 6.6 2.7 0.0 
9. แรงสั่นสะเทือน  52.6 47.4 5.3 9.2 17.1 13.2 2.6 

จ านวนยานพาหนะในครัวเรือนของผู้ให้ข้อมูล ระบุว่า มีรถจักรยานยนต์ จ านวน 107 ราย 
(ร้อยละ 56.3) รองลงมาคือ รถยนต์ 4 ล้อ จ านวน 83 ราย (ร้อยละ 43.7) โดยทางหลวงที่ใช้ในการเดินทางเป็นประจ า คือ 
ถนนสุขุมวิท (บริเวณด้านหน้าสนฝามบินนานาชาติอู่ตะเภา) จ านวน 48 ราย (ร้อยละ 33.1) รองลงมาคือ ทางหลวง
หมายเลข 332 สายสัตหีบ – ส านักท้อน จ านวน 36 ราย (ร้อยละ 24.8) ทางหลวงหมายเลข 331 สายสัตหีบ – เขาหินซ้อน 
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จ านวน 33 ราย (ร้อยละ 22.8) ทางหลวงหมายเลข 3126 ตอนทางเข้าสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา – ท่าเรือจุกเสม็ด 
จ านวน 18 ราย (ร้อยละ 12.4) ถนนพลา จ านวน 9 ราย (ร้อยละ 6.2) และไม่ประสงค์ให้ข้อมูล จ านวน 1 ราย  
(ร้อยละ 0.7) โดยมีวัตถุประสงค์ในการเดินทาง 3 อันดับแรก คือ ท างาน จ านวน 44 ราย (ร้อยละ 48.3) รองลงมาคือ 
ติดต่อธุรกิจ จ านวน 21 ราย (ร้อยละ 23.1) และท่องเที่ยว จ านวน 11 ราย (ร้อยละ 12.1) ตามล าดับ 

เมื่อสอบถามถึงผลกระทบในการเดินทางบริเวณโดยรอบสนามบินนานาชาติ อู่ตะเภา  
ผู้ให้ข้อมูลระบุว่า ไม่ได้รับผลกระทบ จ านวน 59 ราย (ร้อยละ 68.6) รองลงมาคือ ได้รับผลกระทบเล็กน้อย จ านวน 9 ราย  
(ร้อยละ 10.5) ได้รับผลกระทบมาก จ านวน  4 ราย (ร้อยละ 4.7)  และได้รับผลกระทบปานกลาง จ านวน 3 ราย  
(ร้อยละ 3.5) โดยได้รับผลกระทบที่ส าคัญ 3 อันดับแรก จากการจราจรติดขัดมากที่สุด จ านวน 8 ราย (ร้อยละ 50.0) 
รองลงมาคือ การเดินทางสัญจรไม่สะดวก จ านวน 5 ราย (ร้อยละ 31.3) และอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้น จ านวน 2 ราย  
(ร้อยละ 12.5) ตามล าดับ เมื่อสอบถามถึงการเดินทางไปใช้บริการสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ผู้ให้ข้อมูลระบุว่า  
ไม่เคยเดินทางเข้าไปใช้บริการ จ านวน 57 ราย (ร้อยละ 66.3) เคยเดินทางเข้าไปใช้บริการ จ านวน 29 ราย (ร้อยละ 33.7)  

ความสะดวกในการเดินทางไปสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาโดยไม่ใช้รถยนต์ส่วนตัว  
ผู้ให้ข้อมูลไม่ประสงค์ให้ข้อมูล จ านวน 57 ราย (ร้อยละ 66.3) รองลงมาคือ สะดวกสบายปานกลาง จ านวน 11 ราย 
(ร้อยละ 12.8) สะดวกสบายเล็กน้อย จ านวน 8 ราย (ร้อยละ 9.3) ไม่ได้รับความสะดวก จ านวน 7 ราย (ร้อยละ 8.1) 
และสะดวกสบายมาก จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 3.5)  

เมื่อสอบถามข้อมูลความต้องการ และข้อเสนอแนะต่อระบบการคมนาคมขนส่ง 
และการบริการในการเดินทางเข้า - ออกสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา มีความเห็นและข้อเสนอแนะว่า ควรปรับปรุง
แก้ไขปัญหาจราจรติดขัด รองลงมาคือ ควรขยายถนนเพื่อลดปัญหารถติด ควรมีรถรับ - ส่ง เข้า - ออก สนามบิน   
และเพิ่มช่องทางเข้า - ออก สนามบิน เพิ่มป้ายบอกเส้นทางเข้าสนามบิน ควรมีรถสาธารณะเข้าถึงและหลากหลาย
มากกว่านี้ ควรเปิดทางลัดเส้นทางกองทัพการบินให้ทุกคนสามารถผ่านได้โดยไม่ต้องมีบัตรผ่าน วางมาตรการ 
ความปลอดภัยให้ประชาชนที่อยู่พื้นที่โดยรอบสนามบิน รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก 3–10   

ส่วนที่ 5 ข้อมูลด้านสาธารณสุข  

ด้านสาธารณสุขในพื้นที่ผู้ให้ข้อมูลระบุว่า สมาชิกในครัวเรือนของผู้ให้ข้อมูลมีประวัติ
เจ็บป่วย จ านวน 44 ราย (ร้อยละ 51.2) สมาชิกในครัวเรือนไม่เคยเจ็บป่วย จ านวน 42 ราย (ร้อยละ 48.8) โดย 
โรคที่พบเจ็บป่วยมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ โรคหวัดหรือเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ จ านวน 19 ราย  
(ร้อยละ 44.2) โรคความดันหรือโรคปอดหรือเบาหวาน จ านวน 14 ราย (ร้อยละ 32.5) และโรคเกี่ยวกับ 
ระบบเลือดลมต่าง ๆ จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 7.0)  

ส าหรับการให้บริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ผู้ให้ข้อมูลระบุว่า เมื่อสมาชิกในครัวเรือน 
เกิดการเจ็บป่วย (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) จะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐ จ านวน 64 ราย (ร้อยละ 80.0) 
รองลงมาคือ ซื้อยากินเอง จ านวน 9 ราย (ร้อยละ 11.3) รักษาที่โรงพยาบาลเอกชน จ านวน 6 ราย (ร้อยละ 7.5) และ
ปล่อยให้หายเอง จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 1.2)  

โดยในรอบปีที่ผ่านมาถึงปัจจุบันสมาชิกในครัวเรือนของผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ ไม่มีปัญหา
สุขภาพจิต จ านวน 84 ราย (ร้อยละ 97.7) และมีปัญหาสุขภาพจิต จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 2.3) โดยอาการ 
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ทางสุขภาพจิต (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) เกิดจากภาวะเครียด จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 66.7) และโรควิตกกังวล 
จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 33.3) ซึ่งผู้ให้ข้อมูลไม่ทราบสาเหตุว่าสมาชิกในครัวเรือนมีปัญหาสุขภาพจิตได้อย่างไร  
ส่วนที่ทราบสาเหตุ เนื่องจากโครงการขยายสนามบินท าให้ครอบครัวเครียดเรื่องเวนคืนที่ดินที่อยู่อาศัย เครียดจาก 
การท างาน เครียดจากเสียงดังรบกวนจากโรงงานใกล้บ้าน ทั้งนี้กรณีที่สมาชิกในครอบครัวมีอาการทางสุขภาพจิต 
ส่วนใหญ่เลือกที่จะปล่อยให้หายเอง  

ปัญหาการได้ยิน พบว่า สมาชิกในครัวเรือนของผู้ให้ข้อมูลไม่มีปัญหาการได้ยิน จ านวน  
80 ราย (ร้อยละ 93.0) สมาชิกในครัวเรือนมีปัญหาด้านการได้ยิน จ านวน 6 ราย (ร้อยละ 7.0) โดยปัญหาการได้ยิน 
เกิดจากปัญหาสุขภาพและผลกระทบจากการท างาน จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 50.0) ในสัดส่วนที่เท่ากัน    

การให้บริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่  ผู้ ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ระบุว่า ไม่พบปัญหา 
ในการให้บริการ จ านวน 79 ราย (ร้อยละ 91.9) มีพบปัญหาในการให้บริการบ้าง จ านวน 7 ราย (ร้อยละ 8.1) สาเหตุ
ของปัญหา (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) เนื่องจากมีผู้รับบริการจ านวนมาก จ านวน 6 ราย (ร้อยละ 60.0) บุคลากร
เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 20.0) สถานบริการสุขภาพอยู่ไกล และค่าใช้จ่ายสูง จ านวน 1 ราย  
(ร้อยละ 10.0) ในสัดส่วนที่เท่ากัน   

กิจกรรมป้องกันควบคุมโรค และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในชุมชน ผู้ให้ข้อมูลระบุว่า  
ไม่มีกิจกรรมป้องกันควบคุมโรค และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในชุมชน จ านวน 70 ราย (ร้อยละ 81.4) มีเพียงจ านวน 
16 ราย (ร้อยละ 18.6) ที่ระบุว่า มีกิจกรรมป้องกันควบคุมโรค และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในชุมชน เช่น กิจกรรม
การป้องกันโรคไข้เลือดออก กิจกรรมต้านยาเสพติด กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตรวจสุขภาพ  
ป้องกันมะเร็งปากมดลูก และกิจกรรมการออกก าลังกายในชุมชน เป็นต้น เมื่อสอบถามถึงการเข้าร่วมกิจกรรมของ  
ผู้ให้ข้อมูล ระบุว่าไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 70 ราย (ร้อยละ 81.4) รองลงมาคือ เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 16 ราย 
(ร้อยละ 18.6) รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก 3–10   

ส่วนที่ 6 ข้อมูลด้านอุบัติเหตุ อุบัติภัย และความปลอดภัยสาธารณะ  

ประสบการณ์การเกิด อุบัติ เหตุ  อุบัติภัย  ผู้ ใ ห้ข้อมูลระบุว่ า  ไม่มีประสบการณ์ 
การเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย จ านวน 70 ราย (ร้อยละ 93.3) และมีประสบการณ์การเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย จ านวน 4 ราย  
(ร้อยละ 5.3) ทั้งนี้เมื่อพบเห็นอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือเหตุการณ์สาธารณภัยเกิดข้ึนในชุมชน (ผู้ให้ข้อมูลสามารถตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ ในประเด็นนี้) ผู้ให้ข้อมูลจะไม่ท าอะไรเลย จ านวน 45 ราย (ร้อยละ 48.9) แจ้งเหตุฉุกเฉิน จ านวน  
42 ราย (ร้อยละ 45.7) โดยหน่วยงานที่แจ้ง คือ สายด่วน 1669, แจ้งต ารวจ 191, แจ้งผู้น าชุมชน เป็นต้น และเข้า
ช่วยเหลือด้วยตนเอง จ านวน 5 ราย (ร้อยละ 5.4)  

การร่วมฝึกซ้อมการจัดการเหตุฉุกเฉินร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น พบว่า ผู้ให้ข้อมูล 
ไม่เคยร่วมฝึกซ้อม จ านวน 73 ราย (ร้อยละ 98.7) และไม่ทราบวิธีการแจ้งเหตุฉุกเฉิน กรณีเกิดอุบัติเหตุทางการบิน 
จ านวน 73 ราย (ร้อยละ 97.3) ส่วนที่ทราบวิธีการแจ้งเหตุ จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 2.7) โดยการติดต่อไปที่ 
เบอร์โทรศัพท์ของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา หากได้รับผลกระทบทางสุขภาพจากอุบัติเหตุทางการบิน ผู้ให้ข้อมูล 
จะไปขอความช่วยเหลือจากโรงพยาบาล จ านวน 74 ราย (ร้อยละ 98.7) และผู้น าชุมชน จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 1.3) 
รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก 3–10 
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ส่วนที่ 7 ข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม   

แหล่งน้ าที่ใช้เพื่อการบริโภคมาจากซื้อน้ าบรรจุขวดถัง จ านวน 75 ราย (ร้อยละ 87.2) 
น้ าประปา จ านวน 6 ราย (ร้อยละ 7.0) น้ าผ่านเครื่องกรองน้ า และน้ าจากตู้หยอดเหรียญ จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 2.3) 
ในสัดส่วนที่เท่ากัน โดยปริมาณและคุณภาพน้ าที่ใช้เพื่อการบริโภคส่วนใหญ่  พบว่า ไม่มีปัญหา จ านวน 82 ราย  
(ร้อยละ 95.3) และมีปัญหา จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 4.7) โดยปัญหาที่พบ คือ น้ าขุ่น  

แหล่งน้ าที่ใช้เพื่อการอุปโภคมาจากการใช้น้ าประปา จ านวน 78 ราย (ร้อยละ 90.7)  
น้ าบ่อตื้น จ านวน 6 ราย (ร้อยละ 7.0) และน้ าบาดาล จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 2.3) โดยปริมาณและคุณภาพน้ าที่ใช้
เพื่อการอุปโภคส่วนใหญ่ไม่มีปัญหา จ านวน 74 ราย (ร้อยละ 86.0) และมีปัญหา จ านวน 12 ราย (ร้อยละ 14.0)  
โดยปัญหาที่พบ คือ น้ าขุ่น ตกตะกอน และมีกลิ่นคลอรีน  

ด้านคุณภาพอากาศผู้ให้ข้อมูลระบุว่า ไม่มีปัญหา จ านวน 73 ราย (ร้อยละ 84.9) และ 
มีปัญหา เพียงจ านวน 13 ราย (ร้อยละ 15.1) โดยปัญหาที่พบ คือ มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละอองมาก  

การจัดการน้ าเสียจากการใช้น้ าของครัวเรือนผู้ให้ข้อมูลระบายน้ าเสียลงรางหรือ 
ท่อระบายน้ าสาธารณะ จ านวน 49 ราย (ร้อยละ 57.0) ปล่อยน้ าเสียซึมลงดิน จ านวน 36 ราย (ร้อยละ 41.9) และ
ปล่อยน้ าเสียลงคลอง จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 1.2) 

การจัดการน้ าเสียจากส้วมของครัวเรือนผู้ให้ข้อมูลท าการติดตั้งบ่อเกรอะ รวบรวมและ 
สูบไปก าจัด จ านวน 47 ราย (ร้อยละ 54.7) ติดตั้งบ่อเกรอะ บ่อซึม ลงดิน จ านวน 34 ราย (ร้อยละ 39.5) และติดตั้ง
ถังบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูป จ านวน 5 ราย (ร้อยละ 5.8)  

การก าจัดขยะมูลฝอยของครัวเรือนผู้ให้ข้อมูลทิ้งขยะมูลฝอยในภาชนะของอบต.หรือ
เทศบาลหรือส านักงานเขต จ านวน 83 ราย (ร้อยละ 96.5 และเผาทิ้งบริเวณครัวเรือน จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 3.5)  

ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมบริเวณที่อยู่อาศัยผู้ให้ข้อมูลมีความพึงพอใจปานกลาง 
จ านวน 63 ราย (ร้อยละ 73.3) พึงพอใจมาก จ านวน 14 ราย (ร้อยละ 16.3) ไม่พึงพอใจเลย จ านวน 6 ราย  
(ร้อยละ 7.0) และพีงพอใจน้อย จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 3.5) รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก 3–10   

ส่วนที่ 8 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์  

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการ : ผู้ให้สัมภาษณ์เคยรับทราบข้อมูลข่าวสารของโครงการ 
จ านวน 73 ราย (ร้อยละ 84.9) โดยรับทราบจากแหล่งข้อมูล 3 ล าดับแรก ได้แก่ เพื่อนบ้านหรือคนรู้จัก จ านวน  
24 ราย (ร้อยละ 27.0) รองลงมาคือ การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562  
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1-3 โรงแรมภูริมาศ บีช แอนด์ สปา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง จ านวน 20 ราย (ร้อยละ 22.5) และ
ประธาน / คณะกรรมการ /ผู้น าชุมชน จ านวน 16 ราย (ร้อยละ 18.0) ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์ที่เพิ่งทราบข้อมูลโครงการ
จากการสัมภาษณ์ครั้งนี้ จ านวน 12 ราย (ร้อยละ 16.0) โดยผู้ให้สัมภาษณ์ จ านวน 66 ราย (ร้อยละ 76.7) เห็นว่า 
มีความจ าเป็นในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มเติม ในขณะที่ผู้ให้สัมภาษณ์ จ านวน 20 ราย 
(ร้อยละ 23.3) เห็นว่าไม่มีความจ าเป็นในการเผยแพร่ข้อมูลเพิ่มเติม 
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ข้อมูลข่าวสารที่ผู้ให้สัมภาษณ์ต้องการทราบเพิ่มเติม : ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบได้
มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้ กล่าวคือ ต้องการทราบข้อมูลความก้าวหน้าในการศึกษาของโครงการ จ านวน 71 ราย 
(ร้อยละ 82.6) และกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน จ านวน 15 ราย (ร้อยละ 17.4)  

รูปแบบหรือวิธีการที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลโครงการ : ส าหรับ
รูปแบบหรือวิธีการที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลโครงการ (ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบได้มากกว่า  
1 ข้อในประเด็นนี้) คือ ผู้ให้สัมภาษณ์ต้องการให้มีการจัดประชุม จ านวน 48 ราย (ร้อยละ 53.9) ส่งเอกสารถึงบ้าน 
จ านวน 29 ราย (ร้อยละ 32.6) ต้องการให้แจ้งผ่านผู้น าชุมชน และลงสื่ออินเตอร์เน็ต/เว็บไซต์ จ านวน 6 ราย  
(ร้อยละ 6.7) ในสัดส่วนที่เท่ากัน 

ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ต่อการพัฒนาโครงการ : กลุ่มครัวเรือนในพื้นที่ NEF ≥ 40 
ที่ส ารวจความคิดเห็นด้วยแบบสอบถามได้จ านวน 86 ราย พบว่า กลุ่มครัวเรือนที่เห็นด้วยกับภาพรวมทั้งโครงการ จ านวน 
74 ราย (ร้อยละ 86.1) ไม่แสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ จ านวน 7 ราย (ร้อยละ 8.1) เนื่องจากการฟังจากเจ้าหน้าที่ 
ยังมองไม่เห็นภาพ อีกทั้งยังไม่มีการก่อสร้างยังไม่ขอแสดงความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าว และไม่เห็นด้วย จ านวน 5 ราย 
(ร้อยละ 5.8) เนื่องจากกลัวผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เกรงว่าสภาพแวดล้อมจะเปลี่ยนแปลงไป ท าให้เกิดความเดือดร้อน

ต่อชาวบ้านที่อาศัยอยู่ก่อนหน้าที่จะมีโครงการเกิดข้ึน แสดงดังรูปที่ 3.8-14 

 
รูปที่ 3.8-14 ความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการผู้ให้สัมภาษณ์กลุ่มครัวเรือน พื้นที่ NEF ≥ 40 

ส่วนที่ 9 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ 

ระยะก่อสร้าง 

ความคิดเห็นต่อผลกระทบในระยะก่อสร้างของโครงการ พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์คาดว่า 
จะไม่ได้รับผลกระทบ จ านวน 36 ราย (ร้อยละ 48.0) รองลงมาคือ ได้รับผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ จ านวน 24 ราย 
(ร้อยละ 32.0) ไม่แน่ใจ จ านวน 10 ราย (ร้อยละ 13.3) ได้รับผลกระทบด้านลบ จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 4.0) และ
ได้รับผลกระทบด้านบวก จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 2.7)  

เห็นด้วย
ร้อยละ 86.1 (74 ราย) 

ไม่เห็นด้วย… ไม่แสดงความคิดเห็น…

Draft Version

Subject to changes and approval by the Government of Thailand



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบา้นฉาง จังหวัดระยอง 

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-488 
 

ทั้งนี้คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากโครงการในระยะก่อสร้าง (ผู้ที่ตอบว่าได้รับผลกระทบ
สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ่ในประเด็นนี้) ระบุว่าจะได้รับผลกระทบด้านบวก ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ จ านวน 26 ราย 
(ร้อยละ 40.6) ด้านสังคม จ านวน 16 ราย (ร้อยละ 25.0) และด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน 10 ราย (ร้อยละ 15.6) ส่วน
ผลกระทบด้านลบ ได้แก่ ด้านสังคม และด้านสุขภาพ จ านวน 16 ราย (ร้อยละ 25.8) ในสัดส่วนที่เท่ากัน ด้านสิ่งแวดล้อม 

จ านวน 14 ราย (ร้อยละ 22.6) และด้านเศรษฐกิจ จ านวน  4 ราย (ร้อยละ 6.5) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-59  

ระยะด าเนินการ 

ความคิดเห็นต่อผลกระทบในระยะด าเนินการของโครงการ พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์คาดว่า  
จะได้รับผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ จ านวน 36 ราย (ร้อยละ 48.0) ไม่ได้รับผลกระทบ จ านวน 24 ราย (ร้อยละ 32.0)  
ไม่แน่ใจ ได้รับผลกระทบด้านลบ และได้รับผลกระทบด้านบวก จ านวน 5 ราย (ร้อยละ 6.7) ในสัดส่วนที่เท่ากัน  

ทั้งนี้คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากโครงการในระยะด าเนินการ (ผู้ที่ตอบว่าได้รับผลกระทบ
สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้) ระบุว่าจะได้รับผลกระทบด้านบวก ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ จ านวน 41 ราย  
(ร้อยละ 46.1) ด้านสังคม จ านวน 18 ราย (ร้อยละ 20.2) ด้านสิ่งแวดล้อมจ านวน 14 ราย (ร้อยละ 15.7) และด้านสุขภาพ 
จ านวน 10 ราย (ร้อยละ 11.2) ส่วนผลกระทบด้านลบ ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน 30 ราย (ร้อยละ 30.6) ด้านสุขภาพ 
จ านวน 26 ราย (ร้อยละ 26.5) ด้านสังคม จ านวน 16 ราย (ร้อยละ 16.3) และด้านเศรษฐกิจ จ านวน 11 ราย (ร้อยละ 11.2) 

รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-59 

ตารางที่ 3.8-59 ความคิดเห็นต่อโครงการในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการของผู้ให้สัมภาษณ์กลุ่มครัวเรือน  
พื้นที่ NEF ≥ 40 

ประเด็นผลกระทบ 

ระยะก่อสร้าง ระยะด าเนินการ 
ด้านบวก ด้านลบ ด้านบวก ด้านลบ 

จ านวน 
(ราย) ร้อยละ จ านวน 

(ราย) ร้อยละ จ านวน 
(ราย) ร้อยละ จ านวน 

(ราย) ร้อยละ 

1. ด้านเศรษฐกิจ (ด้านบวก เกิดการจ้างงาน 
การกระจายรายได้ ความเจริญ การค้าขาย 
การส่งเสริมการท่องเท่ียว การลงทุน การ
ขนส่งทางเครื่องบิน การประกอบอาชีพ  
มีรายได้สูงขึ้น การค้าขายของชุมชนใน
พื้นท่ีการซ้ือขายวัสดุก่อสร้าง ภาษีบ ารุง
ท้องท่ี ด้านลบ สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในการ
สัญจรมากขึ้น การสูญเสียค่าเชื้อเพลิงจาก
การจราจรท่ีติดขัดมากขึ้น) 

26 40.6 4 6.5 41 46.1 11 11.2 

2. ด้านสังคม (ด้านบวก การท างานในพื้นท่ี 
ความอบอุ่นในครอบครัว การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม ประหยัดเวลาในการเดินทาง  
มีความปลอดภัยในการเดินทาง ด้านลบ  
การเปลีย่นแปลงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ การ
เดินทางท่ีไม่สามารถใช้ถนนเดิมได้ แรงงาน
ต่างถิ่นเข้ามาในพื้นท่ี ปัญหาอาชญากรรม) 

16 25.0 16 25.8 18 20.2 16 16.3 
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ตารางที่ 3.8-59 ความคิดเห็นต่อโครงการในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการของผู้ให้สัมภาษณ์กลุ่มครัวเรือน  
พื้นที่ NEF ≥ 40 

ประเด็นผลกระทบ 

ระยะก่อสร้าง ระยะด าเนินการ 
ด้านบวก ด้านลบ ด้านบวก ด้านลบ 

จ านวน 
(ราย) ร้อยละ จ านวน 

(ราย) ร้อยละ จ านวน 
(ราย) ร้อยละ จ านวน 

(ราย) ร้อยละ 

3. ด้านสิ่งแวดลอ้ม (ด้านบวก การปรับเปลี่ยน
พื้นท่ีรกร้างเดิมมาใช้ประโยชน์ การใช้
ประโยชน์ท่ีดิน การจราจร คมนาคมขนส่ง 
ประหยัดพลังงาน ด้านลบ น้ าเสีย น้ าท่วม 
การจราจรติดขัด ฝุ่นละออง ถนนช ารุด  
การขนส่งวัสดุก่อสร้าง อุบัติเหตุจากการ
ขนส่งและจราจร ผลกระทบเรื่องเสียง  
ไอน้ ามัน การใชน้้ า ไฟฟ้า ขยะ ทัศนียภาพฯ) 

10 15.6 14 22.6 14 15.7 30 30.6 

4. ด้านสุขภาพ (ด้านบวก โอกาสทางการ
รักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลท่ี
หลากหลายขึ้นจากความเจริญของชุมชน 
ด้านลบ การสูญเสียการได้ยิน ความเครยีด 
ความวิตกกังวล นอนไม่หลับ ปวดหัว ภูมิแพ้) 

0 0.0 16 25.8 10 11.2 26 26.5 

5. ไม่แสดงความคิดเห็น 12 18.8 12 19.4 6 6.7 15 15.3 
รวม 64 100.0 62 100.0 89 100.0 90 100.0 

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
ในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ มีดังนี้ 

ระยะก่อสร้าง 

ความคิดเห็นต่อความเพียงพอของร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
จากผลกระทบที่ส าคัญของโครงการในระยะก่อสร้าง รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-60 

▪ เสียงและความสั่นสะเทือน 

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่าร่างมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแล้ว จ านวน 
73 ราย (ร้อยละ 84.9) รองลงมาคือ ไม่แสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ จ านวน 11 ราย (ร้อยละ 12.8) เนื่องจาก 
ยังไม่ทราบข้อมูลที่ชัดเจน และยังไม่เห็นการท างานของโครงการ และไม่เพียงพอ จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 2.3) เนื่องจาก
พื้นที่ก่อสร้างอยู่ใกล้หมู่บ้าน ควรเพิ่มการสร้างรั้วหรือก าแพงป้องกันเสียงเวลาในช่วงที่ท าการก่อสร้าง 

▪ คุณภาพอากาศ (ฝุ่นละออง) 

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่าร่างมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแล้ว จ านวน  
74 ราย (ร้อยละ 86.0)  รองลงมาคือ ไม่แสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ จ านวน 8 ราย (ร้อยละ 9.3) เนื่องจากข้อมูลที่ได้รับ
ยังท าให้ไม่เห็นภาพรวมที่ชัดเจน ยังไม่เคยเห็นการท างานของโครงการ และโครงข่ายการคมนาคมขนส่งในภาพรวม และ 
ไม่เพียงพอ จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 4.7) เนื่องจากเครื่องบินมีจ านวนมากขึ้นท าให้ต้องใช้น้ ามันมากขึ้นจึงท าให้มีมลพิษมาก 
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▪ คุณภาพน้ าผิวดิน/น้ าทะเล/นิเวศวิทยาทางน้ า 

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่าร่างมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแล้ว จ านวน 
79 ราย (ร้อยละ 91.9) รองลงมาคือ ไม่แสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 4.7) เนื่องจากข้อมูลที่
ได้รับยังท าให้ไม่เห็นภาพรวมที่ชัดเจน ยังไม่เคยเห็นการท างานของโครงการ และไม่เพียงพอ จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 3.5) 
ทั้งนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ได้เสนอแนะว่าควรเพิ่มเติมมาตรการแต่อย่างใด 

▪ นิเวศวิทยาทางบก 

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่าร่างมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแล้ว จ านวน 
80 ราย (ร้อยละ 93.0) รองลงมาคือ ไม่แสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้  จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 4.7) เนื่องจาก 
ยังไม่ทราบข้อมูลที่ชัดเจน และยังไม่เห็นการท างานของโครงการ และระบุว่า ไม่เพียงพอ จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 2.3) 
ทั้งนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ได้เสนอแนะว่าควรเพิ่มเติมมาตรการแต่อย่างใด 

▪ การจัดการของเสีย 

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่าร่างมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแล้ว จ านวน 
80 ราย (ร้อยละ 93.0) รองลงมาคือ ไม่แสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 4.7) เนื่องจาก 
ยังไม่ทราบข้อมูลที่ชัดเจน และยังไม่เห็นการท างานของโครงการ และระบุว่า ไม่เพียงพอ จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 2.3) 
เนื่องจากบางที่รถก าจัดขยะเข้าไม่ถึง และไม่มีถังขยะมารองรับ 

▪ การคมนาคมขนส่ง 

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่าร่างมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแล้ว จ านวน 
81 ราย (ร้อยละ 94.2) รองลงมาคือ ไม่แสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 3.5) เนื่องจาก 
ยังไม่ทราบข้อมูลที่ชัดเจน และยังไม่เห็นการท างานของโครงการ และระบุว่า ไม่เพียงพอ จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 2.3) 
เนื่องจากการจราจรติดขัดและหนาแน่น 

▪ เศรษฐกิจและสังคม 

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่าร่างมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแล้ว จ านวน 
80 ราย (ร้อยละ 93.0) รองลงมาคือ ไม่แสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ จ านวน 5 ราย (ร้อยละ 5.8) เนื่องจาก 
ยังไม่ทราบข้อมูลที่ชัดเจน และยังไม่เห็นการด าเนินการของโครงการ และระบุว่า ไม่เพียงพอ จ านวน 1 ราย  (ร้อยละ 1.2) 
ทั้งนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ได้เสนอแนะว่าควรเพิ่มเติมมาตรการแต่อย่างใด 

▪ การสาธารณสุข (สุขภาพ) 

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่าร่างมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแล้ว จ านวน 
80 ราย (ร้อยละ 93.0) รองลงมาคือ ไม่แสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 3.5) เนื่องจาก 
ยังไม่ทราบข้อมูลที่ชัดเจน และยังไม่เห็นการท างานของโครงการ และระบุว่า ไม่เพียงพอ เนื่องจากฝุ่นละอองควัน 
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพคนในชุมชน ในสัดส่วนที่เท่ากัน 
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ตารางที่ 3.8-60 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในระยะ
ก่อสร้างของผู้ให้สัมภาษณ์กลุ่มครัวเรือน พ้ืนที่ NEF ≥ 40 

ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
ไม่แสดง 

ความคิดเห็น 
รวม 

จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 

1. เสียง และความสั่นสะเทือน 73 84.9 2 2.3 11 12.8 86 100.0 
2. คุณภาพอากาศ (ฝุ่นละออง) 74 86.0 4 4.7 8 9.3 86 100.0 
3. คุณภาพน้ าผิวดิน/น้ าทะเล/

นิเวศวิทยาทางน้ า 
79 91.9 3 3.5 4 4.7 86 100.0 

4. นิเวศวิทยาทางบก 80 93.0 2 2.3 4 4.7 86 100.0 
5. การจัดการของเสีย 80 93.0 2 2.3 4 4.7 86 100.0 
6. การคมนาคมขนส่ง 81 94.2 2 2.3 3 3.5 86 100.0 
7. เศรษฐกิจและสังคม 80 93.0 5 5.8 1 1.2 86 100.0 
8. การสาธารณสุข (สุขภาพ) 80 93.0 3 3.5 3 3.5 86 100.0 

ระยะด าเนินการ 

ประเด็นความคิดเห็นต่อความเพียงพอของร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม จากผลกระทบที่ส าคัญของโครงการในระยะด าเนินการ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-61 

▪ เสียงและความสั่นสะเทือน 

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่าร่างมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแล้ว จ านวน 
74 ราย (ร้อยละ 86.1) รองลงมาคือ ไม่แสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ จ านวน 10 ราย (ร้อยละ 11.6) และไม่เพียงพอ 
จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 2.3)  เนื่องจากใกล้พื้นที่ก่อสร้าง เสียงจากเคร่ืองบิน ทั้งนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ได้เสนอแนะว่าควร
เพิ่มเติมมาตรการแต่อย่างใด 

▪ คุณภาพอากาศ  (ไอเสียและสารอินทรีย์ระเหย) 

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่าร่างมาตรการมีความครอบคลุมและเพียงพอแล้ว  
จ านวน 75 ราย (ร้อยละ 87.2) รองลงมาคือ ไม่แสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ จ านวน 8 ราย (ร้อยละ 9.3) ทั้งนี้  
ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ได้เสนอแนะว่าควรเพิ่มเติมมาตรการแต่อย่างใด และระบุว่า ไม่เพียงพอ จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 3.5) 
เนื่องจากผู้ให้สัมภาษณ์อยู่อาศัยใกล้สนามบิน 

▪ คุณภาพน้ าผิวดิน/น้ าทะเล/นิเวศวิทยาทางน้ า 

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่าร่างมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแล้ว จ านวน 
78 ราย (ร้อยละ 90.7) รองลงมาคือ ไม่แสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ จ านวน 6 ราย (ร้อยละ 7.0) และระบุว่า  
ไม่เพียงพอ จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 2.3) ทั้งนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ได้เสนอแนะว่าควรเพิ่มเติมมาตรการแต่อย่างใด 

▪ นิเวศวิทยาทางบก 

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่าร่างมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแล้ว จ านวน 
81 ราย (ร้อยละ 94.2) รองลงมาคือ ไม่แสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 4.7)  และระบุว่า  
ไม่เพียงพอ จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 1.2) ทั้งนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ได้เสนอแนะว่าควรเพิ่มเติมมาตรการแต่อย่างใด 
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▪ การจัดการของเสีย 

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่าร่างมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแล้ว จ านวน 
82 ราย (ร้อยละ 95.3) รองลงมาคือ ไม่แสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 3.5) และระบุว่า  
ไม่เพียงพอ จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 1.2) ทั้งนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ได้เสนอแนะว่าควรเพิ่มเติมมาตรการแต่อย่างใด 

▪ การคมนาคมขนส่ง 

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่าร่างมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแล้วจ านวน  
82 ราย (ร้อยละ 95.3) รองลงมาคือ ไม่แสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ และระบุว่า ไม่เพียงพอ  จ านวน 2 ราย  
(ร้อยละ 2.3) ในสัดส่วนที่เท่ากัน ทั้งนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ได้เสนอแนะว่าควรเพิ่มเติมมาตรการแต่อย่างใด 

▪ เศรษฐกิจและสังคม 

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่าร่างมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแล้ว จ านวน 
80 ราย (ร้อยละ 93.0) รองลงมาคือ ไม่แสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ จ านวน 5 ราย (ร้อยละ 5.8) และระบุว่า  
ไม่เพียงพอ จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 1.2) ทั้งนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ได้เสนอแนะว่าควรเพิ่มเติมมาตรการแต่อย่างใด 

▪ การโยกย้ายและทดแทนทรัพย์สิน 

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่าร่างมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแล้ว จ านวน 
81 ราย (ร้อยละ 94.2) รองลงมาคือ ไม่แสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 4.7) และระบุว่ า  
ไม่เพียงพอ จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 1.2) ทั้งนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ได้เสนอแนะว่าควรเพิ่มเติมมาตรการแต่อย่างใด 

▪ การสาธารณสุข (สุขภาพ) 

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่าร่างมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแล้ว จ านวน 
81 ราย (ร้อยละ 94.2) รองลงมาคือ ไม่แสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ และระบุว่า ไม่เพียงพอ จ านวน 3 ราย  
(ร้อยละ 3.5) ทั้งนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ได้เสนอแนะว่าควรเพิ่มเติมมาตรการแต่อย่างใด 

ตารางที่ 3.8-61 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในระยะ
ด าเนินการของผู้ให้สัมภาษณ์กลุ่มครัวเรือน พื้นที่ NEF ≥ 40 

ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
ไม่แสดง 

ความคิดเห็น 
รวม 

จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 

1. เสียง และความสั่นสะเทือน 74 86.0 2 2.3 10 11.6 86 100.0 
2. คุณภาพอากาศ (ไอเสียและ

สารอินทรีย์ระเหย) 
75 87.2 3 3.5 8 9.3 86 100.0 

3. คุณภาพน้ าผิวดิน/น้ าทะเล/
นิเวศวิทยาทางน้ า 

78 90.7 2 2.3 6 7.0 86 100.0 

4. นิเวศวิทยาทางบก 81 94.2 1 1.2 4 4.7 86 100.0 
5. การจัดการของเสีย 82 95.3 1 1.2 3 3.5 86 100.0 
6. การคมนาคมขนส่ง 82 95.3 2 2.3 2 2.3 86 100.0 
7. เศรษฐกิจและสังคม 80 93.0 1 1.2 5 5.8 86 100.0 
8. การโยกย้าย 

และการทดแทนทรัพย์สิน 
81 94.2 1 1.2 4 4.7 86 100.0 

9. การสาธารณสุข (สุขภาพ) 81 94.2 3 3.5 3 3.5 86 100.0 
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เมื่อสอบถามเรื่องความวิตกกังวลที่มีต่อโครงการของผู้ให้สัมภาษณ์ พบว่า มีความวิตก
กังวลในระดับปานกลาง จ านวน 32 ราย (ร้อยละ 37.2) รองลงมาคือ ไม่วิตกกังวล จ านวน 20 ราย (ร้อยละ 23.3) 
วิตกกังวลเล็กน้อย จ านวน 18 ราย (ร้อยละ 20.9) และวิตกกังวลมาก จ านวน 16 ราย (ร้อยละ 18.6) 

ความคิดเห็นต่อภาพรวมของร่างมาตรการฯ : กลุ่มครัวเรือนในพื้นที่ NEF ≥ 40 แสดง
ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ว่ามีความเหมาะสมเพียงพอ จ านวน 75 ราย (ร้อยละ 87.2) ไม่เพียงพอ จ านวน 11 ราย 

(ร้อยละ 12.8) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-62 และรูปที่ 3.8-15 

ตารางที่ 3.8-62 ความคิดเห็นต่อภาพรวมของร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการของผู้ให้สัมภาษณ์กลุ่มครัวเรือนพื้นที่ NEF ≥ 40 

ความคิดเห็น จ านวน (ราย) ร้อยละ 
เพียงพอ 75 87.2 
ไม่เพียงพอ 11 12.8 

รวม 75 100.0 

 
รูปที่ 3.8-15 ความคิดเห็นต่อภาพรวมของร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  

ในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการของผู้ให้สัมภาษณ์กลุ่มครัวเรือน พ้ืนที่ NEF ≥ 40 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  : ผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ต่อการด าเนินโครงการการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ดังนี้ 

− ดูแลเรื่องจราจรทางถนน/จราจรขัดข้อง ป้องกันจัดการเสียงรบกวนตลอดระยะด าเนิน
โครงการ 

− แก้ปัญหาเรื่องฝุ่นละอองในระยะยาวต้องการให้ช่วยเหลือประชาชนที่ไม่มีโฉนด อาศัย
อยู่ในพื้นที่ริมคลองและพื้นที่วัด  

− ควรมีการประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง เช่น ควรส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาที่บ้าน
ประชาชน เพราะหน่วยงานท้องถิ่น เช่น อบต. เทศบาล แจ้งข่าวสารล่าช้า ไม่ทั่วถึง 

เพียงพอ…

ไม่เพียงพอ…
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− ควรชี้แจงรายละเอียดโครงการอย่างละเอียดกว่านี้ โดยเฉพาะเรื่องผลกระทบด้านเสียง 
ต่อชุมชน การชดเชย ระยะเวลาการชดเชย ควรอธิบายอย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย (ควรใช้
ภาษาที่ชาวบ้านทั่วไปเข้าใจง่ายๆ) 

− ป้องกันความปลอดภัยตลอดระยะด าเนินโครงการ 

− ท าโครงการอะไรก็ได้ โดยไม่ให้ชาวบ้านเดือดร้อน  

− นอกจากติดตั้งวัสดุป้องกันเสียงดังแล้ว ต้องการให้โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ต้อง
ได้รับผลกระทบจากการสร้างทางขึ้นลงของสนามบิน ชุมชนที่ไม่ได้โยกย้ายออก ให้ได้มี
อาชีพการงานท าในสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาเป็นอันดับแรกก่อนจะรับคนนอกพื้นที่
เข้าท างาน 

− มอบทุนการศึกษาให้เด็กในพื้นที่ มีจุดออกก าลังกายในพื้นที่ 

− ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ที่อยู่อาศัย หรือสิทธิประโยชน์ของคนในพื้นที่ 

2) กลุ่มครัวเรือนในพื้นที่ NEF 30 - 40  

การส ารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคมของกลุ่มครัวเรือนในพื้นที่  NEF 30 – 40 จ านวน  
354 ราย สามารถแสดงต าแหน่งการส ารวจได้ดังรูปที่ 3.8-16 รายละเอียดตารางสรุปผลการส ารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
สังคมด้วยแบบสอบถามกลุ่มครัวเรือนในพื้นที่ NEF 30 – 40 แสดงดังภาคผนวก 3–10  
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ที่มา : จัดท าโดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด, พ.ศ. 2564 

รูปที่ 3.8-16 ต าแหน่งการเก็บตัวอย่างกลุ่มครัวเรือน พ้ืนที่ NEF 30 - 40 จ านวน 354 ตัวอย่าง  

แอ่งน้ าห้วยใหญ่ 

พ้ืนที่เกษตรกรรม บ่อน้ าเอกชน 

เขาโกรกตะแบก 

พื้นที่กันเขตของกองทัพเรือ 

กลุ่มครัวเรือนใน พ้ืนที่ NEF 30-40 

หมู่ที่ 4 บ้านคลองบางไผ่  

หมู่ที่ 3 บ้านสระแก้ว 
หมู่ที่ 8 บ้านเชิงเขา 

หมู่ที่ 6 บ้านเขาครอก 

หมู่ที่ 5 บ้านพลูตาหลวง 

หมู่ที่ 1 บ้านส านักท้อน 

หมู่ที่ 11 บ้านมาบฟักทอง หมู่ที่ 2 บ้านชากหมาก 

หมู่ที่ 13 บ้านหนองผักกูด  

NEF 40 (พ้ืนที่ 13.81 ตารางกิโลเมตร) 

NEF 30 (พ้ืนที่ 46.78 ตารางกิโลเมตร) 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

ผู้ให้ข้อมูลเป็นเพศหญิง จ านวน 205 ราย (ร้อยละ 57.9) และเป็นเพศชาย จ านวน 149 ราย 
(ร้อยละ 42.1) ช่วงอายุของผู้ให้ข้อมูล พบว่า มีช่วงอายุ 41 - 50 ปี จ านวน 114 ราย (ร้อยละ 32.2) รองลงมาคือ ช่วงอายุ 
51 - 60 ปี จ านวน 78 ราย (ร้อยละ 22.0) อายุมากกว่า 60 ปี จ านวน 76 ราย (ร้อยละ 21.5) ช่วงอายุ 31 - 40 ปี  
จ านวน 70 ราย (ร้อยละ 19.8) ช่วงอายุ 21 - 30 ปี จ านวน 13 ราย (ร้อยละ 3.7) และช่วงอายุ 18 - 20 ปี จ านวน 3 ราย 
 (ร้อยละ 0.8) โดยนับถือศาสนาพุทธ จ านวน 353 ราย (ร้อยละ 99.7) และศาสนาคริสต์ จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 0.3)  

ผู้ให้ข้อมูลมีสถานภาพเป็นหัวหน้าครัวเรือน จ านวน 216 ราย (ร้อยละ 61.0) รองลงมา 
คือ คู่สมรส จ านวน 94 ราย (ร้อยละ 26.6) เป็นบิดา/มารดา จ านวน 20 ราย (ร้อยละ 5.6) เป็นบุตร/ธิดา จ านวน 13 ราย 
(ร้อยละ 3.7) เป็นญาติ/ผู้อาศัย จ านวน 5 ราย (ร้อยละ 1.4) เป็นเขย/สะใภ้ จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 1.1) และลูกจ้าง
พนักงาน จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 0.6) โดยสถานภาพอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่หัวหน้าครัวเรือนนั้น เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมาย  
จากหัวหน้าครัวเรือนในการให้ข้อมูลแล้ว  

ระดับการศึกษาสูงสุดของผู้ให้ข้อมูล พบว่า จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน  
129 ราย (ร้อยละ 36.4) รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 74 ราย (ร้อยละ 20.9) ระดับอนุปริญญา/
ปวส. จ านวน 53 ราย (ร้อยละ 15.0) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ านวน 46 ราย (ร้อยละ 13.0)  
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 38 ราย (ร้อยละ 10.7) ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 10 ราย (ร้อยละ 2.8) 
ไม่ได้เข้ารับการศึกษา จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 0.9) และก าลังศึกษา จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 0.3)  

อาชีพหลักของผู้ให้ข้อมูล พบว่า รับจ้างทั่วไป จ านวน 93 ราย (ร้อยละ 26.3) รองลงมา
คือ ข้าราชการบ านาญ/ไม่ได้ประกอบอาชีพ/แม่บ้าน จ านวน 90 ราย (ร้อยละ 25.4) พนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 
73 ราย (ร้อยละ 20.6) ค้าขาย จ านวน 44 ราย (ร้อยละ 12.4) ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 24 คน (ร้อยละ 6.8) ข้าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 20 ราย (ร้อยละ 5.6) ไม่ระบุอาชีพ จ านวน 6 ราย (ร้อยละ 1.7) และเกษตรกรรม 
จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 1.1)  

ภูมิล าเนาเดิมของผู้ให้ข้อมูล พบว่า เป็นผู้ที่มีภูมิล าเนาอยู่ที่นี่และต าบลนี้ตั้งแต่เกิด จ านวน 
198 ราย (ร้อยละ 55.9) ย้ายมาจากที่อ่ืน จ านวน 155 ราย (ร้อยละ 43.8) และไม่ระบุ จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 0.3) โดย 
ผู้ที่ย้ายมาจากพื้นที่อ่ืนมีระยะเวลาที่เข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่เป็นเวลามากกว่า 20 ปี จ านวน 41 ราย (ร้อยละ 26.5) 
รองลงมาคือ เป็นเวลา 5 - 10 ปี จ านวน 35 ราย (ร้อยละ 22.6) น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 31 ราย (ร้อยละ 20.0) เป็นเวลา 
16 - 20 ปี จ านวน 24 ราย (ร้อยละ 15.5) เป็นเวลา 11 - 15 ปี จ านวน 23 ราย (ร้อยละ 14.8) และไม่ระบุระยะเวลา 
จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 0.6) ซึ่งเหตุผลที่เข้ามาอยู่อาศัยหรือประกอบอาชีพที่นี่ (ผู้ให้ข้อมูลสามารถตอบมากกว่า 1 ข้อ 
ในประเด็นนี้) เนื่องจากเปลี่ยนอาชีพหรือหางานท า จ านวน 67 ราย (ร้อยละ 41.4) รองลงมาคือ ติดตามครอบครัว 
หรือแต่งงานกับคนที่นี่ จ านวน 59 ราย (ร้อยละ 36.4) ที่อยู่อาศัยมีสาธารณูปโภคครบครัน จ านวน 17 ราย (ร้อยละ 10.5) 
ที่อยู่อาศัยมีให้เลือกหลายระดับราคา จ านวน 7 ราย (ร้อยละ 4.3) ที่อยู่อาศัยมีให้เลือกหลายประเภทและย้ายมารับ
ราชการ จ านวน 5 ราย (ร้อยละ 3.1) ในสัดส่วนที่เท่ากัน และเส้นทางคมนาคมสะดวกสบาย จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 1.2) 

เมื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการย้ายที่อยู่อาศัย พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ไม่คิดจะย้าย 
ไปอยู่ที่อ่ืน จ านวน 303 ราย (ร้อยละ 85.6) โดยสาเหตุที่ไม่คิดจะย้ายไปที่อ่ืน เช่น เป็นบ้านเกิด และมีครอบครัวอยู่
ที่นี่ เป็นต้น รองลงมาคือ ยังไม่แน่ใจ จ านวน 42 ราย (ร้อยละ 11.9) โดยสาเหตุที่ไม่แน่ใจว่าจะย้ายไปอยู่ที่อ่ืนหรือไม่
เพราะขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจ และคิดจะย้ายไปที่อ่ืน จ านวน 9 ราย (ร้อยละ 2.5) โดยสาเหตุที่คิดจะย้ายไปที่อ่ืน
เพราะจะย้ายบ้านไปอยู่ต่างจังหวัด  

Draft Version

Subject to changes and approval by the Government of Thailand



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบา้นฉาง จังหวัดระยอง 

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-497 
 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านที่อยู่อาศัย/อาคาร 

ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีกรรมสิทธิ์การเป็นเจ้าของบ้านและอาคาร จ านวน 302 ราย  
(ร้อยละ 85.3) รองลงมาคือ เป็นของพ่อแม่/ญาติพี่น้อง จ านวน 25 ราย (ร้อยละ 7.1) เช่า (ที่ดินให้เช่า/อาคารให้เช่า/
ห้องเช่า) จ านวน 24 ราย (ร้อยละ 6.8) เป็นของนายจ้าง จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 0.6) และไม่ประสงค์ให้ข้อมูล จ านวน 
1 ราย (ร้อยละ 0.3) โดยเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดิน จ านวน 329 ราย (ร้อยละ 93.0) ไม่ระบุเอกสารสิทธิ์ จ านวน  
21 ราย (ร้อยละ 5.9) และอ่ืนๆ จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 1.1) 

ลักษณะการอยู่อาศัยในบ้านและอาคาร พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของที่อาศัยในบ้านและ
อาคาร จ านวน 306 ราย (ร้อยละ 86.4) รองลงมาคือ เป็นผู้อยู่อาศัย จ านวน 43 ราย (ร้อยละ 12.1) เป็นผู้ดูแล
กิจการ/พนักงาน จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 0.9) และไม่ประสงค์ให้ข้อมูล จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 0.6) ซึ่งประเภทที่อยู่
อาศัยส่วนใหญ่เป็นบ้านเดี่ยว จ านวน 331 ราย (ร้อยละ 93.5) รองลงมาคือ ห้องแถวหรือตึกแถวหรือทาวน์เฮ้าส์ 
จ านวน 14 ราย (ร้อยละ 4.0) เป็นรีสอร์ท จ านวน 5 ราย (ร้อยละ 1.4) เป็นบ้านแฝด จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 0.8) 
และไม่ระบุประเภท จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 0.3) 

ระยะเวลาที่ที่อยู่อาศัยก่อสร้างแล้วเสร็จ พบว่า ผู้ให้ข้อมูลไม่ระบุระยะเวลา จ านวน 108 ราย 
(ร้อยละ 30.5) รองลงมาคือ ระยะเวลา 5 – 10 ปี จ านวน 93 ราย (ร้อยละ 26.3) น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 57 ราย (ร้อยละ 16.1) 
ระยะเวลา 11 – 15 ปี จ านวน 46 ราย (ร้อยละ 13.0) ระยะเวลา 16 – 20 ปี จ านวน 27 ราย (ร้อยละ 7.6) และมากกว่า 20 ปี 
จ านวน 23 ราย (ร้อยละ 6.5) ทั้งนี้ลักษณะที่อยู่อาศัยจะเป็นบ้านชั้นเดียว จ านวน 328 ราย (ร้อยละ 92.7) รองลงมาคือ 
บ้านสองชั้น จ านวน 23 ราย (ร้อยละ 6.5) และมากกว่าสองชั้น จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 0.8)  

การใช้ประโยชน์ของบ้านและอาคาร พบว่า เป็นที่อยู่อาศัยอย่างเดียว จ านวน 328 ราย  
(ร้อยละ 92.7) และใช้เป็นที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการ จ านวน 26 ราย (ร้อยละ 7.3) 

ส าหรับวัสดุของตัวบ้าน 3 ล าดับแรก พบว่า ท าด้วยคอนกรีตหรืออิฐหรือหิน จ านวน  
339 ราย (ร้อยละ 95.7) รองลงมาคือ เป็นคร่ึงตึกครึ่งไม้ จ านวน 13 ราย (ร้อยละ 3.7) และท าจากยิบซั่มบอร์ดและไม้ 
จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 0.3) ในสัดส่วนที่เท่ากัน ส าหรับวัสดุของหลังคา 3 ล าดับแรก พบว่ า ท ามาจากกระเบื้อง
คอนกรีต จ านวน 278 ราย (ร้อยละ 78.5) รองลงมาคือ กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ จ านวน 64 ราย (ร้อยละ 18.1) 
เมทัลชีท จ านวน 11 ราย (ร้อยละ 3.1) และสังกะสี จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 0.3) 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน 

จ านวนสมาชิกที่อาศัยอยู่จริงในครัวเรือน พบว่า มีจ านวนสมาชิกที่อาศัยอยู่จริงใน
ครัวเรือนเฉลี่ย 6 คน เป็นผู้มีรายได้เฉลี่ย 3 คน โดยสมาชิกที่อาศัยอยู่จริงในครัวเรือนเป็นวัยเด็ก (ต่ ากว่า 15 ปี)  
เฉลี่ย 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.6 (จ านวน 98 ราย) เป็นวัยแรงงานเฉลี่ย 6 คน คิดเป็นร้อยละ 90.8 (จ านวน 1,916 ราย)  
และเป็นวัยผู้สูงอายุ (มากกว่า 60 ปี) เฉลี่ย 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.6 (จ านวน 96 ราย) 

การประกอบอาชีพหลักซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักของครัวเรือน พบว่า ผู้ให้ข้อมูลรับจ้าง
ทั่วไป จ านวน 93 ราย (ร้อยละ 26.3) รองลงมาคือ ไม่ได้ประกอบอาชีพ/แม่บ้าน จ านวน 90 ราย (ร้อยละ 25.4)  
เป็นพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 73 ราย (ร้อยละ 20.6) ค้าขาย จ านวน 44 ราย (ร้อยละ 12.4) ธุรกิจส่วนตัว 
จ านวน 24 ราย (ร้อยละ 6.8) เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 20 ราย (ร้อยละ 5.7) ไม่ระบุอาชีพหลัก 
จ านวน 6 ราย (ร้อยละ 1.7) และท าเกษตรกรรม จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 1.1)  
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การประกอบอาชีพเสริมซึ่งเป็นแหล่งรายได้เสริมของครัวเรือน พบว่า ส่วนใหญ่ไม่ ได้
ประกอบอาชีพเสริม จ านวน 330 ราย (ร้อยละ 93.2)  ส าหรับผู้ให้ข้อมูลที่มีรายได้เสริม จ านวน 24 ราย (ร้อยละ 6.8) 
ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ขายของออนไลน์ และเย็บผ้า เป็นต้น  

ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาในการประกอบอาชีพ จ านวน 288 ราย (ร้อยละ 81.4) 
และมีปัญหาในการประกอบอาชีพ จ านวน 66 ราย (ร้อยละ 18.6) โดยปัญหาที่พบ คือ รายได้น้อยลง เศรษฐกิจตกต่ า 
ไม่มีคนงาน และค่าจ้างแรงงานแพงขึ้น  

รายได้รวมของครัวเรือนของผู้ให้ข้อมูล มีรายได้เฉลี่ย 42,663 บาทต่อเดือน และมีรายจ่ายรวม
ของครัวเรือนเฉลี่ย 33,423 บาทต่อเดือน ความเพียงพอของรายได้กับรายจ่ายในครัวเรือนผู้ให้ข้อมูลระบุว่า เพียงพอ 
และมีเหลือออม จ านวน 182 ราย (ร้อยละ 51.4) รองลงมาคือ ไม่เพียงพอและต้องกู้ยืม จ านวน 59 ราย (ร้อยละ 16.7) 
เพียงพอแต่ไม่มีเหลือออม จ านวน 51 ราย (ร้อยละ 14.4) ไม่เพียงพอ แต่ไม่มีหนี้สิน จ านวน 50 ราย (ร้อยละ 14.1) และ 
ไม่ประสงค์ให้ข้อมูล จ านวน 12 ราย (ร้อยละ 3.4) ด้านหนี้สินของครัวเรือนระบุว่า ไม่มีหนี้สิน จ านวน 295 ราย  
(ร้อยละ 83.3) และมีหนี้สิน จ านวน 59 ราย (ร้อยละ 16.7) โดยมีวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม เพื่อประกอบอาชีพ จ านวน  
37 ราย (ร้อยละ 62.7) รองลงมาคือ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน จ านวน 15 ราย (ร้อยละ 25.4) เพื่อการศึกษา จ านวน  
4 ราย (ร้อยละ 6.8) เพื่อสร้าง/ซ่อมแซมทีอ่ยู่ จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 3.4) และเพื่อรักษาพยาบาล จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 1.7) 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านสภาพสังคม และสภาพแวดล้อมปัจจุบัน 

ประเด็นด้านสังคม : จากผู้ให้ข้อมูล จ านวน 316 ราย พบว่าประเด็นด้านสังคมที่ 
ผู้ให้ข้อมูลแสดงความเห็นว่าในพื้นที่ชุมชนได้รับผลกระทบ 3 อันดับแรก ได้แก่ ประเด็นการว่างงาน/ตกงาน  
(ร้อยละ 11.6) โดยได้รับผลกระทบระดับปานกลาง (ร้อยละ 4.8) ระดับน้อยที่สุด (ร้อยละ 3.1) ระดับน้อย (ร้อยละ 2.8) 
และระดับมาก (ร้อยละ 0.9) รองลงมาคือ ได้รับผลกระทบเรื่องการเพิ่มของคนต่างถิ่นเข้ามาในพื้นที่ (ร้อยละ 11.0)  
ได้รับผลกระทบระดับปานกลาง (ร้อยละ 5.1) ระดับมาก (ร้อยละ 3.6) ระดับน้อย (ร้อยละ 2.0) และระดับน้อยที่สุด  
(ร้อยละ 0.3) ส่วนผลกระทบเร่ืองการให้บริการระบบไฟฟ้า (ร้อยละ 10.7) ได้รับผลกระทบระดับน้อย (ร้อยละ 5.1)  
ระดับน้อยที่สุด (ร้อยละ 4.8) และระดับปานกลาง (ร้อยละ 0.8) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-63 

ตารางที่ 3.8-63 ข้อมูลผลกระทบสภาพสังคมปัจจุบันในพื้นที่ชุมชนของผู้ให้ข้อมูล กลุ่มครัวเรือนในพื้นที่ NEF 30 - 40 

ประเด็นด้านสังคม 
ไม่ได้รับ

ผลกระทบ 
(ร้อยละ) 

ได้รับ
ผลกระทบ 
(ร้อยละ) 

ระดับของผลกระทบ (ร้อยละ) 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

การให้บริการระบบสาธารณูปโภค        
- ไฟฟ้า 89.3 10.7 4.8 5.1 0.8 0.0 0.0 
- ประปา 93.8 6.2 4.2 2.0 0.0 0.0 0.0 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน        
- ปัญหายาเสพติด 90.7 9.3 4.0 4.2 1.1 0.0 0.0 
- การประทุษร้ายต่อทรัพย์ อาทิ ลักขโมย 94.9 5.1 2.8 2.3 0.0 0.0 0.0 
- การประทุษร้ายต่อร่างกาย อาทิ ทะเลาะวิวาท 99.2 0.8 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 
ความแออัดในชุมชน/ความพอใจต่อที่อยู่ในปัจจุบัน 98.9 1.1 0.3 0.8 0.0 0.0 0.0 
ความสัมพันธ์และความผูกพันกันในชุมชน 90.4 9.6 0.3 3.7 4.8 0.8 0.0 
การว่างงาน/ตกงาน 88.4 11.6 3.1 2.8 4.8 0.9 0.0 
การเพิ่มของคนต่างถิ่นเข้ามาในพื้นที่ 89.0 11.0 0.3 2.0 5.1 3.6 0.0 
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นอกจากนี้ ผู้ให้ข้อมูลระบุว่าชุมชนมีความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่ในระดับปานกลาง 
จ านวน 241 ราย (ร้อยละ 68.1) ระดับมาก จ านวน 72 ราย (ร้อยละ 20.4) ระดับน้อย จ านวน 32 ราย (ร้อยละ 9.0) 
 ไม่มีความสามัคคีเลย และไม่ประสงค์ให้ข้อมูล จ านวน 5 ราย (ร้อยละ 1.4) ในสัดส่วนที่เท่ากัน ส่วนเรื่องกิจกรรมส าคัญ
ตามประเพณี การช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณประโยชน์นั้น เป็นต้น ผู้ให้ข้อมูลระบุว่าเคยเข้าร่วมกิจกรรมเป็นประจ า 
จ านวน 309 ราย (ร้อยละ 87.3) รองลงมาคือ เป็นครั้งคราว จ านวน 24 ราย (ร้อยละ 6.8) นานๆ ครั้ง จ านวน 16 ราย  
(ร้อยละ 4.5) และไม่ประสงคใ์ห้ข้อมูล จ านวน 5 ราย (ร้อยละ 1.4) รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก 3–10 

ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม : ปัจจุบันผู้ให้ข้อมูลได้รับผลกระทบจากปัญหาความเดือดร้อน/
เหตุร าคาญจากสภาพแวดล้อม 3 อันดับแรก ได้แก่ สภาพการจราจร (ร้อยละ 21.8) รองลงมาคือ ฝุ่นละออง/เขม่า
ควัน (ร้อยละ 20.6) และเสียงดังรบกวน (ร้อยละ 13.0) ทั้งนี้มีรายละเอียดของแต่ละปัญหา รายละเอียดแสดงดัง
ตารางที่ 3.8-64 ดังนี้ 

-  เสียงดังรบกวน ได้รับผลกระทบ จ านวน 46 ราย (ร้อยละ 13.0) โดยได้รับผลกระทบ 
ระดับน้อย จ านวน 27 ราย (ร้อยละ 7.6) ระดับปานกลาง จ านวน 14 ราย (ร้อยละ 4.0) ระดับมาก จ านวน 4 ราย  
(ร้อยละ 1.1) และระดับน้อยที่สุด จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 0.3) สาเหตุของปัญหาเสียงดังรบกวน มาจากการจราจร/
ยานพาหนะ จ านวน 41 ราย (ร้อยละ 89.1) ไม่ประสงค์ให้ข้อมูล จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 6.5) และการก่อสร้าง 
จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 4.3)  

-  ปัญหาฝุ่นละออง/เขม่าควัน ได้รับผลกระทบ จ านวน 73 ราย (ร้อยละ 20.6) โดยได้รับ
ผลกระทบระดับปานกลาง จ านวน 31 ราย (ร้อยละ 8.8) ระดับน้อย จ านวน 25 ราย (ร้อยละ 7.1) ระดับมาก จ านวน  
13 ราย (ร้อยละ 3.7) และระดับน้อยที่สุดและมากที่สุด จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 0.5) ในสัดส่วนที่เท่ากัน สาเหตุของปัญหา
ฝุ่นละออง/เขม่าควัน มาจากการจราจร/ยานพาหนะ จ านวน 64 ราย (ร้อยละ 87.7) รองลงมาคือ มาจากไอเสียจาก
ยานพาหนะ จ านวน 7 ราย (ร้อยละ 9.6.3) และไม่ประสงคใ์ห้ข้อมูล จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 2.7)  

-  ปัญหาขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูล ได้รับผลกระทบ จ านวน 18 ราย (ร้อยละ 5.1) โดยได้รับ
ผลกระทบระดับน้อย จ านวน 12 ราย (ร้อยละ 3.4) ระดับปานกลาง จ านวน 5 ราย (ร้อยละ 1.4) และระดับน้อยที่สุด 
จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 0.3) สาเหตุของปัญหาขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูล มาจากขยะตกค้าง/ไม่มาจัดเก็บ จ านวน 18 ราย 
(ร้อยละ 100.0) 

-  ปัญหาน้ าเน่าเสีย ทั้งหมดไม่ได้รับผลกระทบ จ านวน 354 ราย (ร้อยละ 100.0)  

-  ปัญหาการระบายน้ า/น้ าท่วมขัง ได้รับผลกระทบ จ านวน 10 ราย (ร้อยละ 2.8) โดยได้รับ
ผลกระทบระดับน้อยและระดับน้อยที่สุด จ านวน 5 ราย (ร้อยละ 1.4) ในสัดส่วนที่เท่ากัน สาเหตุของปัญหาการระบายน้ า/
น้ าท่วมขัง มาจากไม่มีทางระบายน้ า จ านวน 7 ราย (ร้อยละ 70.0) และมาจากฝนตกหนัก จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 30.0)  

-  ปัญหาสภาพการจราจร ได้รับผลกระทบ จ านวน 77 ราย (ร้อยละ 21.8) โดยได้รับ
ผลกระทบระดับ ปานกลาง จ านวน 42 ราย (ร้อยละ 11.9) ระดับมาก จ านวน 17 ราย (ร้อยละ 4.8) ระดับน้อย จ านวน 
12 ราย (ร้อยละ 3.4) ระดับน้อยที่สุด จ านวน 5 ราย (ร้อยละ 1.4) และระดับมากที่สุด จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 0.3) 
สาเหตุของปัญหาสภาพการจราจร มาจากปริมาณยานพาหนะหนาแน่น จ านวน 49 ราย (ร้อยละ 63.6) รองลงมาคือ 
สภาพถนนไม่ดี จ านวน 17 ราย (ร้อยละ 22.1) ไม่เคารพกฎจราจร จ านวน 8 ราย (ร้อยละ 10.4) และไม่ประสงคใ์ห้ข้อมูล
จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 3.9) 
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-   ปัญหากลิ่นเหม็น ทั้งหมดไม่ได้รับผลกระทบ จ านวน 354 ราย (ร้อยละ 100.0)  

-   ปัญหาขาดแคลนน้ าดื่ม - น้ าใช้ ทั้งหมดไม่ได้รับผลกระทบ จ านวน 354 ราย (ร้อยละ 100.0)  

-  ปัญหาแรงสั่นสะเทือน ได้รับผลกระทบ จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 0.9) โดยได้รับ
ผลกระทบระดับน้อย จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 0.6) และระดับปานกลาง จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 0.3) สาเหตุของ
ปัญหาแรงสั่นสะเทือน มาจากการก่อสร้าง จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 66.7) และการจราจร/ยานพาหนะ จ านวน 1 ราย 
(ร้อยละ 33.3) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-64 

ตารางที่ 3.8-64 ข้อมูลปัญหาความเดือดร้อน/เหตุร าคาญจากสภาพแวดล้อมปัจจุบันของผู้ให้ข้อมูล 
กลุ่มครัวเรือนในพื้นที่ NEF 30 - 40 

ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 
ไม่ได้รับ

ผลกระทบ
(ร้อยละ) 

ได้รับ
ผลกระทบ
(ร้อยละ) 

ระดับผลกระทบ (ร้อยละ) 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

1) เสียงดังรบกวน 87.0 13.0 0.3 7.6 4.0 1.1 0.0 
2) ฝุ่นละออง/เขม่าควัน 79.4 20.6 0.5 7.1 8.8 3.7 0.5 
3) ขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูล 94.9 5.1 0.3 3.4 1.4 0.0 0.0 
4) น้ าเน่าเสีย 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
5) การระบายน้ า/น้ าท่วมขัง 97.2 2.8 1.4 1.4 0.0 0.0 0.0 
6) สภาพการจราจร 78.2 21.8 1.4 3.4 11.9 4.8 0.3 
7) กลิ่นเหม็น 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
8) ขาดแคลนน้ าด่ืม - น้ าใช ้ 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
9) แรงสั่นสะเทือน  99.1 0.9 0.0 0.6 0.3 0.0 0.0 

จ านวนยานพาหนะในครัวเรือนของผู้ให้ข้อมูล ระบุว่า มีรถจักรยานยนต์ จ านวน 492 ราย 
(ร้อยละ 57.0) รองลงมาคือ รถยนต์ 4 ล้อ จ านวน 371 ราย (ร้อยละ 43.0) โดยทางหลวงที่ผู้ให้ข้อมูลใช้ในการเดินทาง 
เป็นประจ า คือ ถนนสุขุมวิท (บริเวณด้านหน้าสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา) จ านวน 151 ราย (ร้อยละ 31.3) รองลงมาคือ  
ไม่ประสงค์ให้ข้อมูล จ านวน 110 ราย (ร้อยละ 22.8) ทางหลวงหมายเลข 331 สายสัตหีบ – เขาหินซ้อน จ านวน 85 ราย 
(ร้อยละ 17.6) ทางหลวงหมายเลข 332 สายสัตหีบ – ส านักท้อน จ านวน 77 ราย (ร้อยละ 16.0) ทางหลวงหมายเลข 3126 
ตอนทางเข้าสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา – ท่าเรือจุกเสม็ด จ านวน 34 ราย (ร้อยละ 7.1) และถนนพลา จ านวน 25 ราย 
(ร้อยละ 5.2) โดยมีวัตถุประสงค์ในการเดินทาง 3 อันดับแรก คือ ท างาน จ านวน 200 ราย (ร้อยละ 53.1) รองลงมาคือ 
ติดต่อธุรกิจ จ านวน 109 ราย (ร้อยละ 28.9) และค้าขาย จ านวน 49 ราย (ร้อยละ 13.0) ตามล าดับ 

เมื่อสอบถามถึงผลกระทบในการเดินทางบริเวณโดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ผู้ให้
ข้อมูลระบุว่า ไม่ได้รับผลกระทบ จ านวน 340 ราย (ร้อยละ 96.0) รองลงมาคือ ได้รับผลกระทบเล็กน้อย จ านวน 8 ราย 
(ร้อยละ 2.3) และได้รับผลกระทบปานกลาง จ านวน 6 ราย (ร้อยละ 1.7) โดยได้รับผลกระทบที่ส าคัญ 3 อันดับแรก คือ  
การเดินทางสัญจรไม่สะดวก จ านวน 5 ราย (ร้อยละ 35.7) รองลงมาคือ การจราจรติดขัดมากที่สุด จ านวน 4 ราย  
(ร้อยละ 28.6) และการเข้าใช้บริการสนามบินไม่สะดวก จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 21.4) ตามล าดับ เมื่อสอบถามถึงการ
เดินทางไปใช้บริการสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ผู้ให้ข้อมูลระบุว่าไม่เคยไปใช้บริการสนามบิน จ านวน 289 ราย  
(ร้อยละ 81.6) และเคยเดินทางไปใช้บริการ จ านวน 65 ราย (ร้อยละ 18.4) รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก 3–10 
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ส่วนที่ 5 ข้อมูลด้านสาธารณสุข  

ด้านสาธารณสุขในพื้นที่ผู้ให้ข้อมูลระบุว่า สมาชิกในครัวเรือนของผู้ให้ข้อมูลไม่เคย
เจ็บป่วย จ านวน 246 ราย (ร้อยละ 69.5) สมาชิกในครัวเรือนมีประวัติเจ็บป่วย จ านวน 108 ราย (ร้อยละ 30.5)  
โดยโรคที่พบเจ็บป่วยมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ โรคหวัดหรือเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ จ านวน 104 ราย  
(ร้อยละ 61.9) โรคอ่ืนๆ เช่น หัวใจ ไต ความดัน ไขมันในเส้นเลือด เบาหวาน เก๊าท์ เป็นต้น จ านวน 36 ราย  
(ร้อยละ 21.4) และโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร จ านวน 11 ราย (ร้อยละ 6.5)  

ส าหรับการให้บริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ผู้ให้ข้อมูลระบุว่า สมาชิกในครัวเรือนเกิดการ
เจ็บป่วย (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) คือ รักษาที่โรงพยาบาลของรัฐจ านวน 283 ราย (ร้อยละ 72.4) รองลงมาคือ 
รักษาที่โรงพยาบาลเอกชน จ านวน 56 ราย (ร้อยละ 14.3) ซื้อยากินเอง จ านวน 46 ราย (ร้อยละ 11.8) และปล่อยให้
หายเอง จ านวน 6 ราย (ร้อยละ 1.5)  

โดยในรอบปีที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน พบว่า สมาชิกในครัวเรือนของผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดไม่มี
ปัญหาสุขภาพจิต จ านวน 340 ราย (ร้อยละ 100.0)  

ปัญหาการได้ยิน พบว่า สมาชิกในครัวเรือนของผู้ให้ข้อมูลไม่มีปัญหาการได้ยิน จ านวน 
347 ราย (ร้อยละ 98.0) และสมาชิกในครัวเรือนมีปัญหาด้านการได้ยิน จ านวน 7 ราย (ร้อยละ 2.0) โดยปัญหาการได้
ยินเกิดจาก 3 ล าดับแรกที่ส าคัญ คือ เกิดจากอายุ จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 57.1) รองลงมาคือ ปัญหาสุขภาพ จ านวน 
2 ราย (ร้อยละ 28.6) และไม่ทราบสาเหตุ จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 14.3)  

การให้บริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่  ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ระบุว่า ไม่พบปัญหาในการ
ให้บริการ จ านวน 310 ราย (ร้อยละ 87.6) มีพบปัญหาในการให้บริการบ้าง จ านวน 44 ราย (ร้อยละ 12.4) ซึ่งมีสาเหตุ
ของปัญหา คือ บุคลากรเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ จ านวน 27 ราย (ร้อยละ 60.0) มีผู้รับบริการจ านวนมาก จ านวน 16 ราย 
(ร้อยละ 35.6) และสถานบริการสุขภาพอยู่ไกลและมีค่าใช้จ่ายสูง จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 2.2) ในสัดส่วนที่เท่ากัน  

กิจกรรมป้องกันควบคุมโรค และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในชุมชนผู้ให้ข้อมูลระบุว่า  
มีกิจกรรม เช่น กิจกรรมป้องกันยุงลาย ตรวจสุขภาพ เต้นแอโรบิก เป็นต้น จ านวน 336 ราย (ร้อยละ 94.9)  
มีเพียงจ านวน 18 ราย (ร้อยละ 5.1) ที่ระบุว่า ไม่มีกิจกรรม เมื่อสอบถามถึงการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ให้ข้อมูล ระบุว่า
ได้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 217 ราย (ร้อยละ 61.3) และไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 137 ราย (ร้อยละ 38.7) 
รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก 3–10   

ส่วนที่ 6 ข้อมูลด้านอุบัติเหตุ อุบัติภัย และความปลอดภัยสาธารณะ  

ประสบการณ์การเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดไม่เคยมีประสบการณ์ จ านวน 
354 ราย (ร้อยละ 100.0) รวมถึงการร่วมฝึกซ้อม การจัดการเหตุฉุกเฉินร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น พบว่า ผู้ให้ข้อมูลไม่
เคยร่วมฝึกซ้อม จ านวน 354 ราย (ร้อยละ 100.0) และไม่ทราบวิธีการแจ้งเหตุฉุกเฉิน กรณีเกิดอุบัติเหตุทางการบิน 
จ านวน 354 ราย (ร้อยละ 100.0) รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก 3–10 

ส่วนที่ 7 ข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  

แหล่งน้ าที่ใช้เพื่อการบริโภคมาจากซื้อน้ าบรรจุขวดถัง จ านวน 292 ราย (ร้อยละ 82.5) 
น้ าประปาผ่านเครื่องกรองน้ า จ านวน 46 ราย (ร้อยละ 13.0) และน้ าจากตู้หยอดเหรียญ จ านวน 16 ราย (ร้อยละ 4.5) 
โดยปริมาณและคุณภาพน้ าที่ใช้เพื่อการบริโภคทั้งหมดพบว่า ไม่มีปัญหา จ านวน 354 ราย (ร้อยละ 100.0)  
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แหล่งน้ าที่ใช้เพื่อการอุปโภคมาจากน้ าประปา จ านวน 354 ราย (ร้อยละ 100.0) โดย
ปริมาณและคุณภาพน้ าที่ใช้เพื่อการอุปโภคส่วนใหญ่ไม่มีปัญหา จ านวน 316 ราย (ร้อยละ 89.3) และมีปัญหา จ านวน 
38 ราย (ร้อยละ 10.7) โดยปัญหาที่พบ คือ น้ าไหลอ่อน น้ ามีตะกอนขุ่น  

ด้านคุณภาพอากาศผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด ระบุว่า ไม่มีปัญหา จ านวน 354 ราย (ร้อยละ 100.0)  

การจัดการน้ าเสียจากการใช้น้ าของครัวเรือนผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดจะระบายน้ าเสียลงราง
หรือท่อระบายน้ าสาธารณะ จ านวน 354 ราย (ร้อยละ 100.0)  

การจัดการน้ าเสียจากส้วมของครัวเรือนผู้ให้ข้อมูลท าการติดตั้งบ่อเกรอะ บ่อซึม ลงดิน 
จ านวน 354 ราย (ร้อยละ 100.0) 

การก าจัดขยะมูลฝอยของครัวเรือนผู้ให้ข้อมูลทิ้งขยะมูลฝอยในภาชนะของอบต.หรือ
เทศบาลหรือส านักงานเขต จ านวน 354 ราย (ร้อยละ 100.0)  

ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมบริเวณที่อยู่อาศัยผู้ให้ข้อมูลมีความพึงพอใจมาก จ านวน 
247 ราย (ร้อยละ 69.8) พึงพอใจปานกลาง จ านวน 103 ราย (ร้อยละ 29.1) และพีงพอใจน้อย จ านวน 4 ราย  
(ร้อยละ 1.1) รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก 3–10 

ส่วนที่ 8 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์  

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการ : ผู้ให้สัมภาษณ์เคยรับทราบข้อมูลข่าวสารของโครงการ 
จ านวน 297 ราย (ร้อยละ 83.9) โดยรับทราบจากแหล่งข้อมูล 3 ล าดับแรก ได้แก่ เพื่อนบ้านหรือคนรู้จัก จ านวน 275 
ราย (ร้อยละ 75.8) รองลงมาคือ ประธาน/คณะกรรมการชุมชน/ผู้น าชุมชน จ านวน 45 ราย (ร้อยละ 12.4) และ
อินเตอร์เน็ต/เว็บไซต์โครงการ จ านวน 17 ราย (ร้อยละ 4.7) ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์ที่เพิ่งทราบข้อมูลโครงการจากการสัมภาษณ์
คร้ังนี้มี จ านวน 57 ราย (ร้อยละ 16.1) โดยผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดเห็นว่ามีความจ าเป็นในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/
ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มเติม จ านวน 354 ราย (ร้อยละ 100.0) 

ข้อมูลข่าวสารที่ผู้ให้สัมภาษณ์ต้องการทราบเพิ่มเติม : ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบได้
มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้ กล่าวคือ ความก้าวหน้าในการศึกษาของโครงการ จ านวน 272 ราย (ร้อยละ 76.8) และกิจกรรม
การมีส่วนร่วมของประชาชน จ านวน 82 ราย (ร้อยละ 23.2)   

รูปแบบหรือวิธีการที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลโครงการ : ส าหรับ
รูปแบบหรือวิธีการที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลโครงการ (ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
ในประเด็นนี้) 3 ล าดับแรก คือ ผู้ให้สัมภาษณ์ต้องการให้ส่งเอกสารถึงบ้าน จ านวน 252 ราย (ร้อยละ 71.2) รองลงมาคือ  
จัดให้มีการจัดประชุม จ านวน 88 ราย (ร้อยละ 24.9) และให้แจ้งผ่านผู้น าชุมชน จ านวน 14 ราย (ร้อยละ 3.9) 

ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ต่อการพัฒนาโครงการ : กลุ่มครัวเรือนในพื้นที่ NEF 30-40  
ที่เห็นด้วยกับภาพรวมทั้งโครงการ มีจ านวน 289 ราย (ร้อยละ 81.6) และไม่แสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ จ านวน 
65 ราย (ร้อยละ 18.4) เนื่องจากรายละเอียดของโครงการที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ที่เข้าสัมภาษณ์ยังไม่ชัดเจนในบางเร่ือง 
จึงยังไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ เบื้องต้นมีความเห็นว่ามาตรการที่น าเสนอเพียงพอแล้วแต่ยังขาดความเชื่อมั่นว่า
จะสามารถท าได้ตามมาตรการที่น าเสนอไว้ได้ครบถ้วน แสดงดังรูปที่ 3.8-17 
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รูปที่ 3.8-17 ความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการผู้ให้สัมภาษณ์กลุ่มครัวเรือน พ้ืนที่ NEF 30 – 40 

ส่วนที่ 9 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ  

ระยะก่อสร้าง 

ความคิดเห็นต่อผลกระทบในระยะก่อสร้างของโครงการ พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์คาดว่าจะ
ไม่ได้รับผลกระทบ จ านวน 312 ราย (ร้อยละ 88.1) รองลงมาคือ ได้รับผลกระทบด้านลบ จ านวน 19 ราย (ร้อยละ 5.4) ไม่
แน่ใจ จ านวน 14 ราย (ร้อยละ 4.0) ไม่แสดงความคิดเห็น จ านวน 6 ราย (ร้อยละ 1.7) และได้รับผลกระทบ 
ทั้งด้านบวกและด้านลบ จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 0.8)  

ทั้งนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากโครงการในระยะก่อสร้าง (ผู้ที่ตอบว่า
ได้รับผลกระทบสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ่ในประเด็นนี้) ไม่แสดงความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับผลกระทบด้านบวก 
ส่วนผลกระทบด้านลบ ได้แก่ ด้านสุขภาพ จ านวน 11 ราย (ร้อยละ 52.4) และด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน 10 ราย  
(ร้อยละ 47.6) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-65 

ระยะด าเนินการ 

ความคิดเห็นต่อผลกระทบในระยะด าเนินการของโครงการ พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์  
คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านบวก จ านวน 217 ราย (ร้อยละ 61.3) ไม่ได้รับผลกระทบ จ านวน 83 ราย  
(ร้อยละ 23.4) ได้รับผลกระทบทั้งด้านบวกและดา้นลบ จ านวน 31 ราย (ร้อยละ 8.8) ได้รับผลกระทบด้านลบ จ านวน 
14 ราย (ร้อยละ 4.0) และไม่แน่ใจ จ านวน 9 ราย (ร้อยละ 2.5)  

ทั้งนี้ผู้ ให้สัมภาษณ์ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากโครงการในระยะด าเนินการ  
(ผู้ที่ตอบว่าได้รับผลกระทบสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้) ระบุว่าจะได้รับผลกระทบด้านบวก ได้แก่  
ด้านเศรษฐกิจ จ านวน 233 ราย (ร้อยละ 94.0) ด้านสังคม จ านวน 11 ราย (ร้อยละ 4.4) และด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน 
4 ราย (ร้อยละ 1.6) ส่วนผลกระทบด้านลบ ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน 44 ราย (ร้อยละ 93.6) และด้านสุขภาพ 
จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 6.4) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-65 

เห็นด้วย
ร้อยละ 81.6 (289 ราย) 

ไม่แสดงความคิดเห็น…
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ตารางที่ 3.8-65 ความคิดเห็นต่อโครงการในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการของกลุ่มครัวเรือน พื้นที่ NEF 30 - 40 

ประเด็นผลกระทบ 

ระยะก่อสร้าง ระยะด าเนินการ 
ด้านบวก ด้านลบ ด้านบวก ด้านลบ 

จ านวน 
(ราย) ร้อยละ จ านวน 

(ราย) ร้อยละ จ านวน 
(ราย) ร้อยละ จ านวน 

(ราย) ร้อยละ 

1. ด้านเศรษฐกิจ (ด้านบวก เกิดการจ้างงาน การกระจาย
รายได้ ความเจริญ การค้าขาย การส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว การลงทุน การขนส่งทางเครื่องบิน การ
ประกอบอาชีพ มีรายได้สูงขึ้น การค้าขายของชุมชนใน
พื้นท่ีการซ้ือขายวัสดุก่อสร้าง ภาษีบ ารุงท้องท่ี ด้านลบ 
สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในการสัญจรมากขึ้น การสูญเสียค่า
เชื้อเพลิงจากการจราจรท่ีติดขัดมากขึ้น) 

0 0.0 0 0.0 233 94.0 0 0.0 

2. ด้านสังคม (ด้านบวก การท างานในพื้นท่ี ความ
อบอุ่นในครอบครัว การเปล่ียนแปลง ทางสังคม 
ประหยัดเวลาในการเดินทางมีความปลอดภัยในการ
เดินทาง ด้านลบ การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ความ
เป็นอยู่ การเดินทางท่ีไม่สามารถใช้ถนนเดิมได้  
แรงงานต่างถิ่นเข้ามาในพื้นท่ี ปัญหาอาชญากรรม) 

0 0.0 0 0.0 11 4.4 0 0.0 

3. ด้านสิ่งแวดล้อม (ด้านบวก การปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ี 
รกร้างเดิมมาใช้ประโยชน์ การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
การจราจร คมนาคมขนส่ง ประหยัดพลังงาน  
ด้านลบ น้ าเสีย น้ าท่วม การจราจรติดขัด ฝุ่นละออง 
ถนนช ารุด การขนส่งวัสดุก่อสร้าง อุบัติเหตุจากการ
ขนส่งและจราจร ผลกระทบเรื่องเสียง ไอน้ ามัน  
การใชน้้ า ไฟฟ้า ขยะ ทัศนียภาพฯ) 

0 0.0 10 47.6 4 1.6 44 93.6 

4. ด้านสุขภาพ (ด้านบวก โอกาสทางการรกัษาพยาบาล
จากสถานพยาบาลท่ีหลากหลายขึ้นจากความเจริญ 
ของชุมชน ด้านลบ การสูญเสียการได้ยิน ความเครียด 
ความวิตกกังวล นอนไม่หลับ ปวดหัว ภูมิแพ้) 

0 0.0 11 52.4 0 0.0 3 6.4 

รวม 0 0.0 21 100.0 248 100.0 47 100.0 

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
ในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ มีดังนี้ 

ระยะก่อสร้าง 

ความคิดเห็นต่อความเพียงพอของร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
จากผลกระทบที่ส าคัญของโครงการในระยะก่อสร้าง รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-66 โดยสรุปดังนี้ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดระบุว่าร่างมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแล้ว จ านวน 354 ราย 
(ร้อยละ 100.0) ทั้งเรื่องเสียงและความสั่นสะเทือน คุณภาพอากาศ (ฝุ่นละออง) คุณภาพน้ าผิวดิน/น้ าทะเล/นิเวศวิทยาทาง
น้ า นิเวศวิทยาทางบก การจัดการของเสีย การคมนาคมขนส่ง เศรษฐกิจและสังคม และการสาธารณสุข (สุขภาพ) 
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ตารางที่ 3.8-66 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในระยะ
ก่อสร้างของผู้ให้สัมภาษณ์กลุ่มครัวเรือน พื้นที่ NEF 30 - 40 

ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
ไม่แสดง 

ความคิดเห็น 
รวม 

จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 

1. เสียง และความสั่นสะเทือน 354 100.0 0 0.0 0 0.0 354 100.0 
2. คุณภาพอากาศ (ฝุ่นละออง) 354 100.0 0 0.0 0 0.0 354 100.0 
3. คุณภาพน้ าผิวดิน/น้ าทะเล/

นิเวศวิทยาทางน้ า 
354 100.0 0 0.0 0 0.0 354 100.0 

4. นิเวศวิทยาทางบก 354 100.0 0 0.0 0 0.0 354 100.0 
5. การจัดการของเสีย 354 100.0 0 0.0 0 0.0 354 100.0 
6. การคมนาคมขนส่ง 354 100.0 0 0.0 0 0.0 354 100.0 
7. เศรษฐกิจและสังคม 354 100.0 0 0.0 0 0.0 354 100.0 
8. การสาธารณสุข (สุขภาพ) 354 100.0 0 0.0 0 0.0 354 100.0 

ระยะด าเนินการ 

ประเด็นความคิดเห็นต่อความเพียงพอของร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม จากผลกระทบที่ส าคัญของโครงการในระยะด าเนินการ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-67 โดยสรุปดังนี้ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดระบุว่าร่างมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแล้ว จ านวน 354 ราย 
(ร้อยละ 100.0) ทั้งเรื่องเสียงและความสั่นสะเทือน คุณภาพอากาศ (ฝุ่นละออง) คุณภาพน้ าผิวดิน/น้ าทะเล/นิเวศวิทยา
ทางน้ า นิเวศวิทยาทางบก การจัดการของเสีย การคมนาคมขนส่ง เศรษฐกิจและสังคม การโยกย้ายและทดแทนทรัพย์สิน 
และการสาธารณสุข (สุขภาพ) 

ตารางที่ 3.8-67 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในระยะ
ด าเนินการของผู้ให้สัมภาษณ์กลุ่มครัวเรือน พื้นที่ NEF 30 - 40 

ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
ไม่แสดง 

ความคิดเห็น 
รวม 

จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 

1. เสียง และความสั่นสะเทือน 354 100.0 0 0.0 0 0.0 354 100.0 
2. คุณภาพอากาศ (ไอเสียและ

สารอินทรีย์ระเหย) 
354 100.0 0 0.0 0 0.0 354 100.0 

3. คุณภาพน้ าผิวดิน/น้ าทะเล/
นิเวศวิทยาทางน้ า 

354 100.0 0 0.0 0 0.0 354 100.0 

4. นิเวศวิทยาทางบก 354 100.0 0 0.0 0 0.0 354 100.0 
5. การจัดการของเสีย 354 100.0 0 0.0 0 0.0 354 100.0 
6. การคมนาคมขนส่ง 354 100.0 0 0.0 0 0.0 354 100.0 
7. เศรษฐกิจและสังคม 354 100.0 0 0.0 0 0.0 354 100.0 
8. การโยกย้าย 

และการทดแทนทรัพย์สิน 
354 100.0 0 0.0 0 0.0 354 100.0 

9. การสาธารณสุข (สุขภาพ) 354 100.0 0 0.0 0 0.0 354 100.0 
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เมื่อสอบถามเรื่องความวิตกกังวลที่มีต่อโครงการของผู้ให้สัมภาษณ์ พบวา่ ไม่มีความวิตก
กังวล จ านวน 303 ราย (ร้อยละ 85.6) รองลงมาคือ วิตกกังวลปานกลาง จ านวน 30 ราย (ร้อยละ 8.5) และวิตก
กังวลเล็กน้อย จ านวน 21 ราย (ร้อยละ 5.9) 

ความคิดเห็นต่อภาพรวมของร่างมาตรการฯ : ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดมีความคิดเห็นว่า 
ในภาพรวมต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ ว่ามี
ความครอบคลุมเพียงพอแล้ว จ านวน 354 ราย (ร้อยละ 100.0) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-68 และรูปที่ 3.8-18 

ตารางที่ 3.8-68 ความคิดเห็นต่อภาพรวมของร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
ในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการของผู้ให้สัมภาษณ์กลุ่มครัวเรือนพื้นที่ NEF 30 - 40 

ความคิดเห็น จ านวน (ราย) ร้อยละ 
เพียงพอ 354 100.0 

ไม่เพียงพอ 0 0.0 

รวม 354 100.0 
 

 
รูปที่ 3.8-18 ความคิดเห็นต่อภาพรวมของร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

ในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการของผู้ให้สัมภาษณ์กลุ่มครัวเรือน พื้นที่ NEF 30 - 40 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ : ผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการ
ด าเนินโครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ดังนี้ 

- ขอให้ด าเนินโครงการทั้งระยะก่อสร้าง และระยะเปิดด าเนินการ ด้วยความระมัดระวัง 
เพื่อป้องกันปัญหา และให้มีผลกระทบน้อยที่สุด 

- แจ้งข่าวสาร ความคืบหน้าของโครงการให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง 

- มีการจัดการที่ดี เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ การค้าขาย รายได้ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

- ช่วงการก่อสร้างต้องการมีการจัดการที่ดี ไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆ ได้  

- มีการดูแลเรื่องเสียงดังจากเคร่ืองบินให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ 

- มีการจัดประชุม พูดคุยกับชุมชนเป็นประจ า สม่ าเสมอ 

เพียงพอ
ร้อยละ 100.0 (354 ราย) 

Draft Version

Subject to changes and approval by the Government of Thailand



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบา้นฉาง จังหวัดระยอง 

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-507 
 

- มีการท างานที่มีมาตรฐานที่ดี ทั้งเครื่องจักร และบุคลากร 

- ใส่ใจชุมชน ให้ชุมชนได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างสนามบิน 

- มีการจัดการพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างสนามบินเป็นพิเศษ 

- ขอใส่ใจสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ไม่ให้ได้รับผลกระทบ 

3) กลุ่มครัวเรือนในพื้นที่ NEF < 30 ถึงขอบเขตพื้นที่ศึกษา  

การส ารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคมของกลุ่มครัวเรือนในพื้นที่ NEF < 30 ถึงขอบเขต

พื้นที่ศึกษา จ านวน 428 ราย สามารถแสดงต าแหน่งการส ารวจได้ดัง รูปที่ 3.8-19 รายละเอียดตารางสรุปผลการ
ส ารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคมด้วยแบบสอบถามกลุ่มครัวเรือนในพื้นที่ NEF < 30 ถึงขอบเขตพื้นที่ศึกษา แสดงดัง
ภาคผนวก 3–10
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ที่มา : จัดท าโดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด, พ.ศ. 2564 

รูปที่ 3.8-19 ต าแหน่งการเก็บตัวอย่างกลุ่มครัวเรือน พ้ืนที่ NEF < 30 ถึงขอบเขตพื้นที่ศึกษา จ านวน 428 ตัวอย่าง  
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

ผู้ให้ข้อมูลเป็นเพศหญิง จ านวน 275 ราย (ร้อยละ 64.3) และเพศชาย จ านวน 153 ราย  
(ร้อยละ 35.7) ช่วงอายุของผู้ให้ข้อมูล พบว่า อายุมากกว่า 60 ปี จ านวน 117 ราย (ร้อยละ 27.3) รองลงมาคือ ช่วงอายุ  
51 - 60 ปี จ านวน 113 ราย (ร้อยละ 26.4) ช่วงอายุ 41 - 50 ปี จ านวน 91 ราย (ร้อยละ 21.3) ช่วงอายุ 31 - 40 ปี จ านวน 
74 ราย (ร้อยละ 17.3) ช่วงอายุ 21 - 30 ปี จ านวน 30 ราย (ร้อยละ 7.0) และช่วงอายุ 18 - 20 ปี จ านวน 3 ราย  
(ร้อยละ 0.7) โดยนับถือศาสนาพุทธ จ านวน 427 ราย (ร้อยละ 99.8) และศาสนาอิสลาม จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 0.2)  

ผู้ให้ข้อมูลมีสถานภาพเป็นหัวหน้าครัวเรือน จ านวน 188 ราย (ร้อยละ 43.9) รองลงมาคือ 
คู่สมรส จ านวน 163 ราย (ร้อยละ 38.1) เป็นบุตร/ธิดา จ านวน 38 ราย (ร้อยละ 8.9) เป็นบิดา/มารดา จ านวน 25 ราย 
(ร้อยละ 5.8) เป็นญาติ/ผู้อาศัย จ านวน 10 ราย (ร้อยละ 2.3) และเป็นเขย/สะใภ้ จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 1.0)  
โดยสถานภาพอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่หัวหน้าครัวเรือนนั้น เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าครัวเรือนในการให้ข้อมูลแล้ว 

ระดับการศึกษาสูงสุดของผู้ให้ข้อมูล พบว่า จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน  
180 ราย (ร้อยละ 42.1) รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 71 ราย (ร้อยละ 16.6) ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช. จ านวน 68 ราย (ร้อยละ 15.9) ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 49 ราย (ร้อยละ 11.4) 
ระดับอนุปริญญา/ปวส. จ านวน 36 ราย (ร้อยละ 8.9) ไม่ได้เข้ารับการศึกษา จ านวน 21 ราย (ร้อยละ 4.9)  
และระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 0.2)  

อาชีพหลักของผู้ให้ข้อมูล พบว่า ค้าขาย จ านวน 133 ราย (ร้อยละ 31.1) รองลงมาคือ 
ไม่ได้ประกอบอาชีพ/แม่บ้าน จ านวน 100 ราย (ร้อยละ 23.4) รับจ้างทั่วไป จ านวน 87 ราย (ร้อยละ 20.3) พนักงาน
บริษัทเอกชน จ านวน 59 ราย (ร้อยละ 13.8) ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 31 ราย (ร้อยละ 7.2) ธุรกิจ
ส่วนตัว จ านวน 14 คน (ร้อยละ 3.3) เกษตรกรรมและประมง/เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 0.5)  
ในสัดส่วนที่เท่ากัน และไม่ระบุอาชีพ จ านวน 5 ราย (ร้อยละ 0.5) 

ภูมิล าเนาเดิมของผู้ให้ข้อมูล พบว่า เป็นผู้ที่มีภูมิล าเนาอยู่ที่นี่และต าบลนี้ตั้งแต่เกิด จ านวน 
231 ราย (ร้อยละ 54.0) และย้ายมาจากที่อ่ืน จ านวน 197 ราย (ร้อยละ 46.0) โดยผู้ที่ย้ายมาจากพื้นที่อ่ืนมีระยะเวลาที่ 
เข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่เป็นเวลามากกว่า 20 ปี จ านวน 77 ราย (ร้อยละ 38.9) รองลงมาคือ เป็นเวลา 5 - 10 ปี จ านวน  
38 ราย (ร้อยละ 19.2) เป็นเวลา 16 - 20 ปี จ านวน 37 ราย (ร้อยละ 18.7) เป็นเวลา 11 - 15 ปี จ านวน 32 ราย  
(ร้อยละ 16.1) และน้อยกว่า 5 ปี จ านวน 14 ราย (ร้อยละ 7.1) ซึ่งเหตุผลที่เข้ามาอยู่อาศัยหรือประกอบอาชีพที่นี่ (ผู้ให้
ข้อมูลสามารถตอบมากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้) เนื่องจากเปลี่ยนอาชีพหรือหางานท า จ านวน 144 ราย (ร้อยละ 73.1) 
รองลงมาคือ ติดตามครอบครัวหรือแต่งงานกับคนที่นี่ จ านวน 50 ราย (ร้อยละ 25.4) และมีที่อยู่อาศัยให้เลือกหลาย
ประเภท ที่อยู่อาศัยมีให้เลือกหลายระดับราคา และต้องการหาที่อยู่ใหม่ จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 0.5) ในสัดส่วนที่เท่ากัน  

เมื่อสอบถามข้อมูลการย้ายที่อยู่อาศัย พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ไม่คิดจะย้ายไปอยู่ที่อ่ืน 
จ านวน 391 ราย (ร้อยละ 91.4) โดยสาเหตุที่ไม่คิดจะย้ายไปที่อ่ืน เช่น ตั้งรกรากที่นี้แล้ว และมีเพื่อนบ้านที่ดี เป็นต้น 
รองลงมาคือ ยังไม่แน่ใจ จ านวน 28 ราย (ร้อยละ 6.5) โดยสาเหตุที่ไม่แน่ใจว่าจะย้ายไปอยู่ที่อ่ืนหรือไม่เพราะขึ้นอยู่กับ
ครอบครัว และคิดจะย้ายไปที่อื่น จ านวน 9 ราย (ร้อยละ 2.1) โดยสาเหตุที่คิดจะย้ายไปที่อื่นเพราะจะย้ายกลับไปอยู่บ้านเกิด 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านที่อยู่อาศัย/อาคาร 

ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีกรรมสิทธิ์การเป็นเจ้าของบ้านและอาคาร จ านวน 304 ราย (ร้อยละ 
71.0) รองลงมาคือ เช่า (ที่ดินให้เช่า/อาคารให้เช่า/ห้องเช่า) จ านวน 56 ราย (ร้อยละ 13.1) เป็นอ่ืน ๆ เช่น เป็นของลูก สามี 
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เป็นบ้านพักสวัสดิการ จ านวน 41 ราย (ร้อยละ 9.6) เป็นของพ่อแม่/ญาติพี่น้อง จ านวน 24 ราย (ร้อยละ 5.6) เป็นของ
นายจ้าง จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 0.5) และไม่ระบุกรรมสิทธิ์ จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 0.2) โดยมีเอกสารสิทธิ์เป็น โฉนดที่ดิน 
จ านวน 386 ราย (ร้อยละ 90.2) และเอกสารอ่ืน ๆ เช่น ภ.บ.ท5 นส.3ก สัญญาเช่า เป็นต้น จ านวน 42 ราย (ร้อยละ 9.8)  

ลักษณะการอยู่อาศัยในบ้านและอาคาร พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของที่อาศัยในบ้านและ
อาคาร จ านวน 351 ราย (ร้อยละ 82.0) และเป็นผู้อยู่อาศัย จ านวน 77 ราย (ร้อยละ 18.0) ซึ่งประเภทที่อยู่อาศัย
ส่วนใหญ่เป็นบ้านเดี่ยว จ านวน 376 ราย (ร้อยละ 87.9) รองลงมาคือ ห้องแถวหรือตึกแถวหรือทาวน์เฮ้าส์ จ านวน  
45 ราย (ร้อยละ 10.5) เป็นบ้านแฝด จ านวน 6 ราย (ร้อยละ 1.4) และบ้านปูนสองชั้น จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 0.2)  

ระยะเวลาที่ที่อยู่อาศัยก่อสร้างแล้วเสร็จ พบว่า ผู้ให้ข้อมูลระบุว่า มากกว่า 20 ปี จ านวน 
208 ราย (ร้อยละ 48.6) รองลงมาคือ ระยะเวลา 5 – 10 ปี จ านวน 80 ราย (ร้อยละ 18.7) ระยะเวลา 16 – 20 ปี 
จ านวน 68 ราย (ร้อยละ 15.9) ระยะเวลา 11 – 15 ปี จ านวน 56 ราย (ร้อยละ 13.1) น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 12 ราย 
(ร้อยละ 2.8) และไม่ระบุระยะเวลา จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 0.9) ทั้งนี้ลักษณะที่อยู่อาศัยจะเป็นบ้านชั้นเดียว จ านวน 
339 ราย (ร้อยละ 79.2) รองลงมาคือ บ้านสองชั้น จ านวน 82 ราย (ร้อยละ 19.2) บ้านชั้นเดียวใต้ถุนสูง จ านวน  
4 ราย (ร้อยละ 0.9) และมากกว่าสองชั้น จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 0.7)  

การใช้ประโยชน์ของบ้านและอาคาร พบว่า เป็นที่อยู่อาศัยอย่างเดียว จ านวน 416 ราย  
(ร้อยละ 97.2) รองลงมาคือ ใช้เป็นที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการ จ านวน 10 ราย (ร้อยละ 2.3) และใช้เป็น 
สถานประกอบการอย่างเดียว จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 0.5) 

ส าหรับวัสดุของตัวบ้าน พบว่า ท าด้วยคอนกรีตหรืออิฐหรือหิน จ านวน 360 ราย  
(ร้อยละ 84.1) รองลงมาคือ เป็นครึ่งตึกครึ่งไม้ จ านวน 56 ราย (ร้อยละ 13.1) และท าจากไม้ จ านวน 11 ราย (ร้อย
ละ 2.6) ส าหรับวัสดุของหลังคา พบว่า ท ามาจากกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ จ านวน 315 ราย (ร้อยละ 73.6) รองลงมา
คือ กระเบื้องคอนกรีต จ านวน 98 ราย (ร้อยละ 22.9) และเมทัลชีท จ านวน 9 ราย (ร้อยละ 2.1) 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน 

จ านวนสมาชิกที่อาศัยอยู่จริงในครัวเรือน พบว่า มีจ านวนสมาชิกที่อาศัยอยู่จริง  
ในครัวเรือนเฉลี่ย 4 คน เป็นผู้มีรายได้เฉลี่ย 3 คน โดยสมาชิกที่อาศัยอยู่จริงในครัวเรือนเป็นวัยเด็ก (ต่ ากว่า 15 ปี) 
เฉลี่ย 1 คน คิดเป็นร้อยละ 21.1 (จ านวน 396 ราย) เป็นวัยแรงงานเฉลี่ย จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 59.9  
(จ านวน 1,127 ราย) และเป็นวัยผู้สูงอายุ (มากกว่า 60 ปี) เฉลี่ย 1 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0 (จ านวน 358 ราย) 

การประกอบอาชีพหลักซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักของครัวเรือน พบว่า ผู้ให้ข้อมูลเป็น
พนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 148 ราย (ร้อยละ 34.6) รองลงมาคือ ค้าขาย จ านวน 103 ราย (ร้อยละ 24.1) รับจ้าง
ทั่วไป จ านวน 79 ราย (ร้อยละ 18.5) ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 64 ราย (ร้อยละ 14.9) ธุรกิจส่วนตัว 
จ านวน 28 ราย (ร้อยละ 6.5) ไม่ได้ประกอบอาชีพ/แม่บ้าน จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 0.7) ท าเกษตรกรรม จ านวน 2 ราย 
(ร้อยละ 0.5) และประมง/เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 0.2) 

การประกอบอาชีพเสริมซึ่งเป็นแหล่งรายได้เสริมของครัวเรือน พบว่า ส่วนใหญ่ไม่ ได้
ประกอบอาชีพเสริม จ านวน 358 ราย (ร้อยละ 83.6) ส าหรับผู้ให้ข้อมูลที่มีรายได้เสริม จ านวน 70 ราย (ร้อยละ 
16.4) เป็นรายได้จากการประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ค้าขาย และเกษตรกรรม  

ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาในการประกอบอาชีพ จ านวน 425 ราย (ร้อยละ 99.3) 
และส าหรับผู้ที่มีปัญหาในการประกอบอาชีพ จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 0.7) โดยปัญหาที่พบ คือ เศรษฐกิจไม่ดี 
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รายได้รวมของครัวเรือนของผู้ให้ข้อมูล มีรายได้เฉลี่ย 34,769 บาทต่อเดือน และมี
รายจ่ายรวมของครัวเรือนเฉลี่ย 24,621 บาทต่อเดือน ความเพียงพอของรายได้กับรายจ่ายในครัวเรือนผู้ให้ข้อมูลระบุ
ว่า เพียงพอและมีเหลือออม จ านวน 315 ราย (ร้อยละ 73.6) รองลงมาคือ เพียงพอแต่ไม่มีเหลือออม จ านวน 85 ราย 
(ร้อยละ 19.9) ไม่เพียงพอและต้องกู้ยืม จ านวน 19 ราย (ร้อยละ 4.4) และไม่เพียงพอ แต่ไม่มีหนี้สิน จ านวน 9 ราย 
(ร้อยละ 2.1) ด้านหนี้สินของครัวเรือนระบุว่า ไม่มีหนี้สิน จ านวน 392 ราย (ร้อยละ 91.6) และมีหนี้สิน จ านวน  
36 ราย (ร้อยละ 8.4) โดยมีวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม (ผู้ให้ข้อมูลสามารถตอบมากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้) เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน จ านวน 29 ราย (ร้อยละ 56.9) รองลงมาคือ เพื่อประกอบอาชีพ จ านวน 17 ราย (ร้อยละ 33.3) 
เพือ่การศึกษา จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 5.9) และเพื่อสร้าง/ซ่อมแซมที่อยู่ จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 3.9)  

ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านสภาพสังคม และสภาพแวดล้อมปัจจุบัน 

ประเด็นด้านสังคม : จากผู้ให้ข้อมูล จ านวน 428 ราย พบว่าประเด็นด้านสังคม 
ที่ผู้ให้ข้อมูลแสดงความเห็นว่าในพื้นที่ชุมชนที่อยู่อาศัยได้รับผลกระทบ 3 อันดับแรก ได้แก่ ประเด็น ปัญหา 
ยาเสพติด (ร้อยละ 48.8) ได้รับผลกระทบระดับปานกลาง (ร้อยละ 22.0) ระดับน้อย (ร้อยละ 13.5) ระดับน้อยที่สุด  
(ร้อยละ 11.7) และระดับมาก (ร้อยละ 1.6) รองลงมาคือ การเพิ่มของคนต่างถิ่นเข้ามาในพื้นที่ (ร้อยละ 39.7) โดยได้รับ
ผลกระทบระดับปานกลาง (ร้อยละ 19.2) ระดับมาก (ร้อยละ 11.2) ระดับน้อย (ร้อยละ 4.4) มากที่สุด (ร้อยละ 2.8) และ
ระดับน้อยที่สุด (ร้อยละ 2.1) ส่วนผลกระทบเรื่องการให้บริการระบบประปา (ร้อยละ 33.4) ได้รับผลกระทบระดับปานกลาง 
(ร้อยละ 16.4) ระดับมาก (ร้อยละ 9.3) ระดับมากที่สุด (ร้อยละ 5.4) ระดับน้อย (ร้อยละ 1.6) และระดับน้อยที่สุด  
(ร้อยละ 0.7) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-69 

ตารางที่ 3.8-69 ข้อมูลสภาพสังคมในปัจจุบันในพื้นที่ชุมชนของผู้ให้ข้อมูลกลุ่มครัวเรือนใน NEF < 30 ถึงขอบเขต
พื้นที่ศึกษา 

ประเด็นด้านสังคม 
ไม่ได้รับ

ผลกระทบ 
(ร้อยละ) 

ได้รับ
ผลกระทบ 
(ร้อยละ) 

ระดับของผลกระทบ (ร้อยละ) 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

การให้บริการระบบสาธารณูปโภค        
- ไฟฟ้า 79.4 20.6 2.6 4.7 7.0 5.4 0.9 
- ประปา 66.6 33.4 0.7 1.6 16.4 9.3 5.4 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน        
- ปัญหายาเสพติด 51.2 48.8 11.7 13.5 22.0 1.6 0.0 
- การประทุษร้ายต่อทรัพย์ อาทิ ลักขโมย 79.9 20.1 6.6 9.3 4.0 0.2 0.0 
- การประทุษร้ายต่อร่างกาย อาทิ ทะเลาะวิวาท 96.8 3.2 2.6 0.2 0.2 0.2 0.0 
ความแออัดในชุมชน/ความพอใจต่อที่อยู่ในปัจจุบัน 99.3 0.7 0.0 0.5 0.2 0.0 0.0 
ความสัมพันธ์และความผูกพันกันในชุมชน 85.7 14.3 0.2 1.9 7.0 4.7 0.5 
การว่างงาน/ตกงาน 93.8 6.2 4.9 0.2 0.9 0.2 0.0 
การเพิ่มของคนต่างถิ่นเข้ามาในพื้นที่ 60.3 39.7 2.1 4.4 19.2 11.2 2.8 

นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลระบุว่าชุมชนมีความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่ในระดับปานกลาง 
จ านวน 266 ราย (ร้อยละ 62.2) รองลงมาคือ ระดับมาก จ านวน 138 ราย (ร้อยละ 32.2) ไม่มีความสามัคคีเลย จ านวน 
14 ราย (ร้อยละ 3.3) และระดับน้อย จ านวน 10 ราย (ร้อยละ 2.3) ส่วนเรื่องการร่วมกิจกรรมของชุมชน เช่น กิจกรรม
ส าคัญตามประเพณี การช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณประโยชน์นั้น เป็นต้น ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน 138 ราย (ร้อยละ 32.2) รองลงมาคือ เคยเข้าร่วมกิจกรรมเป็นครั้งคราว จ านวน 128 ราย (ร้อยละ 29.9)  
เข้าร่วมกิจกรรมนานๆ ครั้ง จ านวน 103 ราย (ร้อยละ 13.8) และเข้าร่วมเป็นประจ า จ านวน 59 ราย (ร้อยละ 13.8)  
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ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม : ปัจจุบันผู้ให้ข้อมูลได้รับผลกระทบจากปัญหาความเดือดร้อน/
เหตุร าคาญจากสภาพแวดล้อม 3 อันดับแรก ได้แก่ ฝุ่นละออง/เขม่าควัน (ร้อยละ 47.7) รองลงมาคือ เสียงดังรบกวน 
(ร้อยละ 46.1) และสภาพการจราจร (ร้อยละ 4.0) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-70 ทั้งนี้มีรายละเอียดของแต่ละ
ปัญหา ดังนี้ 

-  เสียงดังรบกวน ได้รับผลกระทบ จ านวน 196 ราย (ร้อยละ 46.1) โดยได้รับผลกระทบ
ระดับปานกลาง จ านวน 99 ราย (ร้อยละ 22.4) ระดับมาก จ านวน 47 ราย (ร้อยละ 11.0) ระดับน้อย จ านวน 24 ราย 
(ร้อยละ 6.1) และระดับน้อยที่สุดและมากที่สุด จ านวน 13 ราย (ร้อยละ 3.3) ในสัดส่วนที่เท่ากัน สาเหตุของปัญหาเสียง
ดังรบกวน มาจากการจราจร/ยานพาหนะ จ านวน 187 ราย (ร้อยละ 95.4) การก่อสร้าง จ านวน 7 ราย (ร้อยละ 3.6) และ
ไม่ประสงค์ตอบ จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 1.0)  

-  ปัญหาฝุ่นละออง/เขม่าควัน ได้รับผลกระทบ จ านวน 204 ราย (ร้อยละ 47.7) โดย 
ได้รับผลกระทบระดับปานกลาง จ านวน 99 ราย (ร้อยละ 23.1) ระดับมาก จ านวน 55 ราย (ร้อยละ 12.9) ระดับน้อย 
จ านวน 23 ราย (ร้อยละ 5.4) ระดับมากที่สุด จ านวน 15 ราย (ร้อยละ 3.5) และน้อยที่สุด จ านวน 12 ราย (ร้อยละ 2.8) 
สาเหตุของปัญหาฝุ่นละออง/เขม่าควัน มาจากการจราจร/ยานพาหนะ จ านวน 186 ราย (ร้อยละ 91.2) รองลงมาคือ  
มาจากไอเสียจากยานพาหนะ จ านวน 14 ราย (ร้อยละ 6.8) การก่อสร้าง จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 1.0) และมาจากโรงงาน
อุตสาหกรรมกับการเผาหญ้า จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 0.5) ในสัดส่วนที่เท่ากัน 

-  ปัญหาขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูล ได้รับผลกระทบ จ านวน 5 ราย (ร้อยละ 1.1) โดยได้รับ
ผลกระทบระดับปานกลาง จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 0.7) ระดับน้อยและมาก จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 0.2) ในสัดส่วน 
ที่เท่ากัน สาเหตุของปัญหาขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูล มาจากขยะจากที่อื่นถูกน ามาทิ้งและขยะตกค้าง/ไม่มาจัดเก็บ จ านวน 2 
ราย (ร้อยละ 40.0) ในสัดส่วนที่เท่ากัน และมากจากโรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 20.0) 

-  ปัญหาน้ าเน่าเสีย ได้รบัผลกระทบ จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 0.6) โดยได้รับผลกระทบระดับ
ปานกลาง มาก และมากที่สุด จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 0.2) ในสัดส่วนที่เท่ากัน สาเหตุของปัญหาน้ าเน่าเสีย มาจาก
บ้านเรือนที่พักอาศัย จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 66.7) และมากจากโรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 33.3)  

-  ปัญหาการระบายน้ า/น้ าท่วมขัง ได้รับผลกระทบ จ านวน 12 ราย (ร้อยละ 2.8) โดยได้รับ
ผลกระทบระดับปานกลางและมากที่สุด จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 0.9) ในสัดส่วนที่เท่ากัน และระดับน้อยที่สุดและน้อย 
จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 0.5) สาเหตุของปัญหาการระบายน้ า/น้ าท่วมขัง มาจากฝนตกหนัก จ านวน 6 ราย (ร้อยละ 50.0) 
รองลงมาคือ มาจากไม่มีทางระบายน้ า จ านวน 5 ราย (ร้อยละ 41.7) และอ่ืนๆ จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 8.3)  

-  ปัญหาสภาพการจราจร ได้รับผลกระทบ จ านวน 17 ราย (ร้อยละ 4.0) โดยได้รับ
ผลกระทบระดับมาก จ านวน 7 ราย (ร้อยละ 1.6) ระดับน้อย จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 1.0) ระดับปานกลาง จ านวน 3 ราย 
(ร้อยละ 0.7) ระดับน้อยที่สุด จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 0.5) และระดับมากที่สุด จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 0.2) สาเหตุของ
ปัญหาสภาพการจราจร มาจากปริมาณยานพาหนะหนาแน่น จ านวน 14 ราย (ร้อยละ 82.3) รองลงมาคือ ไม่เคารพกฎ
จราจร จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 11.8) และสภาพถนนไม่ดี จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 5.9) 

-  ปัญหากลิ่นเหม็น ได้รับผลกระทบ จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 0.9) โดยได้รับผลกระทบระดับ
ปานกลาง จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 0.7) และระดับน้อย จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 0.2) สาเหตุของปัญหากลิ่นเหม็น มาจาก
อ่ืนๆ แต่ไม่ระบุสาเหตุ จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 50.0) รองลงมาคือ มาจากขยะมูลฝอยและไอเสียจากยานพาหนะ จ านวน 
1 ราย (ร้อยละ 25.0) ในสัดส่วนที่เท่ากัน 
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-  ปัญหาขาดแคลนน้ าดื่ม - น้ าใช้ ได้รับผลกระทบ จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 0.2) โดยได้รับ
ผลกระทบระดับปานกลาง จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 0.2) สาเหตุของปัญหาขาดแคลนน้ าดื่ม  

-  น้ าใช้ มาจากปริมาณน้ าฝนไม่เพียงพอ จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 100.0)  

-  ปัญหาแรงสั่นสะเทือน ได้รับผลกระทบ จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 0.9) โดยได้รับผลกระทบ
ระดับมากที่สุด จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 0.5) และระดับปานกลางและมาก จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 0.2) ในสัดส่วนที่เท่ากัน 
สาเหตุของปัญหาแรงสั่นสะเทือน มาจากการจราจร/ยานพาหนะ จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 100.0)  

ตารางที่ 3.8-70 ข้อมูลปัญหาความเดือดร้อน/เหตุร าคาญจากสภาพแวดล้อมปัจจุบันของผู้ให้ข้อมูลกลุ่มครัวเรือน
ใน NEF < 30 ถึงขอบเขตพื้นที่ศึกษา 

ปัญหาความเดือดร้อน/ 
เหตุร าคาญจากสภาพแวดล้อม

ปัจจุบัน 

ไม่ได้รับ
ผลกระทบ 
(ร้อยละ) 

ได้รับ
ผลกระทบ 
(ร้อยละ) 

ระดับผลกระทบ (ร้อยละ) 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

1) เสียงดังรบกวน 53.9 46.1 3.3 6.1 22.4 11.0 3.3 
2) ฝุ่นละออง/เขม่าควัน 52.3 47.7 2.8 5.4 23.1 12.9 3.5 
3) ขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูล 98.9 1.1 0.0 0.2 0.7 0.2 0.0 
4) น้ าเน่าเสีย 99.4 0.6 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 
5) การระบายน้ า/น้ าท่วมขัง 97.2 2.8 0.5 0.5 0.9 0.0 0.9 
6) สภาพการจราจร 96.0 4.0 0.5 1.0 0.7 1.6 0.2 
7) กลิ่นเหม็น 99.1 0.9 0.0 0.2 0.7 0.0 0.0 
8) ขาดแคลนน้ าด่ืม - น้ าใช ้ 99.8 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 
9) แรงสั่นสะเทือน  99.1 0.9 0.0 0.0 0.2 0.2 0.5 

จ านวนยานพาหนะในครัวเรือนของผู้ให้ข้อมูล ระบุว่า มีรถจักรยานยนต์ จ านวน 667 ราย 
(ร้อยละ 61.6) รองลงมาคือ รถยนต์ 4 ล้อ จ านวน 399 ราย (ร้อยละ 36.9) และอ่ืนๆ เช่น จักรยาน รถไถ จ านวน 16 ราย 
(ร้อยละ 1.5) โดยทางหลวงที่ผู้ให้ข้อมูลใช้ในการเดินทางเป็นประจ า คือ ถนนสุขุมวิท (บริเวณด้านหน้าสนามบินนานาชาต ิ
อู่ตะเภา) จ านวน 337 ราย (ร้อยละ 49.7) รองลงมาคือ ทางหลวงหมายเลข 331 สายสัตหีบ – เขาหินซ้อน จ านวน 138 ราย 
(ร้อยละ 20.4) ทางหลวงหมายเลข 332 สายสัตหีบ – ส านักท้อน จ านวน 64 ราย (ร้อยละ 9.4) ถนนพลา จ านวน 59 ราย 
(ร้อยละ 8.7) อื่นๆ เช่น ทางหลวงหมายเลข 36, 3376 ถนนสุขุมวิท (ระยอง - บ้านฉาง) จ านวน 42 ราย (ร้อยละ 6.2) และ
ทางหลวงหมายเลข 3126 ตอนทางเข้าสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา – ท่าเรือจุกเสม็ด จ านวน 38 ราย (ร้อยละ 5.6) โดยมี
วัตถุประสงค์ในการเดินทาง 3 อันดับแรก คือ ติดต่อธุรกิจ จ านวน 263 ราย (ร้อยละ 31.3) รองลงมาคือ ท างาน จ านวน 
244 ราย (ร้อยละ 29.0) และท่องเที่ยว จ านวน 149 ราย (ร้อยละ 17.7) ตามล าดับ 

เมื่อสอบถามถึงผลกระทบในการเดินทางบริเวณโดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ผู้ให้
ข้อมูลระบุว่า ไม่ได้รับผลกระทบจ านวน 400 ราย (ร้อยละ 93.5) รองลงมาคือ ได้รับผลกระทบปานกลาง จ านวน 21 ราย 
(ร้อยละ 4.9) ได้รับผลกระทบมาก จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 0.9) และได้รับผลกระทบเล็กน้อย จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 0.7) 
โดยได้รับผลกระทบที่ส าคัญ 3 อันดับแรก คือ จากการจราจรติดขัดมากที่สุด จ านวน 22 ราย (ร้อยละ 81.5) รองลงมาคือ 
อุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้น จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 11.1) และการเดินทางสัญจรไม่สะดวก และไม่ประสงค์ตอบ จ านวน 1 ราย 
(ร้อยละ 3.7) ในสัดส่วนที่เท่ากัน เมื่อสอบถามถึงการเดินทางไปใช้บริการสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ผู้ให้ข้อมูลระบุว่า ไม่
เคยใช้บริการสนามบิน จ านวน 361 ราย (ร้อยละ 84.3) และเคยเดินทางเข้าสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา จ านวน 67 ราย 
(ร้อยละ 15.7) 
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ความสะดวกในการเดินทางไปสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาโดยไม่ใช้รถยนต์ส่วนตัว ผู้ให้ข้อมูล
ไม่ประสงค์ตอบ จ านวน 423 ราย (ร้อยละ 98.8) รองลงมาคือ สะดวกสบายปานกลาง จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 0.7) และ
ไม่ได้รับความสะดวก จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 0.5) รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก 3–10 

ส่วนที่ 5 ข้อมูลด้านสาธารณสุข  

ด้านสาธารณสุขในพื้นที่ผู้ให้ข้อมูลระบุว่า สมาชิกในครัวเรือนของผู้ให้ข้อมูลเคยเจ็บป่วย 
จ านวน 304 ราย (ร้อยละ 71.0) และสมาชิกในครัวเรือนไม่มีประวัติเจ็บป่วย จ านวน 124 ราย (ร้อยละ 29.0) โดยโรคที่พบ
เจ็บป่วยมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ โรคหวัดหรือเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ จ านวน 277 ราย (ร้อยละ 50.9) รองลงมาคือ 
โรคผิวหนังและภูมิแพ้ จ านวน 123 ราย (ร้อยละ 22.5) และโรคอ่ืนๆ เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน ความดัน ไต ไทรอยด์ เป็นต้น 
จ านวน 63 ราย (ร้อยละ 11.6)  

ส าหรับการให้บริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ผู้ให้ข้อมูลระบุว่า เมื่อสมาชิกในครัวเรือนเกิด
การเจ็บป่วย (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) คือ รักษาที่โรงพยาบาลของรัฐ จ านวน 331 ราย (ร้อยละ 65.2) รองลงมาคือ 
ซื้อยากินเอง จ านวน 156 ราย (ร้อยละ 30.7) ปล่อยให้หายเอง จ านวน 17 ราย (ร้อยละ 3.3) และโรงพยาบาลเอกชน 
จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 0.8)  

โดยในรอบปีที่ผ่านมาถึงปัจจุบันสมาชิกในครัวเรือนของผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ ไม่มีปัญหา
สุขภาพจิต จ านวน 425 ราย (ร้อยละ 99.3) และสมาชิกในครัวเรือนมีปัญหาสุขภาพจิต จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 0.7) โดย
อาการทางสุขภาพจิตทั้งหมดเกิดจาก ภาวะเครียด ผู้ให้ข้อมูลไม่ทราบสาเหตุว่าสมาชิกในครัวเรือนมีปัญหาสุขภาพจิตได้
อย่างไร จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 100.0) และทราบสาเหตุว่าเกิดจากการคิดมาก จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 33.3) กรณีที่สมาชิก
ในครอบครัวมีอาการทางสุขภาพจิตส่วนใหญ่เลือกที่จะปล่อยให้หายเอง จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 66.7) และไปพบจิตแพทย์
และเจ้าหน้าที่เพื่อบ าบัด จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 33.3)  

ปัญหาการได้ยิน พบว่า สมาชิกในครัวเรือนของผู้ให้ข้อมูลไม่มีปัญหาการได้ยิน จ านวน  
426 ราย (ร้อยละ 99.5) และสมาชิกในครัวเรือนมีปัญหาด้านการได้ยิน จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 0.5) โดยปัญหาการได้ยิน
เกิดจากอุบัติเหตุและอายุ จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 50.0) ในสัดส่วนที่เท่ากัน  

การให้บริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่  ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ระบุว่า ไม่พบปัญหาในการ
ให้บริการ จ านวน 397 ราย (ร้อยละ 99.3) และมีพบปัญหาในการให้บริการบ้าง จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 0.7) ซึ่งมีสาเหตุ
ของปัญหาที่ส าคัญ คือ สถานบริการสุขภาพอยู่ไกล จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 100.0)  

กิจกรรมป้องกันควบคุมโรค และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในชุมชน ผู้ให้ข้อมูลระบุว่า ไม่มี
กิจกรรมป้องกันควบคุมโรค และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในชุมชน จ านวน 363 ราย (ร้อยละ 84.8) และมีเพียง จ านวน 65 
ราย (ร้อยละ 15.2) ที่ระบุว่า มีกิจกรรมป้องกันควบคุมโรค และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในชุมชน เช่น กิจกรรมการป้องกัน
โรคไข้เลือดออก กิจกรรมต้านยาเสพติด กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตรวจสุขภาพป้องกันมะเร็งปากมดลูก 
และกิจกรรมการออกก าลังกายในชุมชน เป็นต้น เมื่อสอบถามถึงการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ให้ข้อมูล ระบุว่าไม่ได้เข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 363 ราย (ร้อยละ 84.8) และมีเพียงบางส่วนที่เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 65 ราย (ร้อยละ 15.2) รายละเอียด
แสดงดังภาคผนวก 3–10 
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ส่วนที่ 6 ข้อมูลด้านอุบัติเหตุ อุบัติภัย และความปลอดภัยสาธารณะ  

อุบัติเหตุ อุบัติภัยที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดในชุมชน คือ อุบัติเหตุทางรถยนต์ จ านวน 41 ราย  
(ร้อยละ 9.6) โดยทราบสาเหตุของอุบัติเหตุ เกิดจากการขับรถเร็ว ประมาท และหลับใน จ านวน 24 ราย (ร้อยละ 58.5) และ
ไม่ทราบสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ จ านวน 17 ราย (ร้อยละ 41.5) ประสบการณ์การเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย ผู้ให้ข้อมูล
ทั้งหมดระบุว่า ไม่มีประสบการณ์ จ านวน 428 ราย (ร้อยละ 100.0)  

การร่วมฝึกซ้อมการจัดการเหตุฉุกเฉินร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น พบว่า ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดไม่
เคยร่วมฝึกซ้อม จ านวน 428 ราย (ร้อยละ 100.0) รวมถึงไม่ทราบวิธีการแจ้งเหตุฉุกเฉิน กรณีเกิดอุบัติเหตุทางการบินด้วย 
รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก 3–10   

ส่วนที่ 7 ข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  

แหล่งน้ าที่ใช้เพื่อการบริโภค มาจากซื้อน้ าบรรจุขวดถัง จ านวน 423 ราย (ร้อยละ 98.8) 
น้ าประปา จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 1.0) และน้ าฝน จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 0.2) โดยปริมาณและคุณภาพน้ าที่ใช้เพื่อการ
บริโภคพบว่า ไม่มีปัญหา จ านวน 427 ราย (ร้อยละ 99.8) และมีปัญหา จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 0.2) แต่ผู้ให้ข้อมูลไม่ได้ระบุ
ถึงปัญหานั้น  

แหล่งน้ าที่ใช้เพื่อการอุปโภคมาจากการใช้น้ าประปา จ านวน 409 ราย (ร้อยละ 95.6)  
น้ าบ่อตื้น จ านวน 12 ราย (ร้อยละ 2.8) และน้ าบาดาล จ านวน 7 ราย (ร้อยละ 1.6) โดยปริมาณและคุณภาพน้ าที่ใช้ 
เพื่อการอุปโภคส่วนใหญ่ พบว่า ไม่มีปัญหา จ านวน 303 ราย (ร้อยละ 70.8) และมีเพียงบางส่วนที่ระบุว่า มีปัญหา จ านวน 
125 ราย (ร้อยละ 29.2) โดยปัญหาที่พบ คือ น้ าขุ่น เป็นตะกอน มีสีเหลือง สีด า สีแดง และมีกลิ่นสนิม เป็นต้น  

ด้านคุณภาพอากาศ พบว่า ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดไม่มีปัญหา จ านวน 428 ราย (ร้อยละ 100.0)  

การจัดการน้ าเสียจากการใช้น้ าของครัวเรือนผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ระบายน้ าเสียลงรางหรือ 
ท่อระบายน้ าสาธารณะ จ านวน 362 ราย (ร้อยละ 84.6) รองลงมาคือ ปล่อยน้ าเสียซึมลงดิน จ านวน 59 ราย (ร้อยละ 13.8) 
ติดตั้งบ่อดักไขมัน จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 0.9) และรวบรวมไปยังระบบบ าบัดน้ าเสีย จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 0.7)  

การจัดการน้ าเสียจากส้วมของครัวเรือนผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ท าการติดตั้งบ่อเกรอะ รวบรวม
และสูบไปก าจัด จ านวน 282 ราย (ร้อยละ 65.9) รองลงมาคือ ติดตั้งบ่อเกรอะ บ่อซึม ลงดิน จ านวน 100 ราย (ร้อยละ 
23.4) และติดตั้งถังบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูป จ านวน 46 ราย (ร้อยละ 10.7)  

การก าจัดขยะมูลฝอยของครัวเรือนผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ทิ้งขยะมูลฝอยในภาชนะของอบต.หรือ
เทศบาลหรือส านักงานเขต จ านวน 426 ราย (ร้อยละ 99.5) และเผาทิ้งบริเวณครัวเรือน จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 0.5)  

ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมบริเวณที่อยู่อาศัยผู้ให้ข้อมูลมีความพึงพอใจปานกลาง 
จ านวน 257 ราย (ร้อยละ 60.0) รองลงมาคือ พึงพอใจมาก จ านวน 152 ราย (ร้อยละ 35.5) พีงพอใจน้อย จ านวน 11 ราย 
(ร้อยละ 2.5) และไม่พึงพอใจเลย จ านวน 9 ราย (ร้อยละ 2.0) รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก 3–10  

ส่วนที่ 8 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์  

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการ : ผู้ให้สัมภาษณ์เคยรับทราบข้อมูลข่าวสารของโครงการ 
จ านวน 122 ราย (ร้อยละ 28.5) โดยรับทราบจากแหล่งข้อมูล 3 ล าดับแรก ได้แก่ เพื่อนบ้านหรือคนรู้จัก จ านวน  
285 ราย (ร้อยละ 68.2) รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ของโครงการหรือเจ้าหน้าที่กองทัพเรือ จ านวน 61 ราย (ร้อยละ 14.6) และ
อินเตอร์เน็ต/เว็บไซต์โครงการ จ านวน 33 ราย (ร้อยละ 7.9) ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์ที่เพิ่งทราบข้อมูลโครงการจากการสัมภาษณ์
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ครั้งนี้มี จ านวน 306 ราย (ร้อยละ 71.5) โดยความจ าเป็นในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์โครงการ : ผู้ให้
สัมภาษณ์ จ านวน 254 ราย (ร้อยละ 59.3) เห็นว่ามีความจ าเป็นในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์โครงการ
เพิ่มเติม และผู้ให้สัมภาษณ์ จ านวน 174 ราย (ร้อยละ 40.7) เห็นว่าไม่มีความจ าเป็นในการเผยแพร่ข้อมูลเพิ่มเติม 

ข้อมูลข่าวสารที่ผู้ให้สัมภาษณ์ต้องการทราบเพิ่มเติม : ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบได้
มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้ กล่าวคือ ความก้าวหน้าในการศึกษาของโครงการ จ านวน 336 ราย (ร้อยละ 78.4) กิจกรรมการ
มีส่วนร่วมของประชาชน จ านวน 87 ราย (ร้อยละ 20.3) และไม่ระบุความต้องการ จ านวน 5 ราย (ร้อยละ 1.3)  

รูปแบบหรือวิธีการที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลโครงการ : ส าหรับ
รูปแบบหรือวิธีการที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลโครงการ (ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อใน
ประเด็นนี้) คือ ผู้ให้สัมภาษณ์ต้องการให้ส่งเอกสารถึงบ้าน จ านวน 183 ราย (ร้อยละ 42.8) จัดท าแผ่นพับหรือโปสเตอร์
หรือป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 105 ราย (ร้อยละ 24.5) และให้มีการจัดประชุม จ านวน 56 ราย (ร้อยละ 13.1) 

ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ต่อการพัฒนาโครงการ : กลุ่มครัวเรือนในพื้นที่ NEF < 30 
ถึงขอบเขตพื้นที่ศึกษา ที่ส ารวจความคิดเห็นด้วยแบบสอบถาม ได้จ านวน 428 ราย พบว่า กลุ่มครัวเรือนที่เห็นด้วยกับ
ภาพรวมทั้งโครงการ มีจ านวน 422 ราย (ร้อยละ 98.6) รองลงมาไม่แสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ จ านวน 5 ราย (ร้อยละ 
1.2) เนื่องจากยังไม่ทราบรายละเอียดของโครงการ และไม่ได้มีความเกี่ยวข้องหรือใช้บริการสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา และ
ไม่เห็นด้วยกับการด าเนินโครงการ จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 0.2) เนื่องจากไม่ได้อยู่ใกล้สนามบิน และไม่ได้ประโยชน์จากการ
มีสนามบิน แสดงดังรูปที่ 3.8-20  

 
รูปที่ 3.8-20 ความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการผู้ให้สัมภาษณ์กลุ่มครัวเรือน พื้นที่ NEF < 30 ถึงขอบเขตพื้นที่ศึกษา 

ส่วนที่ 9 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ 

ระยะก่อสร้าง 

ความคิดเห็นต่อผลกระทบในระยะก่อสร้างของโครงการ พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์คาดว่าจะไม่ได้
รับผลกระทบ จ านวน 340 ราย (ร้อยละ 79.4) รองลงมาคือ ได้รับผลกระทบด้านบวก จ านวน 70 ราย (ร้อยละ 16.4) ได้รับ
ผลกระทบด้านลบ จ านวน 14 ราย (ร้อยละ 3.3) และได้รับผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 0.9) 

ทั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากโครงการในระยะก่อสร้าง (ผู้ที่ตอบว่าได้รับ
ผลกระทบสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้) ระบุว่าจะได้รับผลกระทบด้านบวก ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ จ านวน  

เห็นด้วย
ร้อยละ 98.6 (422 ราย)

ไม่เห็นด้วย… ไม่แสดงความคิดเห็น
ร้อยละ 1.2 (5 ราย) 
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70 ราย (ร้อยละ 70.7) รองลงมาคือ ด้านสังคม จ านวน 18 ราย (ร้อยละ 18.2) และด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน 10 ราย  
(ร้อยละ 10.1) ส่วนผลกระทบด้านลบ ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน 16 ราย (ร้อยละ 76.0) และด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 

ด้านสุขภาพ จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 4.8) ในสัดส่วนที่เท่ากัน รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-71 

ระยะด าเนินการ 

ความคิดเห็นต่อผลกระทบในระยะด าเนินการของโครงการ พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์คาดว่าจะไม่ได้
รับผลกระทบ จ านวน 246 ราย (ร้อยละ 57.5) รองลงมาคือ ได้รับผลกระทบด้านบวก จ านวน 167 ราย (ร้อยละ 39.0) ได้รับ
ผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ จ านวน 14 ราย (ร้อยละ 3.3) และได้รับผลกระทบด้านลบ จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 0.2)  

ทั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากโครงการในระยะด าเนินการ (ผู้ที่ตอบว่า
ได้รับผลกระทบสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้) ระบุว่าจะได้รับผลกระทบด้านบวก ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ 
จ านวน 91 ราย (ร้อยละ 43.3) ด้านสังคม จ านวน 76 ราย (ร้อยละ 36.2) ด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน 34 ราย (ร้อยละ 16.2) 
และด้านสุขภาพ จ านวน 6 ราย (ร้อยละ 2.9) ส่วนผลกระทบด้านลบ ได้แก่ ด้านสังคม จ านวน 12 ราย (ร้อยละ 48.0)  

ด้านเศรษฐกิจและด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 8.0) ในสัดส่วนที่เท่ากัน รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-71 

ตารางที่ 3.8-71 ความคิดเห็นต่อโครงการในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการของผู้ให้สัมภาษณ์กลุ่มครัวเรือน  
พื้นที่ NEF < 30  

ประเด็นผลกระทบ 

ระยะก่อสร้าง ระยะด าเนินการ 
ด้านบวก ด้านลบ ด้านบวก ด้านลบ 

จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 

1. ด้านเศรษฐกิจ (ด้านบวก เกิดการจ้างงาน 
การกระจายรายได้ ความเจริญ การค้าขาย 
การส่งเสริมการท่องเท่ียว การลงทุน  
การขนส่งทางเครื่องบิน การประกอบอาชีพ 
มีรายได้สูงขึ้น การค้าขายของชุมชนใน
พื้นท่ีการซ้ือขายวัสดุก่อสร้าง ภาษีบ ารุง
ท้องท่ี ด้านลบ สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในการ
สัญจรมากขึ้น การสูญเสียค่าเชื้อเพลิงจาก
การจราจรท่ีติดขัดมากขึ้น) 

70 70.7 1 4.8 91 43.3 2 8.0 

2. ด้านสังคม (ด้านบวก การท างานในพื้นท่ี 
ความอบอุ่นในครอบครัว การเปลี่ยนแปลง 
ทางสังคม ประหยัดเวลาในการเดินทาง  
มีความปลอดภัยในการเดินทาง ด้านลบ  
การเปลีย่นแปลงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่  
การเดินทางท่ีไม่สามารถใชถ้นนเดิมได้ 
แรงงานต่างถิ่นเข้ามาในพื้นท่ี ปัญหา
อาชญากรรม) 

18 18.2 1 4.8 76 36.2 12 48.0 

3. ด้านสิ่งแวดลอ้ม (ด้านบวก การปรับเปลี่ยน
พื้นท่ีรกร้างเดิมมาใช้ประโยชน์ การใช้
ประโยชน์ท่ีดิน การจราจร คมนาคมขนส่ง 
ประหยัดพลังงาน ด้านลบ น้ าเสีย น้ าท่วม 
การจราจรติดขัด ฝุ่นละออง ถนนช ารุด  

10 10.1 16 76.0 34 16.2 2 8.0 
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ตารางที่ 3.8-71 ความคิดเห็นต่อโครงการในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการของผู้ให้สัมภาษณ์กลุ่มครัวเรือน  
พื้นที่ NEF < 30  

ประเด็นผลกระทบ 

ระยะก่อสร้าง ระยะด าเนินการ 
ด้านบวก ด้านลบ ด้านบวก ด้านลบ 

จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 

การขนส่งวัสดุก่อสร้าง อุบัติเหตุจากการ
ขนส่งและจราจร ผลกระทบเรื่องเสียง  
ไอน้ ามัน การใชน้้ า ไฟฟ้า ขยะ ทัศนียภาพฯ) 

4. ด้านสุขภาพ (ด้านบวก โอกาสทางการ
รักษาพยาบาลจากสถานพยาบาล 
ท่ีหลากหลายขึ้นจากความเจริญของชุมชน 
ด้านลบ การสูญเสียการได้ยิน ความเครียด 
ความวิตกกังวล นอนไม่หลับ ปวดหัว ภูมิแพ้) 

0 0.0 1 4.8 6 2.9 0 0.0 

5. ไม่แสดงความคิดเห็น 1 1.0 2 9.6 3 1.4 9 36.0 

รวม 99 100.0 21 100.0 210 100.0 25 100.0 

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบดา้นสิง่แวดล้อมและสุขภาพ 
ในระยะก่อสร้างและระยะด าเนนิการ มีดังนี้ 

ระยะก่อสร้าง 

ความคิดเห็นต่อความเพียงพอของร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

จากผลกระทบที่ส าคัญของโครงการในระยะก่อสร้าง รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-72 สรุปได้ดังนี้ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดระบุว่าร่างมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแล้ว จ านวน 428 ราย 
(ร้อยละ 100.0) ทั้งเรื่องเสียงและความสั่นสะเทือน คุณภาพอากาศ (ฝุ่นละออง) คุณภาพน้ าผิวดิน/น้ าทะเล/นิเวศวิทยา
ทางน้ า นิเวศวิทยาทางบก การจัดการของเสีย การคมนาคมขนส่ง เศรษฐกิจและสังคม และการสาธารณสุข (สุขภาพ) 

ตารางที่ 3.8-72 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในระยะ
ก่อสร้างของผู้ให้สัมภาษณ์กลุ่มครัวเรือน พ้ืนที่ NEF < 30 ถึงขอบเขตพื้นที่ศึกษา 

ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
ไม่แสดง 

ความคิดเห็น 
รวม 

จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 

1. เสียง และความสั่นสะเทือน 428 100.0 0 0.0 0 0.0 428 100.0 
2. คุณภาพอากาศ (ฝุ่นละออง) 428 100.0 0 0.0 0 0.0 428 100.0 
3. คุณภาพน้ าผิวดิน/น้ าทะเล/

นิเวศวิทยาทางน้ า 
428 100.0 0 0.0 0 0.0 428 100.0 

4. นิเวศวิทยาทางบก 428 100.0 0 0.0 0 0.0 428 100.0 
5. การจัดการของเสีย 428 100.0 0 0.0 0 0.0 428 100.0 
6. การคมนาคมขนส่ง 428 100.0 0 0.0 0 0.0 428 100.0 
7. เศรษฐกิจและสังคม 428 100.0 0 0.0 0 0.0 428 100.0 
8. การสาธารณสุข (สุขภาพ) 428 100.0 0 0.0 0 0.0 428 100.0 
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ประเด็นความคิดเห็นต่อความเพียงพอของร่างมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

จากผลกระทบที่ส าคัญของโครงการในระยะด าเนินการ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-73 สรุปได้ดังนี้ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดระบุว่าร่างมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแล้ว จ านวน 428 ราย 
(ร้อยละ 100.0) ทั้งเรื่องเสียงและความสั่นสะเทือน คุณภาพอากาศ (ฝุ่นละออง) คุณภาพน้ าผิวดิน/น้ าทะเล/
นิเวศวิทยาทางน้ า นิเวศวิทยาทางบก การจัดการของเสีย การคมนาคมขนส่ง เศรษฐกิจและสังคม การโยกย้ายและ
ทดแทนทรัพย์สิน และการสาธารณสุข (สุขภาพ) 

เมื่อสอบถามเรื่องความวิตกกังวลที่มีต่อโครงการของผู้ให้สัมภาษณ์ พบว่า ไม่มีความวิตก
กังวล จ านวน 422 ราย (ร้อยละ 98.6) รองลงมาคือ วิตกกังวลมาก จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 0.9) และวิตกกังวลปานกลาง 
จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 0.9) 

ความคิดเห็นต่อภาพรวมของร่างมาตรการฯ : ผู้ให้สัมภาษณ์ มีความคิดเห็นว่าภาพรวม 
ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ ว่ามีความ
ครอบคลุมเพียงพอแล้ว จ านวน 428 ราย (ร้อยละ 100.0) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-74 และรูปที่ 3.8-21 

ตารางที่ 3.8-74 ความคิดเห็นต่อภาพรวมของร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการของกลุ่มครัวเรือนพื้นที่ NEF < 30 ถึงขอบเขตพื้นที่ศึกษา 

ความคิดเห็น จ านวน (ราย) ร้อยละ 
เพียงพอ 428 100.0 
ไม่เพียงพอ 0 0.0 

รวม 428 100.0 
 

ตารางที่ 3.8-73 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในระยะ
ด าเนินการของผู้ให้สัมภาษณ์กลุ่มครัวเรือน พ้ืนที่ NEF < 30 ถึงขอบเขตพื้นที่ศึกษา 

ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
ไม่แสดง 

ความคิดเห็น 
รวม 

จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 

1. เสียง และความสั่นสะเทือน 428 100.0 0 0.0 0 0.0 428 100.0 
2. คุณภาพอากาศ (ไอเสียและ

สารอินทรีย์ระเหย) 
428 100.0 0 0.0 0 0.0 428 100.0 

3. คุณภาพน้ าผิวดิน/น้ าทะเล/
นิเวศวิทยาทางน้ า 

428 100.0 0 0.0 0 0.0 428 100.0 

4. นิเวศวิทยาทางบก 428 100.0 0 0.0 0 0.0 428 100.0 
5. การจัดการของเสีย 428 100.0 0 0.0 0 0.0 428 100.0 
6. การคมนาคมขนส่ง 428 100.0 0 0.0 0 0.0 428 100.0 
7. เศรษฐกิจและสังคม 428 100.0 0 0.0 0 0.0 428 100.0 
8. การโยกย้ายและ 

การทดแทนทรัพย์สิน 
428 100.0 0 0.0 0 0.0 428 100.0 

9. การสาธารณสุข (สุขภาพ) 428 100.0 0 0.0 0 0.0 428 100.0 

Draft Version

Subject to changes and approval by the Government of Thailand



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบา้นฉาง จังหวัดระยอง 

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-520 
 

 
รูปที่ 3.8-21 ความคิดเห็นต่อภาพรวมของร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

ในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการของผู้ให้สัมภาษณ์กลุ่มครัวเรือนพื้นที่ NEF < 30 ถึงขอบเขต
พื้นที่ศึกษา 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ : ผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการ
ด าเนินโครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบิน นานาชาติอู่ตะเภา ดังนี้ 

− ขอให้มีการจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการให้ทั่วถึงและการมีส่วนร่วม
ระหว่างประชาชนกับโครงการ 

− ขอให้เจ้าของโครงการพบปะกับประชาชนบ่อยๆ 

− การรับทราบข่าวสารของประชาชนในพื้นที่รู้จักน้อย ท าให้มีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารภายในชุมชนอย่างเช่นแจกแผ่นพับ 

− ควรมีมาตรการป้องกันในด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวด 

− มั่นใจในมาตรการของโครงการว่ามีมาตรการควบคุมดีแน่นอน แต่ขอให้ด าเนินการ
อย่างเสมอต้นเสมอปลาย 

− ขอให้โครงการเข้าถึงชุมชนให้มากกว่านี้ 

เพียงพอ
ร้อยละ 100.0 (428 ราย) 
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3.8.2 การโยกย้ายและการทดแทนทรัพย์สิน 

3.8.2.1 ขอบเขตการศึกษา 

รวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบ รายละเอียดเกี่ยวกับการถือครองที่ดิน สิ่งปลูกสร้างซึ่งอยู่ในแนว  
เส้นเท่าระดับเสียงที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงจากอากาศยาน เพื่อประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 
พร้อมทั้งก าหนดค่าชดเชยหรือค่าปรับปรุง 

3.8.2.2 วิธีการศึกษา 

(1) ข้อมูลทุติยภูมิ 

รวบรวมหลักเกณฑ์ เกณฑ์มาตรฐานราคาและอัตราค่าทดแทนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

(2) ข้อมูลปฐมภูมิ 

ส ารวจข้อมูลบ้าน/อาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่เส้นเท่าระดับเสียง NEF 30 - 40 และ 
NEF > 40 โดยใช้แบบสอบถาม ประกอบด้วย ลักษณะบ้าน/อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ข้อมูลเจ้าของบ้าน/อาคารและสิ่งปลูกสร้าง และลักษณะบ้าน/อาคารและสิ่งปลูกสร้างเพื่อน ามา
ประเมินค่าชดเชยหรือค่าปรับปรุงจากการได้รับผลกระทบด้านเสียงจากอากาศยาน มีรายละเอียดขั้นตอนการศึกษา

แสดงดังรูปที่ 3.8-22  

 

รูปที่ 3.8-22 ขั้นตอนการศึกษาการโยกย้ายและการทดแทนทรัพย์สินจากผลกระทบด้านเสียงจากอากาศยาน 
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3.8.2.3 ผลการศึกษา 

(1) ข้อมูลทุติยภูมิ 

โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 เชื่อมต่อระหว่างทางวิ่งปัจจุบัน การก่อสร้างโครงการนี้ 
อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ซึ่งที่ปรึกษาได้ทบทวนกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้องกับการชดเชยหรือการดูแลกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการ ดังต่อไปนี้ 

พระราชบัญญตัิส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 

พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ก าหนดมาตรการควบคุมและแก้ไขปัญหาสิ่ งแวดล้อม จัดระบบ 
การบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามหลักการควบคุมดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อม ก าหนดมาตรการควบคุมมลพิษ
ด้วยการจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสีย อากาศเสีย ก าจัดของเสีย 

เขตควบคุมมลพิษ 

ในกรณีที่ท้องที่ใดมีปัญหามลพิษซึ่งมีแนวโน้มที่จะร้ายแรงถึงขนาดเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย
ของประชาชนหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบเสียหายต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
มีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดให้ท้องที่นั้นเป็นเขตควบคุมมลพิษ เพื่อด าเนินการควบคุม ลด และขจัด
มลพิษได้ 

มลพิษทางอากาศและเสียง 

รัฐมนตรี โดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษแห่งชาติ  มีอ านาจประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา ก าหนดประเภทของแหล่งก าเนิดมลพิษที่จะถูกควบคุมการปล่อยอากาศเสีย รังสี หรือมลพิษอ่ืนใด 
ที่อยู่ในสภาพเป็นควัน ไอ ก๊าซ เขม่า ฝุ่นละออง เถ้าถ่านหรือมลพิษอากาศในรูปแบบใดออกสู่บรรยากาศไม่เกิน
มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดมลพิษที่ปล่อยหรือก่อให้เกิดเสียงหรือความสั่นสะเทือนเกินกว่าระดับ
มาตรฐานควบคุมมลพิษที่ก าหนดไว้ 

ความรับผิดทางแพ่ง 

แหล่งก าเนิดมลพิษใดก่อให้เกิดหรือเป็นแหล่งก าเนิดของการรั่วไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษ  
อันเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนได้รับอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายหรือสุขภาพอนามัย หรือเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้อ่ืนหรือของรัฐ
เสียหายด้วยประการใดๆ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษนั้นมีหน้าที่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
หรือค่าเสียหายเพื่อการนั้นไม่ว่าการรั่วไหลหรือการแพร่กระจายของมลพิษนั้นจะเกิด จากการกระท าโดยจงใจ 
หรือประมาทเลินเล่อของเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามลพิษ 
เช่นว่านั้นเกิดจาก 

− เหตุสุดวิสัยหรือการสงคราม 

− การกระท าตามค าสั่งของรัฐบาลหรือเจ้าพนักงานของรัฐ 

− การกระท าหรือเว้นการกระท าของผู้ที่ได้รับอันตรายหรือความเสียหายเองหรือบุคคลอ่ืน  
ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงหรือโดยอ้อมในการร่ัวไหลหรือการแพร่กระจายของมลพิษนั้น 
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การท าให้เกิดผลกระทบด้านเสียงในการด าเนินงานของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาท าให้เกิด  
ผลกระทบด้านเสียงในการอยู่อาศัยของประชาชนในบริเวณสนามบินซึ่งจะต้องมีการจ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่ผู้ได้ รับ
ผลกระทบ ซึ่งการชดเชยมีอยู่ด้วยกัน 2 ลักษณะของพื้นที่ กล่าวคือ  

• พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบปานกลาง (NEF 30 – 40) : ผลกระทบด้านเสียงในพื้นที่ (NEF 30 – 40) 
ไม่ถึงขั้นรุนแรงจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้ แต่จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงอาคาร โรงเรือน  
สิ่งปลูกสร้าง เพื่อลดระดับเสียงรบกวนภายในอาคาร ด้วยการสร้างฉนวนป้องกันเสียงให้กับ 
ส่วนต่างๆ ของอาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง เช่น หลังคา ผนัง ประตูหน้าต่าง เป็นต้น 

• พื้นที่ที่ ได้ รับผลกระทบรุนแรง (NEF ≥ 40) : ผลกระทบด้านเสียงที่มีความรุนแรง 
จนไม่สามารถอยู่อาศัยได้ กรณีนี้จึงจ าเป็นต้องซื้อที่ดิน อาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง 
อสังหาริมทรัพย์อื่นที่อยู่ในที่ดิน ต้นไม้ยืนต้น ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) 

นอกจากพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 ดังกล่าวข้างต้นแล้ว  
ที่ปรึกษายังได้ทบทวนประมวลกฎหมาย รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

บทบัญญัติในเรื่องละเมิดไว้ว่า “ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ท าต่อบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมาย 
ให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่ งอย่างใดก็ดี  
ท่านว่าผู้นั้นท าละเมิด จ าต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น 

“การใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นนั้นท่านว่าเป็นการอันมิชอบด้วยกฎหมาย” 

“ถ้าความเสียหายเกิดแก่การฝ่าฝืนบทบังคับแห่งกฎหมายใด อันประสงค์เพื่อปกป้องบุคคลอ่ืนๆ  
ผู้ใดท าการฝ่าฝืนเช่นนั้น ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเป็นผู้ผิด” 

ในการเรียกร้องค่าเสียจากการกระท าละเมิด ผู้ที่ ได้รับความเสียหายจะต้องเป็นผู้พิสูจน์ 
ถึงความเสียหายที่ตนได้รับว่าเสียหายอย่างไร มีความเสียหายเท่าใด ดังนั้น ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากมลพิษทางเสียง
เมื่อมีการเปิดใช้ทางวิ่งที่  2 ของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา จะต้องเป็นผู้ด าเนินการเรียกร้องจ านวนค่าเสียหาย 
จากผู้ด าเนินการสนามบิน หากไม่ได้รับค่าเสียหายจากการเรียกร้องต้องไปด าเนินการฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาลแล้ว  
มีหน้าที่พิสูจน์ถึงความเสียหาย จ านวนค่าสินไหมทดแทน ซึ่งจะเกิดเป็นภาระให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเสียหาย 
กล่าวคือ 

− ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีและเสียเวลา 

− ต้องใช้เวลานานในการด าเนินคดีกว่าศาลจะมีค าพิพากษา 

− จ านวนค่าสินไหมทดแทนไม่แน่ว่าจะได้รับตามความเสียหายหรือไม่และอาจไม่ได้รับเพราะ 
ไม่สามารถพิสูจน์ถึงความเสียหายว่ามีจ านวนเท่าไร 

ดังนั้น หากจะใช้หลักให้ประชาชนที่ได้รับความเสียหายไปด าเนินการฟ้องคดีเรียกร้องค่าเสียหาย 
ทางศาลจะเกิดผลเสียหายต่อรัฐบาลหรือหน่วยงานที่ ด าเนินการสนามบินนานาชาติ อู่ตะเภาว่าไปสร้าง 
ความเสียหาย ด้านมลพิษทางเสียง ท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนที่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ จึงเห็นควรใช้
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หลักรัฐศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยการเสนอคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด  
ของหน่วยงานราชการให้มีมติให้ชดเชยหรือชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้านเสียง  
ในการด าเนินงานของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา และจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่จะได้มี  
การก าหนดขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมาย 

การจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนหรือค่าชดเชยให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบด้านเสียงได้เคยมีการด าเนินการ
มาแล้วในการจ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบด้านเสียงจากการด าเนินงานของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
โดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2544 และเริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2549 
โดยมีบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารสนามบิน ปรากฏว่าเมื่อเปิดใช้บริการการบิน 
ได้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อประชาชนโดยรอบสนามบินจากเสียงและความสั่นสะเทือนของเครื่องบิน จึงได้มี  
การประท้วง ร้องเรียนและยื่นฟ้องต่อศาล เพื่อขจัดความเดือดร้อนและเรียกร้องค่าชดเชยจากการท าละเมิดของ 
การด าเนินงานของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดังที่กล่าวมาแล้วการเรียกร้องค่าชดเชยทางศาลจะต้องเสียค่าใช้จ่าย  
ใช้ เวลานาน และต้องเป็นภาระที่ต้องพิสูจน์ความเสียหาย บริษัท  ท่าอากาศยานไทย จ ากัด  (มหาชน)  
โดยคณะกรรมการนโยบายการด าเนินกิจการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานกรุงเทพ (ดอนเมือง)  
จึงได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติให้ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) จ่ายเงิน
ค่าชดเชยให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงจากการด าเนินงานของสนามบินสุวรรณภูมิ โดยคณะรั ฐมนตร ี
ได้มีมติในเร่ืองนี้ ดังต่อไปนี้ 

1) มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 คณะรัฐมนตรีลงมติว่า 

(1)  เห็นชอบมาตรการทางเทคนิคเพื่อลดภาวะมลพิษทางเสียงจากอากาศยาน โดยการ
ก าหนดวิธีการบินขึ้น - ลง การปรับเปลี่ยนเส้นทางบินให้ผลกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุด 

(2)  มาตรการการจ่ายเงินค่าชดเชย 

(2.1)  เร่งรัดให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) เจรจาซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง 
จากผู้ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางเสียงในระดับเสียงตั้งแต่ NEF 40 ขึ้นไป หรือในกรณีที่ไม่ประสงค์จะขายที่ดิน 
และสิ่งปลูกสร้างให้เจรจาจ่ายค่าชดเชยเพื่อน าไปปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ทั้งนี้ โดยใช้เงินของบริษัทฯ เอง 

(2.2)  ให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ประสานกับการเคหะแห่งชาติเพื่อจัดหา
พื้นที่ที่จะรองรับการโยกย้ายผู้ได้รับผลกระทบจากมลพิษด้านเสียง ในกรณีที่ผู้ได้รับผลกระทบไม่สามารถหาที่อยู่ใหม่ได้ 

(2.3)  ให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) รับผิดชอบดูแลพื้นที่ที่มีการซื้อขาย
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไปแล้ว เพื่อไม่ให้มีผู้ย้อนหลังเข้ามาอยู่ใหม่หรือบุกรุกเข้าไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาต 

(2.4)  ให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พิจารณาออกกฎ ระเบียบ เพื่อควบคุมประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อไม่ให้มีการสร้างสิ่งปลูกสร้างใหม่ที่มี  
ความอ่อนไหวต่อมลพิษทางเสียงในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากมลพิษทางเสียงจากท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ 
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2) มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักเกณฑ์ในการประเมินอาคาร/ที่พักอาศัยของผู้ได้รับผลกระทบ 
ด้านเสียงของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดังนี้ 

(1)  พื้นที่บริเวณ NEF ≥ 40 ให้เจรจาซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แต่ถ้าหากเจ้าของที่ ดิน 
และสิ่งปลูกสร้างไม่ประสงค์จะขาย ต้องสนับสนุนและปรับปรุงหรือติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ลดผลกระทบด้านเสียง 

(2)   พื้นที่ ในเขต NEF 30 - 40 ให้สนับสนุนการปรับปรุงอาคารและสิ่ งปลูกสร้าง 
โดยการตรวจวัดระดับเสียงรบกวนหากพบว่าโครงการท าให้ระดับเสียงรบกวนเกิน 10 เดซิเบล 

(3)  การชดเชยอาคารและสิ่งปลูกสร้างให้ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน)  
ส ารวจจ านวนอาคารและสิ่งปลูกสร้างก่อน พ.ศ. 2544 

(4)  ด าเนินการประกาศเส้นเสียงกรณีเลวร้ายที่สุดที่เป็นไปได้ 

(5)  ใช้หลักเกณฑ์ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่มีการหักค่าเสื่อมราคาและบวกเพิ่ม 
ค่าการตลาด ดังนี้ 

(5.1)  บ้านที่ไม่ใช่หมู่บ้านจัดสรรให้บวกค่าการตลาดอยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ 10 – 20 

(5.2)  บ้านที่เป็นหมู่บ้านจัดสรรให้บวกค่าการตลาดอยู่ในช่วงร้อยละ 20 – 30 

3) มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 

เห็นว่าแม้ศาลแขวงจังหวัดสมุทรปราการได้มีค าพิพากษายกฟ้องในคดีที่ประชาชนได้ยื่นฟ้อง
เรียกค่าเสียหายจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการด าเนินงาน 
ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็ตาม แต่กรณีที่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) จะแสดงความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมด้วยการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ ได้รับผลกระทบ  
ในเชิงมนุษยธรรมก็จะเป็นการด าเนินการตามหลักธรรมาธิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จึงเห็นชอบ  
ในหลักการให้ บริษัทท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) พิจารณาด าเนินการแก้ไขปัญหาการด าเนินกิจการ 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ต่อไป 

4) มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2553 

(1) ให้ด าเนินการแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านเสียงจากการด าเนินงานของท่าอากาศยาน 
สุวรรณภูมิ เพิ่มเติมกรณีการบินในช่วงฤดูหนาว เนื่องจากลักษณะการบินของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมี 2 ลักษณะ 
คือ ช่วงฤดูร้อน (เป็นกรณีการบินลงที่ปลายทางด้านทิศเหนือและบินขึ้นที่ปลายทางวิ่งด้านทิศใต้) และช่วงฤดูหนาว   
(เป็นกรณีการบินลงที่ปลายทางวิ่งด้านทิศใต้และบินขึ้นที่ปลายทางด้านทิศเหนือ) ซึ่งมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  
29 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ครอบคลุมเฉพาะกรณีการบินช่วงฤดูร้อน 

(2) อนุมัติให้ใช้หลักเกณฑ์การประเมินราคาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโดยวิธีเทียบเคียง  
แนวทางการก าหนดค่าทดแทนความเสียหายที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วย  
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 ตามที่ได้ด าเนินการมาแล้ว เพราะเป็นกรณีที่มีกฎหมายรองรับ เป็นกรณี  
ที่ เป็นธรรมและท าให้ผู้ปฏิบัติมีกรอบการท างานที่ชัดเจน 
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(3) อนุมัติให้ใช้หลักเกณฑ์การประเมินราคาซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพื้นที่ NEF มากกว่า 
40 กรณีขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเทียบเคียงแนวทางก าหนดค่าทดแทนความเสียหายที่ต้องออก  
จากอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 

5) มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2556 

เนื่องจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) จะชดเชยผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านเสียง
ส าหรับอาคารที่ปลูกสร้างก่อนปี พ.ศ. 2544 ซึ่งเป็นปีที่มีการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในขณะที่ประชาชน 
ได้มีการร้องขอให้ชดเชยผลกระทบด้านเสียงอาคารที่ปลูกสร้างก่อนปี พ.ศ. 2544 ถึงปี พ.ศ. 2549 ซึ่งท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิเปิดใช้บริการ เนื่องจากการประกาศเขตควบคุมอาคารโดยรอบท่าอากาศยานตามกฎหมายไม่มีความชดัเจน
ในทางปฏิบัติ ท าให้เจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการก่อสร้างมีการอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารหลังปี พ.ศ. 2544 – 2549 ท าให้
เจ้าของอาคารที่ปลูกสร้างหลังปี พ.ศ. 2544 ได้รับความเดือดร้อนไม่ได้รับค่าชดเชย เห็นควรให้ บริษัท ท่าอากาศยานไทย 
จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้พิจารณาการชดเชยผลกระทบด้านเสียงจากการด าเนินงานของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องผลกระทบด้านเสียงจากผู้ได้รับผลกระทบด้านเสียงที่อยู่นอกเหนือจากบริเวณพื้นที่  
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2550 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2553  
โดยขยายกรอบการชดเชยให้แก่อาคารที่ปลูกสร้างจนถึงวันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเริ่มเปิดบริการในวันที่  
28 กันยายน พ.ศ. 2549 

ข้อเสนอแนะ 

ในการด าเนินงานของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา เมื่อมีการสร้างทางวิ่งที่ 2 แล้วเสร็จและเปิดใช้
บริการแล้วย่อมจะเกิดผลกระทบด้านเสียงกับประชาชนที่อยู่โดยรอบสนามบิน หากหน่วยงานที่บริหารสนามบิน 
จะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับ
ผลกระทบด้านเสียงในเชิงมนุษยธรรม จะต้องด าเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติในหลักการให้มีการจ่ายเงิน
ค่าชดเชยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงจากการด าเนินงานของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 
เพราะไม่สามารถน ามติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติให้มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบด้านเสียงจากการด าเนินงาน  
ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมาใช้ในโครงการนี้ได้เพราะมติคณะรัฐมนตรีไม่ใช่เปน็กฎหมายที่จะน ามาใช้เป็นการทัว่ไป  
แต่เป็นเพียงแนวปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการของรัฐเฉพาะเร่ืองเท่านั้น 

ดังนั้น หากจะมีการจ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงจากการด าเนินงาน 
ของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาจะต้องมีการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ 

• อนุมัติในหลักการให้มีการจ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบด้านเสียงจากการ

ด าเนินงานของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 

• อนุมัติหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการประเมินค่าชดเชยให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ 

• อนุมัติให้มีการประกาศเส้นเสียงในการใช้ทางวิ่ง 

• อนุมัติ วัน เดือน ปีการก่อสร้างอาคารที่มีสิทธิได้รับค่าชดเชย 

เมื่อคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ด าเนนิงานแล้วแนวทางปฏิบัติต่อไป จะต้องแบ่งงานออกเป็น 2 ส่วน คือ 
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• ส่วนวิศวกรประเมินราคาอาคาร 

− จะต้องส ารวจรายละเอียดอาคารสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในเส้นเสียงที่จะมีสิทธิได้รับเงิน
ค่าชดเชยว่ามีจ านวนเท่าใด ลักษณะอาคารว่าเป็นชนิดใดบ้าง 

− ประเมินราคาค่าชดเชยตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่ก าหนดไว้ 
− จัดท าแผนที่แสดงต าแหน่งอาคาร 
− จัดท ารายละเอียดการประเมินราคาค่าชดเชยอาคารแต่ละหลัง 

• ส่วนนิติกร เก็บ รวบรวมเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เช่น 

− ส าเนาทะเบียนบ้านที่ได้รับผลกระทบ 
− ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร (ถ้ามี) 
− ใบขอหมายเลขประจ าบ้าน 
− บัญชีคุมหมายเลขประจ าบ้าน 
− ใบอนุญาตเปลี่ยนเลขบ้าน (ถ้ามี) 
− โฉนดที่ดินของบ้านที่ได้รับผลกระทบ 
− สัญญาเช่าที่ดิน (กรณีมีการเช่าที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคาร) 
− บัตรประชาชนผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าชดเชย 
− สัญญาซื้อขาย สัญญาให้ที่มีการจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือค าสั่งศาลอนุญาต

ให้ท านิติกรรมแทนผู้เยาว์ในกรณีที่ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าชดเชยเป็นผู้เยาว์ 
− เอกสารอ่ืนตามที่จ าเป็นแล้วแต่กรณี 

ในการจ่ายเงินค่าชดเชยจะต้องมีการท าบันทึกการจ่ายเงิน และบันทึกดังกล่าวควรผ่าน 
การตรวจสอบจากส านักงานอัยการสูงสุดเพื่อความถูกต้อง การจ่ายเงินค่าชดเชยจะจ่ายให้แก่เจ้าของอาคาร โรงเรือน 
สิ่งปลูกสร้างไปด าเนินการปรับปรุงอาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างด้วยตนเอง 

ส าหรับกรณีการซื้อขายจะต้องด าเนินการตามกฎหมาย ดังนี้ 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

ในการซื้อขายกฎหมายนี้ได้บัญญัติไว้ “อันว่าซื้อขายนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้ขาย 
โอนกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินให้แก่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง เรียกว่าผู้ซื้อ และผู้ซื้อตกลงว่าจะใช้ราคาทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ขาย 
(มาตรา 453) 

“การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ถ้ามิได้ท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นโมฆะ 
วิธีนี้ให้ใช้ถึงซื้อขายเรือมีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป ทั้งซื้อขายแพและสัตว์พาหนะด้วย 

สัญญาจะขายหรือจะซื้อ หรือค ามั่นในการซื้อขายทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่ง ถ้ามิได้ 
มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อฝ่ายผู้ต้องรับผิดเป็นส าคัญ หรือได้วางมัดจ าไว้ หรือได้ช าระหนี้
บางส่วนแล้ว จะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่ 

บทบัญญัติที่กล่าวมาในวรรคก่อนนี้ ให้ใช้บังคับถึงสัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย์ ซึ่งตกลงกัน  
เป็นราคาสองหมื่นบาท หรือกว่านั้นขึ้นไปด้วย (มาตรา 456) 
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พระราชบัญญตัิ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ. 2560 

การด าเนินการซื้อที่ดิน อาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นในโครงการนี้จะต้อง
ด าเนินการตามกฎหมายฉบับนี้ด้วย 

ค านิยาม 

“การจัดซื้อจัดจ้าง” หมายความว่า การด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า 
แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

“พัสดุ” หมายความว่า สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างรวมทั้งการด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

“งานบริการ” หมายความว่า งานจ้างบริการ งานจ้างเหมาบริการ งานจ้างท าของและการรับขน 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แต่ไม่หมายความรวมถึงการจ้างลูกจ้าง 
ของหน่วยงานของรัฐ การรับขนในการเดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ งานจ้างที่ปรึกษา  
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

• การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดของการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐตามที่ก าหนดไว้ 

• คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

ก าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ประกอบด้วย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
มอบหมาย เป็นประธานกรรมการ และกรรมการอ่ืนตามที่ระบุไว้ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน 
แต่ไม่เกิน 7 คนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ข้าราชการ  
ของกรมบัญชีกลางซึ่งอธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายจ านวน 2 คนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ เช่น เสนอแนะนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธฺภาพการจัดซื้อจัดจ้างและ  
การบริหารพัสดุภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป็นต้น 

• การจัดซื้อจัดจ้าง 

การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุอาจกระท าได้โดยวิธี ดังต่อไปนี้ 

1.  วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป : วิธีนี้เป็นวิธีพื้นฐานหรือวิธีปกติทั่วไป เนื่องจากต้องการให้ 
มีผู้ยื่นข้อเสนอเข้ามาแข่งขันกันให้มาก เพื่อให้ได้พัสดุที่ดี ราคาเหมาะสม วิธีนี้จึงด าเนินการโดยหน่วยงานของรัฐ  
เชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไปที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดให้มายื่นข้อเสนอ 
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2.  วิธีคัดเลือก : วิธีนี้แคบลงมากว่าวิธีที่ 1 กล่าวคือ เป็นวิธีที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะ
ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ โดยต้องเชิญชวนไม่น้อยกว่า  
3 ราย 

3.  วิธีเฉพาะเจาะจง : เป็นวิธีที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ 
ตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดรายใดรายหนึ่งให้ยื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา นอกจากนี้  
ยังรวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามที่ ก าหนดในกฎกระทรวงที่ออก 
ตามมาตรา 96 วรรคสองด้วย 

4.  ในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อนเว้นแต่จะเข้า
เงื่อนไขข้อยกเว้นให้ใช้วิธีอ่ืนในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ 

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ในการซื้อหรือจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกด้วย 

ในการด าเนินการซื้อหรือจ้างแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือ 
จ้างขึ้น เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ พร้อมกับก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการแล้วแต่กรณี คือ 

1.  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

2.  คณะกรรมการผลการสอบราคา 

3.  คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก 

4.  คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

5.  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่ละคณะ รายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ถ้ามีเหตุที่ท าให้การรายงานล่าช้า ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานพิจารณาขยายเวลาให้ตาม 
ความจ าเป็น 

คณะกรรมการแต่ละคณะ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอย่างน้อย  
2 คน ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงาน
ของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน โดยให้ค านึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง  
เป็นส าคัญ 

• อ านาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง 

การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งหนึ่ง ให้เป็นอ านาจของผู้ด ารงต าแหน่ง
และภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้ 
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− หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน 200,000,000 บาท 
− ผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน 200,000,000 บาท 

การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีคัดเลือกครั้งหนึ่ง ให้เป็นอ านาจของผู้ด ารงต าแหน่งและ  
ภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้ 

− หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน 100,000,000 บาท 
− ผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน 100,000,000 บาท 

การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงครั้งหนึ่ง ให้เป็นอ านาจของผู้ด ารงต าแหน่งและ
ภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้ 

− หัวหน้าหน่วยงานของรัฐไม่เกิน 50,000,000 บาท 
− ผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน 50,000,000 บาท 

กรณีที่เจ้าของที่ดิน อาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง ไม่ประสงค์จะขายที่ดิน อาคาร โรงเรือน 
สิ่งปลูกสร้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยเพื่อปรับปรุงอาคารเช่นเดียวกับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบปานกลาง 

(2) ข้อมูลปฐมภูมิ 

จากการศึกษาคาดการณ์อาคารและสิ่งปลูกสร้างที่อาจจะได้ผลกระทบด้านเสียงจากอากาศยาน  
ในปี พ .ศ . 2591 พบว่าอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบที่อยู่ ในพื้นที่  NEF 30 - 40 และ  
NEF ≥ 40 ที่อาจได้รับผลกระทบด้านเสียง จ านวนทั้งหมด 2,559 แห่ง โดยแบ่งเป็นอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ใน
พื้นที่เส้นเท่าระดับเสียง NEF 30 - 40 จ านวน 2,466 อาคาร และ NEF ≥ 40 จ านวน 93 อาคาร รายละเอียดแสดง

ดังตารางที่ 3.8-77 

ตารางที่ 3.8-77 จ านวนอาคารและสิ่งปลูกสร้าง แยกตามขอบเขตการปกครอง 

จังหวัด อ าเภอ ต าบล 
จ านวนอาคารและสิ่งปลูกสร้างในพ้ืนที่เส้นเท่าระดับเสียง 

(อาคาร) 
   NEF 30 - 40 NEF ≥ 40 รวม 

ระยอง บ้านฉาง ส านักท้อน 2,358 93 2,451 

ชลบุร ี
สัตหีบ พลูตาหลวง 68 - 68 

บางละมุง ห้วยใหญ ่ 40 - 40 
รวม 2,466 93 2,559 

หมายเหต ุ:  * ต าแหน่งอาคารและสิ่งปลูกสร้าง จากภาพถ่ายทางอากาศของกรมแผนที่ทหาร ป ีพ.ศ. 2562 
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3.8.3 สุขภาพและการสาธารณสุข 

การรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านการสาธารณสุขและสุขภาพ (Community Health Profile) พิจารณา 
จากปัจจัยก าหนดสุขภาพ (Health Determinant) เป็นส าคัญ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
สิ่งแวดล้อมทางสังคม ลักษณะทางเศรษฐกิจ (การจ้างงาน/รายได้) ความพอเพียงและความพร้อมของระบบบริการ 
สุขภาพรวมบุคลากร สถานะทางสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ศึกษาของโครงการ วิธีการด าเนินชีวิตและพฤติกรรม
สุขภาพ กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ (ในพื้นที่) ระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ อุบัติเหตุในพื้นที่  
การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยผลการรวบรวมข้อมูลดังกล่าว มีรายละเอียดแสดงดังบทที่ 6 การประเมิน 
ผลกระทบสุขภาพ หัวข้อ 6.6 สุขภาพและการสาธารณสุข 

3.8.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ภาพรวมการบริหารจัดการและการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของการสนามบิน
นานาชาติอู่ตะเภาในปัจจุบัน และข้อมูลผลการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ผ่านมา เช่น  
การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ท างาน การด าเนินการเพื่อให้มีการท างาน
อย่างปลอดภัย การตรวจสุขภาพประจ าปี การตรวจสุขภาพลูกจ้างที่พบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วยตามปัจจัยเสี่ยง 
สถิติการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ สภาพแวดล้อมในการท างาน และการตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นต้น  
มีรายละเอียดแสดงดังบทที่ 6 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ หัวข้อ 6.7 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

3.8.5 แหล่งท่องเที่ยวและทัศนียภาพ 

3.8.5.1 ขอบเขตการศึกษา 

รวบรวมข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ศึกษา เพื่อศึกษาความส าคัญของสถานที่ท่องเที่ยว 
ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางประวั ติศาสตร์  และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
ซึ่งผลการศึกษานี้ได้น าไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการประเมินผลกระทบของโครงการต่อการท่องเที่ยว 

3.8.5.2 วิธีการศึกษา 

รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญจากแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ. 2561-2564) ในบริเวณ
พื้นที่โครงการ  

3.8.5.3 ผลการศึกษา 

(1) แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ศึกษาของโครงการ 

สถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ศึกษาโครงการ มีแหล่งท่องเที่ยว จ านวน 27 แห่ง  

รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-78 และ รูปที่ 3.8-23 
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ตารางที่ 3.8-78 สถานที่ท่องเที่ยวในบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการ 

ล าดับ สถานที่ท่องเที่ยว รายละเอียด การเดินทาง ภาพประกอบ 

ระยะห่าง 
จากขอบเขต

สนามบนิ 
(กิโลเมตร) 

จังหวัดระยอง 
1 หาดนภาธาราภิรมย์ 

ท่ีตั้ง : ต.พลา  
อ.บ้านฉาง จ.ชลบุรี 

หาดนภาธาราภิรมย์ หรือ หาดอีโอดี (EOD) ตั้งอยู่ในเขต
พื้นท่ีกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เป็นชายหาด
ท่ีตั้งอยู่ภายในบริเวณสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ห่าง
จากอาคารผู้โดยสารประมาณ 2 กิโลเมตร เหมาะส าหรับ
น่ังพักชมวิวทะเลก่อนขึ้นเครื่อง ลักษณะเป็นชายหาดยาว  
มีความเป็นธรรมชาติ ทรายสีน้ าตาล น้ าใส เงียบสงบ มี
ต้นสนอยู่เรียงรายริมหาด พร้อมท้ังมีบริการบ้านพักบน
เครื่องบินเก่า และบ้านพักริมหาด ร้านอาหาร ไว้บริการ 

รถยนต์ – ใช้ทางหลวง
หมายเลข 3 เข้าสู่ทาง
หลวงหมายเลข 3126 
มุ่งสู่ท่ีตั้งของ EOD หรือ
หน่วยเก็บกู้และท าลาย
วัตถุระเบิดใต้น้ า ถึงหาด 
นภาธาราภิรมย์ 
รถโดยสาร – ไม่มีรถ
ประจ าทางไปถึง 
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0.69 

2 หาดพลา 
ท่ีตั้ง : ต.พลา  
อ.บ้านฉาง 
จ.ชลบุรี 

หาดพลาเป็นชายหาดท่ีอยู่ใกล้กับสนามบินนานาชาติอู่
ตะเภา หรืออยู่ห่างจากตัวเมืองระยองประมาณ 35 
กิโลเมตร มีพื้นท่ีชายหาดติดกับหาดพยูน หาดพลา 
มีทรายสีไข่ไก่ น้ าทะเลสีเขียว เป็นหาดพักผ่อนของคน
ท้องถิ่น หรือคนท่ีท างานในพื้นท่ีน้ีและต้องไปด้วยรถ
ส่วนตัวเท่าน้ันถึงจะไปยังหาดได้ ท าให้หาดน้ีดูลึกลับ มี
บรรยากาศแบบเงียบๆ ในวันธรรมดาและ คึก คัก 
ในวันหยุด 

รถยนต์ – ใช้ทางหลวง
หมายเลข 3 เข้าสู่ทาง
หลวงหมายเลข 3392 
เข้าสู ่ถ.หนองแฟบ – 
หาดพลา จนถึงหาดพลา  
รถโดยสาร – ไม่มีรถ
ประจ าทางไปถึง 
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ตารางที่ 3.8-78 สถานที่ท่องเที่ยวในบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการ 

ล าดับ สถานที่ท่องเที่ยว รายละเอียด การเดินทาง ภาพประกอบ 

ระยะห่าง 
จากขอบเขต

สนามบนิ 
(กิโลเมตร) 

3 หาดพยูน  
ท่ีตั้ง : ต.บ้านฉาง  
อ.บ้านฉาง  
จ.ระยอง 

หาดพยูนเป็นหาดท่ีอยู่ต่อเน่ืองไม่ไกลจากหาดพลา และ
อยู่ตรงกลางระหว่างหาดพลากับหาดน้ าริน หาดมีความ
ยาว 3,125 เมตร ซ่ึงห่างจากตัวเมืองระยองประมาณ 32 
กิโลเมตร บริเวณพื้นท่ีชายหาดเป็นแหล่งรองรับการ
ขยายตัวของชุมชนในด้านท่ีอาศัย สภาพบริเวณหาด 
ถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน เน่ืองจากมีคลองพยูนไหลผ่านหาด
ด้านตะวันตก มีการใช้ประโยชน์โดยผู้ประกอบการตั้ง
ร้านค้า สร้างที่พักบริเวณชายหาด ส่วนด้านทิศตะวันออก 
มีการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวและสถานท่ีพักผ่อน 

รถยนต์ – ใช้ทางหลวง
หมายเลข 3 เข้าสู ่
ทางหลวงหมายเลข 3392  
เข้าสู่ ถ.หนองแฟบ - 
หาดพลา จนถึงหาดพยูน  
รถโดยสาร – ไม่มีรถ
ประจ าทางไปถึง  
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4 ประมงเรือเล็ก 
บ้านพยูน 
ท่ีตั้ง : ต.บ้านฉาง  
อ.บ้านฉาง  
จ.ระยอง 

ประมงเรือเล็กบ้านพยูน เป็นอีกหน่ึงอาชีพท่ีสืบทอดมา
ยาวนาน ประมงเรือเล็กอยู่ถัดจากศาลหลวงเตี่ยบ้านพยูน 
ประมาณ 100 เมตร มีการรวมกลุ่มของชาวประมงมา
ยาวนานกว่า 20 ปี ของชาวบ้านพยูนท่ียังยึดอาชีพลูกน้ า
เค็ม ในบริเวณอ่าวไทย หาดพยูน และใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการจับสัตว์น้ า และให้ความส าคัญในการ
อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า 

รถยนต์ – ใช้ทางหลวง
หมายเลข 3 เข้าสู่ 
ทางหลวงหมายเลข 
3392 เข้าสู่ ถ.หนอง
แฟบ – หาดพลา จนถึง
ประมงเรือเล็กบ้านพยูน  
รถโดยสาร – ไม่มีรถ
ประจ าทางไปถึง 
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คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบา้นฉาง จังหวัดระยอง 

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-534 
 

ตารางที่ 3.8-78 สถานที่ท่องเที่ยวในบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการ 

ล าดับ สถานที่ท่องเที่ยว รายละเอียด การเดินทาง ภาพประกอบ 

ระยะห่าง 
จากขอบเขต

สนามบนิ 
(กิโลเมตร) 

5 หาดน้ าริน  
ท่ีตั้ง : ต.บ้านฉาง  
อ.บ้านฉาง  
จ.ระยอง 

หาดมีความยาว 845 เมตร ปัจจุบันมีสร้างรูปแกะสลักหิน
ปลาพยูนบริเวณชายหาด เพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยว 
พื้นท่ีชายหาดโดยส่วนมากมีการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการ
ท่องเท่ียว 

รถยนต์ – ใช้ทางหลวง
หมายเลข 3 เข้าสู่ทาง
หลวงหมายเลข 3392 
เข้าสู่ ถ.หนองแฟบ – 
หาดพลา จนถึงหาด 
น้ าริน  
รถโดยสาร – ไม่มีรถ
ประจ าทางไปถึง 

 
http://www.banchang.go.th 

5.81 

6 เขาห้วยมะหาด 
ท่ีตั้ง : ต.บ้านฉาง  
อ.บ้านฉาง  
จ.ระยอง 

เขาห้วยมะหาดอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยมะหาด-
เขาน่ังยอง ด้วยความร่วมมือของชาวบ้าน ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ในการฟื้นฟูป่าและบ ารุงรักษาให้ป่ามีสภาพ
อุดมสมบูรณ์  และทัศนียภาพท่ีสวยงามซ่ึงเมื่อ เดิน
ทางผ่านตามเส้นทางหลวงชนบทห้วยมะหาด จะได้ชื่นชม
ทิวทัศน์แนวเขาและเส้นทางขึ้นเนินท่ีเรียกว่า "เนิน
แผ่หลา" เป็นเนินท่ีมีความสูงชันและสวยงามอีกจุดหน่ึง 
ด้วยความท่ีมีความสูงชันมากจึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหน่ึงว่า 
"เนินวัดใจ" 
 
 
 
 

- 

 
www.thiteaw.blogspot.com 

10.64 

Draft Version

Subject to changes and approval by the Government of Thailand



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบา้นฉาง จังหวัดระยอง 

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-535 
 

ตารางที่ 3.8-78 สถานที่ท่องเที่ยวในบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการ 

ล าดับ สถานที่ท่องเที่ยว รายละเอียด การเดินทาง ภาพประกอบ 

ระยะห่าง 
จากขอบเขต

สนามบนิ 
(กิโลเมตร) 

จังหวัดชลบุรี  
7 อเนกกุศลศาลา 

(วิหารเซียน) 
ท่ีตั้ง : ต.นาจอมเทียน 
อ.สัตหีบ  
จ.ชลบุรี 

อเนกกุศลศาลา หรือวิหารเซียน เป็นสถานท่ีรวบรวมวัตถุ
โบราณของงานศิลปะของไทยและจีน อยู่ ใกล้กับ 
เขาชีจรรย์ และไร่องุ่นซิลเวอร์เลค สามารถจัดโปรแกรม
เท่ียวด้วยกันได้ อาคารวิหารเซียน มีจ านวน 3 ชั้น  
ด้านนอกอาคารได้จัดแสดงรูปหล่อโลหะแปดเซียนข้าม
ทะเล รูปหล่อพระศรีอาริยเมตไตรยโพธิสัตว์ ตั้งอยู่บริเวณ
หน้าอาคาร รูปหล่อของอาจารย์สง่า กุลกอบเกียรติ 

รถยนต์ - ใช้ทางหลวง
หมายเลข 3 เข้าสู่ทาง
หลวงชนบทหมายเลข 
1003 (ถนนบานเย็น)  
มุ่งสู่อเนกกุศลศาลา 
(วิหารเซียน) 
รถโดยสาร - ไม่มีรถ
ประจ าทางไปถึง 

 
https://www.emagtravel.com 

11 

8 สวนนงนุช 
ท่ีตั้ง : ต.นาจอมเทียน 
อ.สัตหีบ  
จ.ชลบุรี 

สวนนงนุช ก่อตั้งโดย พิสิทธิ์ และ นงนุช ตันสัจจา เปิด
ให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ.2523 พร้อมจัดให้มี
การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย และการแสดงช้าง
แสนรู้ จนกลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียง และจัด
ตกแต่งด้วยพันธุ์ ไม้ เขตร้อนมากกว่า 18 ,000 ชนิด 
ครอบคลุมพื้นท่ีกว่า 1,500 ไร่ ซ่ึงเป็นศูนย์กลางของสวน
พฤกษศาสตร์ระดับโลก ภายใต้แนวคิดรักษ์ต้นไม้ ลดโลก
ร้อน ปัจจุบันสวนนงนุชพัทยาถือเป็นแหล่งท่องเท่ียว 
ท่ีได้รับความนิยมในระดับแนวหน้า มีพื้นท่ีกว่า 1,700 ไร่ 
เพื่อต้อนรับนักท่องเ ท่ียวจากท่ัวทุกมุมโลก มีผู้ เข้า 
เยี่ยมชมไม่น้อยกว่าวันละ 5 ,000 คน และสวนนงนุช

รถยนต์ - ใช้ทางหลวง
หมายเลข 3 ผ่านวัด
ญาณสังวราราม ตรงมาท่ี  
ต.บางเสร่ สวนนงนุช  
จะอยู่ก่อนท่ีจะถึง  
ต.บางเสร่ ประมาณ 3 
กิโลเมตรจะมีป้ายใหญ่
บอกทางเข้าชัดเจน 
รถโดยสาร  - ไม่มี รถ
ประจ าทางไปถึง 

 
www.nongnoochtropicalgarden.com 

9.28 

Draft Version

Subject to changes and approval by the Government of Thailand



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบา้นฉาง จังหวัดระยอง 

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-536 
 

ตารางที่ 3.8-78 สถานที่ท่องเที่ยวในบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการ 

ล าดับ สถานที่ท่องเที่ยว รายละเอียด การเดินทาง ภาพประกอบ 

ระยะห่าง 
จากขอบเขต

สนามบนิ 
(กิโลเมตร) 

พัทยายังได้รับการยกย่องให้ติด 1 ใน 10 ของสวนท่ีสวย
ท่ีสุดในโลก  

9 บ้านกลับหัว พัทยา 
ท่ีตั้ง : ต.นาจอมเทียน 
อ.สัตหีบ  
จ.ชลบุรี 

บ้านกลับหัว เป็นสถานท่ีเท่ียวแนวแปลกลักษณะบ้านสอง
ชั้นท่ีมีห้องและเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งต่างๆ จ าลองจากบ้าน
จริงแต่ตีลังกาท้ังนอกบ้านและภายในบ้านต่างกลับหัว 
จุดเด่นอีกแบบของบ้านหลังน้ีคือภายในบ้านมีความลาด
เอียงเป็นพิเศษท าให้การเดินภายในบ้านกลับหัวมีความ
ท้าทาย นอกจากน้ีแล้วบริเวณพื้นท่ีเดียวกันยังมีปราสาท
ยุโรปจ าลอง เขาวงกตให้เดินเล่นค้นหาทางออกพร้อมกับ
จุดถ่ายรูป 

รถยนต์ - ใช้ทางหลวง
หมายเลข 3 เข้าสู่ 
ทางหลวงชนบท
หมายเลข 1003 
(ถนนบานเย็น)  
มุ่งสู่บ้านกลับหัว 
รถโดยสาร  - ไม่มี รถ
ประจ าทางไปถึง 

 
www.travel.kapook.com 

9.52 

10 พระพุทธรูป 
เขาชีจรรย์  
ท่ีตั้ง : ต.จอมเทียน อ.
สัตหีบ  
จ.ชลบุรี 

อยู่ติดกับทางหลวงชนบทหมายเลข 1003 เป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีส าคัญของจังหวัดชลบุรีมายาวนานมากกว่า 
20 ปี โดยพระพุทธรูปแกะสลักลายเส้นมีความสูงมากถึง 
109 เมตร หน้าตักกว้าง 70 เมตร มีฐานบัวสูง 21 เมตร 
รวมความสูงจากฐานของพระพุทธรูปแกะสลักลายเส้น
แล้วก็มีความสูงท้ังหมด 130 เมตร นับว่าเป็นพระพุทธรูป
แกะสลักในลักษณะพระพุทธฉายท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 

รถยนต์ - ใช้ทางหลวง
หมายเลข 3 เข้าสู่ 
ทางหลวงชนบท
หมายเลข 1003  
(ถนนบานเย็น)  
มุ่งสู่พระพุทธรูป 
เขาชีจรรย์  
รถโดยสาร  - ไม่มี รถ
ประจ าทางไปถึง 

 
www.travel.kapook.com 

8.73 

Draft Version

Subject to changes and approval by the Government of Thailand



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบา้นฉาง จังหวัดระยอง 

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-537 
 

ตารางที่ 3.8-78 สถานที่ท่องเที่ยวในบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการ 

ล าดับ สถานที่ท่องเที่ยว รายละเอียด การเดินทาง ภาพประกอบ 

ระยะห่าง 
จากขอบเขต

สนามบนิ 
(กิโลเมตร) 

11 ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค 
ท่ีตั้ง : ต.นาจอมเทียน 
อ.สัตหีบ  
จ.ชลบุรี 

ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค อยู่ติดกับวัดเขาชีจรรย์เป็นไร่องุ่น
ขนาดใหญ่ในพื้นท่ีกว่า 1,000 ไร่ ปลูกองุ่นถึง 12 สาย
พันธุ์ นักท่องเท่ียวสามารถชมวิวสวนองุ่นและซ้ือองุ่นสด 
และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากองุ่น เช่น องุ่นกวน น้ าองุ่น 
ฯลฯ ได้ท่ีบริเวณจุดจ าหน่ายหน้าสวน  

รถยนต์ - ใช้ทางหลวง
หมายเลข 3 เข้าสู่ 
ทางหลวงชนบท
หมายเลข 1003  
(ถนนบานเย็น) มุ่งสู่ 
ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค  
รถโดยสาร  - ไม่มี รถ
ประจ าทางไปถึง 

 
www.thailandtourismdirectory.go.th 

8.17 

12 สวนน้ ารามายณะ 
ท่ีตั้ง : ต.นาจอมเทียน 
อ.สัตหีบ  
จ.ชลบุรี 

สวนน้ ารามายณะ พัทยา เป็นสวนน้ าท่ีใหญ่ ท่ีสุดใน
ประเทศไทย ด้วยพื้นท่ีมากกว่า 100 ไร่ ประกอบด้วย
เครื่องเล่นสไลเดอร์ 21 เครื่อง มีกิจกรรมและสิ่ ง ท่ี
น่าสนใจกว่า 50 ชนิด พนักงานกว่า 350 คน ท่ีได้รับการ
ฝึกฝนอบรมมาเป็นอย่างดี และเจ้าหน้าท่ีไลฟ์การ์ดกว่า 
100 คน ท่ี ได้การรับรองจาก American Lifeguard 
Association (ALA) สถาบันชั้นน าด้านการอบรมไลฟ์
การ์ดระดับโลกจากสหรัฐอเมริกา  

รถยนต์ - ใช้ทางหลวง
หมายเลข 3 เข้าสู่ 
ทางหลวงชนบท
หมายเลข 1003 (ถนน
บานเย็น) มุ่งสู่สวนน้ ารา
มายณะ  
รถโดยสาร  - ไม่มี รถ
ประจ าทางไปถึง 

 
www.ramayanawaterpark.co.th/ 

7.21 

Draft Version

Subject to changes and approval by the Government of Thailand



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบา้นฉาง จังหวัดระยอง 

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-538 
 

ตารางที่ 3.8-78 สถานที่ท่องเที่ยวในบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการ 

ล าดับ สถานที่ท่องเที่ยว รายละเอียด การเดินทาง ภาพประกอบ 

ระยะห่าง 
จากขอบเขต

สนามบนิ 
(กิโลเมตร) 

13 สวนป่าสิริเจริญวรรษ 
ท่ีตั้ง : ต.นาจอมเทียน 
อ.สัตหีบ  
จ.ชลบุรี 

โครงการสวนป่าสิริเจริญวรรษ มีพื้นท่ีรวมกว่า 3,900 ไร่ 
เป็น 1 ใน 11 โครงการตามพระราชด าริของพระบาท 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-อดุลยเดช โดยเมื่อวันท่ี 
12 กันยายน พ .ศ . 2533 พระราชทานให้หน่วยงาน
ราชการท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาจัดท าท่ีดินบริเวณเขาชีโอน 
ติดกับเขตวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ซ่ึงมีผู้มีจิต
ศรัทธาน้อมเกล้าฯ ถวาย จ านวนประมาณ 360 ไร่   
ท าการพัฒนาและดูแลรักษาให้เป็นสวนป่าท่ีมีความอุดม
สมบูรณ์ และเป็นแหล่งอนุรักษ์ดินและน้ าเพื่อเฉลิม 
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
เน่ืองในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 
60 พรรษา วันท่ี 12 สิงหาคม พ.ศ. 2535 ชื่อโครงการ
เป็นการรวมกันของค าว่า “สิริกิติ์” และ “เจริญวรรษ” 
จึงท าให้สวนป่าแห่งน้ีเรียกได้ว่าเป็น “ป่าแห่งความรัก” 
เป็นสถานท่ีแทนความรักของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล-อดุลยเดชท่ีทรงมอบเป็นของขวัญ
ให้กับสมเด็จพระราชินีนาถ 

รถยนต์ - ใช้ทางหลวง
หมายเลข 3 เข้าสู่ทาง
หลวงชนบทหมายเลข 
1003 (ถนนบานเย็น) มุ่งสู่
สวนป่าสิริเจริญวรรษ  
รถโดยสาร  - ไม่มี รถ
ประจ าทางไปถึง 

www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com 

7.61 

Draft Version

Subject to changes and approval by the Government of Thailand



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบา้นฉาง จังหวัดระยอง 

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-539 
 

ตารางที่ 3.8-78 สถานที่ท่องเที่ยวในบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการ 

ล าดับ สถานที่ท่องเที่ยว รายละเอียด การเดินทาง ภาพประกอบ 

ระยะห่าง 
จากขอบเขต

สนามบนิ 
(กิโลเมตร) 

14 สวนบรรพชนสยาม
จุลกาลสถิต  
ท่ีตั้ง : ต.พลูตาหลวง 
อ.สัตหีบ  
จ.ชลบุรี 

สร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 2538 เพื่อถวายแด่สมเด็จพระเจ้าบรม
วงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ภายในสวน
ประดิษฐานศาลและรูปปั้นของกรมหลวงชุมพรเขตรอุดม
ศักดิ์ บุคคลในประวัติศาสตร์ของชาติไทย พระพุทธรูป
และรูปปั้นพระเกจิอาจารย์ในอดีต และสถานท่ีน้ีเคยใช้ 
ในกิจกรรมหน่ึงของงานชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ 20 เมื่อปี 
พ.ศ.2546 ปัจจุบันใช้เป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ และ
เปิดให้ประชาชนท่ัวไปได้สักการะรูปหล่อของพระองค์ท่าน 

รถยนต์ – ใช้ทางหลวง
หมายเลข 3 เขาสู่ทาง
หลวงหมายเลข 331 มุ่งสู่ 
สวนบรรพชนสยามจุล
กาลสถิต 
รถไฟ – สายกรุงเทพ -
บ้านพลูตาหลวง 
รถโดยสาร  - ไม่มี รถ
ประจ าทางไปถึง 

 
www.thai.tourismthailand.org 

2.15 

15 หาดเทียนทะเล 
ท่ีตั้ง : ต.แสมสาร  
อ.สัตหีบ  
จ.ชลบุรี 

หาดเทียนทะเล เป็นหน่ึงในชายหาดบนเกาะแสมสาร 
เป็นท่ีตั้งของท่าเทียบเรือข้ามเกาะ หาดเทียนยาวประมาณ 
500 เมตร ไม่มีโขดหินท่ีชายหาด น้ าทะเลใส ทรายละเอียด 
สามารถลงเล่นน้ าได้  

รถยนต์ - ใช้ถนนทาง
หลวงหมายเลข 3 เข้าสู่
ทางหลวงหมายเลข 
3126 มุ่งสู่หาดเทียน 
รถโดยสาร  - ไม่มี รถ
ประจ าทางไปถึง 

 
www.tourismdb.info/ 

6.92 

16 ศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล  
ฐานทัพเรือสัตหีบ 
ท่ีตั้ง : ต.แสมสาร  
อ.สัตหีบ  
จ.ชลบุรี 

ศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล ตั้งอยู่ในเขตฐานทัพทหารเรือสัต
หีบ จังหวัดชลบุรี ภายในศูนย์มีการส่งเสริมการอนุรักษ์
เต่าทะเล และบ่ออนุบาลเต่าเล็กก่อนปล่อยลงสู่ทะเล มี
ห้องนิทรรศการ แสดงเต่าทะเล ตั้งแต่อยู่ในไข่จนถึง 
วัยเจริญพันธุ์  การอนุรักษ์พันธ์เต่าทะเลสัตหีบของ
กองทัพเรืออยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยบัญชาการ

รถยนต์ - ใช้ทางหลวง
หมายเลข 3 เข้าสู่ทาง
หลวงหมายเลข 3126 
มุ่งสู่ศูนย์อนุรักษ์เต่า
ทะเล ฐานทัพเรือสัตหีบ   

www.museumthailand.com 

7.28 

Draft Version

Subject to changes and approval by the Government of Thailand



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบา้นฉาง จังหวัดระยอง 

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-540 
 

ตารางที่ 3.8-78 สถานที่ท่องเที่ยวในบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการ 

ล าดับ สถานที่ท่องเที่ยว รายละเอียด การเดินทาง ภาพประกอบ 

ระยะห่าง 
จากขอบเขต

สนามบนิ 
(กิโลเมตร) 

ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ในอดีตการด าเนินงานด้าน
อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเลของกองทัพเรือมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2493 และได้ด าเนินงานเฉพาะในเรื่องการเพาะไข่เต่า
รวมถึงการอนุบาลลูกเต่าทะเลและเพื่อปล่อยคืนสู่
ธรรมชาติท่ีบริเวณเกาะคราม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี วันท่ี 17 
ตุลาคม พ.ศ. 2544 กองทัพเรือได้ยกเลิกคณะอนุกรรมการ
อนุรักษ์ต่างๆ น างานด้านการอนุรักษ์ท้ังหมดท่ีกองทัพเรือ
ท่ีเกี่ยวข้องไว้เป็นสายงานปรกติ โดยมีกรมกิจการพล
เรือน ตั้งเป็นหน่วยงานอ านวยการในด้านการอนุรักษ์พันธุ์
เต่าทะเลน้ีโดยตรง มีหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยาน
และรักษาฝั่งเป็นผู้ด าเนินการปฏิบัติตามแผนในการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทาง
ทะเลภายใต้นโยบายการรักษาความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล 

รถโดยสาร  - ไม่มี รถ
ประจ าทางไปถึง 

17 หาดนางรอง 
ท่ีตั้ง : ต.แสมสาร  
อ.สัตหีบ  
จ.ชลบุรี 

หาดนางรองเป็นชายหาดท่ีอยู่ถัดจากหาดนางร า ชายหาด
ยาวประมาณ 700 เมตร สุดชายหาดจะเป็นแนวภูเขายื่น
ไปในทะเล พื้น ท่ีหาดกว้าง บริ เวณชายหาดดู เป็น
ธรรมชาติหาดค่อนข้างเงียบสงบ ไม่มีร้านค้า เตียงผ้าใบ 
และสิ่งอ านวยความสะดวก น้ าทะเลจะใสกว่าหาดนางร า 

รถยนต์ - ใช้ทางหลวง
หมายเลข 3 เข้าสู่หลวง
หมายเลข 3126 มุ่งสู่หาด
นางรอง  
รถโดยสาร  - ไม่ มี รถ
ประจ าทางไปถึง 

 
www.emagtravel.com 

8.6 

Draft Version

Subject to changes and approval by the Government of Thailand



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบา้นฉาง จังหวัดระยอง 

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-541 
 

ตารางที่ 3.8-78 สถานที่ท่องเที่ยวในบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการ 

ล าดับ สถานที่ท่องเที่ยว รายละเอียด การเดินทาง ภาพประกอบ 

ระยะห่าง 
จากขอบเขต

สนามบนิ 
(กิโลเมตร) 

18 หาดน้ าใส 
ท่ีตั้ง : ต.แสมสาร  
อ.สัตหีบ  
จ.ชลบุรี 

เป็นหาดในพื้นท่ีของทหาร กรมก่อสร้างและพัฒนา ฐาน
ทัพเรือสัตหีบ เปิดให้นักท่องเท่ียวได้เข้าไปเยี่ยมชมและ
พักผ่อนอย่างเป็นทางการ เมื่อต้นปี พ.ศ. 2557 ลักษณะ
เป็นชายหาดตัวทอดยาวประมาณ 600 เมตร หาดยาว
ค่อยๆ ไล่ระดับความลึก ทรายละเอียด น้ าใส สมกับชื่อ 
“หาดน้ าใส” บรรยากาศเงียบสงบ สามารถลงไปเล่นน้ าได้ 

รถยนต์ - ใช้ทางหลวง
หมายเลข 3 เข้าสู่ทาง
หลวงหมายเลข 3216  
มุ่งสู่หาดน้ าใส  
รถโดยสาร  - ไม่ มี รถ
ประจ าทางไปถึง 

 
www.emagtravel.com 

7.65 

19 พิพิธภัณฑ์ 
ธรรมชาติวิทยาเกาะ 
และทะเลไทย 
ท่ีตั้ง : ต.แสมสาร  
อ.สัตหีบ 
จ.ชลบุรี 

ก่อตั้งขึ้นโดยกองทัพเรือเพื่อเป็นสถานท่ีรวบรวมและจัด
แสดงด้านธรณีวิทยา พฤกษศาสตร์ สัตว์ศาสตร์ทางทะเล
แห่งแรกในประเทศไทย มีจุดชมวิวสามารถมองเห็นวิว
ทางทะเลท่ีสวยงามในมุมสูงของท้องทะเลสัตหีบ และ
เกาะชื่อดัง ได้แก่ เกาะแสมสาร เกาะขาม 

รถยนต์ - ใช้ทางหลวง
หมายเลข 3 เข้าสู่ทาง
หลวงหมายเลข 3126 
มุ่งสู่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
วิทยาเกาะและทะเลไทย 
รถโดยสาร  - ไม่มี รถ
ประจ าทางไปถึง 

 
www.paiduaykan.com 

7.10 

20 เพอร์คูล่าฟาร์ม 
ท่ีตั้ง : ต.แสมสาร  
อ.สัตหีบ 
จ.ชลบุรี 

เป็นฟาร์มปลาการ์ตูนท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย เปิดให้ผู้
ท่ีสนใจเข้าชมทัศนศึกษา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวท่ี
เกี่ยวกับปลาทะเลโดยเฉพาะ  

รถยนต์ - ใช้ทางหลวง
หมายเลข 3 เข้าสู่ 
ทางหลวงหมายเลข 
3126 มุ่งสู่เพอร์คูล่า
ฟาร์ม 
รถโดยสาร  - ไม่มี รถ
ประจ าทางไปถึง 

 
www.paiduaykan.com 

7.04 

Draft Version

Subject to changes and approval by the Government of Thailand



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบา้นฉาง จังหวัดระยอง 

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-542 
 

ตารางที่ 3.8-78 สถานที่ท่องเที่ยวในบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการ 

ล าดับ สถานที่ท่องเที่ยว รายละเอียด การเดินทาง ภาพประกอบ 

ระยะห่าง 
จากขอบเขต

สนามบนิ 
(กิโลเมตร) 

21 หมู่บ้านช่องแสมสาร 
ท่ีตั้ง : ต.แสมสาร  
อ.สัตหีบ  
จ.ชลบุรี 

“แสมสาร” เป็นหมู่บ้านชาวประมงของสัตหีบมาเป็น
เวลานานหลายสิบปี มีเรือกว่า 100 ล า จอดอยู่อย่าง
หนาแน่น บริเวณชายฝั่งกับหมู่เกาะมีช่องเล็กๆ ส าหรับให้
เรือเข้ามาเทียบชายฝั่งท่ีเรียกว่า “ช่องแสมสาร” เป็นท่ี
อยู่อาศัยของปลาหลากหลายชนิด ท าให้มีชาวประมงไป
อาศัยอยู่ท่ีน่ันมากขึ้นจนกลายเป็นหมู่บ้านประมงไปใน
ท่ีสุด และหมู่เกาะในบริเวณน้ี ได้รับการคุ้มครองโดย
ทหารเรือ และด้วยเหตุน้ีเองท่ีท าให้ทรัพยากรธรรมชาติ
ของช่องแสมสารยังมีความอุดมสมบูรณ์ 

รถยนต์ - ใช้ทางหลวง

หมายเลข 3 เข้าสู่ 
ทางหลวงหมายเลข 
3126 มุ่งสู่หมู่บ้านช่อง
แสมสาร 
รถโดยสาร - ใช้รถสอง
แถวจากสั ตหี บ ไ ปยั ง
หมู่บ้านช่องแสมสาร 

 
www.emagtravel.com 

6.5 

22 เกาะแรด 
ท่ีตั้ง : ต.แสมสาร  
อ.สัตหีบ  
จ.ชลบุรี 

- รถยนต์ -  ใช้ถนนทาง
หลวงหมายเลข 3 เข้าสู่
ทางหลวงหมายเลข 3126 
มุ่งสู่ท่าเรือเขาหมาจอเพื่อ
ข้ามไปเกาะแสมสาร และ
เกาะแรด 
รถโดยสาร - ใช้รถสอง
แถวจากสั ตหีบ ไปยั ง
ท่าเรือฯ 

 
www.emagtravel.com 

8.28 

Draft Version

Subject to changes and approval by the Government of Thailand



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบา้นฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.8-78 สถานที่ท่องเที่ยวในบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการ 

ล าดับ สถานที่ท่องเที่ยว รายละเอียด การเดินทาง ภาพประกอบ 

ระยะห่าง 
จากขอบเขต

สนามบนิ 
(กิโลเมตร) 

23 หาดเทียนทะเล 
ท่ีตั้ง : ต.แสมสาร  
อ.สัตหีบ  
จ.ชลบุรี 

หาดเทียนทะเลหาดท่ีอยู่สุดอ่าวสัตหีบ ตั้งอยู่ไม่ไกลจาก
ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
เป็นหาดทรายสลับโขดหินพื้นท่ียาวประมาณ 900 เมตร 
ไม่เหมาะกับการเล่นน้ า เนื่องจากมีโขดหินเรียงรายอยู่ท่ัว
ท้ังชายหาด ซ่ึงอาจท าให้เกิดอันตรายได้ แต่เหมาะกับการ
พักผ่อน ท้ังน้ี สามารถเช่าเรือคายัคพายเล่นชมความงาม
ของทะเล จุดท่ีเป็นไฮไลท์ของหาดเทียนทะเล คือเป็นหาด
ทรายท่ีสามารถชมวิวได้ในมุมกว้าง และเป็นจุดชมพระ
อาทิตย์ตกดิน 

รถยนต์ - ใช้ถนนทาง
หลวงหมายเลข 3  
เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 
3126 มุ่งสู่หาดเทียนทะเล 
รถโดยสาร  - ไม่มี รถ
ประจ าทางไปถึง 
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24 หาดลูกลม 
ท่ีตั้ง : ต.แสมสาร  
อ.สัตหีบ  
จ.ชลบุรี 

หาดลูกลม (ลูก-ลม) เป็นหน่ึงในชายหาดบนเกาะแสมสาร
ท่ีมีบรรยากาศเงียบสงบ และทัศนียภาพท่ีสวยงาม หาด
ทรายขาวละเอียด น้ าทะเลสีครามสดใส มองเห็นเรือยาง
หลากสีแล่นอยู่ในทะเล เกาะเล็กๆ เบื้องหน้า และมีจุดด า
น้ าดูปะการังและสัตว์ทะเล มีเจ้าหน้าท่ีอบรมการด าน้ า
เบื้องต้น หรือถ้าไม่ถนัดด าน้ าก็มีเรือท้องกระจกให้ชมใต้
ท้องทะเลแบบไม่เปียก 

รถยนต์ - ใช้ถนนทาง
หลวงหมายเลข 3  
เข้าทางหลวงหมายเลข 
3126 มุ่งสู่ท่าเรือเขา
หมาจอเพื่อข้ามไป 
เกาะแสมสาร และ 
หาดลูกลม 
รถโดยสาร - ใช้รถสอง
แถวจากสั ตหีบ ไปยั ง
ท่าเรือฯ 
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Draft Version

Subject to changes and approval by the Government of Thailand



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบา้นฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.8-78 สถานที่ท่องเที่ยวในบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการ 

ล าดับ สถานที่ท่องเที่ยว รายละเอียด การเดินทาง ภาพประกอบ 

ระยะห่าง 
จากขอบเขต

สนามบนิ 
(กิโลเมตร) 

25 เกาะปลาหมึก 
ท่ีตั้ง : ต.แสมสาร  
อ.สัตหีบ  
จ.ชลบุรี 

เกาะปลาหมึก เป็นเกาะท่ีตั้งอยู่ด้านหน้าหาดลูกลม บน
เกาะแสมสาร โดยเกาะแห่งน้ีมีรูปร่างคล้ายกับปลาหมึก 
สามารถด าน้ าดูปะการังรอบๆ เกาะได้ 

รถยนต์ - ใช้ถนนทาง
หลวงหมายเลข 3  
เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 
3126 มุ่งสู่ท่าเรือเขา
หมาจอเพื่อข้ามไปเกาะ
แสมสาร และเกาะ
ปลาหมึก 
รถโดยสาร – ใช้รถ 
สองแถวจากสัตหีบไปยัง
ท่าเรือฯ 
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26 เกาะแสมสาร 
ท่ีตั้ง : ต.แสมสาร  
อ.สัตหีบ  
จ.ชลบุรี 

เกาะแสมสารเป็นเกาะเล็กๆ ท่ีอยู่ภายใต้การดูแลของ
กองทัพเรือสัตหีบ เป็น 1 ใน 9 เกาะในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเปิดให้เกาะ
แสมสารเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์  
เป็นเกาะที่เหมาะในการท ากิจกรรมศึกษาธรรมชาติท้ังบน
บกและใต้ท้องทะเล ซ่ึงมีธรรมชาติท่ีสวยงาม น้ าทะเลใส 

รถยนต์ - ใช้ถนนทาง
หลวงหมายเลข 3  
เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 
3126 มุ่งสู่ท่าเรือเขา
หมาจอเพื่อข้ามไปเกาะ
แสมสาร  
รถโดยสาร – ใช้รถสอง
แถวจากสั ตหีบ ไปยั ง
ท่าเรือฯ 
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Draft Version

Subject to changes and approval by the Government of Thailand



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบา้นฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.8-78 สถานที่ท่องเที่ยวในบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการ 

ล าดับ สถานที่ท่องเที่ยว รายละเอียด การเดินทาง ภาพประกอบ 

ระยะห่าง 
จากขอบเขต

สนามบนิ 
(กิโลเมตร) 

27 เกาะขาม 
ท่ีตั้ง : ต.แสมสาร  
อ.สัตหีบ  
จ.ชลบุรี 

เกาะขามมีรูปร่างคล้ายกับตัว H มีพื้นท่ีประมาณ 61 ไร่ 
ชายหาดของเกาะขามมี 2 บริเวณใหญ่ๆ คือ ทางด้านทิศ
เหนือและทางด้านทิศใต้ ชายหาดด้านทิศเหนือเป็นหาด
ทรายค่อนข้างละเอียด เหมาะส าหรับการว่ายน้ าและการ
สันทนาการทางน้ า ส่วนทางด้านทิศใต้ เป็นหาดทรายหยาบ มี
หินกรวดลักษณะรูปร่างต่างๆ กระจายอยู่เต็มท่ัวชายฝั่งลึก
ลงไปในน้ าทะเลบริเวณพื้นท่ีของเกาะขามจะพบกับแนว
ปะการังอันอุดมสมบูรณ์กระจายตัวอยู่รอบๆ เกาะ 

รถยนต์ - ใช้ถนนทาง
หลวงหมายเลข 3  
เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 
3126 มุ่งสู่ท่าเรือเขา
หมาจอเพื่อข้ามไป 
เกาะขาม 
รถโดยสาร - ใช้รถสอง
แถวจากสั ตหีบ ไปยั ง
ท่าเรือฯ 
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หมายเหตุ :  (-) หมายถึง ไม่มีบันทึกในฐานข้อมูล  

Draft Version

Subject to changes and approval by the Government of Thailand



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบา้นฉาง จังหวัดระยอง 
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รูปที่ 3.8-23 สถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ศึกษาของโครงการ 

  

Draft Version

Subject to changes and approval by the Government of Thailand



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบา้นฉาง จังหวัดระยอง 
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ทั้งนี้ จากการรวบรวมข้อมูลการให้บริการขนส่งภายในสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา พบว่ามีบริการ 
รถเช่าส าหรับผู้มาใช้บริการสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาและนักท่องเที่ยวเพื่ออ านวยความสะดวกให้สามารถเช่ารถ
เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ต่างๆ โดยจุดให้บริการอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ฝั่งขาเข้า
ภายในประเทศ ได้แก ่

1.  รถโดยสารประจ าทาง ได้แก่  

• สาย 398 ตราด-ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา  

• สาย 399 ระยอง-ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา  

• สาย 400 ชลบุรี-ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา  

2.  บริษัทรถเช่า ตั้งอยู่ภายในสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา มีจ านวน 9 บริษัท ได้แก่  

• National Car Rental ติดต่อ 081-931-4713 

• Bizcar Rental ติดต่อ 089-982-7667 

• Avis Car Rental ติดต่อ 062-603-2938 

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

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

• Asap Car Rental ติดต่อ 093-457-4433 

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

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

• Europcar ติดต่อ 063-218-2666 

3.  บริษัทสุวรรณภูมิบูรพา สาขาพัทยา ตั้งอยู่ภายในสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ในเส้นทาง 

• สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา-จังหวัดตราด  

• พัทยา-สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 

4.  รถแท็กซี่ (Taxi) และรถตู้ ภายในสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาจะมีให้บริการรถแท็กซี่และรถตู้
แบบเหมาของบริษัทที่ได้รับสัมปทานในการให้บริการ โดยมีเส้นทางจากสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาไปยัง 

• ระยอง ได้แก่ เมืองระยอง บ้านฉาง บ้านเพ (เกาะเสม็ด)  

• ชลบุรี ได้แก่ พัทยา เมืองชลบุรี ศรีราชา สัตหีบ บางเสร่  

• ตราด ได้แก่ เกาะช้าง  

• กรุงเทพฯ ได้แก่ สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมือง และอ่ืนๆ ตามตกลง ทั้งนี้ ค่าบริการ
ขึ้นอยู่กับษริษัท 

  

Draft Version

Subject to changes and approval by the Government of Thailand



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบา้นฉาง จังหวัดระยอง 
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(2) ทัศนียภาพโดยรอบพื้นทีศ่ึกษาของโครงการ 

ทัศนียภาพโดยรอบบริเวณที่ตั้งสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา พบว่า 

• พื้นที่ทางด้านทิศเหนือ พื้นที่ต่อเนื่องสนามบินผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 ทางหลวง
หมายเลข 332 และทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์) เข้าสู่ต าบล  
ส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง เป็นพื้นที่ชุมชนและที่พักอาศัยหนาแน่นน้อยถึงปานกลาง  
มีลักษณะการตั้งถิ่นฐานตามแนวยาวของถนน (Linear Settlement) และเป็นที่ดินประเภท
อนุรักษ์ป่าไม้ บริเวณพื้นที่เขาโกรกตะแบกและพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

• พื้นที่ทางด้านทิศใต้ เป็นพื้นที่ทะเลและชายหาดอ่าวไทยที่ต่อเนื่องกับสนามบิน ของต าบลพลา 
อ าเภอบ้านฉาง ซึ่งจะอยู่ในความดูเลของฐานทัพเรือสัตหีบ 

• พื้นที่ทางด้านทิศตะวันออก พื้นที่ต่อเนื่องสนามบินผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 และ 
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์) เข้าสู่ต าบลบ้านฉาง อ าเภอบ้ านฉาง 
เป็นที่ดินประเภทชุมชน เป็นพื้นที่ชุมชนและที่พักอาศัยหนาแน่นปานกลางถึงหนาแน่นมาก  
เป็นการตั้งถิ่นฐานแบบรวมกลุ่ม (Cluster Settlement Pattern) ในเขตตัวเมืองบ้านฉาง  
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 ถนนสุขุมวิท และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3376  
มีลักษณะการตั้งถิ่นฐานตามแนวยาวของถนน (Linear Settlement Pattern)  

• พื้นที่ทางด้านทิศตะวันตก ถัดจากคลองบางไผ่ และฝั่งทิศใต้ของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3126 มุ่งเข้าสู่เขตพื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นพื้นที่ของต าบลสัตหีบ 
อ าเภอสัตหีบ ก าหนดให้เป็นการใช้ที่ดินประเภทเขตพื้นที่ทหาร ฝั่งทิศเหนือของทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 3 เป็นบริเวณพื้นที่สีเขียว ก าหนดให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
มีการตั้งถิ่นฐานตามแนวถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
332 ที่ต่อเนื่องจากการขยายตัวของชุมชนเมืองในพื้นที่ต าบลนาจอมเทียน อ าเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี 

3.8.6 แหล่งโบราณคดีและประวัติศาสตร์ 

3.8.6.1 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 ก าหนดว่าก่อนเริ่มด าเนินงาน
โครงการก่อสร้างใดๆ ต้องศึกษาและจัดท ารายงานผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจาก 
การก่อสร้างโครงการและการด าเนินงานโครงการ และรายงานดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ด้วย ซึ่งในประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ที่ต้องศึกษานั้น  
มีด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีรวมอยู่ด้วย ดังนั้น ก่อนการด าเนินงานโครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 
สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง จึงต้องมีการตรวจสอบศึกษาต าแหน่งที่ตั้ง ความส าคัญ 
และสภาพปัจจุบันของสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี รวมทั้งศาสนสถานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณ
ใกล้เคียงโดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา เพื่อประเมินผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการและการด าเนินงาน
โครงการ รวมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขหรือก าหนดมาตรการลดผลกระทบ (ถ้ามี) 
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3.8.6.2 วิธีการศึกษา 

(1) ตรวจสอบและรวบรวมรายชื่อสถานที่ ต าแหน่งที่ตั้ง รวมทั้งประวัติความเป็นมาของสถานที่ต่างๆ  
ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ศึกษาของโครงการฯ จากข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งมีทั้งที่เป็นเอกสาร และฐานข้อมูลอีเล็กทรอนิกส์ รวมทั้ง 
จากการสอบถามบุคลากรของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาและออกส ารวจภาคสนาม เช่น 

- ระบบภูมิสารสนเทศโครงการส ารวจแหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรม จัดท าโดยกรมศิลปากร กระทรวง

วัฒนธรรม [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก http://gis.finearts.go.th/fineart/ 

- กรมศิลปากร, โบราณคดีสีคราม, กรุงเทพฯ : โครงการโบราณคดีใต้น้ า งานโบราณคดีใต้น้ า  
ฝ่ายวิชาการ กองโบราณคดี เอกสารของกองโบราณคดีหมายเลข 13/2531. 

- Brian Richards. Koh Si Chang III Wreck Excavation 1986. A Photographic Report- 
Department of Maritime Archaeology Western Australian Maritime Musuem : 
No.27,1986. 

- นายสิร พลอยมุกดา หัวหน้ากลุ่มวิชาการโบราณคดีใต้น้ า กองโบราณคดีใต้น้ า กรมศิลปากร  
- นางสาวทัดกาญจน ์ไทรทอง นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ ส านักงานวัฒนธรรม จังหวัดชลบุรี 
- นางงามบุญ มหจ าปาเรือง นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ ส านักงานวัฒนธรรม จังหวัดระยอง 
- กองพุทธศาสนสถาน ส านักพุทธศาสนาแห่งชาติ, ข้อมูลทะเบียนวัด ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2562, 

รายงานทะเบียนวัดจังหวัดระยอง [ออนไลน์], สืบค้นได้ จาก 
     http://www3.onab.go.th/wp-content/uploads/2019/02/ryg012562.pdf  

- กองพุทธศาสนสถาน ส านักพุทธศาสนาแห่งชาติ, ข้อมูลทะเบียนวัด ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2562, 
รายงานทะเบียนวัดจังหวัดชลบุรี [ออนไลน์], สืบค้นได้ จาก 

     http://www3.onab.go.th/wp-content/uploads/2019/02/cbi012562.pdf 

- กองพุทธศาสนสถาน ส านักพทุธศาสนาแห่งชาติ, ประวัติวัดทัว่ราชอาณาจักร เล่ม 7,  กรุงเทพฯ : 2556 
- กองพุทธศาสนสถาน ส านักพทุธศาสนาแห่งชาติ, ประวัติวัดทัว่ราชอาณาจักร เล่ม 12, กรงุเทพฯ : 

2561 
- นางสาวสุชาดา มุ่งงานครู นักวชิาการศาสนาช านาญการ ส านกัพุทธศาสนา จังหวัดชลบุรี 
- นางสาวศิริลักษณ์ โรจนพงษ์ นักวชิาการศาสนาช านาญการ ส านักงานพระพทุธศาสนา จังหวัดระยอง 
- วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวตัิศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดชลบุรี

กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทย จัดท าเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล 
เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 

- วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวตัิศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดระยอง
กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทย จัดท าเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล 
เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 

- แผนที่ภูมิประเทศ 1: 50000 จัดท าโดยกรมแผนที่ทหาร   
- ภาพถ่ายระยะไกล/ภาพถ่ายจากดาวเทียม [ออนไลน]์ เข้าถึงไดจ้าก https://www.google.co.th 

และ https://www.google.co.th/maps 
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(2) ส ารวจภาคสนาม ในพื้นที่ศึกษาของโครงการ เพื่อตรวจสอบต าแหน่งที่ตั้ง และสภาพปัจจุบัน  
ของสถานที่ส าคัญด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี รวมทั้งศาสนสถานประเภทต่างๆ โดยตรวจสอบต าแหน่งพิกัดที่ตัง้
ของสถานที่แต่ละแห่ง ส ารวจศึกษาสภาพปัจจุบัน และหลักฐานต่างๆ ที่มี รวมทั้งสัมภาษณ์บุคคลในท้องถิ่น เช่น 
พระสงฆ์ ผู้น าชุมชนส่วนท้องถิ่น และชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม พร้อมทั้งจดบันทึกข้อมูลและ
ถ่ายภาพ 

(3) ประเมินความส าคัญของโบราณสถานและศาสนสถานที่มีอยู่ในพื้นที่ศึกษาของโครงการฯ จากข้อมูล
ทุติยภูมิ และข้อมูลจากการส ารวจภาคสนาม 

(4) ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการด าเนินงานของโครงการฯ ที่อาจมีต่อโบราณสถานและศาสน
สถาน ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ศึกษาของโครงการฯ และหาแนวทางหรือก าหนดมาตรการในการลดผลกระทบหรือแก้ไข
ผลกระทบดังกล่าว (ถ้ามี) 

3.8.6.3 พื้นที่ศึกษาของโครงการ 

พื้นที่ศึกษาของโครงการ คือ พื้นที่ใกล้เคียงสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาโดยรอบที่อยู่ภายในระยะห่าง 

จากแนวขอบสนามบินไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกไม่น้อยกว่าด้านละ 6 กิโลเมตร และด้านทิศเหนือ 

และทิศใต้ ไม่น้อยกว่า ด้านละ 10 กิโลเมตร ซึ่งครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของอ าเภอบ้านฉาง อ าเภอเมืองระยอง 

จังหวัดระยอง และพื้นที่บางส่วนของอ าเภอบางละมุง อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ดังแสดงในรูปที่ 1.5-1) 

3.8.6.4 ผลการศึกษา 

(1) ประวัติศาสตร์ในพื้นที่ศึกษาของโครงการ 

1) จังหวัดระยอง 

จากหลักฐานโบราณคดี ที่มีการค้นพบหินสลักในศิลปะแบบเขมร ที่บ้านดอน บ้านหนองเต่า  
ต าบลเชิงเนิน อ าเภอเมืองระยอง และการค้นพบคูค่าย และซากศิลาแลงในศิลปะแบบเขมร จึงสันนิษฐานกันว่า  
เมืองระยองอาจจะสร้างขึ้นในสมัยลพบุรี ตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 16 ซึ่งเป็นช่วงที่อิทธิพลเขมรโบราณได้แพร่ขยายเข้า
มาถึงเมืองจันทบุรีในดินแดนทางภาคตะวันออกของไทยปัจจุบัน ส่วนตามหลักฐานและประวัติศาสตร์ ระยองเร่ิมมีชื่อ
ปรากฏในอัยการต าแหน่งนายทหารหัวเมือง เมื่อปี พ.ศ. 1998 ในรัชสมัยพระบรมไตรโลกนาถ ระบุเมืองระยองเป็น 
หัวเมืองชั้นตรี ส่วนการปรากฏชื่อเมืองในพงศาวดารเริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2113 ในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาธรรมราชา 
แห่งกรุงศรีอยุธยา 

ที่ส าคัญยิ่ง คือ เมืองระยองยังมีความเก่ียวพันกับประวัติศาสตร์ครั้งส าคัญของชาติไทย กล่าวคือ  
เมื่อปี พ.ศ. 2309 พม่ายกทัพมาล้อมกรุงศรีอยุธยาด้วยก าลังพลมหาศาล ฝ่ายไทยมีก าลังน้อยและขาดความสามัคคี  
พระยาวชิรปราการหรือพระยาตาก ซึ่งถูกเกณฑ์ไปช่วยป้องกันกรุงศรีอยุธยาได้น าไพร่พลเข้าต่อสู้ป้องกันรักษากรุงฯ  
ไว้อย่างสุดความสามารถจนกระทั่งเห็นว่าไม่อาจรักษากรุงศรีอยุธยา ได้ต่อไปแล้วจึงได้รวบรวมก าลังพลประมาณ  
500 คน ตีฝ่าวงล้อมของข้าศึกออกมามุ่งหน้าสู่ภาคตะวันออกได้เดินผ่านเมืองต่างๆ โดยมาหยุดพักไพร่พล ณ วัดลุ่ม
มหาชัยชุมพล เมืองระยอง ต่อมาได้เดินทัพไปตีเมืองจันทบุรียึดเป็นที่มั่นและกอบกู้อิสรภาพจากพม่าได้ในที่สุด  
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ในสมัยรัตนโกสินทร์ ระยองยังเป็นบ้านเมืองส าคัญแห่งหนึ่ง และขึ้นอยู่กับเมืองจันทบุรี  
แต่ต่อมาใน พ.ศ. 2476 ได้ยกเลิกเขตการปกครองแบบเมืองทั่วราชอาณาจักร ได้ยกเลิกเขตการปกครองแบบเมือง 
ทั่วราชอาณาจักร แล้วตั้งข้ึนเป็นจังหวัดให้ข้ึนกับกระทรวงมหาดไทย ระยองจึงกลายเป็นจังหวัดระยองตั้งแต่นั้นมา 

2) จังหวัดชลบุร ี

ตามหลักฐานโบราณคดี พื้นที่ในจังหวัดชลบุรี มีร่องรอยการอยู่อาศัยมาตั้งแต่สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ ตั้งแต่ราว 3,500 – 4,000 ปีมาแล้ว เช่นที่ แหล่งโบราณคดีโคกพนมดี และแหล่งโบราณคดีหนองโน  
ในอ าเภอพนัสนิคม เป็นต้น และยังพบร่องรอยหลักฐานบ้านเมืองเก่าตั้งแต่สมัยทวารวดี (ราวพุทธศตวรรษที่ 12 -16) 
และสมัยลพบุรี (อายุราวพุทธศตวรรษที่ 16-18)  ได้แก่  เมืองพระรถ ในเขตอ าเภอพนัสนิคม เมืองพญาเร่ ในเขต
อ าเภอบ่อทอง และเมืองศรีพะโล ในเขตอ าเภอเมืองชลบุรี 

หลักฐานจากพงศาวดาร สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ในรัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธิราช 
(ขุนหลวงพะงั่ว) เมืองชลบุรีปรากฏเป็นหลักฐานในท าเนียบศักดินาหัวเมืองตราเมื่อ พ.ศ.1919 มีฐานะเป็นเมืองจัตวา 
จนกระทั่งกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าเมื่อ พ.ศ.2310 พระเจ้าตากสินมหาราชได้เสด็จยกทัพผ่านมาทางบริเวณจังหวัด
ชลบุรีในปัจจุบัน ก่อนที่จะเข้าตีเมืองจันทบุรี และยกทัพกลับไปกู้กรุงศรีอยุธยาได้ส าเร็จ 

ครั้นถึงสมัยรัตนโกสินทร์ เมืองชลบุรีเป็นบ้านเมืองที่ประกอบด้วยเมืองใหญ่ 3 เมือง คือ  
เมืองบางปลาสร้อย เมืองพนัสนิคม และเมืองบางละมุง ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา ทรงปฏิรูประบบ 
การปกครองราชอาณาจักร โดยการจัดตั้งมณฑลเทศาภิบาล https://th.wikipedia.org/wiki/มณฑลเทศาภิบาล 
 ให้อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของกระทรวงมหาดไทยหน่วยงานเดียว และโปรดให้รวมเมืองพนัสนิคมและเมืองบางละมุง
ขึ้นต่อเมืองชลบุรีซึ่งเป็นเมืองชายฝั่งทะเลที่ส าคัญ ในปี พ.ศ. 2475 มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศคร้ังใหญ่  
พ.ศ.2476 ได้ยกเลิกเขตการปกครองแบบเมืองทั่วราชอาณาจักร แล้วตั้งขึ้นเป็นจังหวัดให้ขึ้นกับกระทรวง มหาดไทย 
เมืองชลบุรีจึงกลายเป็นจังหวัดชลบุรีตั้งแต่นั้นมา 

(2) ผลการส ารวจสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดี รวมทั้งศาสนสถานในพื้นที่ศึกษา
ของโครงการ 

การส ารวจศึกษาสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ในพื้นที่ศึกษาโครงการ จากข้อมูล
ทุติยภูมิ (ในแผนที่แหล่งโบราณสถานจากระบบภูมิสารสนเทศ โครงการส ารวจแหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรม จัดท าโดย
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก http://gis.finearts.go.th/fineart/) ระบุว่ามีแหล่ง
โบราณคดีใต้น้ าชื่อ เรือสีชัง 3 ซึ่งเป็นโบราณสถานรอพิจารณาขึ้นทะเบียน อยู่ในทะเลอ่าวไทย และเมื่อตรวจสอบ
ต าแหน่งในแผนที่ แหล่งโบราณคดีใต้น้ าแห่งนี้อยู่ในบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการด้านใต้ด้วย แต่เมื่อได้ตรวจสอบข้อมูล 
กับเอกสารรายงานทั้งของนักวิชาการไทยและต่างประเทศ ที่ท าการส ารวจศึกษาแหล่งโบราณสถานใต้น้ าเรือสีชัง 3 
เมื่อ 30 กว่าปีที่แล้ว รวมทั้งการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากกลุ่มวิชาการโบราณคดีใต้น้ า  กองโบราณคดีใต้น้ า  
กรมศิลปากร ระบุว่าแหล่งโบราณคดีใต้น้ าเรือสีชัง 3 อยู่ในทะเลอ่าวไทย ในเขตต าบลท่าเทววงษ์ อ าเภอเกาะสีชัง 
จังหวัดชลบุรี และยังได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า บริเวณทะเลอ่าวไทยใกล้เคียงกับเกาะแสมสาร มีแหล่งโบราณคดีใต้น้ า 3 แห่ง 
ซึ่งเป็นโบราณสถานรอพิจารณาขึ้นทะเบียน แห่งแรก คือ แหล่งโบราณคดีแสมสาร (หินลับมีด) ทางกลุ่มวิชาการ
โบราณคดีใต้น้ าให้ข้อมูลว่า จากรายงานการส ารวจแหล่งโบราณคดีใต้น้ าแห่งนี้เมื่อ 30 กว่าปีที่ผ่านมา กรมศิลปากร  
ได้ข้อมูลจากจากชาวประมงที่ไปลากอวนแล้วพบภาชนะดินเผาโบราณ และน ามามอบให้กรมศิล ปากร ทีมนัก
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โบราณคดีใต้น้ าของกรมศิลปากร จึงไปด าน้ าส ารวจใต้ทะเลอ่าวไทยบริเวณต าแหน่งที่ได้ข้อมูลมา แต่ไม่พบแหล่ง
ดังกล่าว ฝ่ายวิชาการกองโบราณคดีใต้น้ า กรมศิลปากร จึงได้ตัดแหล่งโบราณคดีแสมสาร (หินลับมีด) ออกไปจาก
แหล่งโบราณคดีใต้น้ าในทะเลอ่าวไทยแล้ว แห่งที่สอง คือ แหล่งโบราณคดีหินหลักเบ็ด ทีมนักโบราณคดี 
ของกองโบราณคดีใต้น้ า ได้ด าน้ าส ารวจแหล่งดังกล่าวแล้ว และได้พบภาชนะดินเผาโบราณกระจายตัวอยู่ในบริเวณ 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินโครงการส ารวจศึกษาแหล่งโบราณคดีใต้น้ าแห่งนี้ และเมื่อตรวจสอบต าแหน่งพิกัด  
แหล่งโบราณคดีหินหลักเบ็ด พบว่าอยู่นอกเขตพื้นที่ศึกษาของโครงการ โดยอยู่ห่างขอบเขตพื้นที่ศึกษาของโครงการ
ทางด้านใต้ซีกตะวันตกออกไปราว 1 กิโลเมตร แห่งที่สาม คือ แหล่งเรือจมสุธาทิพย์ ต าแหน่งพิกัดอยู่ใต้เกาะแสมสาร
ลงไป ซึ่งอยู่นอกเขตพื้นที่ศึกษาของโครงการ ดังนั้น  ข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้จากกลุ่มวิชาการโบราณคดีใต้น้ า  
กองโบราณคดีใต้น้ า กรมศิลปากร เกี่ยวกับแหล่งโบราณคดีใต้น้ า ในบริเวณอ่าวไทยในพื้นที่ศึกษาโครงการ รวมทั้ง 
การส ารวจภาคสนาม ในช่วงระหว่างวันที่ 24 -30 มกราคม และวันที่ 7-13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 สรุปได้ว่า  
ไม่มีแหล่งโบราณคดีหรือโบราณสถานใต้น้ าในทะเลอ่าวไทยที่อยู่ในพื้นที่ศึกษาของโครงการ นอกจากสถานที่ส าคัญ

ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี รวมทั้งศาสนสถานประเภทต่างๆ จ านวน 69 แห่ง (รูปที่ 3.8-24) ดังนี้ 
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ในบรรดาสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี รวมทั้งศาสนสถานประเภทต่างๆ ทั้ง 69 
แห่งนั้น ไม่มีโบราณสถานขึ้นทะเบียนและโบราณสถานรอพิจารณาขึ้นทะเบียนรวมอยู่ด้วยและจ าแนกประเภทได้ดังนี้ 

1. ศาสนสถาน/สถานที่ประกอบพธิีกรรมประเภทต่างๆ ประกอบด้วย 

1.1 พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร สมัยรัชกาลที่ 9 จ านวน 1 แห่ง ได้แก่  

วัดญาณสังวรราม 

1.2 วัดประจ าชุมชน 22 แห่ง จ าแนกเป็น 

- วัดสมัยรัชกาลที่ 5 จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ วัดสมบูรณาราม วัดบ้านฉาง และวัดทุ่งโปรง  

- วัดสมัยรัชกาลที่ 6 จ านวน 1 แห่ง คือ วัดชากหมาก  

- วัดสมัยรัชกาลที่ 7 จ านวน 1 แห่ง คือ วัดช่องแสมสาร  

- วัดสมัยรัชกาลที่ 8 จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ วัดพลา และวัดเนินกระปรอก  

- วัดสมัยรัชกาลที่ 9 จ านวน 16 แห่ง ได้แก่ วัดคลองทราย วัดคีรีภาวนา วัดบ้านคลอง

บางไผ่ วัดสระแก้ว วัดส านักกะท้อน วัดสุวรรณรังสรรค์ วัดหนองโบสถ์ วัดชลธาราราม  

วัดบ้านฉาง วัดประชุมมิตรบ ารุง วัดภูดรนิ่มเสนาะ วัดมาบฟักทอง วัดเขาชีจรรย์  

วัดราษฎร์สามัคคี วัดรังสีสุนทร และวัดเขาบายศรีสันติธรรม 

1.3 วิหารประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของท้องถิ่น สมัยรัชกาลที่ 9 จ านวน 1 แห่ง ได้แก่  

วิหารหลวงพ่อด า 

1.4 หอพระประดิษฐานพระพุทธรูป (สมัยรัชกาลที่ 9) จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ หอพระพุทธ 
นาวิกาภิบาล (กรมต่อสู้อากาศยานที่ 1) และหอพระพุทธสิงหนาทราชนาวี (หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ) 

1.5 ประติมากรรมลายเส้นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ สมัยรัชกาลที่ 9 จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ พระพุทธรูป

เขาชีจรรย์ 

1.6 พระพุทธรูปประดิษฐานบนแท่นรองรับกลางแจ้ง (สมัยรัชกาลที่ 9) จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ 
สมเด็จองค์พระปฐม (กรมต่อสู้อากาศยานที่ 1) 

1.7 ส านักสงฆ์และสถานปฏิบัติธรรม สมัยรัชกาลที่ 9 จ านวน 9 แห่ง  ได้แก่ ส านักวิปัสสนา

วัดพลา ส านักสงฆ์ศิริศิริรักษ์ ส านักปฏิบัติธรรมอนันต์บูรพาราม ศูนย์ปฏิบัติธรรมจุดประกายธรรม ส านักปฏิบัติธรรม 

กม.8 ส านักสงฆ์โพธิปิยะ (ธรรมยุต) สาขาโพธิสัมพันธ์ ศูนย์ปฏิบัติธรรม สัตหีบ (บันไดเขาแก้ว) ส านักปฏิบัติธรรม  

เขาพลูตาหลวง และส านักวิปัสสนาเวฬุอัมพวัน 

1.8 คริสตจักร สมัยรัชกาลที่ 9 จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ คริสตจักรไคร้ทเชิชบ้านฉาง คริสตจักร

บ้านฉาง คริสตจักรพระคุณเต็มล้นบ้านฉาง คริสตจักรของพระคริสต์บ้านฉาง และคริสตจักรพัฒนาการแสมสาร  

1.9 มัสยิด สมัยรัชกาลที่ 9 จ านวน 1 แห่ง คือ มัสยิดดะวะห์ติ้ลอิสลาม 

1.10 ศาลเจ้าจีน จ านวน 9 แห่ง จ าแนกเป็น  

- ศาลเจ้าสมัยรัชกาลที่ 9 จ านวน 8 แห่ง ได้แก่ ศาลเจ้าหลวงเตี่ยชากหมาก ศาลเจ้า

หลวงเตี่ยบ้านพยูน ศาลเจ้าในมูลนิธิพุทธธรรมสงเคราะห์ ศาลเจ้าหลวงเตี่ยบ้านฉาง 
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ศาลเจ้าเล่าเอ๊ียะกวนอูบ้านฉาง ศาลเจ้าหลวงเตี่ยเนินกระปรอก แห่งที่ 1 ศาลเจ้า

หลวงเตี่ยเนินกระปรอก แห่งที่ 2 และศาลเจ้าแม่กวนอิม 

- ศาลเจ้าสมัยรัชกาลปัจจุบัน จ านวน 1 แห่ง คือ ศาลเจ้าหลี่ ฮู้ ฮ๋อง เอ๊ีย 

- ศาล/สถานที่สักการะเทพยดารักษาบ้านเมือง จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ ศาลพระสยาม 
เทวาธิราช (กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน) 

1.11 ศาล/สถานสักการะบุคคลส าคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทย 5 แห่ง ได้แก่ ศาลพระเจ้า 

ตากสินมหาราช (เชิงเขาโกรกตะแบก) ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (บ้านฉาง) ศาลสมเด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพร 

เขตอุดมศักดิ์ ศาลพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (แสมสาร) และศาลสมเด็จพระเจ้า

ตากสินมหาราช (แสมสาร) 

2. อนุสาวรีย์ สถานสักการะบุคคลส าคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทย จ านวน 8 แห่ง ได้แก่ 

2.1 พระอนุสาวรีย์พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ 

กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 

2.2 พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวง
ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (กรมต่อสู้อากาศยานที่ 1) 

2.3 พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวง
ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน) 

2.4 พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และ

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

2.5 พระบรมราชนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (กรมต่อสู้อากาศยานที่ 1) 
2.6 พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

ทางเรือ) 
2.7 พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3  

2.8 พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 

3. พิพิธภัณฑสถาน 3 แห่ง ได้แก ่

3.1 พิพิธภัณฑ์การบิน กองการบินทหารเรือ 

3.2 อเนกกุศลศาลา (วิหารเซียน) 

3.3 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย 
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ตารางที่ 3.8-25 รายชื่อ สถานที่ส าคัญทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี รวมทั้งศาสนสถานประเภทต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ศึกษาของโครงการก่อสร้างทางว่ิงและทางขับที่ 2 
สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

ล าดับ รายชื่อ ความส าคัญ พิกัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
ระยะห่าง (กิโลเมตร) 

จากขอบเขตสนามบิน จากพื้นที่ก่อสร้าง 
ขอบเขต/รั้ว ขอบเขต/รั้ว 

1 ส านักวิปัสสนาวัดพลา สถานปฏิบัติธรรม  
(สมัยรัชกาลท่ี 9) 

721626E  
1400972N 

พลา บ้านฉาง ระยอง 0.95 2.47 

2 วัดพลา วัดประจ าชุม (สมัยรัชกาลท่ี 8) พระประธาน
ในวิหารเป็นพระพุทธรูปเก่า สร้าง พ.ศ. 2498 

721955E 
1401103N 

พลา บ้านฉาง ระยอง 1.18 2.51 

3 ศาลเจ้าหลี่ ฮู้ อ๋อง เอี๊ย ศาลเจ้าจีน  
(สมัยรัชกาลปัจจุบัน) 

720880E 
1402986N 

พลา บ้านฉาง ระยอง 0.24 0.84 

4 วัดคลองทราย วัดประจ าชุม  
(สมัยรัชกาลท่ี 9)  

721831E 
1402866N 

พลา บ้านฉาง ระยอง 1.03 1.64 

5 วัดคีรีภาวนาราม วัดประจ าชุม  
(สมัยรัชกาลท่ี 9) 

720731E 
1406594N 

พลา บ้านฉาง ระยอง 0.87 1.63 

6 คริสตจักรไคร้สตเชิช บ้านฉาง คริสตจักร 
(สมัยรัชกาลท่ี 9) 

721315E 
1406724N 

พลา บ้านฉาง ระยอง 1.41 2.20 

7 คริสตจักรบ้านฉาง คริสตจักร 
(สมัยรัชกาลท่ี 9) 

721718E 
1406755N 

พลา บ้านฉาง ระยอง 1.8 2.54 

8 วัดบ้านคลองบางไผ่ วัดประจ าชุม (สมัยรัชกาลท่ี 9) 
มีศาลากลางน้ าเก่า สภาพทรุดโทรม 

716419E 
1404333N 

ส านักท้อน บ้านฉาง ระยอง 0.04 1.46 

9 พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวง
ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 

อนุสรณ์สถานเพื่อน้อมระลึกในพระกรุณาธิคุณ
และถวายสักการะพลเรือเอกพระเจ้า 
บรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 

716552E 
1403892N 

ส านักท้อน บ้านฉาง ระยอง อยู่ในเขตสนามบิน 1.33 

10 พิพิธภัณฑ์การบิน 
กองการบินทหารเรือ 

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์การบินทหารเรือไทย 716654E 
1404128N 

ส านักท้อน บ้านฉาง ระยอง อยู่ในเขตสนามบิน 1.24 
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ตารางที่ 3.8-25 รายชื่อ สถานที่ส าคัญทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี รวมทั้งศาสนสถานประเภทต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ศึกษาของโครงการก่อสร้างทางว่ิงและทางขับที่ 2 
สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

ล าดับ รายชื่อ ความส าคัญ พิกัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
ระยะห่าง (กิโลเมตร) 

จากขอบเขตสนามบิน จากพื้นที่ก่อสร้าง 
ขอบเขต/รั้ว ขอบเขต/รั้ว 

11 พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช  
(กรมต่อสู้อากาศยานท่ี 1) 

อนุสรณ์สถานเพื่อน้อมระลึกในพระกรุณาธิคุณ
และถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช 

716924E 
1404549N 

ส านักท้อน บ้านฉาง ระยอง 0.09 1.01 

12 สมเด็จองค์พระปฐม 
(กรมต่อสู้อากาศยานท่ี 1) 

สถานท่ีประกอบพิธีทางศาสนาและ
สักการะบูชาพระพุทธรูป 

717249E 
1404772N 

ส านักท้อน บ้านฉาง ระยอง 0.15 0.66 

13 พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  
(กรมต่อสู้อากาศยานท่ี 1) 

อนุสรณ์สถานเพื่อน้อมระลึกในพระกรุณาธิคุณ
และถวายสักการะพลเรือเอกพระเจ้า 
บรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 

717393E 
1404727N 

ส านักท้อน บ้านฉาง ระยอง 0.07 0.55 

14 พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอกพระ
เจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร
เขตอุดมศักดิ์ (กองพันทหาร 
ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน)  

อนุสรณ์สถานเพื่อน้อมระลึกในพระกรุณาธิคุณ
และถวายสักการะพลเรือเอกพระเจ้า 
บรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 

719312E 
1405612N 

ส านักท้อน บ้านฉาง ระยอง 0.09 0.09 

15 หอพระพุทธนาวิกาภิบาล  
(กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้
อากาศยาน)  

สถานท่ีประกอบพิธีทางศาสนา  
และสักการะบูชาพระพุทธรูป 

719397E 
1405601N 

ส านักท้อน บ้านฉาง ระยอง 0.04 0.04 

16 ศาลพระสยามเทวาธิราช 
(กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้
อากาศยาน)  

ศาลเทพารักษ์ 719499E 
1405723N 

ส านักท้อน บ้านฉาง ระยอง 0.11 0.18 

17 วัดสระแก้ว วัดประจ าชุมชน 
(สมัยรัชกาลท่ี 9) 

718226E 
1407010N 

ส านักท้อน บ้านฉาง ระยอง 1.72 1.72 
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ตารางที่ 3.8-25 รายชื่อ สถานที่ส าคัญทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี รวมทั้งศาสนสถานประเภทต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ศึกษาของโครงการก่อสร้างทางว่ิงและทางขับที่ 2 
สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

ล าดับ รายชื่อ ความส าคัญ พิกัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
ระยะห่าง (กิโลเมตร) 

จากขอบเขตสนามบิน จากพื้นที่ก่อสร้าง 
ขอบเขต/รั้ว ขอบเขต/รั้ว 

18 ศาลพระเจ้าตากสินมหาราช  
(เชิงเขาโกรกตะแบก) 

สถานท่ีถวายสักการะ 
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

720238E 
1406423N 

ส านักท้อน บ้านฉาง ระยอง 0.53 1.20 

19 วัดสมบูรณาราม วัดประจ าชุมชน (สมัยรัชกาลท่ี 5) 
มีอุโบสถเก่า สร้าง พ.ศ. 2493 บูรณะแล้ว 

718522EE 
1410684N 

ส านักท้อน บ้านฉาง ระยอง 4.93 5.07 

20 คริสตจักรพระคุณ 
เต็มล้นบ้านฉาง 

คริสตจักร 
(สมัยรัชกาลท่ี 9) 

719063E 
1411943N 

ส านักท้อน บ้านฉาง ระยอง 6.12 6.38 

21 วัดส านักกะท้อน วัดประจ าชุมชน 
(สมัยรัชกาลท่ี 9) 

719772E 
1412749N 

ส านักท้อน บ้านฉาง ระยอง 6.78 7.14 

22 วัดสุวรรณรังสรรค์ วัดประจ าชุมชน 
(สมัยรัชกาลท่ี 9) 

721414E 
1410893N 

ส านักท้อน บ้านฉาง ระยอง 5.00 5.56 

23 วัดหนองโบสถ์ วัดประจ าชุมชน 
(สมัยรัชกาลท่ี 9) 

721622E 
1413295N 

ส านักท้อน บ้านฉาง ระยอง 7.31 7.81 

24 ศาลเจ้าหลวงเตี่ย 
ชากหมาก 

ศาลเจ้าจีน 
(สมัยรัชกาลท่ี 9) 

720503E 
1415140N 

ส านักท้อน บ้านฉาง ระยอง 9.21 9.63 

25 วัดชากหมาก วัดประจ าชุมชน (สมัยรัชกาลท่ี 6)  
มีอุโบสถเก่า ซ่ึงหลังคาบางส่วนช ารุด  
และหอไตรกลางน้ า สภาพทรุดโทรม  
และไม่ใช้ประโยชน์แล้ว 

720501E 
1415458N 

ส านักท้อน บ้านฉาง ระยอง 9.29 9.70 

26 ศาลเจ้าหลวงเตี่ย 
บ้านพยูน 

ศาลเจ้าจีน 
(สมัยรัชกาลท่ี 9) 

724852E 
1402175N   

บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง 4.18 4.87 

Draft Version

Subject to changes and approval by the Government of Thailand



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบา้นฉาง จังหวัดระยอง 

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-559 
 

ตารางที่ 3.8-25 รายชื่อ สถานที่ส าคัญทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี รวมทั้งศาสนสถานประเภทต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ศึกษาของโครงการก่อสร้างทางว่ิงและทางขับที่ 2 
สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

ล าดับ รายชื่อ ความส าคัญ พิกัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
ระยะห่าง (กิโลเมตร) 

จากขอบเขตสนามบิน จากพื้นที่ก่อสร้าง 
ขอบเขต/รั้ว ขอบเขต/รั้ว 

27 ศาลสมเด็จพระเจ้า 
ตากสินมหาราช (บ้านฉาง) 

สถานท่ีถวายสักการะสมเด็จ 
พระเจ้าตากสินมหาราช 

724752E 
1402105N 

บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง 4.10 4.79 

28 วัดชลธาราราม (พยูน) วัดประจ าชุมชน  
(สมัยรัชกาลท่ี 9)  

724386E 
1402518N 

บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง 3.64 4.28 

29 มัสยิดดะวะห์ติ้ลอิสลาม มัสยิด 
(สมัยรัชกาลท่ี 9) 

722786E 
1406802N 

บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง 2.79 3.45 

30 ศาลเจ้าจีนในมูลนิธิ 
พุทธธรรมสงเคราะห์ 

ศาลเจ้าจีน 
(สมัยรัชกาลท่ี 9) 

723275E 
1407724N 

บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง 3.59 4.34 

31 ศาลเจ้าหลวงเตี่ย 
บ้านฉาง 

ศาลเจ้าจีน 
(สมัยรัชกาลท่ี 9) 

723283E 
1406793N 

บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง 3.24 3.82 

32 ศาลเจ้าเล่าเอี๊ยะกวนอู 
บ้านฉาง 

ศาลเจ้าจีน 
(สมัยรัชกาลท่ี 9) 

723270E 
1406920N 

บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง 3.26 3.92 

33 วัดบ้านฉาง วัดประจ าชุมชน  
(สมัยรัชกาท่ี 5) 

723217E 
1407103N 

บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง 3.22 3.90 

34 วัดประชุมมิตรบ ารุง วัดประจ าชุมชน  
(สมัยรัชกาลท่ี 9) 

726390E 
1407338N 

บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง 6.30 6.71 

35  ศาลเจ้าหลวงเตี่ย  
เนินกระปรอก แห่งท่ี 1 

ศาลเจ้าจีน 
(สมัยรัชกาลท่ี 9) 

726579E 
1408091N 

บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง 6.80 7.34 

36 ศาลเจ้าหลวงเตี่ย 
เนินกระปรอก แห่งท่ี 2 

ศาลเจ้าจีน 
(สมัยรัชกาลท่ี 9) 

726179E 
1409101N 

บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง 6.84 7.54 

Draft Version
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบา้นฉาง จังหวัดระยอง 

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-560 
 

ตารางที่ 3.8-25 รายชื่อ สถานที่ส าคัญทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี รวมทั้งศาสนสถานประเภทต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ศึกษาของโครงการก่อสร้างทางว่ิงและทางขับที่ 2 
สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

ล าดับ รายชื่อ ความส าคัญ พิกัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
ระยะห่าง (กิโลเมตร) 

จากขอบเขตสนามบิน จากพื้นที่ก่อสร้าง 
ขอบเขต/รั้ว ขอบเขต/รั้ว 

37 วัดเนินกระปรอก วัดประจ าชุมชน  
(สมัยรัชกาลท่ี 8) 

726186E 
1409322N 

บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง 6.90 7.63 

38 วัดภูดรนิ่มเสนาะ วัดประจ าชุมชน  
(สมัยรัชกาลท่ี 9) 

724976E 
1412282N 

บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง 7.94 8.67 

39 คริสตจักรของพระคริสต์บ้านฉาง คริสตจักร 
(สมัยรัชกาลท่ี 9) 

724569E 
1412400N 

บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง 7.85 8.56 

40 อเนกกุศลศาลา  
(วิหารเซียน) 

พิพิธภัณฑ์ สถานท่ีจัดแสดงและเผยแพร่
วัฒนธรรมไทย-จีน และเป็นแหล่งเรียนรู้ 
ท่ีรวบรวมงานศิลปะของไทย-จีนท่ีส าคัญ 

712273E 
1414474N 

ห้วยใหญ่ บางละมุง ชลบุรี 10.91 11.04 

41 วัดญาณสังวราราม พระอารามชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร 
(สมัยรัชกาลท่ี 9) 

712694E 
1414929N 

ห้วยใหญ่ บางละมุง ชลบุรี 10.97 11.08 

42 ส านักสงฆ์ศิริศิริรักษ์ ส านักสงฆ์ 
(สมัยรัชกาลท่ี 9) 

714142E 
1415778N 

ห้วยใหญ่ บางละมุง ชลบุรี 11.44 11.44 

43 ส านักปฏิบัติธรรม 
อนันต์บูรพาราม 

ส านักปฏิบัติธรรม 
(สมัยรัชกาลท่ี 9) 

713142E 
1415867N 

ห้วยใหญ่ บางละมุง ชลบุรี 11.95 11.95 

44 วัดมาบฟักทอง วัดประจ าชุมชน 
(สมัยรัชกาลท่ี 9) 

711892E 
1416667N 

ห้วยใหญ่ บางละมุง ชลบุรี 13.17 13.17 

45 พระพุทธรูปเขาชีจรรย์ พระพุทธรูปแกะสลักท่ีหน้าผาเขาชีจรรย์ สมเด็จ
พระสังฆราชองค์ท่ี 19 ทรงมีพระด าริให้สร้างขึ้น
เพื่อให้เป็นพระพุทธรูปประจ ารัชกาลท่ี 9  
ในโอกาสท่ีทรงครองราชย์เป็นปีท่ี 50 

712475E 
1412149N  

นาจอมเทียน สัตหีบ ชลบุรี 8.72 9.08 

Draft Version
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบา้นฉาง จังหวัดระยอง 

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-561 
 

ตารางที่ 3.8-25 รายชื่อ สถานที่ส าคัญทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี รวมทั้งศาสนสถานประเภทต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ศึกษาของโครงการก่อสร้างทางว่ิงและทางขับที่ 2 
สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

ล าดับ รายชื่อ ความส าคัญ พิกัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
ระยะห่าง (กิโลเมตร) 

จากขอบเขตสนามบิน จากพื้นที่ก่อสร้าง 
ขอบเขต/รั้ว ขอบเขต/รั้ว 

46 วัดเขาชีจรรย์ วัดประจ าชุมชน 
(สมัยรัชกาลท่ี 9 

712240E 
1409771N 

บางเสร่ สัตหีบ ชลบุรี 6.63 7.42 

47 วัดราษฎร์สามัคคี วัดประจ าชุมชน 
(สมัยรัชกาลท่ี 9) 

714784E  
1403356N 

พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี 0.92 2.99 

48 ศาลเจ้าแม่กวนอิม ศาลเจ้าจีน 
(สมัยรัชกาลท่ี 9) 

714624E 
1403552N 

พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี 0.98 3.22 

49 พระราชานุสาวรีย์  
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศวร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรม  
ราชชนก และสมเด็จพระ 
ศรีนครินทราบรมราชชนนี 

พระราชานุสาวรีย์/อนุสรณ์สถาน    
สถานท่ีถวายสักการะและน้อมร าลึก 
ในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศวร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

715163E 
1403624N 

พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี 0.47 2.69 

50 ศูนย์ปฏิบัติธรรม 
จุดประกายธรรม 

สถานปฏิบัติธรรม 
(สมัยรัชกาลท่ี 9) 

711854E 
1401302N 

พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี 4.16 5.81 

51 ส านักปฏิบัติธรรม กม.8 สถานปฏิบัติธรรม 
(สมัยรัชกาลท่ี 9) 

713046E 
1402794N 

พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี 2.67 4.65 

52 วัดรังสีสุนทร (กม.5) วัดประจ าชุมชน 
(สมัยรัชกาลท่ี 9) 

710941E 
1401147N 

พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี 5.02 6.67 

53 ส านักสงฆ์โพธิปิยะ  
(ธรรมยุต) สาขาโพธิสัมพันธ์ 

ส านักสงฆ์ 
(สมัยรัชกาลท่ี 9) 

710562E 
1404378N 

พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี 4.97 7.34 

54 ศูนย์ปฏิบัติธรรมสัตหีบ 
(เขาบันไดแก้ว) 

สถานปฏิบัติธรรม 
(สมัยรัชกาลท่ี 9) 

710490E 
1404529N 

พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี 5.04 7.40 

Draft Version
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบา้นฉาง จังหวัดระยอง 

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-562 
 

ตารางที่ 3.8-25 รายชื่อ สถานที่ส าคัญทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี รวมทั้งศาสนสถานประเภทต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ศึกษาของโครงการก่อสร้างทางว่ิงและทางขับที่ 2 
สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

ล าดับ รายชื่อ ความส าคัญ พิกัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
ระยะห่าง (กิโลเมตร) 

จากขอบเขตสนามบิน จากพื้นที่ก่อสร้าง 
ขอบเขต/รั้ว ขอบเขต/รั้ว 

55 วัดทุ่งโปรง วัดประจ าชุมชน 
(สมัยรัชกาลท่ี 5) 

709667E 
1405090N 

พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี 5.91 8.20 

56 ส านักปฏิบัติธรรม 
เขาพลูตาหลวง 

สถานปฏิบัติธรรม 
(สมัยรัชกาลท่ี 9) 

713640E 
1405127N 

พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี 2.12 4.22 

57 ศาลเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพร
เขตอุดมศักดิ์ 

สถานท่ีถวายสักการะพลเรือเอกพระเจ้า 
บรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 

713930E 
1405329N 

พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี 2.06 4.03 

58 วัดเขาบายศรี สันติธรรม วัดประจ าชุมชน 
(สมัยรัชกาลท่ี 9) 

715720E 
1409094N 

พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี 4.69 4.69 

59 ส านักวิปัสสนาเวฬุอัมพวัน สถานปฏิบัติธรรม 
(สมัยรัชกาลท่ี 9) 

715641E 
1409318N 

พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี 4.96 4.96 

60 พระบรมราชานุสาวรีย์ 
พระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 3 

อนุสรณ์สถานเพื่อน้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณและถวายสักการะ รัชกาลท่ี 3  

712501E 
1398920N 

สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี 3.81 5.59 

61 พระบรมราชานุสาวรีย์ 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า 
เจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 6 

อนุสรณ์สถานเพื่อน้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณและถวายสักการะ รัชกาลท่ี 6 

711920E 
1401023N 

สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี 4.05 5.68 

62 คริสตจักรพัฒนาการแสมสาร คริสตจักร 
(สมัยรัชกาลท่ี 9) 

712467E 
1397463N 

แสมสาร สัตหีบ ชลบุรี 4.43 6.34 

63 ศาลพลเรือเอก พระเจ้า 
บรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร
เขตอุดมศักดิ์ (แสมสาร) 

สถานท่ีถวายสักการะพลเรือเอกพระเจ้า 
บรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 

713501E 
1395318N 

แสมสาร สัตหีบ ชลบุรี 5.38 7.13 
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ตารางที่ 3.8-25 รายชื่อ สถานที่ส าคัญทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี รวมทั้งศาสนสถานประเภทต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ศึกษาของโครงการก่อสร้างทางว่ิงและทางขับที่ 2 
สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

ล าดับ รายชื่อ ความส าคัญ พิกัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
ระยะห่าง (กิโลเมตร) 

จากขอบเขตสนามบิน จากพื้นที่ก่อสร้าง 
ขอบเขต/รั้ว ขอบเขต/รั้ว 

64 วัดช่องแสมสาร วัดประจ าชุมชน 
(สมัยรัชกาลท่ี 7) 

712716E 
1393874N 

แสมสาร สัตหีบ ชลบุรี 6.79 8.66 

65 วิหารหลวงพ่อด า พระพุทธรูปส าคัญของชาวประมง 
ภาคตะวันออก (สมัยรัชกาลท่ี 9) 

713227E 
1393295N 

แสมสาร สัตหีบ ชลบุรี 7.16 8.95 

66 ศาลสมเด็จพระเจ้า 
ตากสินมหาราช (แสมสาร) 

สถานท่ีถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช 

711789E 
1393973N 

แสมสาร สัตหีบ ชลบุรี 7.34 9.23 

67 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 
เกาะและทะเลไทย 

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 711839E 
1393996N 

แสมสาร สัตหีบ ชลบุรี 7.26 9.16 

68 หอพระพุทธสิงหนาทราชนาวี 
(หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
ทางเรือ) 

สถานท่ีประกอบพิธีทางศาสนา 
และสักการะบูชาพระพุทธรูป 

711646E 
1394078N 

แสมสาร สัตหีบ ชลบุรี 7.47 9.26 

69 พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จ 
พระเจ้าตากสินมหาราช (หน่วย
บัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ)  

อนุสรณ์สถานเพื่อน้อมระลึกใน 
พระกรุณาธิคุณและถวายสักการะ 
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

711568E 
1394142N 

แสมสาร สัตหีบ ชลบุรี 7.47 9.28 
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สถานที่ส าคัญทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี รวมทั้งศาสนสถานประเภทต่างๆ ที่ตั้งอยู่  
ในพื้นที่ศึกษาของโครงการ จ านวน 69 แห่ง มีรายละเอียดความเป็นมาและความส าคัญ ดังนี้ 

1) ส านักวิปัสสนาวัดพลา 

ต าแหน่งที่ตั้ง : บ้านพลา ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง พิกัดภูมิศาสตร์ UTM 48P 
721626E 1400972N ระยะห่าง ขอบเขต/รั้วห่างจากขอบเขตสนามบิน 0.95 กิโลเมตร ขอบเขต/รั้วห่างจากพื้นที่

ก่อสร้าง 2.47 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 3.8-26 

ประวัติความเป็นมาและความส าคัญ1 : สถานปฏิบัติธรรม ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2499 (สมัยรัชกาลที่ 9) โดยหลวงพ่อไพล อภิญจโณ ปัจจุบันมีหลวงพ่อเพลาะ สคาวโร เป็นอาจารย์ส านัก
วิปัสสนา 

สิ่งก่อสร้างส าคัญในปัจจุบัน : 

- ศาลาปฏิบัติธรรม 

- ที่พักผู้ปฏิบัติธรรม 

- ศาลาอเนกประสงค์   

โบราณสถาน/โบราณวัตถุส าคัญที่มีอยู่ในปัจจุบัน : ไม่พบ 

 
รูปที่ 3.8-26 ศาลาปฏิบัติธรรม ส านักวิปัสสนาวัดพลา 

 

2) วัดพลา 

ต าแหน่งที่ตั้ง : บ้านพลา ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง พิกัดภูมิศาสตร์ UTM 48P 
721955E 1401103N ระยะห่าง ขอบเขต/รั้วห่างจากขอบเขตสนามบิน 1.18 กิโลเมตร ขอบเขต/รั้วห่างจากพื้นที่

ก่อสร้าง 2.51 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 3.8-27  

                                                           
1 ผู้ให้ข้อมูล ดร. พระครูวิธานสุพัฒนกิจ (อินทร์อยู่) นนฺทิโย เจ้าอาวาสวัดพลา 
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ประวัติความเป็นมาและความส าคัญ2 : วัดประจ าชุมชน ประเภทวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์
มหานิกาย ตั้งขึ้นเป็นวัดเมื่อ พ.ศ. 2475 (สมัยรัชกาลที่ 8) ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 24 มกราคม  
พ.ศ. 2506 (สมัยรัชกาลที่ 9) 

สิ่งก่อสร้างส าคัญในปัจจุบัน :  

- อุโบสถ  
- ศาลาการเปรียญ  
- วิหาร  
- พลับพลา สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  
- เสาพระเจ้าอโศก จ าลอง 
- หอระฆัง 

- ศาลาเอนกประสงค์ 
- หอเก็บพระธรรม 
- กุฏิเจ้าอาวาส 
- กุฏิสงฆ์ 
- ฌาปนสถาน 

โบราณสถาน/โบราณวัตถุส าคัญที่มีอยู่ในปัจจุบัน : พระประธานในวิหารพระพุทธโฆษาจารย์ 
เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สร้างในปี พ.ศ. 2498  

  

พระประธานในวิหาร  อุโบสถ  

  

วิหาร ศาลาการเปรยีญ  

รูปที่ 3.8-27 วัดพลา 

                                                           
2 กองพุทธศาสนสถาน ส านักพุทธศาสนาแห่งชาติ, ข้อมูลทะเบียนวัด ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2562, รายงานทะเบียนวัดจังหวัดระยอง  

[ออนไลน์], สืบค้นเมื่อ 30 มกราคม 2564 จาก http://www3.onab.go.th/wp-content/uploads/2019/02/ryg012562.pdf 
 กองพุทธศาสนสถาน ส านักพุทธศาสนาแห่งชาติ, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 12, กรุงเทพฯ : 2561, หน้า 539-540.   
 ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ดร. พระครูวิธานสุพัฒนกิจ (อินทร์อยู่) นนฺทิโย เจ้าอาวาสวัดพลา 
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3) ศาลเจ้าหลี่ ฮู้ อ๋อง เอ๋ีย 

ต าแหน่งที่ตั้ง : ถนนพลา ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง พิกัดภูมิศาสตร์ UTM 48P 
720880E 1402986N ระยะห่าง ขอบเขต/รั้วห่างจากขอบเขตสนามบิน 0.24 กิโลเมตร ขอบเขต/รั้วห่างจากพื้นที่

ก่อสร้าง 0.84 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 3.8-28 

ประวัติความเป็นมาและความส าคัญ3 : ศาลเจ้าจีน ตั้งขึ้นในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561  
(รัชกาลปัจจุบัน) เป็นสาขาที่แยกออกมาจากศาลเจ้ากวนอู สัตหีบ 

สิ่งก่อสร้างส าคัญในปัจจุบัน : อาคารศาลเจ้าขนาดเล็ก แบบเรียบง่าย  

  

รูปที่ 3.8-28 ศาลเจ้าหลี่ ฮู้ อ๋อง เอี๋ย   
 

4) วัดคลองทราย 

ต าแหน่งที่ตั้ง : บ้านคลองทราย หมู่ 4 ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง พิกัดภูมิศาสตร์ 
UTM 48P 721831E 1402866N ระยะห่าง ขอบเขต/รั้วห่างจากขอบเขตสนามบิน 1.03 กิโลเมตร ขอบเขต/รั้วห่าง

จากพื้นที่ก่อสร้าง 1.64 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 3.8-29 

ประวัติความเป็นมาและความส าคัญ4 : วัดประจ าชุมชน ประเภทวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์
มหานิกาย เดิมตั้งอยู่ในเขตสนามบินอู่ตะเภา ชื่อ วัดอู่ตะเภาศิริวรรณ ต่อมาทางการทหารเรือได้เวนคืนที่ดิน  
และได้จัดที่ดินส าหรับให้สร้างวัดใหม่ที่บ้านคลองทราย และได้ตั้งขึ้นเป็นวัดใหม่ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2522  
ชื่อวัดคลองทราย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เม่ือวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2532 (สมัยรัชกาลที่ 9) 

  

                                                           
3 ผู้ให้ข้อมูล นางสาวปิติมน แสงสง่า ผู้ดูแลศาลเจ้า 
4 กองพุทธศาสนสถาน ส านักพุทธศาสนาแห่งชาติ, ข้อมูลทะเบียนวัด ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2562, รายงานทะเบียนวัดจังหวัดระยอง  

[ออนไลน์], สืบค้นเมื่อ 30 มกราคม 2564 จาก http://www3.onab.go.th/wp-content/uploads/2019/02/ryg012562.pdf 
กองพุทธศาสนสถาน ส านักพุทธศาสนาแห่งชาติ, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 12, กรุงเทพฯ : 2561, หน้า 423-424. 
ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม พระแสงธรรม อภิปุญโญ พระวัดคลองทราย 
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สิ่งก่อสร้างส าคัญในปัจจุบัน :  

- อุโบสถ  
- ศาลาการเปรียญ 
- สถานปฏิบัติธรรมศรัทธานุสรณ์ 
- หอระฆัง  

- กุฏิเจ้าอาวาส 
- กุฏิสงฆ์ 
- ฌาปนสถาน 

โบราณสถาน/โบราณวัตถุส าคัญที่มีอยู่ในปัจจุบัน : ไม่พบ 

  
อุโบสถ วัดคลองทราย ศาลาการเปรยีญ วัดคลองทราย 

  
วิหารหลวงพ่อโสธร วัดคลองทราย สถานปฏิบัติธรรมศรัทธานุสรณ์ วัดคลองทราย 

รูปที่ 3.8-29 วัดคลองทราย 
 

5) วัดคีรีภาวนาราม 

ต าแหน่งที่ตั้ง : บ้านโกรกตะแบก หมู่ 1 ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง พิกัดภูมิศาสตร์ 
UTM 48P 720731E 1406594N ระยะห่าง ขอบเขต/รั้วห่างจากขอบเขตสนามบิน 0.87 กิโลเมตร ขอบเขต/รั้ว 

ห่างจากพื้นที่ก่อสร้าง 1.63 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 3.8-30 

Draft Version
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบา้นฉาง จังหวัดระยอง 

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-568 
 

ประวัติความเป็นมาและความส าคัญ : วัดประจ าชุมชน ประเภทวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์
ธรรมยุต ตั้งขึ้นเป็นวัดเมื่อ พ.ศ. 2512 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2513 (สมัยรัชกาลที่ 9) 

สิ่งก่อสร้างส าคัญในปัจจุบัน :  

- อุโบสถ  
- ศาลาการเปรียญ  
- ศาลาอเนกประสงค์  

- หอระฆัง   
- กุฏิสงฆ์ 
- ฌาปนสถาน 

โบราณสถาน/โบราณวัตถุส าคัญที่มีอยู่ในปัจจุบัน : ไม่พบ 

  
อุโบสถ  ศาลาการเปรยีญ 

  
วิหาร กุฏิเจ้าอาวาส  

รูปที่ 3.8-30 วัดคีรีภาวนาราม 
 

6) คริสตจักรไคร้สตเชิชบ้านฉาง 

ต าแหน่งที่ตั้ง : 83/61 หมู่  1 ถนนสุขุมวิท ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  
พิกัดภูมิศาสตร์ UTM 48P 721315E 1406724N ระยะห่าง ขอบเขต/รั้วห่างจากขอบเขตสนามบิน 1.41 กิโลเมตร 

ขอบเขต/รั้วห่างจากพื้นที่ก่อสร้าง 2.20 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 3.8-31 

Draft Version
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบา้นฉาง จังหวัดระยอง 

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-569 
 

ประวัติความเป็นมาและความส าคัญ5 : คริสตจักร สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย 
องค์กรคริสตจักร แองลิกัน ในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2548 (สมัยรัชกาลที่ 9) 

สิ่งก่อสร้างส าคัญในปัจจุบัน : อาคารคริสตจักร ตั้งอยู่ในสถานรับเลี้ยงเด็ก เรนโบว์แลนด์ 

โบราณสถาน/โบราณวัตถุส าคัญที่มีอยู่ในปัจจุบัน : ไม่พบ 

 
รูปที่ 3.8-31 คริสตจักรไคร้สตเชิชบ้านฉาง 

 

7) คริสตจักรบ้านฉาง 

ต าแหน่งที่ตั้ง : 72/7 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง อาคาร
คริสตจักรพิกัดภูมิศาสตร์ UTM 48P 721718E 1406755N ระยะห่าง ขอบเขต/รั้วห่างจากขอบเขตสนามบิน 1.80 

กิโลเมตร ขอบเขต/รั้วห่างจากพื้นที่ก่อสร้าง 2.54 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 3.8-32 

ประวัติความเป็นมาและความส าคัญ6 : คริสตจักร สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย 
องค์กรคริสตจักร คริสเตียนสัมพันธ์ประเทศไทย ถือเป็นคริสตจักรแห่งแรกในภาคตะวันออก เดิมเป็นคริสตจักร  
ชื่อ The Vine ตั้งขึ้นในบริเวณใกล้วัดคีรีภาวนาราม โดยกลุ่มมิชชันนารี ในช่วงสมัยที่มีทหารอเมริกันมาประจ าอยู่ที่
สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ต่อมาจึงมีชาวไทยมาเข้าร่วมด้วย และหาสถานที่ตั้งใหม่ ในปี พ.ศ. 2515 จึงย้ายมาตั้งอยู่
ที่บ้านฉางในที่ตั้งปัจจุบัน 

สิ่งก่อสร้างส าคัญในปัจจุบัน : อาคารคริสตจักร 

โบราณสถาน/โบราณวัตถุส าคัญที่มีอยู่ในปัจจุบัน : ไม่พบ 

                                                           
5 คริสตจักรไคร้สตเชิชบ้านฉาง ฮาร์เวสต์ ประเทศไทย [ออนไลน์], สืบค้นเมื่อ 30 มกราคม 2564  

จาก https://tuthai.org/directory/church/7557/คริสตจักรไคร้สตเชิชบ้านฉาง 

ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม นางสาวอนงค์ เหล็กเมือง ศิษยาภิบาล คริสตจักรไคร้สตเชิชบ้านฉาง 
6 คริสตจักรบ้านฉาง ฮาร์เวสต์ ประเทศไทย  [ออนไลน์] สืบค้นเมื่อ 30 มกราคม 2563  
 จาก https://tuthai.org/directory/church/2917/คริสตจักรบ้านฉาง 

ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม  นาวาตรีพิชัย ชุ่มศิริ ผู้ปกครองคริสตจักรบ้านฉาง 

Draft Version
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบา้นฉาง จังหวัดระยอง 

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-570 
 

 
รูปที่ 3.8-32 คริสตจักรบ้านฉาง 

8) วัดบ้านคลองบางไผ ่

ต าแหน่งที่ตั้ง : บ้านคลองบางไผ่ หมู่  4 ต าบลส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  
พิกัดภูมิศาสตร์ UTM 48P 716419E 1404333N ระยะห่าง ขอบเขต/รั้วห่างจากขอบเขตสนามบิน 0.04 กิโลเมตร 

ขอบเขต/รั้วห่างจากพื้นที่ก่อสร้าง 1.46 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 3.8-33 

ประวัติความเป็นมาและความส าคัญ7 : วัดประจ าชุมชน ประเภทวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์
มหานิกาย ตั้งขึ้นเป็นวัด เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2513 เดิมชื่อ วัดพุทธนิมิต ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 (สมัยรัชกาลที่ 9) 

สิ่งก่อสร้างส าคัญในปัจจุบัน : 
 

- อุโบสถ 
- ศาลาการเปรียญ 
- กุฏิเจ้าอาวาส 
- กุฏิสงฆ์ 

 

- หอระฆัง 
- วิหารหลวงพ่อโสธร 
- ฌาปนสถาน 
- ศาลากลางน้ า (พระชนะชัย ติสฺสโร รักษาการ 

เจ้าอาวาสวัดบ้านคลองบางไผ่ ให้ข้อมูลว่า ศาลา 
กลางน้ าหลังนี้ เดิม คือ อุโบสถหลังเดิมของวัดบ้าน
คลองบางไผ่ ต่อมาเมื่อทางวัดได้สร้างอุโบสถหลังใหม่
ขึ้น (คือ อุโบสถหลังปัจจุบัน) ก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์
อุโบสถหลังเดิมอีกต่อไป แต่ยังใช้สระน้ าเป็นสถานที่ 
จัดงานลอยกระทง ส่วนอุโบสถหลังเดิมซึ่ งตั้ งอยู่ 
กลางน้ า ทางโรงเรียนวัดบ้านคลองบางไผ่ เคยใช้เป็น
สถานที่จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนรู้ เช่น ใช้เป็น 

                                                           
7 กองพุทธศาสนสถาน ส านักพุทธศาสนาแห่งชาติ, ข้อมูลทะเบียนวัด ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2562, รายงานทะเบียนวัด 

จังหวัดระยอง  [ออนไลน์], สืบค้นเมื่อ 30 มกราคม 2564  
จาก http://www3.onab.go.th/wp-content/uploads/2019/02/ryg012562.pdf 

 กองพุทธศาสนสถาน ส านักพุทธศาสนาแห่งชาติ, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 12, กรุงเทพฯ : 2561, หน้า 507-508 
 ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม พระชนะชัย ติสฺสโร รักษาการเจ้าอาวาส 

Draft Version
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบา้นฉาง จังหวัดระยอง 

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-571 
 

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้พลังงานและสิ่ งแวดล้อม  
แต่ปัจจุบันไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว สภาพทรุดโทรม)  

โบราณสถาน/โบราณวัตถุส าคัญที่มีอยู่ในปัจจุบัน : ไม่พบ 

 

 

 
ศาลากลางน้ า (อุโบสถหลังเดิม) อุโบสถ 

  

วิหารหลวงพ่อโสธร  ศาลาการเปรียญและกุฏิสงฆ์  

รูปที่ 3.8-33 วัดบ้านคลองบางไผ ่
9) พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์  

กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 

ต าแหน่งที่ตั้ง : กองการบินทหารเรือ ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง พิกัดภูมิศาสตร์ 
UTM 48P 716552E 1403892N ระยะห่าง ตั้งอยู่ในเขตสนามบิน ขอบเขต/รั้วห่างจากพื้นที่ก่อสร้าง 1.33 กิโลเมตร 

1.33 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 3.8-34 

ประวัติความเป็นมาและความส าคัญ: พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากร
เกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทรงเป็นทหารเรือที่พระปรีชาสามารถ และทรงมีคุณูปการยิ่งต่อกองทัพเรือไทย 
ทรงจัดตั้งกองการบินทหารเรือขึ้น ทรงได้รับการยกย่องให้เป็นองค์บิดาทหารเรือไทย กองทัพเรือจึงสร้างพระอนุสาวรีย์ 
พระองค์ขึ้นเพื่อน้อมร าล าถึงพระกรุณาธิคุณ และเพื่อสักการะบูชา 

สิ่งก่อสร้างส าคัญในปัจจุบัน  : พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมหลวงชุมพร
เขตอุดมศักดิ์ 

Draft Version
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบา้นฉาง จังหวัดระยอง 

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-572 
 

 

รูปที่ 3.8-34 พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์  
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 

 

10) พิพิธภัณฑ์การบิน กองการบินทหารเรือ 

ต าแหน่งที่ตั้ง : หน้าประตูทางเข้าสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง 
จังหวัดระยอง พิกัดภูมิศาสตร์ UTM 48P 716654E 1404128N ระยะห่าง ตั้งอยู่ในเขตสนามบิน ขอบเขต/รั้ว 

ห่างจากพื้นที่ก่อสร้าง 1.24 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 3.8-35 

ประวัติความเป็นมาและความส าคัญ 8 : พิพิธภัณฑ์การบิน กองการบินทหารเรือ 
เป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์การบิน ของกองทัพเรือ จัดตั้งขึ้นที่ลานกลางแจ้ง บริเวณหน้าประตูทางเข้าสนามบิน
นานาชาติอู่ตะเภา โดยกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปและอนุชนใช้เป็นแหล่งศึกษา
เรียนรู้เกี่ยวกับอากาศยานนาวี และยุทโธปกรณ์  ตลอดจนปลูกฝังให้คนไทยมีความรักชาติ เพราะอากาศยานต่างๆ  
ที่ปลดประจ าการไปแล้วเหล่านี้ ได้ผ่านภารกิจในการปกป้องอธิปไตยของชาติมาแล้วทั้งสิ้น  

อากาศยานที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ปัจจุบัน  : 

- อากาศยานโจมตี A-7E 

- เครื่องบินขับไล่โจมตี แฮริเออร์ AV-8S 

- เครื่องบินปราบเรือด าน้ า S-3E 

- เครื่องบินล าเลียง C-47 Dakota เป็นเครื่องบินที่ผลิตขึ้นปลายสงครามโลกครั้งที่ 2 

                                                           

8 พิพิธภัณฑ์การบิน NAVAL AVIATION MUSEUM [ออนไลน์] สืบค้นเมื่อ 23 มกราคม 2563  

จาก http://www.thainavyland.com/historical/naval-aviation-museum/ 
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบา้นฉาง จังหวัดระยอง 
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- เครื่องบินค้นหาต่อต้านและท าลายเรือด าน้ า P-3T Orion 

- เครื่องบินโจมและปราบเรือด าน้ า A-7E Corsair II 

- ฯลฯ 

  

  

รูปที่ 3.8-35 พิพิธภัณฑ์การบิน กองการบินทหารเรือ 
 

11) พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (กรมต่อสู้อากาศยานที่ 1) 

ต าแหน่งที่ตั้ง :  กรมต่อสู้อากาศยานที่ 1 ต าบลส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  
พิกัดภูมิศาสตร์ UTM 48P 716924E  1404549N ระยะห่าง ขอบเขต/รั้วห่างจากขอบเขตสนามบิน 0.09 กิโลเมตร 

ขอบเขต/รั้วห่างจากพื้นที่ก่อสร้าง 1.01 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 3.8-36 

ประวัติความเป็นมาและความส าคัญ9 :  มีการประกอบพิธีอัญเชิญ พระบรมรูปหล่อสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช ขึ้นประดิษฐานยังแท่นรับรอง หน้ากองบังคับการหลังใหม่ กรมต่อสู้อากาศยานที่ 1 เมื่อวันที่ 
5 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยมีนาวาเอก สรายุธ สุขรมย์ ผู้บังคับการ กรมต่อสู้อากาศยานที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้
อากาศยานและรักษาฝั่ง (ผบ.กรม สอ.1 สอ.รฝ.) เป็นประธานในการประกอบพิธี  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ 
ทรงปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไทย พระพุทธศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้มั่นคงอยู่คู่กับผืนแผ่นดิน รวมทั้ง
เป็นอนุสรณ์สถาน ให้ก าลังพลและลูกหลานไทย ได้ถวายสักการะน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงกอบกู้ 
เอกราชชาติไทย สร้างรากฐานแผ่นดินไทยให้คงอยู่มาตราบจนปัจจุบัน 

                                                           
9 กรมต่อสู้อากาศยานท่ี 1 อัญเชิญพระบรมรูป พระยาตาก ให้ลูกหลานได้กราบไหว้ส านึกต่อบุญคุณแผ่นดิน [ออนไลน์],  

สืบค้นเมื่อ 30 มกราคม 2564 จาก https://www.komkhaotuathai.com/contents/16505 
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบา้นฉาง จังหวัดระยอง 
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สิ่งก่อสร้างส าคัญในปัจจุบัน  : พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
(บริเวณพื้นที่ตั้งอยู่ในระหว่างการด าเนินการก่อสร้างอาคารกองบังคับการฯ และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในบริเวณ
โดยรอบ) 

 

รูปที่ 3.8-36 พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กรมตอ่สู้อากาศยานที่ 1 
 

12) สมเด็จองค์พระปฐม (กรมต่อสู้อากาศยานที่ 1) 

ต าแหน่งที่ตั้ง : กรมต่อสู้อากาศยานที่ 1 ต าบลส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  
พิกัดภูมิศาสตร์ UTM 48P 717249E 1404772N ระยะห่าง ขอบเขต/รั้วห่างจากขอบเขตสนามบิน 0.15 กิโลเมตร 

ขอบเขต/รั้วห่างจากพื้นที่ก่อสร้าง 0.66 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 3.8-37 

ประวัติความเป็นมาและความส าคัญ10 :  สมเด็จองค์พระปฐม ซึ่งมีพระนามเต็มว่า พระสมเด็จ
บรมครูพระสิขีทศพลญาน สมเด็จพระสิริมิตรสัมมาสัมพุทธเจ้า สมเด็จองค์พระปฐม สร้างขึ้นตามนโยบายของ 
กรมต่อสู้อากาศยานที่ 1 เพื่อให้เป็นพระประธานประดิษฐานอยู่ในบริเวณพุทธสถานของหน่วยงาน เพื่อให้บรรดา
ก าลัง กรม สย.1 และครอบครัว ได้สักการะบูชาและปฏิบัติศาสนกิจภายในกรม ฯ ซึ่งได้มีการประกอบพิธีพุทธาภิเศก 
พระพุทธรูปองค์นี้ ในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2550 

สิ่งก่อสร้างส าคัญในปัจจุบัน  : พระสมเด็จบรมครูพระสิขีทศพลญาน สมเด็จพระสิริมิตร
สัมมาสัมพุทธเจ้า สมเด็จองค์พระปฐม ซึ่งเป็นพระพุทธรูปแสดงปางมารวิชัย ประดับด้วยซุ้มเรือนแก้ว ประดิษฐาน  
อยู่บนแท่นรองรับกลางแจ้ง 

                                                           
10   ข้อมูลจากป้ายประวัติความเป็นมา ท่ีติดอยู่ท่ีศาลาโถงในบริเวณใกล้เคียง 
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบา้นฉาง จังหวัดระยอง 
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รูปที่ 3.8-37 พระสมเด็จบรมครูพระสิขีทศพลญาน สมเด็จพระสิริมิตรสัมมาสัมพุทธเจ้า  
สมเด็จองค์พระปฐมกรมต่อสู้อากาศยานที่ 1ฯ 

 

13) พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  

(กรมต่อสู้อากาศยานที่ 1) 

ต าแหน่งที่ตั้ง : กรมต่อสู้อากาศยานที่ 1 ต าบลส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  
พิกัดภูมิศาสตร์ UTM 48P 717393E 1404727N ระยะห่าง ขอบเขต/รั้วห่างจากขอบเขตสนามบิน 0.07 กิโลเมตร 

ขอบเขต/รั้วห่างจากพื้นที่ก่อสร้าง 0.55 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 3.8-38 

ประวัติความเป็นมาและความส าคัญ : พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากร
เกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทรงเป็นทหารเรือที่พระปรีชาสามารถ ทรงมีคุณูปการยิ่งต่อกองทัพเรือไทย 
และได้รับการยกย่องให้เป็นองค์บิดาของทหารเรือไทย  กรมต่อสู้อากาศยานที่ 1 จึงสร้างพระอนุสาวรีย์พระองค์ขึ้น
ประดิษฐานภายในหน่วยงาน เพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน สถานที่ถวายสักการะและน้อมร าลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงม ี
ต่อกองทัพเรือไทย 

สิ่งก่อสร้างส าคัญในปัจจุบัน : พระรูปหล่อพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากร
เกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ประดิษฐานอยู่บนฐานรองรับ ตั้งอยู่กลางแจ้ง 
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบา้นฉาง จังหวัดระยอง 
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รูปที่ 3.8-38 พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  

(กรมต่อสู้อากาศยานที่ 1) 
 

14) พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (กองพัน 

ทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน) 

ต าแหน่งที่ตั้ง :  กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน กรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน  
ต าบลส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง พิกัดภูมิศาสตร์ UTM 48P 719312E  1405612N ระยะห่าง
ขอบเขต/รั้วห่างจากขอบเขตสนามบิน 0.09 กิโลเมตร ขอบเขต/รั้วห่างจากพื้นที่ก่อสร้าง 0.09 กิโลเมตร แสดงดัง 

รูปที่ 3.8-39 

ประวัติความเป็นมาและความส าคัญ : พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากร
เกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทรงเป็นทหารเรือที่พระปรีชาสามารถ ทรงมีคุณูปการยิ่งต่อกองทัพเรือไทย 
และได้รับการยกย่องให้เป็นองค์บิดาของทหารเรือไทย กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน จึงสร้างพระอนุสาวรีย์
พระองค์ขึ้นประดิษฐานภายในหน่วยงาน เพื่อเป็นสถานที่ถวายสักการะและน้อมร าลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงม ี
ต่อกองทัพเรือไทย 

สิ่งก่อสร้างส าคัญในปัจจุบัน : พระรูปหล่อพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากร
เกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ประดิษฐานอยู่บนฐานรองรับ ตั้งอยู่กลางแจ้ง 
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบา้นฉาง จังหวัดระยอง 
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รูปที่ 3.8-39 พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  
(กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน) 

 

15) หอพระพุทธนาวิกาภิบาล (กองพันทหารปืนใหญต่่อสู้อากาศยาน) 

ต าแหน่งที่ตั้ง : กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน กรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน  
ต าบลส านักทอ้น อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง พิกัดภูมิศาสตร์ UTM 48P 719397E 1405601N ระยะห่าง ขอบเขต/

รั้วห่างจากขอบเขตสนามบิน 0.04 กิโลเมตร ขอบเขต/รั้วห่างจากพื้นที่ก่อสร้าง 0.04 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 3.8-40 

ประวัติความเป็นมาและความส าคัญ  : หอพระพุทธรูป สถานที่สักการะบูชาพระพุทธรูป 
ของข้าราชการทหารและครอบครัว ภายในกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน 

สิ่งก่อสร้างส าคัญในปัจจุบัน  : หอพระพุทธนาวิกาภิบาล มีลักษณะเป็นศาลาโถง หลังคา 
ทรงจัตุรมุข ที่หน้าบันมีตราพระ สัญลักษณ์ของสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  
องค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ภายในศาลาประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย 
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รูปที่ 3.8-40 หอพระพุทธนาวิกาภิบาล (กองพันทหารปืนใหญต่่อสู้อากาศยาน) 

 

16) ศาลพระสยามเทวาธิราช (กองพันทหารปืนใหญต่่อสู้อากาศยาน) 

ต าแหน่งที่ตั้ง :  กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน กรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน  
ต าบลส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง พิกัดภูมิศาสตร์ UTM 48P 719499E 1405723N ระยะห่าง 
ขอบเขต/รั้วห่างจากขอบเขตสนามบิน 0.11 กิโลเมตร ขอบเขต/รั้วห่างจากพื้นที่ก่อสร้าง 0.18 กิโลเมตร แสดงดัง  

รูปที่ 3.8-41 

ประวัติความเป็นมาและความส าคัญ  : ศาลเทพารักษ์ สถานที่สักการะบูชา พระสยาม 
เทวาธิราช เทพยดาผู้พิทักษ์รักษาแผ่นดินไทย ของบรรดาข้าราชทหารและครอบครัว ภายในกองพันทหารปืนใหญ่
ต่อสู้อากาศยาน 

สิ่งก่อสร้างส าคัญในปัจจุบัน  : ศาลประดิษฐานองค์พระสยามเทวาธิราชจ าลอง มีลักษณะ 
เป็นอาคารทรงไทย มีก าแพงก่อด้วยอิฐล้อมรอบ 

 
รูปที่ 3.8-41 ศาลพระสยามเทวาธิราช (กองพันทหารปืนใหญต่่อสู้อากาศยาน) 
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17) วัดสระแก้ว 

ต าแหน่งที่ตั้ง : บ้านสระแก้ว หมู่ 3 ต าบลส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง พิกัด
ภูมิศาสตร์ UTM 48P 718226E 1407010N ระยะห่าง ขอบเขต/รั้วห่างจากขอบเขตสนามบิน  1.72 กิโลเมตร 

ขอบเขต/รั้วห่างจากพื้นที่ก่อสร้าง 1.72 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 3.8-42 

ประวัติความเป็นมาและความส าคัญ11 : วัดประจ าชุมชน ประเภทวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์
มหานิกาย  ตั้งขึ้นเป็นวัดเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2511 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม  
พ.ศ. 2521 (สมัยรัชกาลที่ 9) 

สิ่งก่อสร้างส าคัญในปัจจุบัน :    

- อุโบสถ 
- ศาลาการเปรียญ 
- ศาลาอเนกประสงค์ 
- หอระฆัง  

- กุฏิสงฆ์ 
- กุฏิเจ้าอาวาส/ส านักงานเจ้าคณะต าบล 
- ฌาปนสถาน 
 

โบราณสถาน/โบราณวัตถุส าคัญที่มีอยู่ในปัจจุบัน : ไม่พบ 

  
อุโบสถ วัดสระแก้ว ศาลาการเปรียญ วัดสระแก้ว 

  
กุฏิเจ้าอาวาส และศาลาอเนกประสงค์ วัดสระแก้ว ฌาปนสถาน วัดสระแก้ว 

รูปที่ 3.8-42 วัดสระแก้ว 

                                                           
11 กองพุทธศาสนสถาน ส านักพุทธศาสนาแห่งชาติ, ข้อมูลทะเบียนวัด ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2562, รายงานทะเบียนวัดจังหวัดระยอง  

[ออนไลน์], สืบค้นเมื่อ 30 มกราคม 2564 จาก http://www3.onab.go.th/wp-content/uploads/2019/02/ryg012562.pdf 
 กองพุทธศาสนสถาน ส านักพุทธศาสนาแห่งชาติ, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 12, กรุงเทพฯ : 2561, หน้า 585. 
 ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม พระมหาปธานศักดิ์ ธนาสโก เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว  
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18) ศาลพระเจ้าตากสินมหาราช (เชิงเขาโกรกตะแบก) 

ต าแหน่งที่ตั้ง : เชิงเขาโกรกตะแบก ถนนมอเตอร์เวย์ 7 (บ้านฉาง-กรุงเทพ) ต าบลส านักท้อน  
อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง พิกัดภูมิศาสตร์ UTM 48P 720238E 1406423N ระยะห่าง ขอบเขต/รั้วห่างจาก

ขอบเขตสนามบิน 0.53 กิโลเมตร ขอบเขต/รั้วห่างจากพื้นที่ก่อสร้าง 1.20 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 3.8-43 

ประวัติความเป็นมาและความส าคัญ12 : นางวิมล ลือศักดิ์สวัสดิ์  ผู้ ใหญ่บ้าน หมู่ที่  8  
ต าบลส านักท้อน ให้ข้อมูลว่า เดิมเป็นศาลไม้เล็กๆ ที่ชาวบ้านสร้างขึ้น ภายในศาลตั้งกรอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จ 
พระเจ้าตากสินมหาราชเท่านั้น แต่เป็นที่นับถือมีคนมาแก้บนบ่อยๆ และได้ช่วยกันบูรณะศาลขึ้นใหม่ จนกระทั่ง  
เมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เกิดไฟไหม้ศาล ปัจจุบันได้บูรณะขึ้นใหม่แล้ว และจะมีพิธีบวงสรวงรูปหล่อ  
ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขึ้นประดิษฐานในศาล ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

สิ่งก่อสร้างส าคัญในปัจจุบัน : อาคารศาลเจ้า มีพระฉายาลักษณ์ และรูปหล่อสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราช ประดิษฐานอยู่ภายใน 

 

รูปที่ 3.8-43 ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เชิงเขาโกรกตะแบก 
 

19) วัดสมบูรณาราม 

ต าแหน่งที่ตั้ง : บ้านห้วยปลากั้ง หมู่ 6 ต าบลส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  
พิกัดภูมิศาสตร์ UTM 48P 718522E 1410684N ระยะห่าง ขอบเขต/รั้วห่างจากขอบเขตสนามบิน 4.93 กิโลเมตร 

ขอบเขต/รั้วห่างจากพื้นที่ก่อสร้าง 5.07 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 3.8-44 

                                                           
12 “แม่นนักเผาซะเลย”  มืดมืดเผาศาลพระเจ้าตาก โกรกตะแบก [ออนไลน์], สืบค้นเมื่อ 30 มกราคม 2564  

จาก https://www.banmuang.co.th/news/region/222198 
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ประวัติความเป็นมาและความส าคัญ13 : วัดประจ าชุมชน ประเภทวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์
มหานิกาย ตั้งขึ้นเป็นวัดเมื่อ พ.ศ. 2440 (สมัยรัชกาลที่ 5) ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2477 
(ปลายสมัยรัชกาลที่ 7) ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาคร้ังที่สอง เมื่อ พ.ศ. 2563 (สมัยรัชกาลปัจจุบัน) 

สิ่งก่อสร้างส าคัญในปัจจุบัน :  

- อุโบสถ 
- ศาลาการเปรียญ 
- ศาลาการเปรียญเก่า 
- หอระฆัง 

- ศาลาเจ้าที่ 
- กุฏิสงฆ์ 
- ฌาปนสถาน 
 

โบราณสถาน/โบราณวัตถุส าคัญที่มีอยู่ในปัจจุบัน : อุโบสถเก่า สร้างปี พ.ศ. 2493 บูรณะแล้ว 

  

อุโบสถเก่า สร้าง พ.ศ. 2493 บูรณะแล้ว อุโบสถ วัดสมบูรณาราม 

  

ศาลเจ้าท่ี วัดสมบูรณาราม ศาลาการเปรียญ วัดสมบูรณาราม 

รูปที่ 3.8-44 วัดสมบูรณาราม 
 

  

                                                           
13 กองพุทธศาสนสถาน ส านักพุทธศาสนาแห่งชาติ, ข้อมูลทะเบียนวัด ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2562, รายงานทะเบียนวัดจังหวัดระยอง 

[ออนไลน์], สืบค้นเมื่อ 30 มกราคม 2564 จาก http://www3.onab.go.th/wp-content/uploads/2019/02/ryg012562.pdf 
 กองพุทธศาสนสถาน ส านักพุทธศาสนาแห่งชาติ, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 12, กรุงเทพฯ : 2561, หน้า 581 
 ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม พระมหาอาวุธ วิสุทโธ พระสงฆ์วัดสมบูรณาราม 
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20) คริสตจักรพระคุณเต็มล้นบ้านฉาง 

ต าแหน่งที่ตั้ง : หมู่ 1 ซอยเทศบาล 17 ต าบลส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
พิกัดภูมิศาสตร์ UTM 48P 719063E 1411943N ระยะห่าง ขอบเขต/รั้วห่างจากขอบเขตสนามบิน 6.12 กิโลเมตร 

ขอบเขต/รั้วห่างจากพื้นที่ก่อสร้าง 6.38 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 3.8-45 

ประวัติความเป็นมาและความส าคัญ14 : คริสตจักรอิสระ ก่อตั้งขึ้นในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561  

สิ่งก่อสร้างส าคัญในปัจจุบัน : อาคารคริสตจักร  

 

รูปที่ 3.8-45 คริสตจักรพระคุณเต็มล้นบ้านฉาง 
21) วัดส านักกะท้อน 

ต าแหน่งที่ตั้ง : บ้านส านักท้อน หมู่ 1 ต าบลส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  
พิกัดภูมิศาสตร์ UTM 48P 719772E 1412749N ระยะห่าง ขอบเขต/รั้วห่างจากขอบเขตสนามบิน 6.78 กิโลเมตร 

ขอบเขต/รั้วห่างจากพื้นที่ก่อสร้าง 7.14 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 3.8-46 

ประวัติความเป็นมาและความส าคัญ15 : วัดประจ าชุมชน ประเภทวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์
มหานิกาย ตั้งขึ้นเป็นวัด เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2545 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2555 (สมัยรัชกาลที่ 9) 

สิ่งก่อสร้างส าคัญในปัจจุบัน :    

- อุโบสถ    
- ศาลาการเปรียญ  
- หอระฆัง  
- ศาลาอเนกประสงค์  

- กุฏิสงฆ์  
- กุฏิเจ้าอาวาส 
- ฌาปนสถาน  
 

โบราณสถาน/โบราณวัตถุส าคัญที่มีอยู่ในปัจจุบัน : ไม่พบ 

                                                           
14   ผู้ให้ข้อมูล นางสาวชลาธร ยี่หลง ศิษยาภิบาล คริสตจักรพระคุณเต็มล้นบ้านฉาง 
15 กองพุทธศาสนสถาน ส านักพุทธศาสนาแห่งชาติ, ข้อมูลทะเบียนวัด ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2562, รายงานทะเบียนวัดจังหวัดระยอง 

[ออนไลน์], สืบค้นเมื่อ 30 มกราคม 2564 จาก http://www3.onab.go.th/wp-content/uploads/2019/02/ryg012562.pdf  
 กองพุทธศาสนสถาน ส านักพุทธศาสนาแห่งชาติ, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 12, กรุงเทพฯ : 2561, หน้า 581. 

ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม พระมหาอาวุธ วิสุทโธ พระวัดส านักกะท้อน 
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบา้นฉาง จังหวัดระยอง 

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-583 
 

  
อุโบสถ  ศาลาการเปรียญ  

  
กุฏิเจ้าอาวาส  ศาลาสามัคคีธรรม  

รูปที่ 3.8-46 วัดส านักกะท้อน 
22) วัดสุวรรณรังสรรค์ 

ต าแหน่งที่ตั้ง : บ้านยายร้า หมู่ 5 ต าบลส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง พิกัด
ภูมิศาสตร์ UTM 48P 721414E 1410893N ระยะห่าง ขอบเขต/รั้วห่างจากขอบเขตสนามบิน  5.00 กิโลเมตร 

ขอบเขต/รั้วห่างจากพื้นที่ก่อสร้าง 5.56 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 3.8-47 

ประวัติความเป็นมาและความส าคัญ16 : วัดประจ าชุมชน ประเภทวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์
มหานิกาย ตั้งขึ้นเป็นวัด เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2511 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2514 (สมัยรัชกาลที่ 9) 

  

                                                           
16 กองพุทธศาสนสถาน ส านักพุทธศาสนาแห่งชาติ, ข้อมูลทะเบียนวัด ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2562, รายงานทะเบียนวัดจังหวัดระยอง

[ออนไลน์], สืบค้นเมื่อ 30 มกราคม 2564 จาก http://www3.onab.go.th/wp-content/uploads/2019/02/ryg012562.pdf 
กองพุทธศาสนสถาน ส านักพุทธศาสนาแห่งชาติ, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 12, กรุงเทพฯ : 2561, หน้า 569-597. 
ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม พระสมุหวิเชียร กัมสัทโธ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุวรรณรังสรรค์ 

Draft Version

Subject to changes and approval by the Government of Thailand

0847
Rectangle



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบา้นฉาง จังหวัดระยอง 

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-584 
 

สิ่งก่อสร้างส าคัญในปัจจุบัน : 

- อุโบสถ  
- ศาลาการเปรียญ  
- โรงเรียนพระปริยัติธรรม  
- หอระฆัง   

- ศาลาอเนกประสงค์ 
- กุฏิเจ้าอาวาส 
- กุฏิสงฆ์ 
- ฌาปนสถาน 

โบราณสถาน/โบราณวัตถุส าคัญที่มีอยู่ในปัจจุบัน : ไม่พบ 

  
โรงเรียนพระปริยัติธรรม อุโบสถ  

  
ศาลาการเปรียญ  กุฏิเจ้าอาวาส 

รูปที่ 3.8-47 วัดสุวรรณรังสรรค์ 
23) วัดหนองโบสถ ์

ต าแหน่งที่ตั้ง : บ้านส านักท้อน หมู่ 1 ต าบลส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  
พิกัดภูมิศาสตร์ UTM 48P 721622E 1413295N ระยะห่าง ขอบเขต/รั้วห่างจากขอบเขตสนามบิน 7.31 กิโลเมตร 

ขอบเขต/รั้วห่างจากพื้นที่ก่อสร้าง 7.81 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 3.8-48 

ประวัติความเป็นมาและความส าคัญ17 : วัดประจ าชุมชน ประเภทวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์
มหานิกาย เดิมเป็นวัดเก่าที่สร้างขึ้นมานานแล้วและต่อมาได้กลายเป็นวัดร้าง พื้นที่วัดเป็นที่ท าไร่ท าสวนของชาวบา้น ซึ่งเรียก

                                                           
17 กองพุทธศาสนสถาน ส านักพุทธศาสนาแห่งชาติ, ข้อมูลทะเบียนวัด ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2562, รายงานทะเบียนวัดจังหวัดระยอง

[ออนไลน์], สืบค้นเมื่อ 30 มกราคม 2564 จาก http://www3.onab.go.th/wp-content/uploads/2019/02/ryg012562.pdf 
กองพุทธศาสนสถาน ส านักพุทธศาสนาแห่งชาติ, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 12, กรุงเทพฯ : 2561, หน้า 611-612. 
ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม พระครูสังวร ญาณวงศ ์เจ้าอาวาสวัดหนองโบสถ์ 
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบา้นฉาง จังหวัดระยอง 
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พื้นที่นี้ว่า หนองโบสถ์ ต่อมา อบต. และก านันต าบลส านักท้อนได้ร่วมกันสร้างวัดขึ้นใหม่ ตั้งขึ้นเป็นวัด เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 
พ.ศ. 2546 ในชื่อวัดหนองโบสถ์ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2554 (สมัยรัชกาลที่ 9) 

สิ่งก่อสร้างส าคัญในปัจจุบัน : 

- อุโบสถ  
- อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช   
- ส านักงานวัดหนองโบสถ์  
- หอฉัน 

- ศาลาอเนกประสงค์ 
- กุฏิเจ้าอาวาส 
- กุฏิสงฆ์  

โบราณสถาน/โบราณวัตถุส าคัญที่มีอยู่ในปัจจุบัน : ไม่พบ 

  
อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  อุโบสถ  

  
พระประธานภายในอุโบสถ วัดหนองโบสถ ์ หอฉัน วัดหนองโบสถ์ 

รูปที่ 3.8-48 วัดหนองโบสถ ์

24) ศาลหลวงเตี่ยชากหมาก 

ต าแหน่งที่ตั้ง : ต าบลส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง พิกัดภูมิศาสตร์ UTM 48P 
720503E 1415140N ระยะห่าง ขอบเขต/รั้วห่างจากขอบเขตสนามบิน 9.21 กิโลเมตร ขอบเขต/รั้วห่างจากพื้นที่

ก่อสร้าง 9.63 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 3.8-49 

ประวัติความเป็นมาและความส าคัญ : ศาลเจ้าจีนประจ าชุมชน 
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบา้นฉาง จังหวัดระยอง 
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สิ่งก่อสร้างส าคัญในปัจจุบัน :  

- ศาลหลวงเตี่ยชากหมาก 

- ศาลาพระสังกัจจายน์  

- ศาลาไหว้ฟ้าดิน  

โบราณสถาน/โบราณวัตถุส าคัญที่มีอยู่ในปัจจุบัน : ไม่พบ 

 

 
รูปที่ 3.8-49 ศาลหลวงเตี่ยชากหมาก 

25) วัดชากหมาก 

ต าแหน่งที่ตั้ง : บ้านชากหมาก หมู่ 2 ต าบลส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  
พิกัดภูมิศาสตร์ UTM 48P 720501E  1415458N ระยะห่าง ขอบเขต/รั้วห่างจากขอบเขตสนามบิน 9.29 กิโลเมตร 

ขอบเขต/รั้วห่างจากพื้นที่ก่อสร้าง 9.70 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 3.8-50 วัดชากหมาก (ต่อ) 
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบา้นฉาง จังหวัดระยอง 

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-587 
 

ประวัติความเป็นมาและความส าคัญ18 : วัดประจ าชุมชน ประเภทวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์
มหานิกาย  บริเวณวัดเดิมเป็นที่พักสงฆ์ร้าง พระครูภาวนานุโยค (หลวงพ่อหอม) เดินทางมาธุดงค์ที่นี่ และได้สร้างวัด
ขึ้นใน พ.ศ. 2465 จนกระทั่งได้รับประกาศตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2467 (สมัยรัชกาลที่ 6) โดยการสนับสนุนจากกองหลกัฐาน
ทัพเรือสัตหีบ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เม่ือวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 (สมัยรัชกาลที่ 9) 

สิ่งก่อสร้างส าคัญในปัจจุบัน :    

- อุโบสถ  
- เจดีย์   
- วิหารหลวงพ่อหอม 
- วิหารพระพุทธนวฤทธิ์ 
- ศาลาท าบุญ 95 ปี 
- ศาลา 80 ปี 

- สถานปฏิบัติธรรม 
- หอฉันเก่า 
- หอระฆัง 
- ศาลาตั้งศพ  
- กุฏิสงฆ์ 

โบราณสถาน/โบราณวัตถุส าคัญที่มีอยู่ในปัจจุบัน : 

- อุโบสถเก่า ที่หน้าบันมีภาพเขียนสีเป็นรูปเทพชุมนุม เหนือกรอบประตูและหน้าต่าง เขียน
เป็นภาพเทพชุมนุม อยู่ภายในกรอบลายเส้นรูปคล้ายลายกระจังแบบเดียวกับที่พบที่เหนือ
กรอบประตูกรอบหน้าต่างของอุโบสถเก่าวัดสมบูรณาราม บูรณะแล้ว แต่ปัจุบันสภาพ
ค่อนข้างทรุดโทรม โดยเฉพาะหลังคา 

- ศาลากลางน้ า (หอไตรเก่า) เป็นอาคารไม้มีชานโดยรอบ หลังคาทรงไทยประดับด้วยช่อฟ้า 
ใบระกา หน้าบันประดับด้วยลายปูนปั้น สภาพทรุดโทรมมาก ไม่ได้ใช้ประโยชน์เป็นหอไตรแล้ว  

  
อุโบสถเก่า  อุโบสถเก่า (หลังคาบางส่วนช ารุด) 

รูปที่ 3.8-50 วัดชากหมาก 

                                                           
18 กองพุทธศาสนสถาน ส านักพุทธศาสนาแห่งชาติ, ข้อมูลทะเบียนวัด ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2562, รายงานทะเบียนวัดจังหวัดระยอง 

[ออนไลน์], สืบค้นเมื่อ 30 มกราคม 2564 จาก http://www3.onab.go.th/wp-content/uploads/2019/02/ryg012562.pdf 
กองพุทธศาสนสถาน ส านักพุทธศาสนาแห่งชาติ, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 12, กรุงเทพฯ : 2561, หน้า 451-452. 
ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม พระนภดล จันทธัมโม พระวัดชากหมาก เลขาเจ้าคณะอ าเภอ บ้านฉาง 
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบา้นฉาง จังหวัดระยอง 

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-588 
 

  
กุฏิสงฆ์ไม้เก่ากลางน้ า สภาพทรุดโทรมมาก  

(ปัจจุบันไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว) 
อุโบสถ  

  
วิหารพระพุทธนวฤทธิ์ และเจดีย ์ วิหารหลวงพ่อหอม  

รูปที่ 3.8-50 วัดชากหมาก (ต่อ) 

26) ศาลหลวงเตี่ยบ้านพยูน 

ต าแหน่งที่ตั้ง : บ้านพยูน ต าบลบ้านฉาง อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง พิกัดภูมิศาสตร์ UTM 
48P 724852E 1402175N ระยะห่าง ขอบเขต/รั้วห่างจากขอบเขตสนามบิน 4.18 กิโลเมตร ขอบเขต/รั้วห่างจาก

พื้นที่ก่อสร้าง 4.87 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 3.8-51 

ประวัติความเป็นมาและความส าคัญ :  ศาลเจ้าจีน 

สิ่งก่อสร้างส าคัญในปัจจุบัน : 

- ศาลหลวงเตี่ยบ้านพยูน 
- ศาลพระสังกัจจายน์    
- ศาลเจ้าแม่ทับทิม 

- ศาลเจ้าแม่กวนอิม 
- พระพุทธรูปหยกขาว ปางยูไล  
 

โบราณสถาน/โบราณวัตถุส าคัญที่มีอยู่ในปัจจุบัน  : ไม่พบ 
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบา้นฉาง จังหวัดระยอง 

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-589 
 

 

ศาลหลวงเต่ียบ้านพยูน 

 
สะพานรูปมังกร ทางเดินข้ามคลอง เข้าสู่ศาลหลวงเต่ีย บ้านพยูน 

รูปที่ 3.8-51 ศาลหลวงเตี่ยบ้านพยูน 
 

27) ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (บ้านฉาง) 

ต าแหน่งที่ตั้ง : บ้านพยูน หมู่ 4 ต าบลบ้านฉาง อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง พิกัดภูมิศาสตร์ 
UTM 48P 724752E 1402105N ระยะห่าง ขอบเขต/รั้วห่างจากขอบเขตสนามบิน 4.10 กิโลเมตร ขอบเขต/รั้ว 

ห่างจากพื้นที่ก่อสร้าง 4.79 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 3.8-52 

ประวัติความเป็นมาและความส าคัญ19 :  สักการะสถานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
สร้างขึ้นริมชายหาดบ้านพยูน เพื่อน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระเกียรติประวัติ พระเกียรติยศ พระเกียรติคุณ
ให้ปรากฏแก่อนุชนรุ่นหลัง โดยเทศบาลต าบลบ้านฉาง อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ซึ่งมีพิธีวางศิลาฤกษ์ ในวันที่  
17 เมษายน พ.ศ. 2563 และท าพิธีอัฐเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขึ้นประดิษฐ์ในศาลในวันที่  
25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

สิ่งก่อสร้างส าคัญในปัจจุบัน : อาคารศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

                                                           
19 ข้อมูลจากป้ายประวัติ ท่ีติดอยู่ภายในศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
 ข่าวชุมชนบ้านฉาง เมืองบ้านฉาง จ.ระยอง [ออนไลน์], สืบค้นเมื่อ 30 มกราคม 2564  
 จาก https://www.facebook.com/NewsBanchang/posts/2875232895912723/ 
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบา้นฉาง จังหวัดระยอง 

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-590 
 

โบราณสถาน/โบราณวัตถุส าคัญที่มีอยู่ในปัจจุบัน : ไม่พบ 

 

รูปที่ 3.8-52 ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (บ้านฉาง) 

28) วัดชลธาราม (พยูน) 

ต าแหน่งที่ตั้ง : บ้านพยูน หมู่ 4 ต าบลบ้านฉาง อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง พิกัดภูมิศาสตร์ 
UTM 48P 724386E 1402518.362N ระยะห่าง ขอบเขต/รั้วห่างจากขอบเขตสนามบิน 3.64 กิโลเมตร ขอบเขต/รั้ว

ห่างจากพื้นที่ก่อสร้าง 4.28 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 3.8-53 

ประวัติความเป็นมาและความส าคัญ20 : วัดประจ าชุมชน ประเภทวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์
มหานิกาย เดิมเป็นส านักสงฆ์ที่สร้างมาก่อน พ.ศ. 2490  ได้รับประกาศตั้งขึ้นเป็นวัด วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2513 
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2515 (สมัยรัชกาลที่ 9) 

สิ่งก่อสร้างส าคัญในปัจจุบัน  :  

- อุโบสถ    
- ศาลาการเปรียญ    
- ศาลาอเนกประสงค์ 
- หอระฆัง 

- กุฎิสงฆ์ 
- กุฏิเจ้าอาวาส 
- ฌาปนสถาน 
 

โบราณสถาน/โบราณวัตถุส าคญัที่มีอยู่ในปัจจุบัน : ไม่พบ 

                                                           
20 กองพุทธศาสนสถาน ส านักพุทธศาสนาแห่งชาติ, ข้อมูลทะเบียนวัด ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2562, รายงานทะเบียนวัดจังหวัดระยอง 

[ออนไลน์], สืบค้นเมื่อ 30 มกราคม 2564 จาก http://www3.onab.go.th/wp-content/uploads/2019/02/ryg012562.pdf 
กองพุทธศาสนสถาน ส านักพุทธศาสนาแห่งชาติ, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 12, กรุงเทพฯ : 2561, หน้า 442-443 
ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม พระอธิการ ธนาวิน ปญฺญาวุฑโฒ เจ้าอาวาสวัดชลธาราม    
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบา้นฉาง จังหวัดระยอง 

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-591 
 

  
อุโบสถ  ศาลาการเปรียญ  

  
ศาลาอเนกประสงค์ ฌาปนสถาน  

รูปที่ 3.8-53 วัดชลธาราราม (พยูน) 
 

29) มัสยิดดะวะหต์ิ้ลอิสลาม 

ต าแหน่งที่ตั้ง : หมู่ 5 ต าบลบ้านฉาง อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง พิกัดภูมิศาสตร์  
UTM 48P 722786E 1406802N ระยะห่าง ขอบเขต/รั้วห่างจากขอบเขตสนามบิน 2.79 กิโลเมตร ขอบเขต/รั้วห่าง

จากพื้นที่ก่อสร้าง 3.45 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 3.8-54 

ประวัติความเป็นมาและความส าคัญ21 :  มัสยิดประจ าชุมชน ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้ง
มัสยิด เพื่อเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจตามบัญญัติศาสนาอิสลาม เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 

สิ่งก่อสร้างส าคัญในปัจจุบัน :  อาคารมัสยิด 

โบราณสถาน/โบราณวัตถุส าคัญที่มีอยู่ในปัจจุบัน  : ไม่พบ 

                                                           
21 ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องการจัดตั้งมัสยิดดะวะห์ติ้ลอิสลาม  [ออนไลน์], สืบค้นเมื่อ 30 มกราคม 2564  

จากhttp://law.longdo.com/law/88/sub12026 
 ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม นายอรัญ โสมานันท์ อิหม่ามฮาลาล มัสยิดดะวะห์ติ้ลอิสลาม 
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบา้นฉาง จังหวัดระยอง 

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-592 
 

 

 
รูปที่ 3.8-54 มัสยิดดะวะหต์ิ้ลอิสลาม บ้านฉาง 

 

30) ศาลเจ้าในมูลนิธิพุทธธรรมสงเคราะห์ บ้านฉาง 

ต าแหน่งที่ตั้ง : ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง พิกัดภูมิศาสตร์ UTM 48P 
723275E 1407724N ระยะห่าง ขอบเขต/รั้วห่างจากขอบเขตสนามบิน 3.59 กิโลเมตร ขอบเขต/รั้วห่างจากพื้นที่

ก่อสร้าง 4.34 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 3.8-55 

ประวัติความเป็นมาและความส าคัญ22 :  มูลนิธิพุทธธรรมสงเคราะห์ ก่อตั้งขึ้นครั้งแรก 
โดยเริ่มจากเป็นสมาคมพุทธธรรมสงเคราะห์ ในช่วงปี พ.ศ. 2517-2518 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นมูลนิธิพุทธธรรม
สงเคราะห์ ภายในอาคารของมูลนิธิมีศาลเจ้าพุทธเทพ 8 องค์ ศาลเจ้าแม่กวนอิม ตามความเชื่อในศาสนาพุทธ  
ลัทธิมหายานตั้งอยู่ด้วย 

สิ่งก่อสร้างส าคัญในปัจจุบัน :  อาคารที่ท าการมูลนิธิคุณธรรมสงเคราะห์ เป็นอาคาร 2 ชั้น 
ชั้นบนเป็นศาลเจ้าที่ตั้งแท่นบูชาพุทธเทพทั้งแปด พระโพธิสัตว์กวนอิม  และศาลไหว้ฟ้าดิน 

โบราณสถาน/โบราณวัตถุส าคัญที่มีอยู่ในปัจจุบัน  : ไม่พบ 

                                                           
22 ผู้ให้ข้อมูล นายศุภชัย วราวุฒิ รองประธานมูลนิธิคุณธรรมสงเคราะห์ และกรรมการศาลเจ้าหลวงเตี่ย บ้านฉาง 
 นายปฐมพร สอนเวช เจ้าหน้าท่ีประจ าศาลเจ้าในมูลนิธิคุณธรรมสงเคราะห์ 
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบา้นฉาง จังหวัดระยอง 

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-593 
 

 
รูปที่ 3.8-55 ศาลเจ้าในมูลนิธิคุณธรรมสงเคราะห์ บ้านฉาง 

31) ศาลเจ้าหลวงเตี่ย บ้านฉาง 

ต าแหน่งที่ตั้ง : ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง พิกัดภูมิศาสตร์ UTM 48P 
723283E 1406793N ระยะห่าง ขอบเขต/รั้วห่างจากขอบเขตสนามบิน 3.24 กิโลเมตร ขอบเขต/รั้วห่างจากพื้นที่

ก่อสร้าง 3.82 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 3.8-56 

ประวัติความเป็นมาและความส าคัญ23:  ศาลเจ้าจีน 

สิ่งก่อสร้างส าคัญในปัจจุบัน : 

- ศาลเจ้าหลวงเตี่ย 

- ศาลไหว้ฟ้าดิน 

- ศาลอเนกประสงค์หลวงเตี่ยบ้านฉาง 

โบราณสถาน/โบราณวัตถุส าคัญที่มีอยู่ในปัจจุบัน : ไม่พบ 

                                                           
23 ผู้ให้ข้อมูล นางสาวอุมากร คงส าราญ ผู้ดูแลศาลเจ้าหลวงเตี่ยบ้านฉาง 
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ศาลไหว้ฟ้าดิน ศาลเจ้าหลวงเต่ีย บ้านฉาง ศาลเจ้าหลวงเต่ีย บ้านฉาง 

รูปที่ 3.8-56 ศาลเจ้าหลวงเตี่ย บ้านฉาง 
 

32) ศาลเจ้าเล่าเอี๊ยะกวนอู บ้านฉาง 

ต าแหน่งที่ตั้ง : ต าบลบ้านฉาง อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง พิกัดภูมิศาสตร์ UTM 48P 
723270E 1406920N ระยะห่าง ขอบเขต/รั้วห่างจากขอบเขตสนามบิน 3.26 กิโลเมตร ขอบเขต/รั้วห่างจากพื้นที่

ก่อสร้าง 3.92 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 3.8-57 

ประวัติความเป็นมาและความส าคัญ24 :  ศาลเจ้าจีนตั้งขึ้นมานานแล้ว ปัจจุบันก าลัง
ด าเนินการก่อสร้างศาลเจ้าหลังใหม่ ที่มีขนาดใหญ่และมั่นคงแข็งแรง ในบริเวณพื้นที่ว่างทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ที่ติด
กับศาลเจ้าปัจจุบัน 

สิ่งก่อสร้างส าคัญในปัจจุบัน : อาคารศาลเจ้าเล่าเอ๊ียะกวนอู บ้านฉาง 

โบราณสถาน/โบราณวัตถุส าคัญที่มีอยู่ในปัจจุบัน : ไม่พบ 

 
รูปที่ 3.8-57 ศาลเจ้าเล่าเอี๊ยะกวนอู บ้านฉาง (ชั่วคราว) 

  

                                                           
24 ผู้ให้ข้อมูล นายกฤษฎิ ์ตั๊งจิตเจริญ  ผู้ดูแลศาลเจ้าเล่าเอี๊ยกวนอู  
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33) วัดบ้านฉาง 

ต าแหน่งที่ตั้ง : บ้านฉาง หมู่ 5 ต าบลบ้านฉาง อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง พิกัดภูมิศาสตร์ 
UTM 48P 723217E 1407103N ระยะห่าง ขอบเขต/รั้วห่างจากขอบเขตสนามบิน 3.22 กิโลเมตร ขอบเขต/รั้ว 

ห่างจากพื้นที่ก่อสร้าง 3.90 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 3.8-58 

ประวัติความเป็นมาและความส าคัญ25 : วัดประจ าชุมชน ประเภทวัดราษฎร์ สังกัด 
คณะสงฆ์มหานิกาย เดิมเป็นวัดเก่า ต่อมาชาวบ้านฉางโดยการน าของนายยา และนางทอง ได้ช่วยกันสร้างกุฏิสงฆ์ 
ศาลาการเปรียญขึ้นใหม่ และได้รับการตั้งขึ้นเป็นวัด ในปี พ.ศ. 2417 (สมัยรัชกาลที่ 5) ได้รับพระราชทานวิสงุคามสมีา
ครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2478 (สมัยรัชกาลที่ 8) ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งหลังสุด เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม  
พ.ศ. 2551 (สมัยรัชกาลที่ 9) 

สิ่งก่อสร้างส าคัญในปัจจุบัน : 

- อุโบสถ  
- ศาลาการเปรียญ (ก าลังบูรณะต่อเติม)   
- วิหารพระครูวิมลธรรมภาณี (ส าเนียง) 
- หอฉัน 

- หอระฆัง 
- กุฏิเจ้าอาวาส 
- กุฏิสงฆ์   
- อาคารเก็บพัสดุภัณฑ์ 

โบราณสถาน/โบราณวัตถุส าคัญที่มีอยู่ในปัจจุบัน : ไม่พบ 

  
วิหารพระครูวิมลธรรมภานี (ส าเนียง)  อุโบสถ  

  
ศาลาการเปรียญ (ก าลังบูรณะต่อเติม)  ศาลาหน้าฌาปนสถาน  

รูปที่ 3.8-58 วัดบ้านฉาง 

                                                           
25 กองพุทธศาสนสถาน ส านักพุทธศาสนาแห่งชาติ, ข้อมูลทะเบียนวัด ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2562, รายงานทะเบียนวัดจังหวัดระยอง

[ออนไลน์], สืบค้นเมื่อ 30 มกราคม 2564 จาก http://www3.onab.go.th/wp-content/uploads/2019/02/ryg012562.pdf 
 กองพุทธศาสนสถาน ส านักพุทธศาสนาแห่งชาติ, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 12, กรุงเทพฯ : 2561, หน้า 509-510. 
 ประวัติวัดบ้านฉาง จากเอกสารแผ่นพับของวัดบ้านฉาง 
 ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม พระมหาแสวง อินฺทวีโร เจ้าอาวาสวัดบ้านฉาง 
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34) วัดประชุมมิตรบ ารุง 

ต าแหน่งที่ตั้ง : บ้านเนินกระปรอก หมู่ 1 ต าบลบ้านฉาง อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  
พิกัดภูมิศาสตร์ UTM 48P 726390E 1407338N ระยะห่าง ขอบเขต/รั้วห่างจากขอบเขตสนามบิน 6.30 กิโลเมตร 

ขอบเขต/รั้วห่างจากพื้นที่ก่อสร้าง 6.71 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 3.8-59 

ประวัติความเป็นมาและความส าคัญ26 : วัดประจ าชุมชน ประเภทวัดราษฎร์ สังกัด 
คณะสงฆ์ มหานิกาย ตั้งขึ้นเป็นวัด เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2511 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่  
28 เมษายน พ.ศ. 2523 (สมัยรัชกาลที่ 9) 

สิ่งก่อสร้างส าคัญในปัจจุบัน :  

- อุโบสถ 
- ศาลาการเปรียญ 
- ศาลาอเนกประสงค์  (ประดิษฐานพระพทุธรูป  

และพระบรมรูปปั้นสมเด็จพระนเรศวรมหาราช) 

- วิหารหลวงพ่อทันใจ 
- หอระฆัง  
- กุฏิสงฆ์  
- ฌาปนสถาน  

โบราณสถาน/โบราณวัตถุส าคัญที่มีอยู่ในปัจจุบัน  : ไม่พบ 

  
อุโบสถ  ศาลาการเปรียญ  

  
วิหารหลวงพ่อทันใจ  หอระฆังและกุฏสิงฆ์  

รูปที่ 3.8-59 วัดประชุมมิตรบ ารุง 

                                                           
26 กองพุทธศาสนสถาน ส านักพุทธศาสนาแห่งชาติ, ข้อมูลทะเบียนวัด ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2562, รายงานทะเบียนวัดจังหวัดระยอง 

[ออนไลน์], สืบค้นเมื่อ 30 มกราคม 2564 จาก http://www3.onab.go.th/wp-content/uploads/2019/02/ryg012562.pdf 
กองพุทธศาสนสถาน ส านักพุทธศาสนาแห่งชาติ, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 12, กรุงเทพฯ : 2561, หน้า 519-520. 
ผู้ให้ข้อมูล พระครูพิพัฒน์กิจจาภิรมย์ เจ้าอาวาสวัดประชุมมิตรบ ารุง 
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35) ศาลเจ้าหลวงเตี่ย เนินกระปรอก แห่งที่ 1 

ต าแหน่งที่ตั้ง : ซอยเทศบาล 58 บ้านเนินกระปรอก ต าบลบ้านฉาง อ าเภอบ้านฉาง  
จังหวัดระยอง พิกัดภูมิศาสตร์ UTM 48P 726579E 1408091N ระยะห่าง ขอบเขต/รั้วห่างจากขอบเขตสนามบิน 

6.80 กิโลเมตร ขอบเขต/รั้วห่างจากพื้นที่ก่อสร้าง 7.34 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 3.8-60 

ประวัติความเป็นมาและความส าคัญ : ศาลเจ้าจีน 

สิ่งก่อสร้างส าคัญในปัจจุบัน :  

- อาคารศาลเจ้า 

- แท่นบูชาไหว้ฟ้าดิน 

โบราณสถาน/โบราณวัตถุส าคัญที่มีอยู่ในปัจจุบัน : ไม่พบ 

 
ที่มา: https://bit.ly/3cNxGhn 

รูปที่ 3.8-60 ศาลเจ้าหลวงเตี่ยเนินกระปรอก แห่งที่ 1 
 

36) ศาลเจ้าหลวงเตี่ย เนินกระปรอก แห่งที่ 2 

ต าแหน่งที่ตั้ง : ถนนสุขุมวิท บ้านเนินกระปรอก ต าบลบ้านฉาง อ าเภอบ้านฉาง จังหวัด
ระยอง พิกัดภูมิศาสตร์ UTM 48P 726179E 1409101N ระยะห่าง ขอบเขต/รั้วห่างจากขอบเขตสนามบิน 6.84 

กิโลเมตร ขอบเขต/รั้วห่างจากพื้นที่ก่อสร้าง 7.54 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 3.8-61 

ประวัติความเป็นมาและความส าคัญ : ศาลเจ้าจีน 
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สิ่งก่อสร้างส าคัญในปัจจุบัน :  

- อาคารศาลเจ้า  

- แท่นบูชาไหว้ฟ้าดิน  

โบราณสถาน/โบราณวัตถุส าคัญที่มีอยู่ในปัจจุบัน : ไม่พบ 

  
รูปที่ 3.8-61 ศาลเจ้าหลวงเตี่ย เนินกระปรอก แห่งที่ 2 

 

37) วัดเนินกระปรอก 

ต าแหน่งที่ตั้ง : บ้านเนินกระปรอก หมู่ 6 ต าบลบ้านฉาง อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  
พิกัดภูมิศาสตร์ UTM 48P 726186E 1409322N ระยะห่าง ขอบเขต/รั้วห่างจากขอบเขตสนามบิน 6.90 กิโลเมตร 

ขอบเขต/รั้วห่างจากพื้นที่ก่อสร้าง 7.63 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 3.8-62 

ประวัติความเป็นมาและความส าคัญ27 : วัดประจ าชุมชน ประเภทวัดราษฎร์ สังกัดคณะ
สงฆ์ มหานิกาย ตั้งขึ้นเป็นวัด เมื่อ พ.ศ. 2481 (สมัยรัชกาลที่ 8) ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2529 (สมัยรัชกาลที่ 9) 

สิ่งก่อสร้างส าคัญในปัจจุบัน :  

- อุโบสถ 
- เจดีย ์
- ศาลาการเปรียญ/ศาลาอวยพร 
- หอสวดมนต์/ศาลาหอฉัน 

- หอระฆัง 
- กุฏิเจ้าอาวาส  
- กุฏิสงฆ์ 
- ฌาปนสถาน  

โบราณสถาน/โบราณวัตถุส าคัญที่มีอยู่ในปัจจุบัน : ไม่พบ 

                                                           
27 กองพุทธศาสนสถาน ส านักพุทธศาสนาแห่งชาติ, ข้อมูลทะเบียนวัด ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2562, รายงานทะเบียนวัดจังหวัดระยอง 

[ออนไลน์], สืบค้นเมื่อ 30 มกราคม 2564 จาก http://www3.onab.go.th/wp-content/uploads/2019/02/ryg012562.pdf 
กองพุทธศาสนสถาน ส านักพุทธศาสนาแห่งชาติ, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 12, กรุงเทพฯ : 2561, หน้า 492-493 
ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม พระครูสิริธรรมสุธี (ธารา มฺมธโร) เจ้าอาวาสวัดเนินกระปรอก 
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คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
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อุโบสถ  เจดีย์  

  
ศาลาอวยพร/ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์ 

รูปที่ 3.8-62 วัดเนินกระปรอก 

38) วัดภูดรนิ่มเสนาะ 

ต าแหน่งที่ตั้ ง  : บ้านเขาภูดร หมู่  7 ต าบลบ้านฉาง อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  
พิกัดภูมิศาสตร์ UTM 48P 724976E 1412282N ระยะห่าง ขอบเขต/รั้วห่างจากขอบเขตสนามบิน 7.94 กิโลเมตร 

ขอบเขต/รั้วห่างจากพื้นที่ก่อสร้าง 8.67 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 3.8-63 

ประวัติความเป็นมาและความส าคัญ28 : วัดประจ าชุมชน ประเภทวัดราษฎร์ สังกัด 
คณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งขึ้นเป็นวัด เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่  
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533 (สมัยรัชกาลที่ 9) 

สิ่งก่อสร้างส าคัญในปัจจุบัน :    

- อุโบสถ    
- พระพุทธรูปทรงเครื่อง “สมเด็จองค์ปฐม” 
- ศาลาการเปรียญ    
- ศาลาอเนกประสงค์ 

- หอระฆัง   
- ศาลเจ้าแปะกงเขาภูดร 
- กุฏิสงฆ์ 
- ฌาปนสถาน  

                                                           
28 กองพุทธศาสนสถาน ส านักพุทธศาสนาแห่งชาติ, ข้อมูลทะเบียนวัด ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2562, รายงานทะเบียนวัดจังหวัดระยอง 

[ออนไลน์], สืบค้นเมื่อ 30 มกราคม 2564 จาก http://www3.onab.go.th/wp-content/uploads/2019/02/ryg012562.pdf 
กองพุทธศาสนสถาน ส านักพุทธศาสนาแห่งชาติ, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 12, กรุงเทพฯ : 2561, หน้า 544-545 
ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม พระชาญชัย ฐานวโร พระวัดภูดรนิ่มเสนาะ 
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โบราณสถาน/โบราณวัตถุส าคัญที่มีอยู่ในปัจจุบัน  : ไม่พบ 

  
พระพุทธรูปทรงเคร่ือง “สมเด็จองค์ปฐม ฯ”  อุโบสถ 

  
ศาลาการเปรียญ  ศาลเจ้าแปะกงเขาภูดร 

รูปที่ 3.8-63 วัดภูดรนิ่มเสนาะ 

39) คริสตจักรของพระคริสต์บ้านฉาง 

ต าแหน่งที่ตั้ง : ต าบลบ้านฉาง อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง พิกัดภูมิศาสตร์ UTM 48P 
724569E 1412400N ระยะห่าง ขอบเขต/รั้วห่างจากขอบเขตสนามบิน 7.85 กิโลเมตร ขอบเขต/รั้วห่างจากพื้นที่

ก่อสร้าง 8.56 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 3.8-64 

ประวัติความเป็นมาและความส าคัญ29 :  คริสตจักรอิสระ ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2552 

สิ่งก่อสร้างส าคัญในปัจจุบัน : อาคารคริสตจักร 

โบราณสถาน/โบราณวัตถุส าคัญที่มีอยู่ในปัจจุบัน  : ไม่พบ 

  
รูปที่ 3.8-64 คริสตจักรของพระคริสต์บ้านฉาง 

                                                           
29 ผู้ให้ข้อมูล นายอัศวิน แก้วเกตุ สมาชิกและผู้ดูแลคริสตจักรของพระคริสต์บ้านฉาง 
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40) อเนกกุศลศาลา (วิหารเซียน) 

ต าแหน่งที่ตั้ง : หมู่ 11 ต าบลห้วยใหญ่ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พิกัดภูมิศาสตร์  
UTM 48P 712273E 1414474N ระยะห่าง ขอบเขต/รั้วห่างจากขอบเขตสนามบิน 10.91 กิโลเมตร ขอบเขต/รั้วห่าง

จากพื้นที่ก่อสร้าง 11.04 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 3.8-65 

ประวัติความเป็นมาและความส าคัญ30 : ในปี พ.ศ. 2530 พระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
ที่ดินเนื้อที่ 7 ไร่ ในโครงการพัฒนาพื้นที่วัดญานสังวราราม อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับวัดญาน  
สังวราราม ให้แก่อาจารย์สง่า กุลกอบเกียรติ (ผู้เชี่ยวชาญช านาญด้านภูมิโหราศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้ให้ค าแนะน าเกี่ ยวกับ
ชัยภูมิท าเลที่ตั้งและต าแหน่งในการจัดวางภูมิสถาปัตย์ของอาคารต่างๆ ภายในวัดญาณสังวราราม) เพื่อใช้ประโยชน์
ตามแต่จะเห็นเหมาะสม สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ มีรับสั่งว่า “ด้านวัดเป็นวิหารพระ ด้านนี้ 
เป็นวิหารเซียน” อาจารย์สง่าจึงด าเนินการก่อสร้างวิหารเซียนขึ้น เพื่อให้เป็นสถานที่เผยแพร่และเป็นแหล่งเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) 
ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานฤกษ์ในการก่อสร้าง ในวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2531 พร้อมทั้ ง 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามอาคารนี้ว่า “อเนกกุศลศาลา” และได้เสด็จพระราชด าเนินมาทรงเปิด
อเนกกุศลศาลาในปี พ.ศ. 2536 ด้วย 

สิ่งก่อสร้างส าคัญในปัจจุบัน :  

- หอกลาง หรือหอเซียน เป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อปิดทองของลื้อท่งปิง 

- พิพิธภัณฑ์จัดแสดงศิลปะจีน และวัตถุโบราณล้ าค่า 

- ประติมากรรมรูปบุคคลส าคัญในศาสนาจากจีน 

  

                                                           
30 วัดญานสังวรวราม, วัดญาณสังวราราม สืบสานพุทธธรรม, กรุงเทพฯ : 2558, หน้า 120-122. 
 อเนกกุศลศาลา (วิหารเซียน), กรุงเทพฯ : 2536. 
 อเนกกุศลศาลา (วิหารเซียน)  [ออนไลน์], สืบค้นเมื่อ 2 กุมภาพันธ ์2564 จาก 
 https://www.museumthailand.com/th/museum/Info-Chinese-Cultural-and-Religion-Museum 
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อเนกกุศลศาลา (วิหารเซียน) 

 

 

วิหารพระพุทธรูปหยกขาว  ประติมากรรมจากจนี  
ต้ังแสดงท่ีอเนกกุศลศาลา (วิหารเซียน) 

รูปที่ 3.8-65 อเนกกุศลศาลา (วิหารเซียน) 
 

41) วัดญาณสังวราราม 

ต าแหน่งที่ตั้ง : หมู่ 11 ต าบลห้วยใหญ่ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พิกัดภูมิศาสตร์  
UTM 48P 712694E 1414929N ระยะห่าง ขอบเขต/รั้วห่างจากขอบเขตสนามบิน 10.97 กิโลเมตร ขอบเขต/รั้ว 

ห่างจากพื้นที่ก่อสร้าง 11.08 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 3.8-66 

ประวัติความเป็นมาและความส าคัญ31 : พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร  
สังกัดธรรมยุติกนิกาย เดิมสร้างขึ้นเป็นส านักสงฆ์ญาณสังวราราม ได้รับประกาศตั้งขึ้นเป็นวัด เมื่อวันที่ 2 มีนาคม  
พ.ศ. 2521 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2525  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกวัดญาณสังวราราม 
เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2531 มีชื่อว่า “วัดญานสังวราราม
วรมหาวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์” 

  

                                                           
31 กองพุทธศาสนสถาน ส านักพุทธศาสนาแห่งชาติ, ข้อมูลทะเบียนวัด ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2562, รายงานทะเบียนวัดจังหวัดชลบุรี 

[ออนไลน์], สืบค้นเมื่อ 30 มกราคม 2564 จาก http://www3.onab.go.th/wp-content/uploads/2019/02/cbi012562.pdf 
 กองพุทธศาสนสถาน ส านักพุทธศาสนาแห่งชาติ, ประวัติพระอารามหลวง เล่ม 2, กรุงเทพฯ : 2557, หน้า 529- 
 วัดญาณสังวราราม สืบสานพุทธธรรม, กรุงเทพฯ : 2558 
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สิ่งก่อสร้างส าคัญในปัจจุบัน :  

- พระอุโบสถ สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  

โดยถอดแบบมาจากวิหารรังสีในวัดบวรนิเวศวิหาร และอัญเชิญตราพระราชลัญจกร

ไอยราพรตประจ าพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมาประดิษฐานบนประตูกลาง

ด้านนอกของพระอุโบสถ 

- สมเด็จพระพุทธญาณนเรศวร์ พระประธานในพระอุโบสถ สร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้า 

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ าลองแบบจากพระพุทธชินสีห์  

วัดบวรนิเวศวิหาร  

- ศาลา สว. กว. (ศรีสังวาลย์-กัลยาณิวัฒนา) เป็นศาลาฉันภัตตาหารและใช้บ าเพ็ญกุศล  

- ศาลา มวก. สธ. (มหาวชิราลงกรณ์-สิรินธร) ใช้เป็นที่ท าวัตรเช้า-เย็นของอุบาสก-อุบาสิกา

ที่มาถือศีลปฏิบัติธรรม และเป็นที่พักของสามเณรที่มาบวชภาคฤดูร้อน 

- หอระฆัง 

- หอกลอง 

- หอพระไตรปิฎก 

- ศาลาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ใช้เป็นที่อบรมยุวพุทธ และผู้ที่มารับการ

อบรมธรรมะเป็นหมู่คณะ 

- พระเจดีย์พุทธคยาจ าลอง 

- วิหารพระศรีอริยเมตไตรย 

- พระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์ 

- พระมหามณฑปพุทธบาท ภปร. สก 

- ต าหนักสมเด็จพระสังฆราช 

- อาคารผู้ปฏิบัติธรรม 

- หมู่กุฏิสงฆ์ 

- ฯลฯ 
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โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบา้นฉาง จังหวัดระยอง 

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-604 
 

  

พระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์ วัดญาณสังวราราม พระเจดีย์พุทธคยาจ าลอง วัดญาณสังวราราม 

  

พระอุโบสถ วัดญาณสังวราราม หอพระไตรปิฎก วัดญาณสังวราราม 

 

ศาลาสมเด็จพระศรีนครรินทราบรมราชนนี วัดญาณสังวราราม 

รูปที่ 3.8-66 วัดญาณสังวราราม 
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42) ส านักสงฆ์ศิริศิริรักษ์ 

ต าแหน่งที่ตั้ง : หมู่ 7 ต าบลห้วยใหญ่ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พิกัดภูมิศาสตร์  
UTM 48P 714142E 1415778N ระยะห่าง ขอบเขต/รั้วห่างจากขอบเขตสนามบิน 11.44 กิโลเมตร ขอบเขต/รั้ว 

ห่างจากพื้นที่ก่อสร้าง 1.44 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 3.8-67 

ประวัติความเป็นมาและความส าคัญ32 :  ส านักสงฆ์ ตั้งอยู่บนที่ดินของนายบุญส่ง ศิริรักษ์ 
และในบริเวณนี้ยังเป็นที่ตั้งสถานธรรมไท่เลี่ยง (ซึ่งเป็นมูลนิธิเก็บศพ) ด้วย 

สิ่งก่อสร้างส าคัญในปัจจุบัน :  

- ศาลาการเปรียญ/ศาลาบ าเพ็ญบุญ 
- ศาลาอเนกประสงค์ 
- กุฏิสงฆ์ 

- ที่พักอุบาสิกา  
- อาคารสถานธรรมไท่เลี่ยง 

โบราณสถาน/โบราณวัตถุส าคัญที่มีอยู่ในปัจจุบัน  : ไม่พบ 

  

ศาลาการเปรียญ/ศาลาบ าเพ็ญบุญ  ศาลาอเนกประสงค์  

รูปที่ 3.8-67 ส านักสงฆ์ศิริศิริรักษ์ 
 

43) ส านักปฏิบัติธรรมอนันต์บูรพาราม 

ต าแหน่งที่ตั้ง : บ้านมาบฟักทอง หมู่ 11 ต าบลห้วยใหญ่ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  
พิกัดภูมิศาสตร์ UTM 48P 713142E 1415867N ระยะห่าง ขอบเขต/รั้วห่างจากขอบเขตสนามบิน 11.95 กิโลเมตร 

ขอบเขต/รั้วห่างจากพื้นที่ก่อสร้าง 11.95 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 3.8-68 

ประวัติความเป็นมาและความส าคัญ33 : สถานปฏิบัติธรรม ก่อตั้งขึ้นในเดือนกันยายน  
พ.ศ. 2558 

สิ่งก่อสร้างส าคัญในปัจจุบัน :  

- วิหารแก้ว พระนิพพาน   
- อาคารกองอ านวยการส านักปฏิบัติธรรมฯ  

- กุฏิสงฆ์ 
-  อาคารที่พักอุบาสิกา 

                                                           
32 ผู้ให้ข้อมูล พระวีระพงษ์ โนรี พระประจ าส านักสงฆ์ศิริศิริรักษ์ 
33 ผู้ให้ข้อมูล พระครูสังฆรักษ์ ฬัสวัชร์ฐิตสีโล ประธานกรรมการส านักปฏิบัติธรรมอนันต์บูรพาราม 
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- กุฏิหัวหน้าส านักปฏิบัติธรรมฯ 

โบราณสถาน/โบราณวัตถุส าคัญที่มีอยู่ในปัจจุบัน : ไม่พบ 

  
วิหารแก้ว พระนิพพาน  ภายในวิหารแก้ว พระนิพพาน  

  
กุฏิเจ้าอาวาส  กุฏิสงฆ์  

 
อาคารที่พักอุบาสิกา  

รูปที่ 3.8-68 ส านักปฏิบัติธรรมอนันต์บูรพาราม 
 

44) วัดมาบฟักทอง 

ต าแหน่งที่ตั้ง : หมู่ 11 ต าบลห้วยใหญ่ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พิกัดภูมิศาสตร์  
UTM 48P 711892E 1416667N ระยะห่าง ขอบเขต/รั้วห่างจากขอบเขตสนามบิน 13.17 กิโลเมตร ขอบเขต/รั้ว 

ห่างจากพื้นที่ก่อสร้าง 13.17 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 3.8-69 

ประวัติความเป็นมาและความส าคัญ34 : วัดประจ าชุมชน ประเภทวัดราษฎร์ สังกัด 
คณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งขึ้นเป็นวัด เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2509 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่  
6 มกราคม พ.ศ. 2553 (สมัยรัชกาลที่ 9) 

                                                           
34 กองพุทธศาสนสถาน ส านักพุทธศาสนาแห่งชาติ, ข้อมูลทะเบียนวัด ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2562, รายงานทะเบียนวัดจังหวัดชลบุรี 

[ออนไลน์], สืบค้นเมื่อ 30 มกราคม 2564 จาก http://www3.onab.go.th/wp-content/uploads/2019/02/cbi012562.pdf 
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สิ่งก่อสร้างส าคัญในปัจจุบัน :  

- อุโบสถ 
- ศาลาการเปรียญ 
- หอระฆัง 
- ศาลาการเปรียญเก่า ปัจจุบันใช้เป็นศาลาธรรม 

สังเวชหรือศาลาบ าเพ็ญกุศลศพ 

- กุฏิเจ้าอาวาส 
- กุฏิสงฆ์ 
- ฌาปนสถาน 
 

โบราณสถาน/โบราณวัตถุส าคัญที่มีอยู่ในปัจจุบัน : ไม่พบ 

  
อุโบสถ  ศาลาการเปรียญ  

  
ศาลาการเปรียญเก่า  

ปัจจุบนัใช้เป็นศาลาบ าเพ็ญกุศลศพ  
ฌาปนสถาน  

รูปที่ 3.8-69 วัดมาบฟักทอง 

45) พระพุทธรูปเขาชีจรรย ์

ต าแหน่งที่ตั้ง : ต าบลนาจอมเทียน อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พิกัดภูมิศาสตร์ UTM 48P 
712475E 1412149N ระยะห่าง ขอบเขต/รั้วห่างจากขอบเขตสนามบิน 8.72 กิโลเมตร ขอบเขต/รั้วห่างจากพื้นที่

ก่อสร้าง 9.08 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 3.8-70 

ประวัติความเป็นมาและความส าคัญ35 : พระพุทธรูปเขาชีจรรย์ เป็นพระพุทธรูปแกะสลัก 
ที่หน้าผาเขาชีจรรย์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระด าริให้สร้างขึ้น 

                                                           

กองพุทธศาสนสถาน ส านักพุทธศาสนาแห่งชาติ, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 7, กรุงเทพฯ : 2556, หน้า 137. 
ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม พระประเทศ กล้าหาญ อิทธพโล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมาบฟักทอง 

35 วัดญานสังวรวราม, วัดญาณสังวราราม สืบสานพุทธธรรม, กรุงเทพฯ : 2558, หน้า 106. 

Draft Version

Subject to changes and approval by the Government of Thailand



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบา้นฉาง จังหวัดระยอง 

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-608 
 

เพื่อให้เป็นพระพุทธรูปประจ ารัชกาลที่ 9 และทรงตั้งพระทัยจะถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ในโอกาสที่ทรงครองราชย์เป็นปีที่ 50  ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระพุทธรูปองค์นี้ว่า 
“พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา” แปลว่า “พระพุทธเจ้าทรงเป็นพระศาสดาที่รุ่งเรือง สว่าง ประเสริฐสุด  
เพียงมหาวชิระ” การก่อสร้างเร่ิมขึ้น ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2538 โดยบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล บลาสเตอร์  

ในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 มีการประกอบพิธีน้อมเกล้าฯ ถวายพระพุทธรูปแกะสลัก
บนหน้าผาเขาชีจรรย์ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)  และขอพระราชทาน 
พระมหากรุณาธิคุณเสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธีเบิกพระเนตร และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่พระอุระของพระพุทธรูป 
เพื่อให้เกิดเป็นสิริมงคลสืบไป 

สิ่งก่อสร้างส าคัญในปัจจุบัน : พระพุทธฉาย “พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา”บนหน้าผา
เขาชีจรรย์ มีลักษณะเป็นลายเส้นที่แกะเป็นพระพุทธรูป อย่างที่เรียกว่า พระพุทธฉาย ประดับด้วยโมเสกทองจากประเทศ
อิตาลี องค์พระพุทธรูปประทับนั่งปางมารวิชัย เลียนแบบพระพุทธนวราชบพิตร ศิลปะแบบสุโขทัยผสมศิลปะแบบล้านนา  
มีความสูง 109 เมตร หน้าตักกว้าง 70 เมตร ฐานบัวสูง 21 เมตร ความสูงองค์พระพุทธรูปรวมฐาน 130 เมตร 

 
ที่มา:  https://www.thairath.co.th/news/local/east/1360039 

รูปที่ 3.8-70 พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา พระพุทธรูปเขาชีจรรย์ 

                                                           

ดร.เดชา หลวงพิทักษ์กุล, พระพุทธรูปเขาชีจรรย์- การเริ่มต้น  [ออนไลน์], สืบค้นเมื่อ 29 มกราคม 2564  
จากhttps://www.geothai.net/kaocheechan-0/ 
ดร.เดชา หลวงพิทักษ์กุล, พระพุทธรูปเขาชีจรรย์- การแต่งหน้าผา  [ออนไลน์], สืบค้นเมื่อ 29 มกราคม 2564  

จากhttps://www.geothai.net/kaocheechan-1/ 

ดร.เดชา หลวงพิทักษ์กุล, พระพุทธรูปเขาชีจรรย์- ของส าคัญ  [ออนไลน์], สืบค้นเมื่อ 29 มกราคม 2564  

จาก https://www.geothai.net/kaocheechan-2/ 

ดร.เดชา หลวงพิทักษ์กุล, พระพุทธรูปเขาชีจรรย์- อัศจรรย์วันสิ้นปี  [ออนไลน์], สืบค้นเมื่อ 29 มกราคม 2564  

จาก https://www.geothai.net/kaocheechan-3/ 
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46) วัดเขาชีจรรย์ 

ต าแหน่งที่ตั้ง : บ้านโค้งวันเพ็ญ หมู่ 11 ต าบลบางเสร่ อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พิกัด
ภูมิศาสตร์ UTM 48P 712240E 1409771N ระยะห่าง ขอบเขต/รั้วห่างจากขอบเขตสนามบิน 6.63 กิโลเมตร 

ขอบเขต/รั้วห่างจากพื้นที่ก่อสร้าง 7.42 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 3.8-71 

ประวัติความเป็นมาและความส าคัญ36 : วัดประจ าชุมชน ประเภทวัดราษฎร์ สังกัด 
คณะสงฆ์มหานิกายเริ่มก่อสร้างขึ้นเป็นส านักสงฆ์ปี พ.ศ. 2512  ได้รับประกาศตั้งขึ้นเป็นวัด เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 
พ.ศ. 2519 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เม่ือวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2531 (สมัยรัชกาลที่ 9) 

สิ่งก่อสร้างส าคัญในปัจจุบัน :  

- อุโบสถ (พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งยังทรงด ารงพระอิสสริยยศ 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จพระราชด าเนินมาทรงท าพิธี 

ยกช่อฟ้า อุโบสถ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2530)  

- ศาลาการเปรียญ  

- ศาลาบ าเพ็ญกุศล  

- หอระฆัง 

- กุฏิเจ้าอาวาส 

- กุฏิสงฆ์ 

โบราณสถาน/โบราณวัตถุส าคัญที่มีอยู่ในปัจจุบัน : ไม่พบ 

  

                                                           
36 กองพุทธศาสนสถาน ส านักพุทธศาสนาแห่งชาติ, ข้อมูลทะเบียนวัด ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2562, รายงานทะเบียนวัดจังหวัดชลบุรี 

[ออนไลน์], สืบค้นเมื่อ 30 มกราคม 2564 จาก http://www3.onab.go.th/wp-content/uploads/2019/02/cbi012562.pdf 
กองพุทธศาสนสถาน ส านักพุทธศาสนาแห่งชาติ, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 7, กรุงเทพฯ : 2556, หน้า 16. 
ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม พระครูวิสุทธิ์ ธรรมานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดเขาชีจรรย์ 
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบา้นฉาง จังหวัดระยอง 

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-610 
 

  
อุโบสถ  ศาลาการเปรียญ 

  
กุฏิเจ้าอาวาส กุฏิสงฆ ์

รูปที่ 3.8-71 วัดเขาชีจรรย์ 
 

47) วัดราษฎร์สามัคคี 

ต าแหน่งที่ตั้ง : หมู่ 1 ต าบลพลูตาหลวง อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พิกัดภูมิศาสตร์  
UTM 48P 714784E 1403356N ระยะห่าง ขอบเขต/รั้วห่างจากขอบเขตสนามบิน 0.92 กิโลเมตร ขอบเขต/รั้ว 

ห่างจากพื้นที่ก่อสร้าง 2.99 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 3.8-72 

ประวัติความเป็นมาและความส าคัญ37 : วัดประจ าชุมชน ประเภทวัดราษฎร์ สังกัด 
คณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งขึ้นเป็นวัด เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2509 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี  
พ.ศ. 2514 (สมัยรัชกาลที่ 9) 

สิ่งก่อสร้างส าคัญในปัจจุบัน :  

- อุโบสถ  
- ศาลาการเปรียญ 
- ศาลาเสด็จเตี่ย  
- หอระฆัง 
- ศาลาอเนกประสงค์ 
- กุฏิเจ้าอาวาส 

- กุฏิสงฆ์   
- ศาลาการเปรียญเก่า 

ปัจจุบนัใช้เปน็ศาลาธรรม
สังเวช 

- ฌาปนสถานเก่า 
- ฌาปนสถานใหม่ก าลังก่อสร้าง 

                                                           
37 กองพุทธศาสนสถาน ส านักพุทธศาสนาแห่งชาติ, ข้อมูลทะเบียนวัด ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2562, รายงานทะเบียนวัดจังหวัดชลบุรี 

[ออนไลน์], สืบค้นเมื่อ 30 มกราคม 2564 จาก http://www3.onab.go.th/wp-content/uploads/2019/02/cbi012562.pdf 
กองพุทธศาสนสถาน ส านักพุทธศาสนาแห่งชาติ, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 7, กรุงเทพฯ : 2556, หน้า 146. 
ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม พระครูปลัดวรศักดิ์ รุจธัมโม เจ้าอาวาสวัดราษฎร์สามัคคี 
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบา้นฉาง จังหวัดระยอง 

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-611 
 

โบราณสถาน/โบราณวัตถุส าคัญที่มีอยู่ในปัจจุบัน : ไม่พบ 

  
ศาลาการเปรียญ  อุโบสถ  

  
ศาลาเสด็จเต่ีย ฌาปนสถาน (ก าลังก่อสร้าง)  

รูปที่ 3.8-72 วัดราษฎร์สามัคคี 
 

48) ศาลเจ้าแม่กวนอิม 

ต าแหน่งที่ตั้ง : กม.10 ต าบลพลูตาหลวง อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พิกัดภูมิศาสตร์  
UTM 48P 714624E 1403552N ระยะห่าง ขอบเขต/รั้วห่างจากขอบเขตสนามบิน 0.98 กิโลเมตร ขอบเขต/รั้ว 

ห่างจากพื้นที่ก่อสร้าง 3.22 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 3.8-73 

ประวัติความเป็นมาและความส าคัญ38 :  ศาลเจ้าจีน ซึ่งมีสถานที่ปฏิบัติธรรมในเทศกาล 
กินเจด้วย 

สิ่งก่อสร้างส าคัญในปัจจุบัน :  

- อาคารศาลเจ้าแม่กวนอิม 

- อาคารโรงเจ  

โบราณสถาน/โบราณวัตถุส าคัญที่มีอยู่ในปัจจุบัน  : ไม่พบ 

                                                           
38  ผู้ให้ข้อมูล นางสาวมยุรี เมฆลอย ผู้ดูแลศาลเจ้าแม่กวนอิม 
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบา้นฉาง จังหวัดระยอง 

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-612 
 

  

รูปที่ 3.8-73 ศาลเจ้าแม่กวนอิม 
 

49) พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และ

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  

ต าแหน่งที่ตั้ง : โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  ต าบลพลูตาหลวง อ าเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี พิกัดภูมิศาสตร์ UTM 48P 715163E 1403624N ระยะห่าง ขอบเขต/รั้วห่างจากขอบเขตสนามบิน 

0.47 กิโลเมตร ขอบเขต/รั้วห่างจากพื้นที่ก่อสร้าง 2.69 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 3.8-74 

ประวัติความเป็นมาและความส าคัญ39 : พลเรือเอกวิจิตร ช านาญการณ์ ผู้บัญชาการ
ทหารเรือเป็นประธานอัญเชิญพระรูปทั้งสองพระองค์ ขึ้นประดิษฐานเมื่อวันที่  22 สิงหาคม พ.ศ. 2540 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระบาทสมเด็จ  
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน เมื่อคร้ังยังทรงพระอิสสริยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
เสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์ทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์แห่งนี้ ในวันเดียวกัน 

สิ่งก่อสร้างส าคัญในปัจจุบัน :  

พระราชนุสาวรีย์สองพระองค์ ขนาด 2 เท่าของพระองค์จริง สมเด็จพระบรมราชชนก  

พระอิริยาบทยืน และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประทับนั่ง ประดิษฐานอยู่บนฐานแท่นพระราชานุสาวรีย์ 

(นายเศวต เทศน์ธรรม เป็นประติมากร) 

                                                           
39   วิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์, บรรณาธิการ, เทิดพระนามมหิดล, นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล,2552, หน้า 205-206. 
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบา้นฉาง จังหวัดระยอง 

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-613 
 

 

รูปที่ 3.8-74 พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกและ 
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

 

50) ศูนย์ปฏิบัติธรรมจุดประกายธรรม 

ต าแหน่งที่ตั้ง : หมู่ 6 ถนนภูติอนันต์ ต าบลพลูตาหลวง อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  
พิกัดภูมิศาสตร์ UTM 48P 711854E 1401302N ระยะห่าง ขอบเขต/รั้วห่างจากขอบเขตสนามบิน 4.16 กิโลเมตร 

ขอบเขต/รั้วห่างจากพื้นที่ก่อสร้าง 5.81 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 3.8-75 

ประวัติความเป็นมาและความส าคัญ40 : สถานที่ปฏิบัติธรรม ก่อตั้งขึ้นปี พ.ศ. 2554  
(สมัยรัชกาลที่ 9) และเป็นที่ตั้งพุทธสมาคมอ าเภอสัตหีบด้วย เนื่องจากผู้เป็นเจ้าของสถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้ คือ  
พลเรือตรีหญิง นวลรักษา โพธิ์ศรี เป็นนายกพุทธสมาคมอ าเภอสัตหีบคนปัจจุบัน 

สิ่งก่อสร้างส าคัญในปัจจุบัน : 

- อาคารที่พักและที่ปฏิบัติธรรม เก่า 

- อาคารที่พักและที่ปฏิบัติธรรม ใหม่ 

โบราณสถาน/โบราณวัตถุส าคัญที่มีอยู่ในปัจจุบัน : ไม่พบ 

                                                           
40  ผู้ให้ข้อมูล พลเรือตรีหญิง นวลรักษา โพธ์ิศรี เจ้าของศูนย์ปฏิบัติธรรม  
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบา้นฉาง จังหวัดระยอง 

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-614 
 

 
รูปที่ 3.8-75 ศูนย์ปฏิบัติธรรมจุดประกายธรรม 

 

51) ส านักปฏิบัติธรรม กม.8  

ต าแหน่งที่ตั้ง : ต าบลพลูตาหลวง อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พิกัดภูมิศาสตร์ UTM 48P 
713046E 1402794N ระยะห่าง ขอบเขต/รั้วห่างจากขอบเขตสนามบิน 2.67 กิโลเมตร ขอบเขต/รั้วห่างจากพื้นที่

ก่อสร้าง 4.65 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 3.8-76 

ประวัติความเป็นมาและความส าคัญ41 : ส านักสงฆ์และสถานที่ปฏิบัติธรรม ก่อตั้งขึ้น 
ปี พ.ศ. 2515 (สมัยรัชกาลที่ 9) 

สิ่งก่อสร้างส าคัญในปัจจุบัน :  

- ศาลาการเปรียญ 
- วิหารสมเด็จพุทธบูรพาทิศพิชิตภัย 

(วิหารหลวงพ่อขาว) 

- ศาลาปฏิบัติธรรม   
- ศาลารอยพระพุ ทธบาท

จ าลอง 
- กุฏิสงฆ์  

โบราณสถาน/โบราณวัตถุส าคัญที่มีอยู่ในปัจจุบัน : ไม่พบ  

                                                           
41 ผู้ให้ข้อมูล พระใบฎีกา แสงสุธี สุขุมาโร หัวหน้าส านักปฏิบัติธรรม กม.8 
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบา้นฉาง จังหวัดระยอง 

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-615 
 

  
วิหารสมเด็จพุทธบูรพาทิศพิชิตภัย  

(วิหารหลวงพ่อขาว) 
ศาลาปฏิบัติธรรม  

  
ศาลารอยพระพุทธบาทจ าลอง  ศาลาการเปรียญ  

รูปที่ 3.8-76 ส านักปฏิบัติธรรม กม.8 

52) วัดรังสีสุนทร (กม.5) 

ต าแหน่งที่ตั้ง : บ้านรังสีสุนทร หมู่  7 ต าบลพลูตาหลวง อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  
พิกัดภูมิศาสตร์ UTM 48P 710941E 1401147N ระยะห่าง ขอบเขต/รั้วห่างจากขอบเขตสนามบิน 5.02 กิโลเมตร 

ขอบเขต/รั้วห่างจากพื้นที่ก่อสร้าง 6.67 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 3.8-77 

ประวัติความเป็นมาและความส าคัญ42 : วัดประจ าชุมชน ประเภทวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ 
มหานิกาย  ตั้งขึ้นเป็นวัด เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2522  
(สมัยรัชกาลที่ 9) 

  

                                                           
42 กองพุทธศาสนสถาน ส านักพุทธศาสนาแห่งชาติ, ข้อมูลทะเบียนวัด ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2562, รายงานทะเบียนวัดจังหวัดชลบุรี 

[ออนไลน์], สืบค้นเมื่อ 30 มกราคม 2564 จาก http://www3.onab.go.th/wp-content/uploads/2019/02/cbi012562.pdf 
กองพุทธศาสนสถาน ส านักพุทธศาสนาแห่งชาติ, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 7, กรุงเทพฯ : 2556, หน้า 141-142. 
ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม พระโชคชัย ธีรปัญโญ พระวัดรังสีสุนทร 
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบา้นฉาง จังหวัดระยอง 

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-616 
 

สิ่งก่อสร้างส าคัญในปัจจุบัน :  

- อุโบสถ 
- วิหารสมเด็จพระพุทธโคดม (วิหารพระนอน)    
- ศาลาการเปรียญ 
- ศาลาธรรมมานุสรณ์ 
- รูปปั้นพระสังกัจจายน์ 

- พระพุทธรูปประทับยืน 
- กุฏิสงฆ์ 
- กุฏิเจ้าอาวาส 
- หอระฆัง   
- ฌาปนสถาน  

โบราณสถาน/โบราณวัตถุส าคัญที่มีอยู่ในปัจจุบัน  : ไม่พบ 

 
 

พระพุทธรูปประทับยืน  วิหารสมเด็จพระพุทธโคดม (วิหารพระนอน)  

  
อุโบสถ  ศาลาการเปรียญ 

รูปที่ 3.8-77 วัดรังสีสุนทร 
 

53) ส านักสงฆ์โพธปิิยะ (ธรรมยุต) สาขาโพธิสัมพันธ์ 

ต าแหน่งที่ตั้ง : หมู่ 8 ต าบลพลูตาหลวง อ าเภอสัตหีบ จังหวัดระยอง พิกัดภูมิศาสตร์  
UTM 48P 710562E 1404378N ระยะห่าง ขอบเขต/รั้วห่างจากขอบเขตสนามบิน 4.97 กิโลเมตร ขอบเขต/รั้ว 

ห่างจากพื้นที่ก่อสร้าง 7.34 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 3.8-78 
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบา้นฉาง จังหวัดระยอง 
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ประวัติความเป็นมาและความส าคัญ43 :  ส านักสงฆ์ ฝ่ายธรรมยุต ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2553  
(สมัยรัชกาลที่ 9) 

สิ่งก่อสร้างส าคัญในปัจจุบัน : 

- พระพุทธรูป 
- ศาลาอเนกประสงค์ 
- อาคารที่พักรับรอง 

- กุฏิสงฆ์ 
- กุฏิหัวหน้าส านักสงฆ์ 

โบราณสถาน/โบราณวัตถุส าคัญที่มีอยู่ในปัจจุบัน : ไม่พบ 

  
พระพุทธรูป  ศาลาอเนกประสงค์  

  
อาคารที่พักรับรอง  กุฏิสงฆ์  

รูปที่ 3.8-78 ส านักสงฆ์โพธปิิยะ (ธรรมยุต) สาขาโพธิสัมพันธ ์
 

  

                                                           
43  ผู้ให้ข้อมูล พระจรูญ กิจจฺกาโร หัวหน้าสว านักสงฆ์โพธิปิยะ (ธรรมยุต) สาขาโพธิสัมพันธ ์

Draft Version

Subject to changes and approval by the Government of Thailand



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบา้นฉาง จังหวัดระยอง 
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54) ศูนย์ปฏิบัติธรรมสัตหีบ (บันไดแก้ว) 

ต าแหน่งที่ตั้ง : ซอยเขาหมอน ต าบลพลูตาหลวง อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พิกัดภูมิศาสตร์ 
UTM 48P 710490E 1404529N ระยะห่าง ขอบเขต/รั้วห่างจากขอบเขตสนามบิน 5.04 กิโลเมตร ขอบเขต/รั้วห่าง

จากพื้นที่ก่อสร้าง 7.40 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 3.8-79 

ประวัติความเป็นมาและความส าคัญ : สถานปฏิบัติธรรม 

สิ่งก่อสร้างส าคัญในปัจจุบัน : 

- อาคารปฏิบัติธรรม 

- อาคารที่พักผู้ปฏิบัติธรรม 

โบราณสถาน/โบราณวัตถุส าคัญที่มีอยู่ในปัจจุบัน : ไม่พบ 

  

รูปที่ 3.8-79 ศูนย์ปฏิบัติธรรมสัตหีบ (บันไดแก้ว) 
 

55) วัดทุ่งโปรง 

ต าแหน่งที่ตั้ ง : บ้านหนองหญ้า หมู่  8 ต าบลพลูตาหลวง อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
พิกัดภูมิศาสตร์ UTM 48P 709667E 1405090N ระยะห่าง ขอบเขต/รั้วห่างจากขอบเขตสนามบิน 5.91 กิโลเมตร 

ขอบเขต/รั้วห่างจากพื้นที่ก่อสร้าง 8.20 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 3.8-80 

ประวัติความเป็นมาและความส าคัญ44 : วัดประจ าชุมชน ประเภทวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์
มหานิกาย ตั้งขึ้นเป็นวัด เมื่อ พ.ศ. 2440 (สมัยรัชกาลที่ 5) เดิมนั้นวัดตั้งอยู่ที่บริเวณชายทะเลในเขตบ้านทุ่งโปรง  
ใน พ.ศ. 2516 ทางการทหารเรือได้เวนคืนที่ดินวัดและจัดหาที่ดิน โดยช่วยรื้อถอนขนย้ายไปสร้างอาคารเสนาสนะให้ใหม่ 
ที่บ้านหนองหญ้า คือที่ตั้งวัดในปัจจุบัน ซึ่งห่างจากที่ตั้งวัดเดิมประมาณ 20 กิโลเมตร ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2548 (สมัยรัชกาลที่ 9) 

                                                           
44 กองพุทธศาสนสถาน ส านักพุทธศาสนาแห่งชาติ, ข้อมูลทะเบียนวัด ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2562, รายงานทะเบียนวัดจังหวัดชลบุรี 

[ออนไลน์], สืบค้นเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2564 จาก http://www3.onab.go.th/wp-content/uploads/2019/02/cbi012562.pdf 
กองพุทธศาสนสถาน ส านักพุทธศาสนาแห่งชาติ, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 7, กรุงเทพฯ : 2556, หน้า 78.  
ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม พระสุดสาคร อาทโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทุ่งโปรง   
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบา้นฉาง จังหวัดระยอง 

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-619 
 

สิ่งก่อสร้างส าคัญในปัจจุบัน : 

- อุโบสถ 
- ศาลาสมเด็จพระพุทธศรีสาคะมุนีพุทธโคดม  

บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา้ 
- ศาลาการเปรียญ 

- หอระฆัง  
- กุฏิเจ้าอาวาส 
- กุฏิสงฆ์ 
- ฌาปนสถาน  

โบราณสถาน/โบราณวัตถุส าคัญที่มีอยู่ในปัจจุบัน : ไม่พบ 

  
อุโบสถ วัดทุ่งโปรง ศาลาการเปรียญ วัดทุ่งโปรง 

  
กุฏิเจ้าอาวาส วัดทุ่งโปรง กุฏิสงฆ์ วัดทุ่งโปรง 

รูปที่ 3.8-80 วัดทุ่งโปรง 

56) ส านักปฏิบัติธรรมเขาพลูตาหลวง 

ต าแหน่งที ่ตั ้ง  : เชิงเขาพลูตาหลวง  ต าบลพลูตาหลวง อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  
พิกัดภูมิศาสตร์ UTM 48P 713640E 1405127N ระยะห่าง ขอบเขต/รั้วห่างจากขอบเขตสนามบิน 2.12 กิโลเมตร 

ขอบเขต/รั้วห่างจากพื้นที่ก่อสร้าง 4.22 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 3.8-81 

ประวัติความเป็นมาและความส าคัญ45 :  สถานปฏิบัติธรรม ก่อตั้งขึ้นปี พ.ศ. 2529  
(สมัยรัชกาลที่ 9) 

สิ่งก่อสร้างส าคัญในปัจจุบัน : 

                                                           
45 ผู้ให้ข้อมูล พระศราวุฒิ สราวุฒฺโฒ  หัวหน้าส านักปฏิบัติธรรมเขาพลูตาหลวง  
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบา้นฉาง จังหวัดระยอง 
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- วิหารเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (วิหารใหญ๋) 
- วิหารเล็ก 
- หอฉัน 

- ที่พักสงฆ์ 
- ที่พักอุบาสิกา 

โบราณสถาน/โบราณวัตถุส าคัญที่มีอยู่ในปัจจุบัน : ไม่พบ 

  
วิหารเฉลิมพระเกียรติ ร.9  ภายในวิหารเฉลิมพระเกียรติ ร.9  

  
วิหารเล็ก  ภายในวิหารเล็ก  

รูปที่ 3.8-81 ส านักปฏิบัติธรรมเขาพลูตาหลวง 
 

57) ศาลสมเด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 

ต าแหน่งที่ตั้ง : บริเวณเชิงเขาพลูตาหลวง หมู่ 1 ต าบลพลูตาหลวง อ าเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี พิกัดภูมิศาสตร์ UTM 48P 713930E 1405329N ระยะห่าง ขอบเขต/รั้วห่างจากขอบเขตสนามบิน  

2.06 กิโลเมตร ขอบเขต/รั้วห่างจากพื้นที่ก่อสร้าง 4.03 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 3.8-82 

ประวัติความเป็นมาและความส าคัญ46 :  ศาลที่ประดิษฐานพระรูปพลเรือเอก พระเจ้า 
บรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย) ซึ่งนายเสริมฉัตร จิรสัตธรรม ได้สร้างขึ้นในสวนบรรพชนสยาม 
เมื่อ พ.ศ.2538 เป็นสักการะสถาน ด้วยความศรัทธาที่มีต่อพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 

สิ่งก่อสร้างส าคัญในปัจจุบัน : 

- ศาลประดิษฐานพระรูป พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 

                                                           
46 สวนบรรพชนสยาม  [ออนไลน์], สืบค้นเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2564 จาก https://mgronline.com/local/detail/9630000061228 
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- สวนบรรพชนสยาม ที่ตั้งหุ่นปูนปั้นบรรพชนจ านวนมาก  

  

รูปที่ 3.8-82 ศาลสมเด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 

58) วัดเขาบายศรี สันติธรรม 

ต าแหน่งที่ตั้ง : บ้านเขาบายศรี หมู่ 5 ต าบลพลูตาหลวง อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  
พิกัดภูมิศาสตร์ UTM 48P 715720E 1409094N ระยะห่าง ขอบเขต/รั้วห่างจากขอบเขตสนามบิน 4.69 กิโลเมตร 

ขอบเขต/รั้วห่างจากพื้นที่ก่อสร้าง 4.69 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 3.8-83 

ประวัติความเป็นมาและความส าคัญ47 : วัดประจ าชุมชน ประเภทวัดราษฎร์ สังกัด 
คณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งขึ้นเป็นวัด เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 (สมัยรัชกาลที่ 9) ได้รับพระราชทานวิสงุคามสมีา  
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (สมัยรัชกาลปัจจุบัน) 

สิ่งก่อสร้างส าคัญในปัจจุบัน : 

- อุโบสถ 
- วิหารพระพุทธรูป 
- พระพุทธรูปประดิษฐานบนยอดเขา 
- ศาลาการเปรียญ 

- หอฉัน 
- หอระฆัง 
- กุฏิสงฆ์ 
- ฌาปนสถาน 

โบราณสถาน/โบราณวัตถุส าคัญที่มีอยู่ในปัจจุบัน : ไม่พบ 

                                                           
47 กองพุทธศาสนสถาน ส านักพุทธศาสนาแห่งชาติ, ข้อมูลทะเบียนวัด ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2562, รายงานทะเบียนวัดจังหวัดชลบุรี 

[ออนไลน์], สืบค้นเมื่อ 30 มกราคม 2564 จาก http://www3.onab.go.th/wp-content/uploads/2019/02/cbi012562.pdf  
ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม พระอธิการอนันต์ ปภงฺกโร เจ้าอาวาสวัดเขาบายศรี สันติธรรม 
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วิหารพระพุทธรูป  อุโบสถ 

  
ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์  

รูปที่ 3.8-83 วัดเขาบายศรี สันติธรรม 
 

59) ส านักวิปัสสนาเวฬุอัมพวัน 

ต าแหน่งที่ตั้ง : หมู่ 5 ต าบลพลูตาหลวง อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พิกัดภูมิศาสตร์  
UTM 48P 715641E 1409318N ระยะห่างจากขอบเขต/รั้วห่าง ขอบเขตสนามบิน 4.96 กิโลเมตร ขอบเขต/รั้ว 

ห่างจากพื้นที่ก่อสร้าง 4.96 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 3.8-84 

ประวัติความเป็นมาและความส าคัญ48 :  สถานปฏิบัติธรรม ก่อตั้งขึ้นประมาณ 10 ปีมาแล้ว 

สิ่งก่อสร้างส าคัญในปัจจุบัน : 

- ศาลาปฏิบัติธรรม 
- ที่พักสงฆ์ 
- อาคารที่พักผู้มาปฏิบัติธรรม 

โบราณสถาน/โบราณวัตถุส าคัญที่มีอยู่ในปัจจุบัน : ไม่พบ 

                                                           
48   ผู้ให้ข้อมูล พลเรือโทกฤชพล เรียงเล็กจ านงค์ เจ้าของท่ีดินท่ีตั้งส านักวิปัสสนาเวฬุอัมพวัน 
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ศาลาปฏิบัติธรรม ภายในศาลาปฏิบัติธรรม 

รูปที่ 3.8-84 ส านักวิปัสสนาเวฬุวัน 

60) พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3  

ต าแหน่งที่ตั้ง : ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า (ค่ายแสมสาร) กองพลนาวิกโยธิน ต าบล 
พลูตาหลวง อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  พิกัดภูมิศาสตร์ UTM 48P 712501E 1398920N ระยะห่าง ขอบเขต/รั้ว

ห่างจากขอบเขตสนามบิน 3.81 กิโลเมตร ขอบเขต/รั้วห่างจากพื้นที่ก่อสร้าง 5.59 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 3.8-85 

ประวัติความเป็นมาและความส าคัญ49 : พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 
เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ ปี พ.ศ. 2367-2394 พระองค์ทรงปกครองประเทศโดยท านุบ ารุงให้ชาติเข้มแข็งรุ่งเรือง 
และทรงควบคุมกิจการบ้านเมืองด้วยพระองค์เองมาตลอดรัชสมัยของพระองค์  และยังโปรดพระราชทานพระราช
ทรัพย์ส่วนพระองค์ คือ “เงินถุงแดง” ไว้เพื่อประโยชน์แก่แผ่นดิน หลังที่เสด็จสวรรคตไปแล้ว 43 ปี เงินถุงแดง  
ที่พระราชทานไว้ สามารถใช้กอบกู้เอกราชในดินแดนบางส่วน และรักษาอ านาจอธิปไตยไว้ได้จนทุกวันนี้  ทางราชการ
จึงได้จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระองค์ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สนองพระพระมหากรุณาธิคุณ และ
เสริมสร้างสิริมงคลให้แก่ประชาราษฎรที่จะไปถวายสักการะ 

สิ่งก่อสร้างส าคัญในปัจจุบัน :  พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 3 

                                                           
49 31 มีนาคม วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว [ออนไลน์], สืบค้นเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2564  

จาก  https://www.rayong-oa.com/news-infomation-2/ 
พระบรมราชานุสาวรีย์  [ออนไลน์], สืบค้นเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2564 จาก http://www.kingrama3.or.th/พระบรมราชานุสาวรีย์.html 
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ที่มา : https://sattahip.ac.th/ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสา/ 

รูปที่ 3.8-85 พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 

61) พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 

ต าแหน่งที่ตั้ง : ถนนสุขุมวิท กม.6 ต าบลสัตหีบ อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พิกัดภูมิศาสตร์ 
UTM 48P 711920E 1401023N ระยะห่าง ขอบเขต/รั้วห่างจากขอบเขตสนามบิน 4.05 กิโลเมตร ขอบเขต/รั้ว 

ห่างจากพื้นที่ก่อสร้าง 5.68 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 3.8-86 

ประวัติความเป็นมาและความส าคัญ 50 :  พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ 
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) จัดสร้างขึ้นใน พ.ศ. 2544 พลเรือโทสุทัศน์ ขยิ่ม ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ 
ได้ร่วมกับข้าราชการ ประชาชน และผู้มีจิตศรัทธา เพื่อถวายเป็นราชสักการะและน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
ที่ทรงพระราชทานที่ดินทรงสงวน บริเวณอ าเภอสัตหีบ ให้แก่ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัย และกองทัพเรือใช้เป็นที่ตั้ง
หน่วยทหารเรือ ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งฐานทัพเรือและหน่วยงานส าคัญต่างๆ ทางกองทัพเรือจะจัดพิธีวางพวงมาลา 
ทุกวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี 

สิ่งก่อสร้างส าคัญในปัจจุบัน : พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
(รัชกาลที่ 6) 

โบราณสถาน/โบราณวัตถุส าคัญที่มีอยู่ในปัจจุบัน : ไม่พบ 

                                                           
50 กองทัพเรือวางพวงมาลารัชกาลที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต [ออนไลน์], สืบค้นเมื่อ 30 มกราคม 2564  

จาก https://www.thairath.co.th/content/541912 
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รูปที่ 3.8-86 พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 
 

62) คริสตจักรพัฒนาการแสมสาร 

ต าแหน่งที่ตั้ง : หมู่ 2 ต าบลแสมสาร อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พิกัดภูมิศาสตร์ UTM 48P 
712467E  1397463N ระยะห่าง ขอบเขต/รั้วห่างจากขอบเขตสนามบิน 4.43 กิโลเมตร ขอบเขต/รั้วห่างจากพื้นที่

ก่อสร้าง 6.34 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 3.8-87 

ประวัติความเป็นมาและความส าคัญ51 :  คริสตจักร สังกัดภาคที่ 7 สภาคริสตจักร 
ในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2552 

สิ่งก่อสร้างส าคัญในปัจจุบัน : อาคารคริสตจักร 

โบราณสถาน/โบราณวัตถุส าคัญที่มีอยู่ในปัจจุบัน : ไม่พบ 

 

รูปที่ 3.8-87 คริสตจักรพัฒนาการแสมสาร  

                                                           
51 คริสตจักรพัฒนาการแสมสาร- ฮาร์เวสต์ ประเทศไทย  [ออนไลน์], สืบค้นเมื่อ 30 มกราคม 2564  

จาก https://tuthai.org/directory/varietyDENOM/church/5516/คริสตจักรพัฒนาการแสมสาร 
ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม นายอธิชัย สุวรรณ ศิษยาภิบาล คริสตจักรพัฒนาการแสมสาร 
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63) ศาลพลเรือเอกสมเด็จพระเจ้าบรมเธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (แสมสาร) 

ต าแหน่งที่ตั้ง : ตั้งอยู่บนเขาในเขตสโมสรหาดน้ าหนาว ฐานทัพเรือสัตหีบ ต าบลแสมสาร 

อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พิกัดภูมิศาสตร์ UTM 48P 713501E 1395318N ระยะห่าง ขอบเขต/รั้วห่างจากขอบเขต

สนามบิน 5.38 กิโลเมตร ขอบเขต/รั้วห่างจากพื้นที่ก่อสร้าง 7.13 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 3.8-88 

ประวัติความเป็นมาและความส าคัญ52 : สถานที่สักการะ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ บรรดาข้าราชการ ทหาร และครอบครัว กรมก่อสร้าง

และพัฒนา ฐานทัพเรือ ได้ด าเนินการบูรณะและเปิดให้ข้าราชการและประชาชนทั่วไป เข้าถวายสักการะ วันที่ 10 กันยายน 

พ.ศ. 2554 

สิ่งก่อสร้างส าคัญในปัจจุบัน : อาคารศาล มีลักษณะเป็นศาลาโถง ภายในประดิษฐาน 

พระรูปหล่อพลเรือเอก สมเด็จพระเจ้าบรมเธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 

  
รูปที่ 3.8-88 ศาลพลเรือเอกสมเด็จพระเจ้าบรมเธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์  

กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
 

64) วัดช่องแสมสาร 

ต าแหน่งที่ตั้ง : บ้านช่องแสมสาร หมู่  2 ต าบลแสมสาร อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
พิกัดภูมิศาสตร์ UTM 48P 712716E 1393874N ระยะห่าง ขอบเขต/รั้วห่างจากขอบเขตสนามบิน 6.79 กิโลเมตร 

ขอบเขต/รั้วห่างจากพื้นที่ก่อสร้าง 8.66 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 3.8-89 

ประวัติความเป็นมาและความส าคัญ53 : วัดประจ าชุมชน ประเภทวัดราษฎร์ สังกัด 
คณะสงฆ์มหานิกาย เชื่อกันว่า เดิมเป็นวัดเก่าสร้างมาแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ตั้งขึ้นเป็นวัด เมื่อ พ.ศ. 2473 (สมัยรัชกาลที่ 7) 
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เม่ือ พ.ศ. 2494 (สมัยรัชกาลที่ 9)  

                                                           
52 ข้อมูลจากป้ายพระประวัติ พลเรือเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

บริเวณทางขึ้นเขา 

53 กองพุทธศาสนสถาน ส านักพุทธศาสนาแห่งชาติ, ข้อมูลทะเบียนวัด ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2562, รายงานทะเบียนวัดจังหวัดชลบุรี 
[ออนไลน์], สืบค้นเมื่อ 30 มกราคม 2564 จาก http://www3.onab.go.th/wp-content/uploads/2019/02/cbi012562.pdf 

 กองพุทธศาสนสถาน ส านักพุทธศาสนาแห่งชาติ, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 7, กรุงเทพฯ : 2556, หน้า 57 
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สิ่งก่อสร้างส าคัญในปัจจุบัน : 

- อุโบสถ 
- ศาลาการเปรียญ (ก าลังก่อสร้าง) 
- วิหารหลวงพ่อทัต 
- วิหารท้าวมหาพรหม 
- หอฉัน 

- หอระฆัง 
- กุฏิเจ้าอาวาส 
- กุฏิสงฆ์ 
- ฌาปนสถาน 

โบราณสถาน/โบราณวัตถุส าคัญที่มีอยู่ในปัจจุบัน : ไม่พบ 

  
อุโบสถ  วิหารท้าวมหาพรหม  

  
วิหารหลวงพ่อทัต  ศาลาการเปรียญ (ก าลังก่อสร้าง) 

รูปที่ 3.8-89 วัดช่องแสมสาร 
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65) วิหารหลวงพ่อด า 

ต าแหน่งที่ตั้ง : ต าบลแสมสาร อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พิกัดภูมิศาสตร์ UTM 48P 
713227E 1393295N ระยะห่าง ขอบเขต/รั้วห่างจากขอบเขตสนามบิน 7.16 กิโลเมตร ขอบเขต/รั้วห่างจากพื้นที่

ก่อสร้าง 8.95 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 3.8-90 

ประวัติความเป็นมาและความส าคัญ54 : หลวงพ่อด า เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย 
ประดิษฐานอยู่ในวิหารวัดช่องแสมสาร เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของชาวประมงภาคตะวันออก ตามประวัติเล่าว่า  
ในปี พ.ศ. 2501 หลวงพ่อด ารง คุณาสโภ เดินทางมาปักกลด ณ บริเวณพระเจดีย์เก่าบนเขาของวัดช่องแสมสาร  
และเล่าให้ญาติโยมที่ไปกราบนมัสการให้ฟังว่า ท่านจ าพรรษาอยู่วัดเขาขึ้น อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
เหตุที่เดินทางมายังสถานที่แห่งนี้ เนื่องจากท่านได้นิมิตว่า เทพยดาบอกให้สร้างพระพุทธรูปไว้ใกล้ๆ เจดีย์เก่าองค์หนึ่ง
บนเขาชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก สถานที่ท่านปักกลดอยู่นี้ เป็นสถานที่มีภูมิทัศน์ตรงกับสภาพที่ท่านนิมิ ต 
และชักชวนญาติโยม ช่วยกันบริจาควัสดุในการสร้างพระพุทธรูป ซึ่งได้รับศรัทธาร่วมมือด้วยดี  การสร้างพระพุทธรูป 
ใช้เวลาสร้างประมาณ 2 ปี จึงแล้วเสร็จ และทารักสีด า ตั้งเป็นสง่าอยู่กลางแจ้ง ตอนสร้างเสร็จท่านได้ถวายนามว่า 
“พระสัมพุทธมหามุนีศรีคุณาศุภนิมิต” ซึ่งตอนท้ายมีความหมายระบุว่า เป็นพระที่เกิดจากความฝันดี แต่ชาวบ้าน
ชาวประมงและผู้พบเห็นจะเรียกกันว่า หลวงพ่อด า 

ต่อมาชาวประมงได้ร่วมกันบริจาคเงินร่วมกันสร้างวิหารคลุมองค์หลวงพ่อด า ภายหลังเมื่อสภาพ
ของวิหารช ารุดทรุดโทรม นายเสน่ห์ พิทักษ์กร สมาชิกสภาจังหวัดชลบุรี  พระครูวิสารทสุตากร เจ้าอาวาสวัดแสมสาร 
พร้อมทั้งประชาราษฎร์ ได้ร่วมกันสร้างวิหารใหม่ และมีพิธีเปิดวิหารอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2532 ในแต่ละวันมีประชาชนเดินทางไปนมัสการด้วยความเชื่อว่า หลวงพ่อด าคุ้มครองรักษาให้ปลอดภัย บันดาล
โชคลาภและสิ่งที่สมปรารถนา จากศรัทธาความเชื่อดังกล่าว ท าให้หลวงพ่อด าที่ทารักสีด า กลายเป็นหลวงพ่อด า 
สีทองเหลืองอร่ามไปทั่วทั้งองค์ในปัจจุบัน 

สิ่งก่อสร้างส าคัญในปัจจุบัน :  

- วิหารจตุรมุข ประดับตกแต่งภายในด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนัง และภาพปูนปั้นเรื่องราว 

พุทธประวัติ ก าลังบูรณะ  

- พระสัมพุทธมหามุนีศรีคุณาศุภนิมิต (หลวงพ่อด า) ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารจตุรมุข 

- เจดีย์  

                                                           
54 ราม วัชรประดิษฐ์, หลวงพ่อด า วัดช่อมแสมสาร พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของชาวเลฝั่งตะวันออก [ออนไลน์],  

สืบค้นเมื่อ 24 มกราคม 2564 จาก http://www.arjanram.com/content_detail.php?id=591 

วัดช่องแสมสาร [ออนไลน์], สืบค้นเมื่อ 24 มกราคม 2564  
จาก https://thailandtourismdirectory.go.th/th/info/attraction/detail/itemid/21349 
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วิหารหลวงพ่อด า พระสัมพุทธมหามุนีศรีคุณาศุภนมิิต (หลวงพ่อด า)   

รูปที่ 3.8-90  วิหารหลวงพ่อด า 
 

66) ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (แสมสาร) 

ต าแหน่งที่ตั้ง : บริเวณเขาหมาจอ ต าบลแสมสาร อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พิกัดภูมิศาสตร์ 
UTM 48P 711789E 1393973N ระยะห่าง ขอบเขต/รั้วห่างจากขอบเขตสนามบิน 7.34 กิโลเมตร ขอบเขต/รั้ว 

ห่างจากพื้นที่ก่อสร้าง 9.23 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 3.8-91 

ประวัติความเป็นมาและความส าคัญ55 :  หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ  
ได้จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ขึ้นบริเวณเขาหมาจอ ในพื้นที่ตั้งหน่วยสงคราม
พิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการแห่งใหม่ บริเวณด้านทิศตะวันออกของหาดยาว ต าบลแสมสาร อ าเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ (พระอิสริยยศใน
ขณะนั้น) ทรงรับเป็นประธานในการจัดหาทุนสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เสด็จมาทรง
เป็นประธานพิธีเททองหล่อฯ ณ วัดสัตหีบ อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 และเสด็จ
ทรงเปิดแพรคลุมป้ายศาลสมเด็จสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2547 

สิ่งก่อสร้างส าคัญในปัจจุบัน : พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประทับ
เหนือพระราชบัลลังก์ทอง ในศาลรูปทรงเก๋งเรือ ด้านหน้าเก๋งเรือประทับ ประดับด้วยพระยามังกรใหญ่งดงาม 

                                                           
55  กองทัพเรือ ขอเชิญร่วมพิธีเปิดศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช [ออนไลน์], สืบค้น เมื่อ 30 มกราคม 2564 จาก 

    https://www.ryt9.com/s/prg/136792 
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รูปที่ 3.8-91 ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน เขาหมาจอ 
 

67) พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย 

ต าแหน่งที่ตั้ง : บริเวณเขาหมาจอ ต าบลแสมสาร อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พิกัดภูมิศาสตร์ 
UTM 48P 711839E 1393996N ระยะห่าง ขอบเขต/รั้วห่างจากขอบเขตสนามบิน 7.26 กิโลเมตร ขอบเขต/รั้วห่าง

จากพื้นที่ก่อสร้าง 9.16 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 3.8-92 

ประวัติความเป็นมาและความส าคัญ56 :  ก่อตั้งขึ้นโดยกองทัพเรือ ในปี พ.ศ. 2540 โดยเริ่ม
จากการเป็นศูนย์ศึกษาธรรมชาติ เพื่อเป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงด้านธรณีวิทยา พฤกษศาสตร์สัตว์ศาสตร์  
ทางทะเลแห่งแรกในประเทศไทย อันเป็นส่วนหนึ่งในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (พระอิสริยยศในขณะนั้น) ต่อมาได้จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (พระอิสริยยศในขณะนั้น) เสด็จฯ ทรงเปิดพิพิธภัณฑ์ฯ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2550 

สิ่งก่อสร้างส าคัญในปัจจุบัน : อาคารพิพิธภัณฑ์ 5 อาคาร ตั้งเรียงรายอยู่เนินเขา โดยมี 
จุดชมวิวอยู่ที่อาคาร 5 ซึ่งเป็นจุดส าคัญของการมาชมพิพิธภัณฑ์ฯ สามารถมองเห็นวิวทางทะเลที่สวยงามในมุมสูง  
ของท้องทะเลสัตหีบ และเกาะชื่อดัง ได้แก่ เกาะแสมสาร เกาะขาม ท่ามกลางน้ าทะเลสีฟ้า 

                                                           
56 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย [ออนไลน์], สืบค้น เมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2564 จาก http://www.tis-museum.org/ 
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
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รูปที่ 3.8-92 ภายในบริเวณที่ตั้งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย 
 

68) หอพระพุทธสิงหนาทราชนาวี (หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ) 

ต าแหน่งที่ตั้ง : หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ต าบลแสมสาร 
อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พิกัดภูมิศาสตร์ UTM 48P 711646E 1394078N ระยะห่าง ขอบเขต/รั้วห่างจากขอบเขต

สนามบิน 7.47 กิโลเมตร ขอบเขต/รั้วห่างจากพื้นที่ก่อสร้าง 9.26 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 3.8-93 

ประวัติความเป็นมาและความส าคัญ57 : หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ (หน่วยซีล) 
ได้จัดสร้างพระพุทธรูปประจ าหน่วยขึ้นเพื่อให้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจก าลังพล รวมทั้งให้ข้าราชการและประชาชนทั่วไป
ได้มาสักการะบูชากราบไหว้ด้วย ซึ่งในการจัดสร้างเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2556 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
ทางเรือได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาเททองหล่อ
พระพุทธรูป และทรงพระกรุณาประทานนามว่า พระพุทธสิงหนาทราชนาวี ซึ่งแปลว่า พระพุทธรูปอันทรงไว้ ซึ่งความ
องอาจสง่างาม มีอ านาจดุจราชสีห์แห่งราชนาวี หรือที่รู้จักกันในนามว่า พระชัยหลังช้าง พระคู่พระบารมีองค์สมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช ในการกอบกู้เอกราชชาติไทย ส่วนการสร้างหอพระ ได้ท าพิธีตั้งเสาเอกด าเนินการก่อสร้างขึ้น 
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และได้มีการท าพิธีเปิดหอและเบิกเนตรพระพุทธรูป วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2558 

สิ่งก่อสร้างส าคัญในปัจจุบัน  : หอพระ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงไทย ภายใน
ประดิษฐาน พระพุทธสิงหนาทราชนาวี ภายนอกหอพระ มีพระพุทธรูป 12 นักษัตร ตั้งประดิษฐานโดยรอบ 

                                                           
57 พิธีเปิดหอพระและเบิกเนตร พระพุทธสิงหนาทราชนาวี หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ [ออนไลน์], สืบค้นเมื่อ 30 มกราคม 2564 

จาก http://www.sattahip.go.th/index.php?lay=show&ac=article&Id=539662925&Ntype=24 
หน่วยซีลเปิดหอพระพุทธสิงหนาทราชนาวี ท่ีกองเรือยุทธการ [ออนไลน์], สืบค้นเมื่อ 30 มกราคม 2564  

จาก https://mgronline.com/local/detail/9580000097031 
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
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ทีมา : https://bit.ly/3d8Awxz, สืบค้นเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2564 

รูปที่ 3.8-93 หอพระที่ประดษิฐานพระพุทธสิงหนาทราชนาวี  
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการ 

 

69) พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจา้ตากสนิมหาราช (หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ) 

ต าแหน่งที่ตั้ง : หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ต าบลแสมสาร 
อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พิกัดภูมิศาสตร์ UTM 48P 711568E  1394142N ระยะห่าง ขอบเขต/รั้วห่างจาก

ขอบเขตสนามบิน 7.47 กิโลเมตร ขอบเขต/รั้วห่างจากพื้นที่ก่อสร้าง 9.28 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 3.8-94 

ประวัติความเป็นมาและความส าคัญ58 : หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือ
ยุทธการ ได้ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ขึ้นในหน่วยงาน เพื่อให้ปกป้องรักษา 
ผืนแผ่นดินไทย พระพุทธศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้มั่นคงอยู่คู่กับผืนแผ่นดิน อีกทั้ง ให้ก าลังพล  
และลูกหลานไทย ได้ถวายสักการะน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงกอบกู้สร้างรากฐานแผ่นดินไทย ให้คงอยู่มา
ตราบจนทุกวันนี้ 

สิ่งก่อสร้างส าคัญในปัจจุบัน : พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

                                                           
58 พิธีเปิดหอพระและเบิกเนตร พระพุทธสิงหนาทราชนาวี หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ [ออนไลน์], สืบค้นเมื่อ 30 มกราคม 2564 

จาก http://www.sattahip.go.th/index.php?lay=show&ac=article&Id=539662925&Ntype=24 
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบา้นฉาง จังหวัดระยอง 
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ที่มา : https://twitter.com/thanaaer1/status/1250948398938591232, สืบค้นเมื่อวันท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2564 

รูปที่ 3.8-94 พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ) 
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