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บทที่ 4  

การมีสวนรวมของประชาชนและการประชาสัมพันธ  

 บทนํา 

การมีสวนรวมของประชาชน (Public Participation) คือ กระบวนการซึ่งประชาชนหรือผูมีสวนไดเสีย 

(Stakeholder) ไดมีโอกาสแสดงทัศนะ แลกเปลี่ยนขอมูลและความคิดเห็นเพื่อแสวงหาทางเลือก และการตัดสินใจ

ตางๆ เก่ียวกับโครงการที่เหมาะสม และเปนที่ยอมรับรวมกัน ทุกฝายที่เก่ียวของจึงควรเขารวมในกระบวนการนี ้

ตั้งแตเริ่มแรก เพื่อใหเกิดความเขาใจ และการรับรู-เรียนรู การปรับเปลี่ยนโครงการรวมกัน จะเปนประโยชน 

ตอทุกฝาย ซึ่งกระบวนการมีสวนรวมในโครงการนี้ เปนเครื่องมือที่ชวยใหเกิดการปรึกษาหารือและการมีสวนรวม 

ของสาธารณะในการศึกษาโครงการ กอนการดําเนินการ และประเมินถึงผลกระทบทางบวกและทางลบในทุกมิติ 

ที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนา อีกทั้งการดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนหรือผูมีสวนไดเสีย จะชวยเสริมสราง

ความเขมแข็งใหกับกระบวนการตัดสินใจในการรวมกันพิจารณากําหนดทิศทางการพัฒนาโครงการอยางยั่งยืน และนําไปสู

การยอมรับของชุมชนและประชาชนในที่สุด 

 วัตถุประสงค 

1) เพื่อใหประชาชน ผูมีสวนไดเสีย และภาคสวนตางๆ ไดเขามามีสวนรวมในการนําเสนอประเด็นหวงกังวล

และแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ และเพื่อใหการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ

เปนไปอยางครบถวนรอบดานใหมากที่สุด 

2) เพื่อเปดเผยเอกสารโครงการ โดยระบุถึงความเปนมา ความจําเปน กระบวนการ และแนวทาง 

ในการดําเนินโครงการ รวมถึงนําเสนอขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับปจจัยที่อาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ  

รางขอเสนอการกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ และรางมาตรการดาน

สิ่งแวดลอม เพื่อใหผูมีสวนเก่ียวของและสาธารณชนไดรับทราบและแสดงความคิดเห็น 

ในการดําเนินงานกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียในการประเมินผล

กระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ จําเปนตองกําหนดใหมีชองทางการสื่อสารประชาสัมพันธเพ่ือเผยแพรขอมูลของ

โครงการ กิจกรรมการมีสวนรวมของโครงการ และเปดโอกาสใหประชาชนที่อาจไดรับผลกระทบจากโครงการ 

หนวยงานตางๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน ประชาชนทั่วไปที่สนใจโครงการ สามารถเขารวมแสดง

ความคิดเห็น นําเสนอขอมูล ขอโตแยง หรือขอเสนอแนะที่เก่ียวของกับการดําเนินงานของโครงการ โดยโครงการได

อางอิงแนวทางการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม  

ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) พ.ศ. 2562 และแนวทางการรับฟง

ความคิดเห็นตามมาตรา 58 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 โดยมีข้ันตอนการดําเนินงาน 

แสดงดังรูปที่ 4.2-1 
 

Draft Version
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รายงานการประเมินผลกระทบสิง่แวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาต ิ

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อาํเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
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รูปที่ 4.2-1 ขั้นตอนการดําเนินงานดานการมีสวนรวมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

และสุขภาพ (EHIA) ที่สอดคลองตอดําเนินการตามแนวทางการรับฟงความคิดเห็นตามมาตรา 58 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

  

Draft Version
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รายงานการประเมินผลกระทบสิง่แวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาต ิ

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อาํเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
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 ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1) หนวยงานที่เกี่ยวของและผูมีสวนไดเสียมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะสําหรับไปใช

ประกอบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ (EHIA) และกําหนดมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

2) เกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันระหวางภาคสวนตางๆ ของสังคมในการพัฒนาโครงการผานกระบวนการ 

มีสวนรวมของประชาชนและการประชาสัมพันธ 

3) สรางภาพลักษณที่ดีตอกองทัพเรือ และสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

เนื่องจากเปนการแสดงความมุงม่ันตั้งใจที่จะดําเนินการพัฒนาโครงการในระยะตางๆ โดยใหมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สังคม และสุขภาพนอยที่สุด 

 พื้นท่ีศึกษาโครงการ 

ในการกําหนดขอบเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาจากขอบเขตพื้นที่ตางๆ ดังนี้   

1) ขอบเขตพื้นที่ศึกษาทางกายภาพ ครอบคลุมบริเวณสนามบินนานาชาติอูตะเภา และบริเวณพื้นที่โดยรอบ

จากแนวขอบสนามบินนานาชาติอูตะเภาไปทางดานทิศตะวันออกและทิศตะวันตกดานละ 6 กิโลเมตร และดานทิศเหนือ

และทิศใตดานละ 10 กิโลเมตร  

2) ขอบเขตการปกครองครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด ไดแก จังหวัดระยอง ประกอบดวยพื้นที่บางสวน 

ของอําเภอบานฉาง และอําเภอเมืองระยอง และจังหวัดชลบุรี ประกอบดวยพื้นที่บางสวนของอําเภอบางละมุง และสัตหีบ 

รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.4-1 และรูปที่ 4.4-1 

ตารางที่ 4.4-1 พื้นที่ดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนของโครงการแยกตามเขตการปกครอง 

จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน/ชุมชน 

1) ระยอง 1) บานฉาง 1) พลา 1) หมูท่ี 1 บานโกรกตะแบก 

   2) หมูท่ี 2 บาน กม.16 

   3) หมูท่ี 4 บานคลองทราย 

   4) หมูท่ี 5 บานพลา 

   5) ชุมชนอีสเทิรน - หนองมวง 

   6) หมูท่ี 6 บานตะกาด 

   7) หมูท่ี 7 บานคลองทรายใหม 

  2) สํานักทอน 1) หมูท่ี 1 บานสํานักทอน 

   2) ชุมชนสํานักทอน 1 

   3) ชุมชนสํานักทอน 2 

   4) ชุมชนสํานักทอน 3 

   5) หมูบานเพชรลดา 

   6) หมูบานชื่นสุข 

   7) หมูบานชื่นสุข  ซอยเทศบาล 25 

   8) หมูบานชื่นสุข ซอยเทศบาล 32 ก 

   9) หมูท่ี 2 บานชากหมาก 
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รายงานการประเมินผลกระทบสิง่แวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาต ิ

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อาํเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 4.4-1 พื้นที่ดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนของโครงการแยกตามเขตการปกครอง 

จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน/ชุมชน 

   10) หมูท่ี 3 บานสระแกว 

   11) ชุมชนสระแกว 1  

   12) ชุมชนสระแกว 2  

   13) หมู 4 บานคลองบางไผ 

   14) หมูบานรินสิริ 3 

   15) หมูบานรินสิริ 4 

   16) หมูบานชัยพฤกษวิลล  

   17) หมูบานปุณญพัฒน  

   18) หมูบานการบินคันทรีโฮม 

   19) หมูท่ี 5 บานยายรา 

   20) ชุมชนยายรา 1 

   21) ชุมชนยายรา 2 

   22) ชุมชนยายรา 3 

   23) หมู 6 บานเขาคลอก 

   24) ชุมชนเขาคลอก 1 

   25) ชุมชนเขาคลอก 2 

   26) หมูท่ี 7 บานหนองตะเคียน 

   27) หมู 8 บานเชิงเขา 

  3) บานฉาง 1) ชุมชนบานเนินกระปรอก 

   2) ชุมชนบานฉาง - พลา 

   3) ชุมชนวัดคีรีภาวนาราม   

   4) ชุมชนตะวันออกเนินกระปรอกประชุมมิตร  

   5) ชุมชนวัดบานฉาง 

   6) ชุมชนอีสเทิรน - หนองมวง 

   7) ชุมชนมิ่งมงคล  

   8) ชุมชนจ.คู      

   9) ชุมชนศูนยการคาวิรัตนพัฒนา 

   10) ชุมชนโดงดัง 

   11) ชุมชนรวมมิตร 

   12) ชุมชนสวนสุขภาพ 

   13) ชุมชนไทวา 

   14) ชุมชนดาวพิทักษ 

   15) ชุมชนฟาสีทอง    

   16) ชุมชนรวมชมวิวเนินกระปรอก  

   17) ชุมชนปกปองสถาบัน 

   18) ชุมชนเทพมงคล 

   19) ชุมชนมธุรส 

   20) ชุมชนสามัคคีนําชัย 

Draft Version
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รายงานการประเมินผลกระทบสิง่แวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาต ิ

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อาํเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 4.4-1 พื้นที่ดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนของโครงการแยกตามเขตการปกครอง 

จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน/ชุมชน 

   21) หมูท่ี 1 บานเนินกระปรอกบน 

   22) หมูท่ี 2 บานประชุมมิตร 

   23) หมูท่ี 3 บานเนินสําเหร 

   24) หมูท่ี 4 บานพยูน 

   25) หมูท่ี 6 บานเนินกระปรอกลาง 

   26) หมูท่ี 7 บานภูดรหวยมะหาด 

 2) เมืองระยอง 4) หวยโปง 1) ชุมชนซอยคีรี  

   2) ชุมชนชากลูกหญา - ฝงตะวันออก  

2) ชลบุร ี 3) บางละมุง 5) หวยใหญ 1) หมู 8 บานทุงละหาน 

   2) หมูท่ี 10 บานหนองซากแงว  

   3) หมู 11 บานมาบฟกทอง 

   4) หมูท่ี 13 บานหนองผกักูด 

   5) ชุมชนมาบฟกทอง 

 4) สัตหีบ 6) นาจอมเทียน 1) ชุมชนโรงสี 

   2) ชุมชนเขาชีจรรย 

  7) บางเสร 1) หมูท่ี 6 ชุมชนบานเขากระทิง 

   2) หมูท่ี 7 ชุมชนบานหนองหิน   

   3) หมูท่ี  11 ชุมชนบานโคงวันเพ็ญ 

  8) พลูตาหลวง 1) หมูท่ี 1 บานพลูตาหลวง) 

   2) หมูท่ี 2 บานขลอด  

   3) หมูท่ี 3 บานคลองไผ  

   4) หมูท่ี 4 บานคลองพลูตาหลวง  

   5) หมูท่ี 5 บานเขาบายศรี 

   6) หมูท่ี 6 บานเขาตะแบก  

   7) หมูท่ี 7 บานหนองหญานอย  

   8) ชุมชนเขาหมอน 

   9) หมูท่ี 8 บานหนองหญา  

  9) สัตหีบ 1) ชุมชนจุกเสม็ด หมูท่ี 2 

   2) ชุมชนดงตาล หมูท่ี 2 

  10) แสมสาร 1) หมูท่ี 1 บานชองแสมสาร 

   2) หมูท่ี 2 บานหนองน้ําเค็ม 

   3) หมูท่ี 3 บานหัวแหลม 

   4) หมูท่ี 4 บานหนองกระจง 

2 จังหวัด 4 อําเภอ 10 ตําบล 87 หมูบาน/ชุมชน 

หมายเหต ุ: รวบรวมขอมูลโดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท จํากัด, พ.ศ. 2563 
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คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 
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ที่มา : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท, พ.ศ. 2564 

รูปที่ 4.4-1 พื้นที่ดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนของโครงการจําแนกตามขอบเขตการปกครอง 
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คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 
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 การจําแนกผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder Identification) 

การกําหนดกลุมเปาหมายหรือกลุมผูมีสวนไดเสียที่มีความเก่ียวของกับการประเมินผลกระทบของโครงการ

ไดพิจารณาถึงลักษณะและขนาดของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการทั้งในระยะกอสราง และระยะ

ดําเนินการ ซึ่งพบวา กิจกรรมและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการพัฒนาโครงการสวนใหญจะเกิดขึ้นเฉพาะในพื้นที่

โครงการหรือพื้นที่บริเวณใกลเคียงโครงการ รวมถึงไดพิจารณากําหนดกลุมผูมีสวนไดเสียจากประเด็นดานบทบาท

หนาที่ความรับผิดชอบ และการเปนผูที่อาจไดรับผลกระทบจากโครงการ ทั้งนี้ สามารถจําแนกกลุมผูมีสวนไดเสีย 

ตามลักษณะของผลกระทบจากกิจกรรมโครงการไดดังตารางที ่4.5-1  

ตารางที่ 4.5-1 การวิเคราะหและจําแนกกลุมผูมีสวนไดเสียที่มีความเกี่ยวของกับผลกระทบจากโครงการกอสราง

ทางวิ่งและทางขับที่ 2 

ผลกระทบ 

จากกิจกรรมของโครงการ 
ลักษณะของผลกระทบ กลุมผูมีสวนไดเสีย 

ผลกระทบจากการดําเนินงานในระยะกอสราง มีกิจกรรมที่เกี่ยวของ ไดแก 

1. การรื้อยายสาธารณูปโภค 

- ระบบสาธารณูปโภคท่ีตอง

รื้อยาย 

- ขนาด และความสาํคัญ 

ของระบบ 

- ชวงเวลาที่รื้อยาย 

 อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศ 

 เสียง 

 ความสั่นสะเทือน 

 การจัดการของเสีย 

 การใชประโยชนที่ดิน 

 สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

(ประปา ไฟฟา สื่อสาร) 

 ระบบระบายน้ําและปองกันนํ้าทวม

เศรษฐกิจสังคม 

 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 ชุมชน วัด โรงเรียน สถานบริการสาธาณสุข  

(อยูในพื้นท่ีศึกษาระยะ 10 กิโลเมตร ในทิศเหนือ

และใต และระยะ 6 กิโลเมตร ในทิศตะวันออก

และตะวันตกของขอบเขตสนามบินนานาชาติ 

อูตะเภา) 

 หนวยงานดานสาธารณสุข ไดแก รพสต. และ

ศูนยบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ี รวมถึงโรงพยาบาล

ที่อยูใกลเคยีง 

 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง/ชลบุรี 

 หนวยงานความปลอดภัย ไดแกปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยจังหวัดระยอง/ชลบุรี กลุม อปพร. 

 กองทัพเรือ 

 บริษัท ทาอากาศยานอูตะเภา จํากัด 

2 การปรับถมพื้นที่ 

- แหลงดนิ/ทราย 

- ชนิดและคุณสมบัตดิิน/ทราย 

- กิจกรรมการปรับถมโดยใชรถ 

Backhole รถบดถนน ฯลฯ 

 สภาพภูมิประเทศ 

 อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศ 

 เสียง 

 ความสั่นสะเทือน 

 ทรัพยากรดิน 

 อุทกวิทยาน้ําผิวดิน 

 คุณภาพน้ําผิวดิน 

 คุณภาพน้ําทะเล 

 นิเวศวิทยาทางบก 

 นิเวศวิทยาทางน้ํา 

 การจัดการของเสีย 

 ระบบระบายน้ําและปองกันน้ําทวม 

 สาธารณสุข 

 ชุมชน วัด โรงเรียน สถานบริการสาธาณสุข  

(อยูในพื้นท่ีศึกษาระยะ 10 กิโลเมตร ในทิศเหนือ

และใต และระยะ 6 กิโลเมตร ในทิศตะวันออก

และตะวันตกของขอบเขตสนามบินนานาชาติ 

อูตะเภา) 

 หนวยงานดานสาธารณสุข ไดแก รพสต. และ

ศูนยบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ี รวมถึงโรงพยาบาล

ที่อยูใกลเคยีง 

 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดระยอง/

ชลบุรี / ทสม. / สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 13 

 หนวยงานความปลอดภัย ไดแกปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยจังหวดัระยอง/ชลบุรี กลุม อปพร. 

Draft Version
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รายงานการประเมินผลกระทบสิง่แวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาต ิ
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ตารางที่ 4.5-1 การวิเคราะหและจําแนกกลุมผูมีสวนไดเสียที่มีความเกี่ยวของกับผลกระทบจากโครงการกอสราง

ทางวิ่งและทางขับที่ 2 

ผลกระทบ 

จากกิจกรรมของโครงการ 
ลักษณะของผลกระทบ กลุมผูมีสวนไดเสีย 

 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 แหลงทองเที่ยวและทัศนีภาพ 

 แหลงโบราณคดีและประวัติศาสตร 

3 การขนสงวัสดอุุปกรณกอสราง/

ดินทราย/คนงาน 

- เสนทางการขนสง  

- ประเภทยานพาหนะท่ีใช 

- จํานวนเท่ียวขนสง 

- ชวงเวลาขนสง 

 อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศ 

 เสียง 

 ความสั่นสะเทือน 

 การคมนาคมขนสง 

 สาธารณสุข 

 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 แหลงทองเที่ยวและทัศนีภาพ 

 แหลงโบราณคดีและประวัติศาสตร 

 ชุมชน วัด โรงเรียน สถานบริการสาธาณสุข  

(อยูในพื้นท่ีศึกษาระยะ 10 กิโลเมตร ในทิศเหนือ

และใต และระยะ 6 กิโลเมตร ในทิศตะวันออก

และตะวันตกของขอบเขตสนามบินนานาชาติ 

อูตะเภา) 

 ชุมชนในเสนทางขนสง (ทางบก) 

 ชุมชนในเสนทางขนสง (ทางน้ํา) 

 หนวยงานดานสาธารณสุข ไดแก รพสต. และ

ศูนยบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ี รวมถึงโรงพยาบาล

ที่อยูใกลเคยีง 

 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดระยอง/

ชลบุรี / ทสม. / สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 13 

 หนวยงานดานคมนาคมทางบก ไดแก แขวงทางหลวง

ระยอง/ชลบุรี แขวงทางหลวงชนบทระยอง/ชลบุรี 

สถานีตํารวจที่มีพ้ืนที่รับผิดชอบในขอบเขตพื้นท่ี

ศึกษา และอาสาสมัครตํารวจบาน/อาสาจราจร 

 หนวยงานความปลอดภัย ไดแกปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยจังหวดัระยอง/ชลบุรี กลุม อปพร. 

 กองทัพเรือ 

 บริษัท ทาอากาศยานอูตะเภา จํากัด 

 หนวยงาน/สมาคมท่ีเกี่ยวของกับการเดินเรือ/

ประมง 

 หนวยงาน/สมาคมท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียว 

4 การสรางสํานักงานกอสราง

โครงการ 

- ตําแหนงสํานักงานกอสราง

โครงการ (Construction 

Office)  

- จํานวนคนงานกอสราง (ไม

พักอาศัย) 

- การจัดการ/ดูแลสํานักงาน

กอสรางโครงการ 

 อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศ 

 เสียง 

 ความสั่นสะเทือน 

 อุทกวิทยาน้ําผิวดิน 

 คุณภาพน้ําผิวดิน 

 คุณภาพน้ําทะเล 

 นิเวศวิทยาทางน้ํา 

 การจัดการของเสีย 

 สาธารณสุข 

 ชุมชน วัด โรงเรียน สถานบริการสาธาณสุข  

(อยูในพื้นท่ีศึกษาระยะ 10 กิโลเมตร ในทิศเหนือ

และใต และระยะ 6 กิโลเมตร ในทิศตะวันออก

และตะวันตกของขอบเขตสนามบินนานาชาติ 

อูตะเภา) 

 หนวยงานดานสาธารณสุข ไดแก รพสต. และ

ศูนยบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ี รวมถึงโรงพยาบาล 

ที่อยูใกลเคยีง 

 องคการปกครองสวยนทองถิ่น/หนวยงาน

รับผิดชอบในการจัดการขยะ/กากของเสีย 

Draft Version

Subject to changes and approval by the Government of Thailand



รายงานการประเมินผลกระทบสิง่แวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาต ิ

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อาํเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 4.5-1 การวิเคราะหและจําแนกกลุมผูมีสวนไดเสียที่มีความเกี่ยวของกับผลกระทบจากโครงการกอสราง

ทางวิ่งและทางขับที่ 2 

ผลกระทบ 

จากกิจกรรมของโครงการ 
ลักษณะของผลกระทบ กลุมผูมีสวนไดเสีย 

5 การกอสราง/การใชเครื่องจักร 

- ชนิดและประเภทเครื่องจักร  

- มาตรฐานการทํางาน 

 อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศ 

 เสียง 

 ความสั่นสะเทือน 

 สาธารณสุข 

 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดระยอง/

ชลบุรี / ทสม. / สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 13 

 หนวยงานความปลอดภัย ไดแกปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยจังหวดัระยอง/ชลบุรี กลุม อปพร. 

 กองทัพเรือ 

 บริษัท ทาอากาศยานอูตะเภา จํากัด 

5.1 การใชน้ําสําหรับอุปโภค -

บริโภค และกอสราง 

- แหลงน้ําใชสําหรับการ

กอสราง  

- แหลงน้ําใชสําหรับสํานักงาน

โครงการ 

- ปริมาณน้ําใช 

 คุณภาพน้ําผิวดิน 

 สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

(ประปา ไฟฟา สื่อสาร) 

 สาธารณสุข 

 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 กองทัพเรือ 

 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้า 

ภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) 

5.2 การใชไฟฟาสําหรับการกอสราง 

- แหลงไฟฟา 

- ความตองการใชไฟฟา 

 สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

(ประปา ไฟฟา สื่อสาร) 

 กองทัพเรือ 

 บริษัท บี.กริม พาวเวอร จํากัด (มหาชน) 

5.3 การจัดการน้ําเสีย/นํ้าทิ้ง 

- น้ําเสีย/นํ้าทิ้งจากสํานักงาน

กอสรางโครงการ  

- น้ําเสีย/นํ้าทิ้งจากการ

กอสราง 

 คุณภาพน้ําผิวดิน 

 คุณภาพน้ําใตดิน 

 คุณภาพน้ําทะเล 

 นิเวศวิทยาทางน้ํา 

 การจัดการของเสีย 

 สาธารณสุข 

 หนวยงานดานสิ่งแวดลอม ไดแก

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดระยอง/

ชลบุรี / ทสม. / สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 13 

 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงท่ี 1 และ 2 

5.4 การจัดการขยะมูลฝอย 

และกากของเสีย 

- ชนิด ปริมาณ และการ

จัดการขยะมูลฝอยจาก

สํานักงานกอสรางโครงการ  

 - ชนิด ปริมาณ และการ

จัดการขยะมูลฝอยจาก

กิจกรรมกอสราง 

 - ชนิด ปริมาณ และการ

จัดการกากของเสยี

อันตราย/ไมอันตรายจาก

สํานักงานกอสรางโครงการ  

 - ชนิด ปริมาณ และการ

จัดการกากของเสยี

 คุณภาพน้ําผิวดิน 

 คุณภาพน้ําใตดิน 

 คุณภาพน้ําทะเล 

 นิเวศวิทยาทางน้ํา 

 การจัดการของเสีย 

 สาธารณสุข 

 ชุมชน วัด โรงเรียน สถานบริการสาธาณสุข  

(อยูในพื้นท่ีศึกษาระยะ 10 กิโลเมตร ในทิศเหนือ

และใต และระยะ 6 กิโลเมตร ในทิศตะวันออก

และตะวันตกของขอบเขตสนามบินนานาชาติ 

อูตะเภา 

 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดระยอง/

ชลบุรี / ทสม. / สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 13 

 หนวยงานดานสาธารณสุข ไดแก รพสต. และ

ศูนยบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ี รวมถึงโรงพยาบาล

ที่อยูใกลเคยีง 

 องคการปกครองสวยนทองถิ่น/หนวยงาน

รับผิดชอบในการจัดการขยะ/กากของเสีย 

Draft Version
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รายงานการประเมินผลกระทบสิง่แวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาต ิ

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อาํเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 4.5-1 การวิเคราะหและจําแนกกลุมผูมีสวนไดเสียที่มีความเกี่ยวของกับผลกระทบจากโครงการกอสราง

ทางวิ่งและทางขับที่ 2 

ผลกระทบ 

จากกิจกรรมของโครงการ 
ลักษณะของผลกระทบ กลุมผูมีสวนไดเสีย 

อันตราย/ไมอันตรายจาก

กิจกรรมกอสราง 

6 การทดสอบทางวิ่งและทางขับที่ 2 

- ตรวจสอบความแข็งแรงของ

ทางวิ่งและทางขับ 

 เสียง 

 ความสั่นสะเทือน 

 ชุมชน วัด โรงเรียน สถานบริการสาธาณสุข  

(อยูในพื้นท่ีศึกษาระยะ 10 กิโลเมตร ในทิศเหนือ

และใต และระยะ 6 กิโลเมตร ในทิศตะวันออก

และตะวันตกของขอบเขตสนามบินนานาชาติ 

อูตะเภา) 

 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดระยอง/

ชลบุรี / ทสม. / สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 13 

 กองทัพเรือ 

 บริษัท ทาอากาศยานอูตะเภา จํากัด 

 สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย 

 หนวยงานความปลอดภัย ไดแกปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยจังหวัดระยอง/ชลบุรี กลุม อปพร. 

ผลกระทบจากการดําเนินงานในระยะดําเนินการ มีกิจกรรมที่เกี่ยวของ ไดแก 

กิจกรรมเกี่ยวกับอากาศยาน (Aircraft Activities) 

1 การเขาจอด (Taxing) และ 

การจอดการทดสอบการบิน 

- ประเภทและจํานวน

เที่ยวบิน (พลเรือน  

ราชการ MRO ) 

- ตารางการบิน 

- เสนทางการบิน 

- มลสารทางอากาศจากการ

เผาไหมของเครื่องยนต

อากาศยาน ไดแก CO NOx 

SOx และ VOCs (สะสม+

เขตอุตสาหกรรม) 

- มลพิษทางเสียงและลมหมุน

ปลายปกจากการขึ้น-ลงของ

อากาศยาน 

- อุบัติเหตุ/อุบัติภัย 

 อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศ 

 เสียง 

 ความสั่นสะเทือน 

 นิเวศวิทยาทางบก 

 นิเวศวิทยาทางน้ํา 

 การจัดการของเสีย 

 การใชประโยชนที่ดิน 

 เศรษฐกิจสังคม 

 การโยกยายและการทดแทน

ทรัพยสิน 

 สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย 

 แหลงทองเที่ยวและทัศนีภาพ 

 แหลงโบราณคดีและประวัติศาสตร 

 ชุมชน วัด โรงเรียน สถานบริการสาธาณสุข  

(อยูในพื้นท่ีศึกษาระยะ 10 กิโลเมตร ในทิศเหนือ

และใต และระยะ 6 กิโลเมตร ในทิศตะวันออก

และตะวันตกของขอบเขตสนามบินนานาชาติ 

อูตะเภา) 

 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด /  

ทสม. / สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 13 

 กองทัพเรือ 

 บริษัท ทาอากาศยานอูตะเภา จํากัด 

 สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย 

 หนวยงานความปลอดภัย ไดแกปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยจังหวดัระยอง/ชลบุรี กลุม อปพร. 

กิจกรรมภาคพ้ืน (Ground Support Equipment and Auxillary Power Unit) 

1 การจราจรและการปฏิบัติงาน

ภายในเขตปฏิบัติการบิน 

(Airside) 

 อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศ 

 เสียง 

 การจัดการของเสีย 

 ชุมชน วัด โรงเรียน สถานบริการสาธาณสุข  

(อยูในพื้นท่ีศึกษาระยะ 10 กิโลเมตร ในทิศเหนือ

และใต และระยะ 6 กิโลเมตร ในทิศตะวันออก

Draft Version
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รายงานการประเมินผลกระทบสิง่แวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาต ิ

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อาํเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 4.5-1 การวิเคราะหและจําแนกกลุมผูมีสวนไดเสียที่มีความเกี่ยวของกับผลกระทบจากโครงการกอสราง

ทางวิ่งและทางขับที่ 2 

ผลกระทบ 

จากกิจกรรมของโครงการ 
ลักษณะของผลกระทบ กลุมผูมีสวนไดเสีย 

- การขนสงผูโดยสาร 

- การขนสงสินคา 

- การใหบริการภาคพื้น

สําหรับอากาศยาน 

 สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

(ประปา ไฟฟา สื่อสาร) 

 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

และตะวันตกของขอบเขตสนามบินนานาชาติ 

อูตะเภา) 

 ชุมชนในเสนทางขนสง (ทางบก) 

 หนวยงานดานสาธารณสุข ไดแก  

รพสต. และศูนยบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ี  

รวมถึงโรงพยาบาลที่อยูใกลเคียง 

2 การบํารุงรักษาอากาศยาน

(Aircraft Maintenance) 

- การซอมบํารุง 

- การทดสอบเครื่องยนต 

- การทําความสะอาดอากาศยาน 

 อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศ 

 เสียง 

 คุณภาพน้ําผิวดิน 

 คุณภาพน้ําทะเล 

 นิเวศวิทยาทางน้ํา 

 การจัดการของเสีย 

 สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

(ประปา ไฟฟา สื่อสาร) 

 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 แขวงทางหลวงระยอง/ชลบุรี  

 แขวงทางหลวงชนบทระยอง/ชลบุรี 

 หนวยงานดานคมนาคมทางบก ไดแก สถานีตํารวจ

ที่มีพื้นท่ีรับผิดชอบในขอบเขตพื้นที่ศึกษา และ

อาสาสมัครตํารวจบาน/อาสาจราจร 

 หนวยงานความปลอดภัย ไดแกปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยจังหวดัระยอง/ชลบุรี กลุม อปพร. 

 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้าภาค

ตะวันออก จํากัด (มหาชน) (East Water) 

 บริษัท บี.กริม พาวเวอร จํากัด (มหาชน) 

3 การขนสงและกักเก็บน้ํามัน

เชื้อเพลิง 

- ชนิด ปริมาณ และ 

คุณสมบัติของน้ํามัน 

เชื้อเพลิง  

- การขนสง   

- ความเปนพิษ อันตราย 

  รายแรง และมาตรการ 

  ความปลอดภัย 

 อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศ 

 เสียง 

 คุณภาพน้ําผิวดิน 

 คุณภาพน้ําทะเล 

 นิเวศวิทยาทางน้ํา 

 การคมนาคมขนสง 

 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 ชุมชน วัด โรงเรียน สถานบริการสาธาณสุข  

(อยูในพื้นท่ีศึกษาระยะ 10 กิโลเมตร ในทิศเหนือ

และใต และระยะ 6 กิโลเมตร ในทิศตะวันออก

และตะวันตกของเขตสนามบินอูตะเภา) 

 ชุมชนในเสนทางขนสง (ทางบก) 

 หนวยงานดานสาธารณสุข ไดแก รพสต. และ

ศูนยบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ี รวมถึงโรงพยาบาล

ที่อยูใกลเคยีง 

 แขวงทางหลวงระยอง/ชลบุรี  

 แขวงทางหลวงชนบทระยอง/ชลบุรี 

 หนวยงานดานคมนาคมทางบก ไดแก สถานีตํารวจ

ที่มีพื้นท่ีรับผิดชอบในขอบเขตพื้นที่ศึกษา  

และอาสาสมัครตํารวจบาน/อาสาจราจร 

 หนวยงานความปลอดภัย ไดแก ปองกันและ

บรรเทาสาธารณภยัจังหวัดระยอง/ชลบรุี กลุม อปพร. 

 บริษัท ทาอากาศยานอูตะเภา จํากัด 

 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงท่ี 1 และ 2 

กิจกรรมอาคารผูโดยสาร (Terminal) 

1 การคมนาคมของผูโดยสารและ

การขนสง 

 อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศ 

 เสียง 

 ชุมชน วัด โรงเรียน สถานบริการสาธาณสุข  

(อยูในพื้นท่ีศึกษาระยะ 10 กิโลเมตร ในทิศเหนือ

Draft Version
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ตารางที่ 4.5-1 การวิเคราะหและจําแนกกลุมผูมีสวนไดเสียที่มีความเกี่ยวของกับผลกระทบจากโครงการกอสราง

ทางวิ่งและทางขับที่ 2 

ผลกระทบ 

จากกิจกรรมของโครงการ 
ลักษณะของผลกระทบ กลุมผูมีสวนไดเสีย 

- การเดินทางของผูโดยสาร 

- การขนสงสินคา 

- การเดินทางของพนักงาน 

 การจัดการของเสีย 

 การคมนาคมขนสง 

 เศรษฐกิจสังคม 

 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

และใต และระยะ 6 กิโลเมตร ในทิศตะวันออก

และตะวันตกของขอบเขตสนามบินนานาชาติ 

อูตะเภา) 

 ชุมชนในเสนทางขนสง (ทางบก) 

 หนวยงานดานสาธารณสุข ไดแก รพสต. และ

ศูนยบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ี รวมถึงโรงพยาบาล

ที่อยูใกลเคยีง 

 แขวงทางหลวงระยอง/ชลบุรี  

 แขวงทางหลวงชนบทระยอง/ชลบุรี 

 หนวยงานดานคมนาคมทางบก ไดแก สถานีตํารวจ

ที่มีพื้นท่ีรับผิดชอบในขอบเขตพื้นที่ศึกษา และ

อาสาสมัครตํารวจบาน/อาสาจราจร 

 หนวยงานความปลอดภัย ไดแก ปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง/ชลบุรี กลุม อปพร. 

2 การใชน้ําเพื่อการอุปโภค-

บริโภคของสนามบิน 

- แหลงและปริมาณนํ้าใช

สําหรับทําความสะอาด 

- แหลงและปริมาณนํ้าใช

สําหรับพนักงาน (ที่เพิ่มขึ้น) 

 สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

(ประปา ไฟฟา สื่อสาร) 

 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้าภาค

ตะวันออก จํากัด (มหาชน) (East Water) 

3 การจัดการนํ้าเสีย/น้ําทิ้งของ

สนามบิน 

- น้ําจากการทําความสะอาด 

- น้ําเสียจากพนักงาน  

(ที่เพิ่มขึ้น) 

- น้ําเสียจากอากาศยาน 

- น้ําเสียจากอาคารผูโดยสาร 

 คุณภาพน้ําผิวดิน 

 คุณภาพน้ําทะเล 

 นิเวศวิทยาทางน้ํา 

 สาธารณสุข 

 ครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพประมงในพ้ืนที่ศึกษา 

 หนวยงานดานสิ่งแวดลอม ไดแก

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดระยอง/

ชลบุรี / ทสม. / สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 13 

 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงท่ี 1 และ 2 

4 การระบายน้ําและปองกันน้ํา

ทวมของสนามบิน 

- ความเพียงพอของระบบ

ระบายน้ํา 

- มาตรการปองกันน้ําทวม/ 

ระบบพื้นท่ีปดลอม 

 อุทกวิทยาน้ําผิวดิน 

 ระบบระบายน้ําและปองกันนํ้าทวม 

 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดระยอง/

ชลบุรี / ทสม. / สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 13 

 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงท่ี 1 และ 2 

5 การใชไฟฟาของสนามบิน 

- แหลงไฟฟา 

- ความตองการใชไฟฟา 

 เศรษฐกิจสังคม  บริษัท บี.กริม พาวเวอร จํากัด (มหาชน) 
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ตารางที่ 4.5-1 การวิเคราะหและจําแนกกลุมผูมีสวนไดเสียที่มีความเกี่ยวของกับผลกระทบจากโครงการกอสราง

ทางวิ่งและทางขับที่ 2 

ผลกระทบ 

จากกิจกรรมของโครงการ 
ลักษณะของผลกระทบ กลุมผูมีสวนไดเสีย 

6 การจัดการขยะ/กากของเสีย

ของสนามบิน 

- ปริมาณ และการจัดการ 

- ขีดความสามารถของการ

จัดการขยะ 

 การจัดการของเสีย 

 เศรษฐกิจสังคม 

 สาธารณสุข 

 ชุมชน วัด โรงเรียน สถานบริการสาธาณสุข  

(อยูในพื้นท่ีศึกษาระยะ 10 กิโลเมตร ในทิศเหนือ

และใต และระยะ 6 กิโลเมตร ในทิศตะวันออก

และตะวันตกของขอบเขตสนามบินนานาชาติ 

อูตะเภา) 

 ชุมชนโดยรอบท่ีพักคนงาน 

 หนวยงานดานสาธารณสุข ไดแก  

รพสต. และศูนยบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ี  

รวมถึงโรงพยาบาลที่อยูใกลเคียง 

 องคการปกครองสวนทองถิ่น/หนวยงานรับผิดชอบ

ในการจัดการขยะ/กากของเสีย 

7 การจางพนักงาน 

- จํานวนพนักงาน (ท่ีเพ่ิมขึ้น) 

- สัดสวนการรับคนในพื้นท่ี

เขาทํางาน 

 เศรษฐกิจสังคม  ชุมชน วัด โรงเรียน สถานบริการสาธาณสุข  

(อยูในพื้นท่ีศึกษาระยะ 10 กิโลเมตร ในทิศเหนือ

และใต และระยะ 6 กิโลเมตร ในทิศตะวันออก

และตะวันตกของขอบเขตสนามบินนานาชาติ 

อูตะเภา) 

 ชุมชนโดยรอบท่ีพักคนงาน 

 หนวยงานดานสาธารณสุข ไดแก รพสต. และ

ศูนยบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ี รวมถึงโรงพยาบาล

ที่อยูใกลเคยีง  

 หนวยงานควบคุมแรงงาน ไดแก 

- สํานักงานแรงงานจังหวัดระยอง 

- สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

จังหวัดระยอง 
 

นอกจากนี้ ไดจําแนกผูมีสวนไดเสียโดยยึดหลักการรวมผูที่เก่ียวของไวใหมากที่สุด (Inclusiveness) โดย

จากกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและบทบาทของผูมีสวนเก่ียวของในแตละขั้นตอน สามารถแบงผูมีสวน

เก่ียวของในขั้นตอนการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ออกเปน 7 กลุม ตามแนวทางของสํานักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2562 แสดงดังตารางที่ 4.5-2 ประกอบดวย 

1) ผูไดรับผลกระทบ ไดแก 

 กลุมผูเสียประโยชน เปนกลุมที่ไดรับผลกระทบจากโครงการในดานลบทั้งทางตรงและทางออม 

 กลุมผูไดรับผลประโยชน เปนกลุมที่ไดรับผลกระทบจากโครงการในดานบวกทั้งทางตรงและทางอัอม 

2) ผูที่รับผิดชอบจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ไดแก 
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 เจาของโครงการ ในที่นี้อาจหมายถึงหนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนที่เปนผูดําเนิน

โครงการ ซึ่งรวมถึง กรณีการรวมทุนระหวางภาครัฐและภาคเอกชน โดยในโครงการนี้ คือ 

กองทัพเรอื และสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

 ผูจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย คือ บริษัท 

ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด ทั้งนี้ เจาของโครงการและผูจัดทํา

รายงานฯ จะตองดําเนินการรวมกันในทุกขั้นตอนของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

3) ผูที่ทําหนาที่พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ไดแก 

 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ในฐานะฝายเลขานุการของ

คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (คชก.) หรือ

หนวยงานของรัฐ ตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (กก.วล.) มอบหมายใหปฏบิัติหนาที่แทน  

 คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (คชก.) และ/

หรือคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (กก.วล.)  

 ผูที่มีหนาที่ตัดสินใจอนุมัติอนุญาตโครงการ เชน คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี และหนวยงานของรัฐ 

หรือเจาหนาทีผู่มีอํานาจอนุญาตตามกฎหมาย 

4) หนวยงานราชการในระดับตาง ๆ ทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาคและทองถิ่น ที่เกี่ยวของ เชน สํานักงาน

สิ่งแวดลอมภาค สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนตน 

5) องคกรเอกชนดานการคุมครองสิ่งแวดลอม องคกรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และนักวิชาการอิสระ 

 องคกรเอกชนดานการคุมครองสิ่งแวดลอม ที่ข้ึนทะเบียนกับกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมหรือ

องคกรชุมชนที่สนใจและทํางานดานสิ่งแวดลอม หรือองคกรพัฒนาเอกชน หรือกลุมองคกรตางๆ 

ที่อยูในเขตพ้ืนที่หรือเขาไปใชประโยชนในพื้นที่ 

 สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่อยูภายในพื้นที่ศกึษา หรือบรเิวณใกลเคยีง 

 นักวิชาการอิสระรวมทั้งผูเซี่ยวชาญเฉพาะดาน และนักวิชาการตางๆ 

6) สื่อมวลชน ทั้งในระดับทองถิ่นและสวนกลาง ซึ่งมีบทบาทในการนําเสนอขอมูลขาวสารเก่ียวกับโครงการ 

ผลกระทบของโครงการและความกาวหนาในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม  

7) ประชาชนทั่วไป ที่สนใจและมีความตองการเขามามีสวนรวม 

ทั้งนี้ ในการจําแนกผูมีสวนไดเสียของโครงการ ไดพิจารณาตามผลกระทบจากโครงการที่สําคัญคือ 

ผลกระทบทางเสียง การกําหนดพื้นที่ไดรับผลกระทบทางเสียง กําหนดจากการไดรับผลกระทบทางเสียง ดานการ

รบกวน โดยประเมินจาก Noise Exposure Forcast หรือ NEF เปนวิธีการมาตรฐานซึ่งใชสําหรับการประเมินเสียงที่

ถูกกําหนดมาเพื่อใชในการทํานายคาระดับการรบกวนตอมนุษย 

สําหรับพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบดานเสียงจากอากาศยาน ที่แสดงเปนคา NEF ซึ่งมีลักษณะเปนเสนหรือแนว 

บนแผนที่ของทาอากาศยานและพื้นที่ โดยรอบทาอากาศยาน “สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
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และสิ่งแวดลอม” (พ.ศ.2550) ไดกําหนดหลักเกณฑการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการทาอากาศยาน โดยใช 

เสนทํานายระดับเสียงจากโครงการ (NEF) การแบงพื้นที่ของผลกระทบดานเสียงโดยใชคา NEF เปนเกณฑกําหนดไวดังนี ้

(1) ถาพื้นที่ใดมีคา NEF ≥ 40 จัดวามีเสียงรบกวนรุนแรง และตองดําเนินการเจรจาขอซื้อที่ดินหรือจาย

คาชดเชย 

(2) ถาพื้นที่ใดมีคา NEF อยูในชวง 30 - 35 และชวง 35 - 40 จัดวามีเสียงรบกวนจากอากาศยานมาก 

และจะตองมีมาตรการแกไข 

(3) ถาพื้นที่ใดมีคา NEF < 30 จัดวาพื้นที่นั้นไมมีผลกระทบดานเสียงจากอากาศยาน 

เชนเดียวกับเกณฑการปองกันและชดเชยผลกระทบดานเสียงสนามบินสุวรรณภูมิตามมติ ครม. วันที่  

29 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 โดย NEF 30 – 40 ใหสนับสนุนงบประมาณการปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสรางและ  

NEF ≥ 40 ใหเจรจาซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสราง กรณีที่ไมประสงคจะขายจะตองมีการสนับสนุนและปรับปรุงหรือติดตั้ง

อุปกรณลดผลกระทบดานเสียง 

ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ ไดพิจารณากลุมผูไดรับผลกระทบ โดยใชเกณฑการปองกันและชดเชยผลกระทบ

ดานเสียงสนามบินสุวรรณภูมิตามมติ ครม. วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 โดยแบงเปน 3 กลุม เสนเสียงตาม

แบบจําลองทางคณิตศาสตร ไดแก NEF ≥ 40 NEF 30 - 40 และ NEF < 30 ถึงขอบเขตพื้นที่ศึกษา 
 

ตารางที่ 4.5-2 กลุมผูมีสวนไดเสียในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

กลุมผูมีสวนไดเสีย กลุมยอย รายละเอียดกลุมยอย 
1. ผูรับผลกระทบ 

- กลุมผูเสียผลประโยชน 

 

1.1 ผูนําชุมชน และประชาชนท่ี

อาศัยอยูในพื้นท่ีเสนเสียง 

NEF ≥ 40   

ตําบลสํานักทอน (บางสวนของพ้ืนท่ีหมูบาน) 

1. หมูท่ี 3 บานสระแกว  

2. หมูท่ี 4 บานคลองบางไผ 

1.2 ผูนําชุมชน และประชาชนท่ี

อาศัยอยูในพื้นท่ีเสนเสียง 

NEF 30 - 40  

ตําบลสํานักทอน (บางสวนของพ้ืนท่ีหมูบาน) 

1. หมูท่ี 1 สาํนักทอน 

2. หมูท่ี 2 ชากหมาก 

3. หมูท่ี 3 บานสระแกว 

4. หมูท่ี 4 บานคลองบางไผ 

5. หมูท่ี 5 ยายรา 

6. หมูท่ี 6 เขาคลอก 

7. หมูท่ี 7 หนองตะเคียน 

8. หมูท่ี 8 บานเชิงเขา 

ตําบลพลูตาหลวง 

9. หมูท่ี 5 เขาบายศร ี

ตําบลหวยใหญ 

10. หมูท่ี 11 บานมาบฟกทอง 

11. หมูท่ี 13 บานหนองผกักูด 

1.3 ผูนําชุมชน และประชาชน 

ที่อาศัยอยูในพ้ืนท่ีเสนเสียง 

NEF < 30 ถึงขอบเขตพื้นที่

ศึกษาไปทางดานทิศ

ตะวันออก และทิศตะวันตก

ตําบลพลา 

1. หมูท่ี 1 โกรกตะแบก  

2. หมูท่ี 2 กม. 16  

3. หมูท่ี 3 กม.18 

4. หมูท่ี 4 คลองทรายใหม 

Draft Version

Subject to changes and approval by the Government of Thailand



รายงานการประเมินผลกระทบสิง่แวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาต ิ

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อาํเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 4-16 
 

ตารางที่ 4.5-2 กลุมผูมีสวนไดเสียในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

กลุมผูมีสวนไดเสีย กลุมยอย รายละเอียดกลุมยอย 
ดานละ 6 กิโลเมตร และ

ดานทิศเหนือและทิศใต 

ดานละ 10 กิโลเมตร 

5. หมูท่ี 5 ตําบลพลา 

6. หมูท่ี 6 ตะกาด 

7. หมูท่ี 7 บานคลองทรายพัฒนา 

 ตําบลสํานักทอน (บางสวนของพ้ืนท่ีหมูบาน) 

8. หมูท่ี 1 สาํนักทอน 

9. หมูท่ี 2 ชากหมาก 

10. หมูท่ี 3 บานสระแกว   

11. หมูท่ี 4 คลองบางไผ 

12. หมูท่ี 5 ยายรา 

13. หมูท่ี 6 เขาคลอก 

14. หมูท่ี 7 หนองตะเคียน 

15. หมูท่ี 8 บานเชิงเขา 

 ตําบลบานฉาง 

เทศบาลตําบลบานฉาง 

16. หมูท่ี 1 แผนดินไท 

17. ชุมชนแผนดินไท 

18. หมูท่ี 2 ประชุมมิตร 

19. ชุมชนประชุมมิตร 

20. ชุมชนลอเกวียน 

21. ชุมชนสี่กั๊ก 

22. หมูท่ี 3 บานเนินสําเหร 

23. ชุมชนเนินสําเหร 1 

24. ชุมชนเนินสําเหร 2 

25. หมูท่ี 4 พยูน 

26. ชุมชนพยูน 1 

27. ชุมชนพยูน 2 

28. ชุมชนพยูน 3 

29. ชุมชนพยูน 4 

30. หมู 6 เนินกระปรอก 

31. ชุมชนเนินกระปรอก 1 

32. ชุมชนเนินกระปรอก 2 

33. หมูท่ี 7 ภูดรหวยมะหาด 

34. ชุมชนภูดร 

35. ชุมชนหวยมะหาด 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

  

  

  ตําบลหวยโปง 

36. ชุมชนซอยคีรี 

37. ชุมชนชากลูกหญา 

38. ชุมชนวัดชากลูกหญา 

  ตําบลหวยใหญ 

39. หมูท่ี 7 บานหวยขวาง 

40. หมูท่ี 10 บานหนองซากแงว 
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ตารางที่ 4.5-2 กลุมผูมีสวนไดเสียในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

กลุมผูมีสวนไดเสีย กลุมยอย รายละเอียดกลุมยอย 
  41. หมูท่ี 11 บานมาบฟกทอง 

42. หมูท่ี 13 บานหนองผกักูด 

  ตําบลนาจอมเทียน 

43. หมูท่ี 1 นาจอมเทียน 

44. หมูท่ี 2 น้ําเมา 

45. หมูท่ี 3 หินวง 

46. หมูท่ี 5 หนองจับเตา 

47. หมูท่ี 6 โรงสี 

48. หมูท่ี 7 ตําบลนาจอมเทียน 

49. หมูท่ี 8 วัดเขาบําเพ็ญบุญ 

  ตําบลบางเสร 

50. หมูท่ี 3 เนินสามัคคี 

51. หมูท่ี 5 เกล็ดแกว 

52. หมูท่ี 6 เขากระทิง 

53. หมูท่ี 7 หนองหิน 

54. หมูท่ี 8 ชุมชนรวม 8 พัฒนา 

55. หมูท่ี 9 ศาลพอแก 

56. หมูท่ี 10 หวยลกึ 

  57. หมูท่ี 11 โคงวันเพ็ญ 

ตําบลพลูตาหลวง 

58. หมูท่ี 1 พลูตาหลวง 

59. หมูท่ี 2 ขลอด 

60. หมูท่ี 3 คลองไผ 

61. หมูท่ี 4 คลองพลูตาหลวง 

62. หมูท่ี 5 เขาบายศรี 

63. หมูท่ี 6 เขาตะแบก 

64. หมูท่ี 7 หนองหญานอย 

65. หมูท่ี 8 หนองหญา 

  

  

  

  

  

  

  

  ตําบลสัตหีบ 

66. หมูท่ี 1 บานตลาดสัตหีบ 

67. หมูท่ี 2 บานตลาดสัตหีบ 

68. หมูท่ี 3 บานยางงาม 

69. หมูท่ี 4 บานเตาถาน 

70. หมูท่ี 5 บานปายุบ 

71. หมูท่ี 6 บานหนองระกํา 

72. หมูท่ี 7 บานรมฤดี 

73. หมูท่ี 8 บานคลองกานดา 

  ตําบลแสมสาร 

74. หมูท่ี 1 ชองแสมสาร 

75. หมูท่ี 2 หนองน้ําเค็ม 

76. หมูท่ี 3 หัวแหลม 

77. หมูท่ี 4 หนองกระจง 
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ตารางที่ 4.5-2 กลุมผูมีสวนไดเสียในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

กลุมผูมีสวนไดเสีย กลุมยอย รายละเอียดกลุมยอย 
 1.2 กลุมประมงเรือเลก็ที่อยู

ใกลเคียงท่ีตั้งโครงการ 

1. กลุมประมงเรือเล็กพื้นบานบานพยูน 

2. กลุมประมงเรือเล็กพื้นบานพลาอูตะเภาสามัคคี 

3. กลุมประมงเรือเล็กพื้นบานหาดพลา บานพลา 

4. กลุมอนุรักษประมงสามัคคีบานพลา 

1.3 พ้ืนที่ออนไหว 

- โรงเรียนในพื้นท่ีศึกษา 

ของโครงการ 

1. โรงเรียนบานเขาหวยมะหาด 

2. โรงเรียนบานฉางกาญจนกุลวิทยา 

3. โรงเรียนวัดเนินกระปรอก 

4. โรงเรียนวัดบานฉาง 

5. โรงเรียนวัดประชุมมิตรบํารุง 

6. โรงเรียนอนุบาลชนบทพัฒนา 

7. โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล 

8. โรงเรียนนานาชาติการเดนอีสเทิรนซีบอรด 

9. โรงเรียนบานคลองทราย 

10. โรงเรียนบานคลองบางไผ 

11. โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม 

12. โรงเรียนวัดพลา 

13. โรงเรียนบานกม. 5 

14. โรงเรียนบานขลอด 

15. โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา 

16. โรงเรียนบานเขาบายศร ี

17. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ตําบลพลูตาหลวง 

18. โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค 

19. วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช 

20. โรงเรียนพัฒนาเวชบริหารธุรกิจ 

21. โรงเรียนวัดชากหมาก 

22. โรงเรียนวัดสมบูรณาราม 

23. โรงเรียนวัดสระแกว 

24. โรงเรียนวัดสํานักกะทอน 

25. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลสํานักทอน 

26. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสํานักทอน 

27. โรงเรียนสัจจศึกษา 

28. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แสงสองหลา 

29. โรงเรียนชุมชนบานชองแสมสาร 

30. โรงเรียนบานมาบฟกทอง 

31. โรงเรียนผูรู ญสส.80 

32. โรงเรียนบานเขาชีจรรย 

33. โรงเรียนบานพยูน 
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ตารางที่ 4.5-2 กลุมผูมีสวนไดเสียในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

กลุมผูมีสวนไดเสีย กลุมยอย รายละเอียดกลุมยอย 

- ศาสนสถานในพ้ืนที่ศกึษา

ของโครงการ 

34. วัดเขาชีจรรย 

35. คริสตจักรความหวังบานฉาง 

36. วัดชลธาราม (พยูน) 

37. วัดเนินกระปรอก 

38. วัดบานฉาง 

39. วัดประชุมมิตรบํารุง 

40. วัดภูดรน่ิมเสนาะ 

41. คริสตจักรไครสตเชิชบานฉาง 

42. คริสตจักรบานฉาง 

43. วัดคลองทราย 

44. วัดครีภีาวนาราม 

45. วัดพลา 

46. วัดเขาบายศรีสันติธรรม 

47. วัดรังสีสุนทร 

48. วัดราษฎรสามัคคี 

49. สํานักสงฆปาขันติอุดมธรรม 

50. สํานักวิปสสนาเวฬุอัมพวัน 

51. วัดชากหมาก 

52. วัดพุทธนิมิต 

53. วัดสมบูรณาราม 

54. วัดสระแกว 

55. วัดสาํนักกะทอน 

56. วัดสวุรรณรังสรรค 

57. วัดชองแสมสาร 

58. วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ 

59. วัดมินิมาตร 

60. วัดทุงโปรง 

- สถานพยาบาลในพ้ืนที่

ศึกษาของโครงการ 

61. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสํานักทอน 

62. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานเขาครอก 

63. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานคลองบางไผ 

64. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานชากหมาก 

65. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานสระแกว 

66. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลยายรา 

67. โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม 

68. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชนตําบลบานชองแสมสาร 

69. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลพลา 

70. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานพยูน 

71. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานโคงวันเพ็ญ 

- กลุมผูไดรับ

ผลประโยชน 

1.5 บริษัทสายการบินภายใน

และภายนอกประเทศ 

1. บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 

2. บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

3. บริษัท ไทยแอรเอเชีย จาํกัด 
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ตารางที่ 4.5-2 กลุมผูมีสวนไดเสียในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

กลุมผูมีสวนไดเสีย กลุมยอย รายละเอียดกลุมยอย 
4. บริษัท ไทย ไลออน เมนทารี จํากัด 

5.  บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) 

1.6 สถานประกอบการดานการ

ทองเที่ยว 

1. อีสเทิรนสตารกอลฟ 

2. สวนนงนุชพัทยา 

1.7 สถานประกอบการเอกชน 1. บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออก จํากัด 

(มหาชน)  

2. บริษัท บีกริม พาวเวอร จํากัด (มหาชน) 

3. บริษัท ไทยนิปปอน สตีล แอนด ซูมิคิน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 

2. หนวยงานที่

รับผิดชอบจัดทํา

รายงานการ

ประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

หนวยงานท่ีศึกษา 

ดานสิ่งแวดลอม 

เจาของโครงการ 

กองทัพเรือ 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

บริษัทที่ปรึกษา 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด  

(ยูเออี) 

3. หนวยงานพิจารณา

รายงานการ

ประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

 1. สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) 

2. คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอมดานโครงสรางพื้นฐานทางบกและอากาศ 

3. สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย 

4. หนวยงานราชการ 

ในระดับตางๆ  

ที่เกี่ยวของ 

4.1 หนวยงานราชการสวนกลาง 1. กรมทาอากาศยาน 

2. สถาบันการบินพลเรือน 

3. สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

4. การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

5. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)  

6. สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.)  

7. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

8. บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด 

9. สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

10. กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 

11. กรมควบคุมมลพิษ 

12. กรมอนามัย 

13. กรมควบคุมโรค 

14. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

 15. กรมอุทกศาสตร กองทัพเรือ 

16. กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

17. กรมธุรกิจพลังงาน 

18. สํานักงานเจาทาภูมิภาคที่ 6 

19. สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 13 (ชลบุรี) 

20. สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 9 (ชลบุรี) 

21. ฐานทัพเรือสัตหีบ 

22. สํานักงานศุลกากรภาคที่ 1 

23. ดานศุลกากรมาบตาพุด 
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4. หนวยงานราชการ 

ในระดับตางๆ  

ที่เกี่ยวของ (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 หนวยงานราชการ 

สวนภูมิภาค 

 

1. ผูวาราชการจังหวัดระยอง  

2. สํานักงานจังหวัดระยอง 

3. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดระยอง 

4. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง 

5. สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดระยอง 

6. สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง 

7. สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จังหวัดระยอง 

8. สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง 

9. สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดระยอง 

10. สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง 

11. สํานักงานสวัสดกิารและคุมครองแรงงานจังหวัดระยอง 

12. สํานักงานประมงจังหวัดระยอง 

13. สํานักงานเกษตรจังหวัดระยอง 

14. สํานักงานพลังงานจังหวัดระยอง 

15. สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 

16. สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดระยอง 

17. การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานระยอง (ระยอง-จันทบุรี) 

18. สํานักงานแรงงานจังหวัดระยอง 

19. สํานักงานธนารักษพื้นท่ีระยอง 

20. สํานักงานที่ดินจังหวัดระยอง 

21. แขวงการทางระยอง 

22. แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดระยอง 

23. สํานักงานขนสงจังหวัดระยอง 

24. สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง 

25. องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

26. สถานีตํารวจภูธรจังหวัดระยอง 

27. สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง 

28. สํานักงานเจาทาภูมิภาคสาขาระยอง 

29. ศูนยความปลอดภัยแรงงานพ้ืนท่ี 7 

 

  30. ศูนยพัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมจังหวัดระยอง 

31. เครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

หมูบาน จังหวัดระยอง 

32. ผูวาราชการจังหวัดชลบุรี 

33. สํานักงานจังหวัดชลบุรี 

34. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดชลบุรี 

35. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 

36. สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดชลบุรี 

37. สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี 

38. สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดชลบุรี 

39. สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี 

40. สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดชลบุรีสํานักงานปองกัน 
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ตารางที่ 4.5-2 กลุมผูมีสวนไดเสียในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

กลุมผูมีสวนไดเสีย กลุมยอย รายละเอียดกลุมยอย 
4. หนวยงานราชการ 

ในระดับตางๆ  

ที่เกี่ยวของ (ตอ) 

 และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี 

41. สํานักงานสวัสดกิารและคุมครองแรงงานจังหวัดชลบุรี 

42. สํานักงานประมงจังหวัดชลบุรี 

43. สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดชลบุรี 

44. สํานักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี 

45. สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 

46. สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดชลบุรี 

47. สํานักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี 

48. สํานักงานธนารักษพื้นท่ีชลบุรี 

49. สํานักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี 

50. แขวงการทางชลบุรีที่ 1 

51. แขวงการทางชลบุรีที่ 2 

52. สํานักงานแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี 

53. สํานักงานขนสงจังหวัดชลบุรี 

54. สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุร ี

55. องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 

56. สถานีตํารวจภูธรจังหวัดชลบุรี 

57. สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี 

58. เครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

หมูบาน จังหวัดชลบุรี 

 4.3 หนวยงานราชการทองถิ่น 1. อําเภอเมืองระยอง 

2. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองระยอง 

3. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองระยอง 

4. สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองระยอง 

5. สํานักงานประมงอําเภอเมืองระยอง 

6. สถานีตํารวจภูธรเมืองระยอง 

  7. อําเภอบานฉาง 

8. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานฉาง 

9. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอบานฉาง 

10. สํานักงานเกษตรอําเภอบานฉาง 

11. สํานักงานประมงอําเภอบานฉาง 

12. สถานีตํารวจภูธรอําเภอบานฉาง 

13. อําเภอบางละมุง 

14. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบางละมุง 

15. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอบางละมุง 

16. สํานักงานเกษตรอําเภอบางละมุง 

17. สํานักงานประมงอําเภอบางละมุง 

18. สถานีตํารวจภูธรบางละมุง 

19. อําเภอสัตหีบ 

20. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสัตหีบ 

21. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอสัตหีบ 
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กลุมผูมีสวนไดเสีย กลุมยอย รายละเอียดกลุมยอย 
  22. สํานักงานเกษตรอําเภอสัตหีบ 

23. สํานักงานประมงอําเภอสัตหีบ 

24. สถานีตํารวจภูธรพลูตาหลวง 

25. สํานักงานเทศบาลตําบลพลา 

26. สํานักงานเทศบาลตําบลสํานักทอน 

27. องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอน 

28. สํานักงานเทศบาลตําบลบานฉาง 

  29. สํานักงานเทศบาลเมืองบานฉาง 

30. สํานักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด 

31. สํานักงานเทศบาลตําบลหวยใหญ 

32. สํานักงานเทศบาลตําบลเขาชีจรรย 

33. สํานักงานเทศบาลตําบลเกล็ดแกว 

34. องคการบริหารสวนตําบลพลูตาหลวง 

35. สํานักงานเทศบาลเมืองสัตหีบ 

36. สํานักงานเทศบาลตําบลเขตรอุดมศักดิ ์

37. องคการบริหารสวนตําบลแสมสาร 

38. โรงพยาบาลบานฉาง 

39. โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

40. โรงพยาบาลสัตหีบ (กม.10) 

41. อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานเทศบาลตาํบลหวยใหญ  

42. อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานเทศบาลตาํบลนาจอมเทียน  

43. อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานเทศบาลตาํบลบางเสร 

44. อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานองคการบริหารสวนตําบล 

พลูตาหลวง 

45. อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานเทศบาลเมอืงสัตหีบ

อาสาสมัคร 

46. สาธารณสุขประจําหมูบานองคการบริหารสวนตําบลแสมสาร 

47. อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานองคการบริหารสวนตําบล 

สํานักทอน 

48. อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานเทศบาลเมืองมาบตาพุด  

49. อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานเทศบาลตาํบลบานฉาง  

50. อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานเทศบาลตาํบลพลา  

51. ศูนยฝกศึกษาบุคลากรดานปโตรเลียมและพลังงานทหาร 

จังหวัดระยอง 

 4.4 หนวยงานรัฐวิสาหกิจ 1. การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดระยอง 

2. การประปาสวนภูมิภาค สาขาระยอง 

3. การประปาสวนภูมิภาค สาขาบานฉาง 

4. การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 2 ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี 

5. การประปาสวนภูมิภาค สาขาชลบุรี 

6. บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 

7. บริษัท สนามบินนานาชาติอูตะเภา จํากัด 
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ตารางที่ 4.5-2 กลุมผูมีสวนไดเสียในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

กลุมผูมีสวนไดเสีย กลุมยอย รายละเอียดกลุมยอย 
5. องคการเอกชนดาน 

สิ่งแวดลอม องคกร

พัฒนาเอกชน

สถาบันการศกึษา 

และนักวิชาการอิสระ 

5.1 องคการเอกชนดาน

สิ่งแวดลอม องคกรพัฒนา

เอกชน 

1. หอการคาจังหวัดระยอง 

2. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 

3. หอการคาจังหวัดชลบุรี 

4. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 

5. สมาคมธุรกิจการทองเที่ยวจังหวัดระยอง 

6. สมาคมสงเสริมการทองเท่ียวและสิ่งแวดลอมมาบตาพุด - บานฉาง 

7. มูลนิธิองคการพิทักษความปลอดภัยทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมโลก 

8. สมาคมผูประกอบการธุรกิจการบิน (AOC) 

9. สมาคมการขนสงทางอากาศระหวางประเทศ 

10. สมาคมธุรกิจการทองเที่ยว (ATTA) 

  11. สมาคมธุรกิจทองเที่ยวภายในประเทศ (ADT) 

12. สมาคมธุรกิจการทองเที่ยวจังหวัดระยอง 

13. สมาคมแหลงทองเท่ียวชลบุรี 

14. สมาคมประมงระยอง 

15. สมาคมประมงชลบุรี 

16. สมาคมประมงแสมสาร  

17. ชมรมรักษทะเลแสมสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 สถาบันการศกึษา 1. วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด 

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

วิทยาเขตระยอง 

3. วิทยาลัยสารพัดชางระยอง 

4. มหาวิทยาลัยบูรพา 

5. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา 

6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

7. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

8. วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช 

9. วิทยาลัยเทคโนโลยีจอมเทียนบริหารธรุกิจ 

10. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยพัทยา 

6. สื่อมวลชน 

 

สื่อมวลชน 

 

1. เคเบิล ชลบุรี เน็ทเวริค 

2. บริษัท ฟลิทเน็ต เวอรด จํากัด 

3. หางหุนสวนจํากัด บานอําเภอจอมเทียน เคเบ้ิลทีว ีเอ็กซเพรส 

4. สถานีวิทยุกระจายเสยีงแหงประเทศไทย 

5. สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ ส.ทร. 5 สัตหีบ 

6. สถานีวิทยุ อสมท. จังหวัดชลบุรี (พัทยา) 

7. สถานีวิทยุ อสมท. จังหวัดระยอง FM 96.75 Mhz 

8. สถานีวิทยุกระจายเสยีงแหงประเทศไทย (สวท.จังหวัดระยอง) 

9. สถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. ระยอง 

10. หนังสือพิมพทองถิ่น เสียงเมืองชล 

11. หนังสือพิมพขาวระยอง 

12. หนังสือพิมพระยองโพสต 
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ตารางที่ 4.5-2 กลุมผูมีสวนไดเสียในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

กลุมผูมีสวนไดเสีย กลุมยอย รายละเอียดกลุมยอย 
13. หนังสือพิมพสยามเนชั่น 

14. หนังสือพิมพไทยรัฐ บานเมือง 

15. หนังสือพิมพเดลินิวส 

16. หนังสือพิมพมติชน คม ชัดลึก ASTV ผูจัดการออนไลน 

17. หนังสือพิมพไทยโพสต 

18. หนังสือพิมพขาวสด 

19. หนังสือพิมพสํานักขาวไทย 

20. สมาคมนักขาวระยอง 

21. สมาคมหนังสือพิมพและสื่อมวลชนจังหวัดระยอง 

22. ชมรมผูสื่อขาวสวนกลาง 

23. ชมรมนักขาวภูมิภาคหนังสือพิมพวิทยุโทรทัศน จังหวัดระยอง 

24. สมาคมครอบครัวขาว ระยอง 

7. ประชาชนท่ัวไป ประชาชนท่ีสนใจโครงการ ประชาชนในพ้ืนท่ีใกลเคยีงและผูท่ีสนใจ 
 

 รูปแบบการดําเนินงานการมีสวนรวมของประชาชน 

สําหรับรูปแบบและการดําเนินงาน ไดปฏิบัติตามแนวทางการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการ

จัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(สผ.) พ.ศ. 2562 ซึ่งมีกระบวนการมีสวนรวมและรับฟงความคิดเห็น ดังนี้ 

1) ผูที่รับผิดชอบจัดทํารายงานฯ จะตองเขาพื้นที่โครงการเพื่อเตรียมการกอนการรับฟงความคิดเห็น 

(Preparation Process) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 

1.1) เตรียมความพรอมของชุมชนโดยใหขอมูลกับประชาชน (Public Information) ในประเด็น

รายละเอียดโคงการ และกติกาการับฟงความคิดเห็นของโครงการโดยเนนการสื่อสารในรูปแบบ 

ที่ประชาชนสามารถเขาใจไดงาย เชน การจัตทําเปน Infographic คลิปดีโอสั้นๆ แผนพับ ปาย

ประชาสัมพันธ เปนตน เพื่อใหไดขอมูลครบถวนและเพียงพอตอการแสดงความเห็น 

1.2) วิเคราะหผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder Analysis) เพ่ือกําหนดรูปแบบการมีสวนรวมที่เหมาะสม 

กับผูมีสวนไดเสียแตละกลุม (Stakeholder Engagement) 

1.3) ปรึกษาหารือเก่ียวกับวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบการจัดรับฟงความเห็นที่เหมาะสมกับบริบท 

ของพื้นที่ 

2) ผูที่รับผิดชอบจัดทํารายงานฯ ตองดําเนินการตามกระบวนการการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

อยางนอย 3 ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

2.1) การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่หนึ่ง : เปนการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นเพ่ือกําหนด

ขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม รวมทั้งรายละเอียดโครงการ และการ

ประเมินทางเลือกโครงการ เพื่อใหประชาชน ผูมีสวนไดเสีย และหนวยงานที่เก่ียวของไดเขามา 

มีสวนรวมในการนําเสนอประเด็นหวงกังวลและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม  

มีวัตถุประสงคเพ่ือใหขอมูลกับประชาชนและหนวยงานที่เก่ียวของ เก่ียวกับรายละเอียดโครงการ
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ที่จะเกิดข้ึนและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางออม รวมทั้งขอบเขตการศึกษาและ

การประเมินทางเลือก อีกทั้งยังเปนการนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการรับฟงความคิดเห็น

มาใชประกอบการศึกษา และการจัดทํารายงานฯ ใหครบถวน ทั้งนี้ การจัดเวทีรบัฟงความคิดเห็น

ของประชาชนครั้งที่หนึ่งดําเนินการเปนไปตามหลักเกณฑที่ สผ. กําหนด 

2.2) การรับฟงความคิดเห็นของประชาขนครั้งที่สอง : เปนการจัดรับฟงความคิดเห็นในข้ันตอนการ

ประเมินและจัดทํารายงานฯ มีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดการมีสวนรวม รวมทั้งรับฟงความคิดเห็น

และขอหวงกังวลของกลุมเปาหมายหลักอยางรอบดาน ทั้งนี้ การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

ครั้งที่สองดําเนินการเปนไปตามหลักเกณฑที่ สผ. กําหนด โดยไดดําเนินการเก็บรวมรวมขอมูล 

โดยวิธีดังตอไปนี้ 

 การประชุมระดับตัวแทนของกลุมบุคคลที่เก่ียวของหรือมีสวนไดเสีย โดยการสัมภาษณเชิงลึก 

(In-depth  interview)  

 การประชุมกลุม (Group Discussion) 

 การสนทนากลุม (Focus group)  

 การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนโดยแบบสอบถาม (Survey by Questionnaires) 

2.3) การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่สาม : เปนการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นเพ่ือทบทวน 

รางรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และมาตรการติตตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม มีวัตถุประสงคเพื่อใหประชาชนผูมีสวนไดเสีย 

และหนวยงานที่เก่ียวของไดตรวจสอบความถูกตอง และความครบถวนสมบูรณของรางรายงานฯ 

รวมถึงนําเสนอขอมูล ขอเท็จจริงและขอคิดเห็นเพิ่มเติม ตอรางรายงานฯ ดังกลาว เพื่อใหประชาชน 

มีความมั่นใจในรางรายงานและมาตรการฯ ทั้งนี้ ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากการรับฟง 

ความคิดเห็นใหนํามาปรับปรุงรางรายงานฯ และมาตรการฯ และจะตองผนวกไวเปนสวนหนึ่งของ

รายงานฯ สําหรับสําหรับโครงการขนาดใหญและซับซอนอาจจะตองมีการรับฟงความคิดเห็นในวง

กวาง โดยอาจพิจารณาใชเทคนิคการมีสวนรวมอื่น ๆ ที่เหมาะสม ทั้งนี้ การจัดเวทีรบัฟงความคิดเห็น

ของประชาชนครั้งที่สามดําเนินการเปนไปตามหลักเกณฑที่ สผ. กําหนด 

สรุปกระบวนการรับฟงความคิดเห็นกรณีโครงการที่ตองทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ 

อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง (EHIA) แสดงดังรูปที่ 4.6-1 และตารางที่ 4.6-1 
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ที่มา : แนวทางการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการจัดทาํรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) พ.ศ. 2562 

รูปที่ 4.6-1 แผนผังกระบวนการรับฟงความคิดเห็นกรณีโครงการที่ตองทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการ กิจการหรือการดําเนินการที่อาจ 

มีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง (EHIA) 
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ตารางที่ 4.6-1 สรุปขั้นตอนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียในกระบวนการประเมินผลกระทบสิง่แวดลอมและสุขภาพของโครงการฯ ตามประกาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

หลักเกณฑและแนวทาง ชวงเวลา รายละเอียดการดําเนินการ ความสอดคลองกับประกาศฯ 
การเตรียมความพรอมของชุมชนโดยใหขอมูลกับประชาชน 
1) เตรียมความพรอมของชุมชนโดยใหขอมูลกับประชาชน 

ในประเด็นรายละเอียดโคงการ และกติกาการับฟง 
ความคิดเห็นของโครงการโดยเนนการสื่อสารในรูปแบบ
ที่ประชาชนสามารถเขาใจไดงาย เชน การจัดทําเปน 
Infographic คลิปดีโอสั้นๆ แผนพับ ปาย
ประชาสัมพันธ เปนตน เพ่ือใหไดขอมูลครบถวน 
และเพียงพอตอการแสดงความเห็น 

ระหวางวันที่ 30 
พฤษภาคม - 11 

มิถุนายน พ.ศ. 2562 

เปนการดําเนินงานโครงการในขั้นตอนแรกของการศกึษาจําเปนอยางยิ่งที่จะตอง 
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารโครงการไปสูกลุมเปาหมายที่เปนผูบริหาร
หนวยงานระดับสูง ระดับจังหวัดและระดับทองถิ่น รวมถึงองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นที่เกี่ยวของกับโครงการไดรับรูและเขาใจขอมูลการศกึษาของ
โครงการ หารือเกี่ยวกับรูปแบบการมีสวนรวมของประชาชน รวมถึงขอรับทราบ
ความคิดเห็น ขอเสนอแนะตอโครงการ ในรูปแบบการพบปะเพ่ือใหขอมูล
เบื้องตนและปรึกษาหารือ เพ่ือใหการดําเนินงานโครงการมีการวางแผน
สอดคลองกับแผนงานการบริหารพ้ืนท่ีศึกษา กอนจะดําเนินการปรึกษาหารือ 
ในรายละเอียดความกาวหนาของโครงการตอไป นอกจากนี้ ยังเพ่ิมเติม 
การดําเนินการเพ่ือเตรียมความพรอมของชุมชนโดยใหขอมูลกับประชาชน 
 ในประเด็นรายละเอียดโครงการ และกติกาการรับฟงความคิดเห็น 
ของโครงการ ผานรูปแบบและวิธีการในการสื่อสารท่ีประชาชนเขาใจไดงาย 
อาทิ แผนพับประชาสัมพันธ เปนตน 

สอดคลอง  
เนื่องจากมีการเตรียมความพรอม

ของชุมชนโดยใหขอมูลกับ
ประชาชนผานแผนพับ

ประชาสัมพันธ 

การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 เพื่อกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 
1) ตองแจงใหผูมีสวนไดเสียทราบ ไมนอยกวา 30 วัน 

กอนวันจัดเวทีรับฟงความคดิเห็น โดยแจงใหทราบ
ผานทางชองทางการสื่อสาร ไมนอยกวา 3 ชองทาง 
เพื่อใหผูมีสวนไดเสียที่สนใจสามารถเตรียมตัวเขารวม
ไดอยางทั่วถึง 

ดําเนินการตั้งแตวันที่  
4 มิถุนายน พ.ศ. 2562  

และมีผลตอเนื่องไป
จนถึงวันท่ี 3 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2562 

เปนการแจงใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
และผูมีสวนไดเสียทราบ ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันจัดเวทีรับฟงความคดิเห็น 
โดยแจงใหทราบผานทางชองทางการสื่อสาร ไมนอยกวา 3 ชองทาง ดังนี้ 

- การแจงสํานักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
และผูมีสวนไดเสียทราบ เปนการแจงใหทราบถึงกําหนดการจัดเวทีรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน  
รวม 7 ชองทาง ไดแก 1) หนังสอืเชิญ 2) ปายประชาสัมพันธ 3) โปสเตอร
ประชาสัมพันธ 4) เว็บไซต 5) สถานีวิทยุทองถิ่น 6) หนังสอืพิมพทองถิ่น 
และ 7) รถกระจายเสียงประชาสัมพันธ 

สอดคลอง  
เนื่องจาก 

- มีการแจงการประชุมลวงหนา 
30 วัน  

- แจงผานชองทางการสื่อสาร
สาธารณะ 7 ชองทาง 

 

2) ตองเปดเผยเอกสารโครงการลวงหนา ไมนอยกวา 15 วัน 
กอนวันจัดเวทีรับฟงความคิดเห็น โดยระบุถึง 
ความเปนมา ความจําเปน กระบวนการ และแนวทาง 

ดําเนินการตั้งแตวันท่ี 
19 มิถุนายน พ.ศ. 
2562 ถึงวันท่ี 3 

เปดเผยเอกสารโครงการใหผูมีสวนเกี่ยวของและสาธารณชนพิจารณาลวงหนา
ไมนอยกวา 15 วัน กอนการจัดเวทีฯ โดยผานชองทางตางๆ รวม 3 ชองทาง 
ดังนี้ 

สอดคลอง  
เนื่องจาก 

- เปดเผยเอกสารโครงการ
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คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง  

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 4-29 
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

หลักเกณฑและแนวทาง ชวงเวลา รายละเอียดการดําเนินการ ความสอดคลองกับประกาศฯ 
ในการดําเนินโครงการ รวมถึงนําเสนอขอมูลเบ้ืองตน
เก่ียวกับปจจัยที่อาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  
รางขอเสนอการกําหนดขอบเขต และแนวทางการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม เพ่ือใหผูมีสวนเกี่ยวของ
และสาธารณชนพิจารณา โดยผานทางชองทาง 
การสื่อสารไมนอยกวา 3 ชองทาง ทั้งนี้ ควรเปนชองทาง 
การสื่อสารเชนเดียวกับการแจงใหผูมีสวนไดเสียทราบ
กําหนดการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

กรกฎาคม พ.ศ. 2562 - หนังสือนําสงเอกสารโครงการถึง สผ. และกลุมผูมีสวนไดเสยี 

- ปดประกาศหรือจัดวางเอกสารโครงการยังหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ 
สถานพยาบาล องคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูนําชุมชนในเขตพ้ืนท่ี
ศึกษาของโครงการ รวม 47 แหง 

- เว็บไซต สามารถดาวนโหลดเอกสารโครงการไดผานทางเว็บไซต 
www. ehia-utprw2.com พรอมทั้งแสดงรายละเอียดของชองทาง 
ในการเปดเผยเอกสารโครงการในเว็บไซตดังกลาวขางตน เชนกัน 

ลวงหนา 15 วัน  
- ผานชองทางการสื่อสาร

สาธารณะ 3 ชองทาง 
 

3) จัดระบบการลงทะเบียนเพื่อใหประชาชน ผูมีสวน 
ไดเสีย และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ซึ่งมีความประสงค 
ที่จะใหความเห็นในการกําหนดขอบเขตและแนว
ทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สามารถ
ลงทะเบียนลวงหนาไดโดยสะดวก 

ตั้งแตวันที่ 5 มิถุนายน 
ถึงวันท่ี 1 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2562 

จัดระบบลงทะเบียนลวงหนาเพื่อใหประชาชน ผูมีสวนไดเสียและหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของแจงความประสงคในการเขารวมเวทีฯ ไดลวงหนา ผานชองทางตางๆ 
ดังนี้ 1) ทางโทรศัพท/โทรสาร 2) ทางอีเมล และ 3) สงแบบตอบรับทาง
ไปรษณีย  

สอดคลอง 
เนื่องจากมีการจัดระบบ

ลงทะเบียนลวงหนา 

4) การจัดกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
และผูมีสวนไดเสีย ตองจัดชวงเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือให
ผูมีสวนเกี่ยวของและสาธารณชนไดนําเสนอประเด็น
หวงกังวล ขอมูลที่เกี่ยวของ และนําเสนอแนวทาง 
ในการประเมินผลกระทบดานส่ิงแวดลอม 
ตามระยะเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ ผูที่รับผิดชอบ 
จัดทํารายงานฯ ตองรับฟงความเห็นใหครบถวน 

วันพฤหัสบดีท่ี 4 
กรกฎาคม พ.ศ. 2562  
เวลา 08.30-12.35 น.

(กําหนดการตาม 
สถานการณจริง) 

ดําเนินการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 1 เพื่อกําหนดขอบเขต
และแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ในวันพฤหัสบดีท่ี 4 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2562 ณ หองแกรนดบอลรูม 1-3 โรงแรมภูริมาศ บีช แอนด สปา อําเภอ 
บานฉาง จังหวัดระยอง เพ่ือนําเสนอความเปนมา รายละเอียดของโครงการ 
ขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสขุภาพ และการ
ประเมินทางเลือกโครงการ รวมถึงเพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูมี
สวนไดเสยีและประชาชนจนหมดขอคําถาม มีผูเขารวมประชุมท้ังหมด 333 คน  
มีผูตอบแบบประเมินจํานวนทั้งสิ้น 236 คน จากผูเขารวมประชุมจํานวน 309 คน 
(ไมรวมเจาของโครงการ และกลุมบริษัทที่ปรึกษา) 

สอดคลอง 
จัดกระบวนการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย 

โดยจัดชวงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือให
ผูมีสวนเกี่ยวของและสาธารณชน

ไดนําเสนอประเดน็หวงกังวล 
ตอขอบเขตและแนวทางการ

ประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
จนหมดขอคําถาม 

5) ภายหลังการจัดเวทีรับฟงความคดิเห็นฯ จะตองเปด
ชองทางในการรับฟงความคดิเห็นอยางตอเนื่อง  
ไมนอยกวา 15 วัน โดยตองมีชองทางการสื่อสาร 
อยางนอย 3 ชองทาง ท้ังนี้ ควรเปนชองทางการสื่อสาร 
เชนเดียวกับการแจงใหผูมีสวนไดเสียทราบกําหนดการ 

ตั้งแตวันที่ 5-19 
กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

เปดรับฟงความคิดเห็นตอโครงการภายหลังจากจัดเวทีรับฟงความคดิเห็นฯ  
อยางตอเน่ืองเปนเวลาไมนอยกวา 15 วัน ตั้งแตวันที่ 5 ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2562 ผานชองทางตางๆ 5 ชองทาง ไดแก 1) ไปรษณีย 2) โทรศัพท  
3) โทรสาร และ 4) อีเมล 

สอดคลอง 
เนื่องจากภายหลังการจัดเวที  

ไดเปดรับฟงความคิดเห็นตอเนื่อง 
เปนเวลา 15 วัน ผาน 4 ชองทาง 
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

หลักเกณฑและแนวทาง ชวงเวลา รายละเอียดการดําเนินการ ความสอดคลองกับประกาศฯ 
จัดเวทีรับฟงความคดิเห็นของประชาชน 

6) ใหผูที่รับผิดชอบจัดทํารายงานฯ สรุปความคิดเห็น
ของผูมีสวนเก่ียวของและสาธารณชนพรอมท้ัง 
คําชี้แจง และนําเสนอขอบเขตและแนวทางการประเมิน 
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม เพื่อเผยแพรแกสาธารณซน 
รวมทั้งนําไปประกอบการจัดทํารายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ชวงวันท่ี 1-2 สิงหาคม  
พ.ศ. 2562 

สรุปรายงานการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียในการ
กําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 
โดยระบุประเด็นหวงกังวล ขอเสนอแนะตอขอบเขตและแนวทางการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ พรอมคําชี้แจง โดยเผยแพรผานชองทาง
ตางๆ รวม 3 ชองทาง ดังนี้ 

- หนังสือนําสงเอกสารโครงการถึง สผ. และกลุมผูมีสวนไดเสยี 

- ปดประกาศหรือจัดวางเอกสารโครงการยังหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ 
สถานพยาบาล องคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูนําชุมชนในเขตพ้ืนท่ี
ศึกษาของโครงการ รวม 47 แหง 

- เว็บไซต สามารถดาวนโหลดเอกสารโครงการไดผานทางเว็บไซต 
www. ehia-utprw2.com พรอมทั้งแสดงรายละเอียดของชองทาง 
ในการเปดเผยเอกสารโครงการในเว็บไซตดังกลาวขางตน เชนกัน 

สอดคลอง  
เนื่องจากไดมีการจัดทํารายงานฯ 

สรุปความคดิเห็นของผูมีสวน
เกี่ยวของและสาธารณชนพรอมทั้ง
คําชี้แจง และเผยแพรแกสาธารณซน 

รวมทั้งนําไปประกอบการจัดทํา
รายงานการประเมินผลกระทบ

สิง่แวดลอม 

การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ในขั้นตอนการประเมินและจัดทํารายงานฯ 

 ใหผูที่รับผิดชอบจัดทํารายงานฯ เปดเผยขอเท็จจริง 
ที่เก่ียวกับโครงการหรือกิจการท่ีกําลังดําเนินการจัดทํา
รายงานฯ โดยจะตองมีขอมูลอยางนอยดังตอไปน้ี 
- ขอมูลเกี่ยวกับประเภท ขนาด กําลังการผลิต 

และขนาดพ้ืนท่ีของโครงการหรือกิจการ ขอมูล
เกี่ยวกับมลพิษในดานตางๆ ที่จะเกิดขึ้นจาก 
การดําเนินโครงการหรือกิจการและขอมูล
รายละเอียดท่ีมีนัยสําคัญอื่นๆ รวมถึงขอมูล
เกี่ยวกับปจจัยที่อาจมีผลกระทบ 

- ระยะเวลาที่คาดวาจะสามารถเริ่มดําเนินโครงการ 
หรือกิจการ 

- ชื่อเจาของโครงการหรือหนวยงานท่ีมีอํานาจในการ

เริ่มตั้งแตวันที่  
20 พฤศจิกายน  

พ.ศ. 2562 ถึงเสรจ็สิ้น
กิจกรรมการรับฟง

ความคิดเห็นครั้งท่ี 2 

ดําเนินการเปดเผยขอเท็จจริงท่ีเกี่ยวกับโครงการ ดังน้ี 

- การสงหนังสอืแจงอยางเปนทางการ  

- การติดตั้งปายประชาสมัพันธ (Cutout) ขนาด 3x5 เมตร จํานวน 10 แหง 

- การปดโปสเตอรประชาสัมพันธ จํานวน 47 แหง 

- เว็บไซต www.ehia-utprw2.com 

สอดคลอง  
เนื่องจากมีการเปดเผยขอเท็จจริง
เกี่ยวกับโครงการ ตามขอกําหนด 
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

หลักเกณฑและแนวทาง ชวงเวลา รายละเอียดการดําเนินการ ความสอดคลองกับประกาศฯ 
อนุมัติหรืออนุญาตตามกฎหมายหมายเลขโทรศพัท 
และสถานท่ีติดตอเพ่ือขอรับขอมูลเพิ่มเติม  

- วัน เวลา และสถานที่ท่ีจะมีการรับฟงความคิดเห็น 
ของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย 

- ปายแสดงขอมูลตามรายละเอียดขางตน จะตอง
มีสถานท่ีตั้งและขนาดท่ีประชาชนและผูมีสวน 
ไดเสียสามารถเขาถึงและอานขอมูลไดโดยสะดวก 

 ในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมี 
สวนไดเสีย ใหผูที่รับผิดชอบจัดทํารายงานฯ แสดงชื่อ
โครงการหรือกิจการ วัตถุประสงค เปาหมาย และ
ประเด็นที่จะมีการสํารวจหรือรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนและผูมีสวนไดเสียใหชัดเจนโดยประเด็นที่จะ
สํารวจแตละประเดน็จะตองสอดคลองกับรายละเอียด
ของโครงการหรือกิจการน้ันๆ ดวย 

- มีการแสดงรายละเอียด เชน ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมายและประเด็น 
ที่มีการสํารวจหรือรับฟงความคดิเห็นของประชาชนในแผนปายประชาสัมพันธ 
เอกสารประกอบการสํารวจความคิดเห็น (Flip Chart) และเอกสารประชาสัมพันธ 
โครงการ ชุดที่ 2 รวมถึงการแนะนําโครงการในชวงเริ่มตนของการประชุม 

สอดคลอง  
เนื่องจากมีการแสดงรายละเอียด
เกี่ยวกับโครงการ ประกอบการ
สํารวจและรับฟงความคดิเห็น 

 ในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนได
เสยี ควรใหความสําคัญกับการเก็บรวบรวมขอมูลและ
การศึกษา ทําความเขาใจถึงวิถีชีวิตและสภาพแวดลอม
ของชุมชนในพ้ืนที่ท่ีอาจไดรับผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
จากการดําเนินโครงการหรือกิจการดังกลาว 

ชวงเดือนสิงหาคม ถึง  
ตุลาคม พ.ศ. 2563 

 

ในการสํารวจและรับฟงความคิดเห็นฯ ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลและ
การศึกษา ดังนี้ 

- ทําการรวบรวมขอมูลพื้นฐานของชุมชนท้ังทางดานวิถีชีวิตและสภาพแวดลอม 
ของชุมชนในพื้นที่ศึกษาเพื่อจัดทําแผนงานการสํารวจกอนลงเก็บขอมูล 
ในภาคสนาม 

- ทําการเก็บรวบรวมขอมูล ศึกษาถึงวิถีชีวิต และสภาพแวดลอมของชุมชน 
ที่แทจริง 

สอดคลอง  
เนื่องจากไดทําการรวบรวมขอมูล

และศึกษาตามขอกําหนด 
 

 ในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวน
ไดเสีย ผูท่ีรับผิดชอบจัดทํารายงานฯ อาจทําโดยวิธี
ดังตอไปนี้ 
- การสมัภาษณรายบุคคล 

- ชวงที่ 1 ชวงวันท่ี  
26 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2564 ถึงวันท่ี  
15 มีนาคม พ.ศ. 2563 

ในการสํารวจและรับฟงความคิดเห็นฯ ดําเนินการโดยวิธีการตางๆ ดังน้ี 

- การสมัภาษณเชิงลึก 
ดําเนินการสัมภาษณเชิงลึกกับหนวยงานราชการ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และหนวยงานเอกชนที่เกี่ยวของหรืออาจไดรับผลกระทบจาก
โครงการ โดยวิธีการสัมภาษณรายบุคคลหรือรายกลุมรวม 82 หนวยงาน 

สอดคลอง  
เนื่องจากไดทําการสํารวจและรับ
ฟงความคิดเห็นฯ โดยวิธีตางๆ 
ตามแนวทางการมีสวนรวม 

ของประชาชน ในกระบวนการ
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

หลักเกณฑและแนวทาง ชวงเวลา รายละเอียดการดําเนินการ ความสอดคลองกับประกาศฯ 
- การแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย ทางโทรสาร 

ทางระบบเครือขายสารสนเทศหรือทางอื่นใด 
ที่เหมาะสม 

- การเปดโอกาสใหประชาชนและผูมีสวนไดเสียรับ
ขอมูลและแสดงความคดิเห็นตอหนวยงานของรัฐ
ที่รับผิดชอบโครงการ 

- การสนทนากลุมยอย 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
- การประชุมระดับตัวแทนของกลุมบุคคล 

ที่เกี่ยวของหรือมีสวนไดเสีย 

- ชวงที่ 2* วันที่ 6-13 
มิถุนายน พ.ศ. 2563 

* เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงผล
การศึกษาดานเสียงของ
โครงการ จึงดําเนินการ
สํารวจและรับฟงความ
คิดเห็นฯ ใหครอบคลุม 

- การประชุมกลุม/สนทนากลุม 
ดําเนินการประชุมกลุมกับผูนําชุมชนและประชาชน ในพ้ืนท่ี NEF ≥ 40 
พ้ืนที่ NEF 30 - 40 และพ้ืนที่ NEF ตั้งแต 30 ถึงขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษา กลุม อสม. 
กลุม อปพร. กลุมประมง โดยวิธีการประชุมกลุม/สนทนากลุม รวม 26 กลุม 

จัดทํารายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2562 

- การสาํรวจความคิดเห็นดวยแบบสอบถาม 
ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอโครงการ โดยวิธีการสัมภาษณ 
รายบุคคล จํานวน 5 กลุม รวม 908 ราย ไดแก 
1) ครัวเรือนที่อยูในพื้นท่ีเขต NEF ≥ 40 จํานวน 86 ราย  
2) ครัวเรือนที่อยูในพื้นท่ีเขต NEF ต้ังแต 30 - 40 จํานวน 354 ราย 
3) ครัวเรือนที่อยูในพ้ืนที่เขต NEF ตั้งแต 30 ถึงขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา  

จํานวน 428 ราย 
4) พ้ืนที่ออนไหว (ศาสนสถาน สถานศึกษา และสถานพยาบาล)  

จํานวน 14 ราย 
5) ผูนําชุมชนที่อยูในพื้นที่เสนเสียงท่ีไดรับผลกระทบ จํานวน 26 ราย   

 เมื่อผูที่รับผิดชอบจัดทํารายงานฯ สํารวจความคดิเห็น
ของประชาชนและผูมีสวนไดเสียแลว จะตองสรุปผล
การสาํรวจความคิดเห็น ทั้งในดานบวกและในดานลบ 
ภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีดําเนินการสํารวจความเห็น
เสร็จสิ้น โดยใหแสดงรายงานสรุปความคิดเห็นไวใน
สถานท่ีสาธารณะ ไดแก สํานักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอมจังหวัด ที่วาการอําเภอ ที่ทําการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น กํานัน ผูใหญบาน 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอ และสถานบริการสุขภาพของรัฐในพ้ืนท่ีซึ่งเปน
ที่ต้ังของโครงการหรือกิจการ หรือจุดที่ประชาชนหรือ
ผูมีสวนไดเสียเขาถึงและพบเห็นไดโดยงาย ทั้งน้ี 

เปดเผยรายงานสรุป 
ชวงวันท่ี 18 มิถุนายน - 

2 กรกฎาคม พ.ศ. 
2563 เปนอยางนอย 

จัดทํารายงานสรุปความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสยี ภายใน 15 วัน นับแตวันท่ี
ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นเสร็จสิ้น พรอมทั้งนําสงรายงานสรุปฯ ไปยังกลุม
ผูมีสวนไดเสีย อาทิ สผ. เปนตน พรอมเผยแพรรายงานสรุปฯ ผานชองทางตางๆ 
รวม 3 ชองทาง ดังน้ี 

- หนังสือนําสงเอกสารโครงการถึง สผ. และกลุมผูมีสวนไดเสยี 

- ปดประกาศหรือจัดวางเอกสารโครงการยังหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ 
สถานพยาบาล องคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูนําชุมชนในเขตพ้ืนท่ี
ศึกษาของโครงการ รวม 47 แหง 

- เว็บไซต สามารถดาวนโหลดเอกสารโครงการไดผานทางเว็บไซต 
www. ehia-utprw2.com พรอมทั้งแสดงรายละเอียดของชองทาง 
ในการเปดเผยเอกสารโครงการในเว็บไซตดังกลาวขางตน เชนกัน 

สอดคลอง 
เนื่องจากไดมีการจัดทํารายงาน
สรุปผลการสํารวจและรับฟง 
ความคิดเห็นฯ ภายใน 15 วัน  
นับจากวันที่ดําเนินการสํารวจ

ความคิดเห็นเสร็จสิ้น และแสดง
รายงานฯ ไวยังสถานที่ท่ีกําหนด 

เปนเวลาไมนอยกวา 15 วัน 
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ตารางที่ 4.6-1 สรุปขั้นตอนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียในกระบวนการประเมินผลกระทบสิง่แวดลอมและสุขภาพของโครงการฯ ตามประกาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

หลักเกณฑและแนวทาง ชวงเวลา รายละเอียดการดําเนินการ ความสอดคลองกับประกาศฯ 
จะตองแสดงรายงานสรุปความคิดเห็น ในสถานที่
ดังกลาวขางตนไวเปนเวลา ไมนอยกวา 15 วัน 

การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 เพื่อทบทวนรางรายงาน มาตรการปองกันและแกไขและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

1) ตองแจงใหผูมีสวนไดเสียทราบ ไมนอยกวา 30 วัน 
กอนวันจัดเวทีรับฟงความคดิเห็นโดยแจงใหทราบ
ผานทางชองทางการสื่อสาร ไมนอยกวา 3 ชองทาง 
เพื่อใหผูมีสวนไดเสียที่สนใจสามารถเตรียมตัวเขารวม
ไดอยางทั่วถึง 

ดําเนินการตั้งแต 
วันที่ 3 กรกฎาคม  

พ.ศ. 2563 และมีผล
ตอเนื่องไปจนถึง 
วันที่ 4 สิงหาคม  

พ.ศ. 2563 

เปนการแจงใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
และผูมีสวนไดเสียทราบ ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันจัดเวทีรับฟงความคิดเห็น 
โดยแจงใหทราบผานทางชองทางการสื่อสาร ไมนอยกวา 3 ชองทาง ดังนี ้

- การแจงสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
และผูมีสวนไดเสียทราบ เปนการแจงใหทราบถึงกําหนดการจัดเวที 
รับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 3 ลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน 
รวม 7 ชองทาง ไดแก  
1) หนังสือเชิญ 2) ปายประชาสัมพันธ 3) โปสเตอรประชาสัมพันธ  
4) เว็บไซต 5) สถานีวิทยุทองถิ่น 6) หนังสือพิมพทองถิ่น และ  
7) รถกระจายเสียงประชาสัมพันธ 

สอดคลอง  
เนื่องจาก 

- มีการแจงการประชุมลวงหนา 
30 วัน  

- แจงผานชองทางการสื่อสาร
สาธารณะ 7 ชองทาง 

 

2) ตองเปดเผยรางรายงานฯ ฉบับสมบูรณ และมาตรการฯ 
ลวงหนา ไมนอยกวา 15 วัน กอนวันจัดเวทีรับฟง
ความคิดเห็น เพ่ือใหผูมีสวนเกี่ยวของและสาธารณชน
พิจารณา ผานทางชองทางการส่ือสารไมนอยกวา  
3 ชองทาง ทั้งนี้ ควรเปนชองทางการสื่อสาร
เชนเดียวกับการแจงใหผูมีสวนไดเสียทราบ
กําหนดการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

ดําเนินการในชวงวันท่ี  
3 กรกฎาคม พ.ศ. 
2563  และมีผล

ตอเนื่องไปจนถึงวันท่ี  
4 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

เปดเผยรางรายงานฯ ใหผูมีสวนเก่ียวของและสาธารณชนพิจารณาลวงหนา 
ไมนอยกวา 15 วัน กอนการจัดเวทีฯ โดยผานชองทางตางๆ รวม 3 ชองทาง 
ดังนี้ 

- หนังสือนําสงรางรายงานฯ ถึง สผ. และกลุมผูมีสวนไดเสีย 

- จัดวางรางรายงานฯ ณ หนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของ สถานพยาบาล 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูนําชุมชนในเขตพ้ืนที่ศึกษาของโครงการ 
รวม 47 แหง 

- เว็บไซต สามารถดาวนโหลดเอกสารโครงการไดผานทางเว็บไซต  
www. ehia-utprw2.com พรอมทั้งแสดงรายละเอียดของชองทาง 
ในการเปดเผยรางรายงานฯ ในเว็บไซตดังกลาวขางตน เชนกัน 

สอดคลอง  
เนื่องจาก 

- เปดเผยรางรายงานฯ 
ลวงหนา 15 วัน  

- ผานชองทางการสื่อสาร
สาธารณะ 3 ชองทาง 

 

3) การจัดเวทีการทบทวนรางรายงานฯ ตองจัดชวงเวลา
ที่เหมาะสมเพื่อใหผูมีสวนเกี่ยวของและสาธารณชนได
นําเสนอขอมูล ขอเท็จจริง และขอคิดเห็นเพิ่มเติมตอ

วันที่ 5 สิงหาคม  
พ.ศ. 2563 

เวลา 17.00-20.20 น. 

ดําเนินการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 เพื่อทบทวน 
รางรายงาน มาตรการปองกันและแกไขและมาตรการติตตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ อาคาร

สอดคลอง 
จัดกระบวนการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย 
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คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง  

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 4.6-1 สรุปขั้นตอนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียในกระบวนการประเมินผลกระทบสิง่แวดลอมและสุขภาพของโครงการฯ ตามประกาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

หลักเกณฑและแนวทาง ชวงเวลา รายละเอียดการดําเนินการ ความสอดคลองกับประกาศฯ 
รางรายงานฯ ตามระยะเวลาที่เหมาะสมทั้งน้ีตองรับ
ฟงความเห็นใหครบถวน 

และวันที่ 6 สิงหาคม  
พ.ศ. 2563 

เวลา 08.30-12.30 น. 
(กําหนดการตาม
สถานการณจริง) 

เอนกประสงคศูนยพัฒนาคณุภาพชีวิตผูสงูอายุ องคการบริหารสวนตําบลสํานัก
ทอน มีผูเขารวมประชุมท้ังหมด 429 คน มีผูตอบแบบประเมินจํานวนทั้งสิ้น 157 
คน จากผูเขารวมประชุมจํานวน 401 คน (ไมรวมเจาของโครงการ และกลุมบริษัท
ที่ปรึกษา) 
และวันพฤหัสบดีท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ หองแกรนดบอลรูม 1-3 โรงแรม
ภูริมาศ บีช แอนด สปา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง มีผูเขารวมประชุม
ทั้งหมด 362 ราย มีผูตอบแบบประเมินจํานวนท้ังสิ้น 258 คน จากผูเขารวม
ประชุมจํานวน 336 คน (ไมรวมเจาของโครงการ และกลุมบริษัทที่ปรึกษา)  
เพื่อนําเสนอความเปนมา รายละเอียดของโครงการ ผลการศกึษาและผลการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ รางมาตรการดานสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพโครงการ รวมถึงเพ่ือรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูมีสวนได
เสียและประชาชน 

โดยจัดชวงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือให 
ผูมีสวนเกี่ยวของและสาธารณชนได

นําเสนอประเด็นขอคิดเห็น  
และขอเสนอแนะ ตอผลการศกึษา

และผลการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและสุขภาพ  

รางมาตรการดานสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพโครงการจนหมดขอคําถาม 

4) ภายหลังการจัดเวทีรับฟงความคดิเห็นฯ จะตองเปด
ชองทางในการรับฟงความคดิเห็นอยางตอเนื่อง  
ไมนอยกวา 15 วัน โดยตองมีชองทางการสื่อสาร 
อยางนอย 3 ชองทาง ทั้งนี้ ควรเปนชองทางการ
สื่อสารเชนเดียวกับการแจงใหผูมีสวนไดเสียทราบ
กําหนดการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

ตั้งแตวันที่ 7-21 
สิงหาคม พ.ศ. 2563 

เปดรับฟงความคิดเห็นตอโครงการภายหลังจากจัดเวทีรับฟงความคดิเห็นฯ  
อยางตอเน่ืองเปนเวลาไมนอยกวา 15 วัน ตั้งแตวันที่ 7-21 สิงหาคม พ.ศ. 2563  
ผานชองทางตางๆ 5 ชองทาง ไดแก 1) ไปรษณีย 2) โทรศัพท 3) โทรสาร  
และ 4) อีเมล 

สอดคลอง  
เนื่องจากภายหลังการจัดเวทีฯ  

ไดเปดรับฟงความคิดเห็นตอเนื่อง 
เปนเวลา 15 วัน  
ผาน 4 ชองทาง 
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ 

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง  
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ตารางที่ 4.6-1 สรุปขั้นตอนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียในกระบวนการประเมินผลกระทบสิง่แวดลอมและสุขภาพของโครงการฯ ตามประกาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

หลักเกณฑและแนวทาง ชวงเวลา รายละเอียดการดําเนินการ ความสอดคลองกับประกาศฯ 
5) ผูท่ีรับผิดชอบจัดทํารายงานฯ สรุปความคิดเห็นของ 

ประซาชนและผูมีสวนไดเสียพรอมทั้งความเห็นและ
คําชี้แจงที่ไดรับจากการรับฟงความคิดเห็นเพ่ือเผยแพร 
แกสาธารณชนตอไป 

ชวงวันท่ี 29-31 
สิงหาคม พ.ศ. 2563 

สรุปรายงานการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียในการ
ทบทวนรางรายงาน มาตรการปองกันและแกไขและมาตรการติตตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยระบุประเด็นขอคิดเห็น และขอเสนอแนะตอราง
รายงาน มาตรการปองกันและแกไขและมาตรการติตตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม พรอมคําชี้แจง โดยเผยแพรผานชองทางตางๆ รวม 3 ชองทาง ดังน้ี 

- นําสงรายงานสรุปฯ ถึง สผ. และกลุมผูมีสวนไดเสยี 

- ปดประกาศหรือจัดวางรายงานสรุปฯ ยังหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ 
สถานพยาบาล องคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูนําชุมชนในเขตพ้ืนท่ี
ศึกษาของโครงการ รวม 47 แหง 

- เว็บไซต สามารถดาวนโหลดรายงานสรุปฯ ไดผานทางเว็บไซต 
www. ehia-utprw2.com พรอมทั้งแสดงรายละเอียดของชองทาง 
ในการเปดเผยเอกสารโครงการในเว็บไซตดังกลาวขางตน เชนกัน 

สอดคลอง  
เนื่องจากไดมีการจัดทํารายงาน
สรุปความคดิเห็นฯ สงให สผ.  
เพื่อทราบ และเผยแพรแก
สาธารณชน รวมถึงเผยแพร

ประชาสัมพันธไปยังกลุมผูมีสวน 
ไดเสียที่เกี่ยวของกับโครงการ 

การชี้แจงขอมูล (เพิ่มเติม) เพื่อใหขอมูลผลการศึกษากรณีที่โครงการมีการปรับปรุงขอมูลการจัดทําแนวเสนเสียงซึ่งแตกตางไปจากที่เคยนําเสนอในการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 3 

 สงหนังสือขออนุญาตจัดประชุมถึงคณะกรรมการ
โรคติดตอ จังหวัดระยอง 

วันที่ 2-3 สิงหาคม 
2564 

สงหนังสือขออนุญาตจัดประชุมชี้แจงขอมูล (เพ่ิมเติม) ในสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
มีการประชุมคณะกรรมการโรคติดตอ จังหวัดระยอง ครั้งท่ี 29/2564 ณ  
หองประชุมภักดีศรสีงคราม ศูนยราชการจังหวัดระยอง โดยมีมติที่ประชุม 
ใหดําเนินการจัดประชุมออนไลนเทาน้ัน เพื่อไมใหเปนการเพิ่มการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สอดคลอง  
เนื่องจากขณะมีการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) สูง 

 ใหผูที่รับผิดชอบจัดทํารายงานฯ เปดเผยขอเท็จจริง 
ที่เกี่ยวกับโครงการหรือกิจการที่กําลังดําเนินการ
ประชาสัมพันธขอมูล และกิจกรรมชี้แจงขอมูล 
(เพิ่มเติม)  

ตั้งแตวันที่ 9 สิงหาคม  
พ.ศ. 2564 

คําเนินการประชาสัมพันธขอมูล ใหผูมีสวนเกี่ยวของและสาธารณชนพิจารณา
ลวงหนา โดยผานชองทางตางๆ รวม 5 ชองทาง ดงันี้ 1) จัดสงเอกสารทาง
ไปรษณีย 2) จัดวางเอกสาร  3) ปายประชาสัมพันธ 4) โปสเตอรประชาสัมพันธ 
และ 5) เว็บไซต 

สอดคลอง  
เนื่องจากมีการประชาสัมพันธ
เปดเผยขอเท็จจริงเกี่ยวกับ

โครงการลวงหนา 
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หลักเกณฑและแนวทาง ชวงเวลา รายละเอียดการดําเนินการ ความสอดคลองกับประกาศฯ 

 ในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวน
ไดเสีย ผูท่ีรับผิดชอบจัดทํารายงานฯ อาจทําโดยวิธี
ดังตอไปนี้ 
- การสมัภาษณรายบุคคล 
- การแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย ทางโทรสาร 

ทางระบบเครือขายสารสนเทศหรือทางอื่นใด 
ที่เหมาะสม 

- การเปดโอกาสใหประชาชนและผูมีสวนไดเสีย
รับขอมูลและแสดงความคดิเห็นตอหนวยงาน
ของรัฐที่รับผิดชอบโครงการ 

- การสนทนากลุมยอย 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
- การประชุมระดับตัวแทนของกลุมบุคคล 

ที่เกี่ยวของหรือมีสวนไดเสีย 

ชวงวันท่ี 7-14 
สิงหาคม พ.ศ. 2564 

 

1) การจัดกิจกรรมการเขาพบตัวแทนผูนําชุมชนและตัวแทนประชาชนผูไดรับ
ผลกระทบ ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Video Conference) เพื่อแจงผล
ปรับปรุงชอมูล ซึ่งทําใหผลกระทบตอประชาชนแตกตางไปจากเดิมที่เคย
แจงในการประชุมรับฟงความคิดเห็น ครั้งที่ 3 เมื่อชวงเดือนสิงหาคม  
พ.ศ. 2563 ที่ผานมา โครงการจึงมีความจําเปนตองช้ีแจงใหผูนําชุมชน 
และตัวแทนประชาชน ทั้งพื้นท่ี NEF ≥ 40 และพื้นท่ี NEF 30 - 40  
ไดรับทราบและเขาใจในประเด็นดังกลาว จํานวน 1 ครั้ง มีผูเขารวมประชุม
ทั้งหมด 47 ราย 

สอดคลอง  
เนื่องจากไดทําการสํารวจ 

และรับฟงความคิดเห็นฯ โดยวิธี
ตางๆ ตามแนวทางการมีสวนรวม
ของประชาชน ในกระบวนการ

จัดทํารายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2562 

2) กิจกรรมการชี้แจงขอมูล (เพ่ิมเติม) ตอกลุมประชาชนผูไดรับผลกระทบ 
ทางเสียงจากการพัฒนาสนามบินนานาชาติอูตะเภา โดยการประชุมผาน
สื่ออิเลก็ทรอนิกส (Video Conference) เพื่อแจงผลปรับปรุงชอมูล  
ซึ่งทําใหผลกระทบตอประชาชนแตกตางไปจากเดิมที่เคยแจงในการประชุม
รับฟงความคดิเห็น ครั้งที่ 3 เมื่อชวงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 โครงการ 
จึงมีความจําเปนตองชี้แจงใหประชาชนทั้งพ้ืนท่ี NEF ≥ 40 และพื้นท่ี  
NEF 30 - 40 ไดรับทราบและเขาใจในประเด็นดังกลาว จํานวน 1 ครั้ง  
มีผูเขารวมประชุมทั้งหมด 144 ราย 

3) กิจกรรมการสํารวจความคิดเห็นดวยแบบสอบถาม/สัมภาษณรายบุคคล
เพิ่มเตมิ สืบเน่ืองจากเปลี่ยนแปลงขอมูลจํานวนเที่ยวบินในสมมติฐาน
สําหรับการประเมินดานเสียงจากอากาศยาน สงผลใหแผนที่รางเสนเทา
ระดับเสียง (NEF Contour) ท่ีทบทวนใหม เมื่อกรกฎาคม พ.ศ. 2564  
มีความแตกตางจากแผนที่รางเสนเทาระดับเสยีง ที่ใชในการรับฟง 
ความคิดเห็น ครั้งท่ี 3 เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 ทําใหจํานวน
ครัวเรือนที่อาจไดรับผลกระทบดานเสียงจากอากาศยานแตกตางไปจาก
เดิม ทั้งพ้ืนท่ี NEF ≥ 40 และพื้นท่ี NEF 30 - 40 ซึ่งโครงการไดดําเนินการ
ตรวจสอบจํานวนหลังคาเรือนท่ีตั้งอยูในบริเวณท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
ของเสนเสียง พบวา ครัวเรือนในพื้นท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงของเสนเสียง  
มีจํานวนรวมท้ังสิ้น 57 หลังคาเรือน 
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คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง  
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

หลักเกณฑและแนวทาง ชวงเวลา รายละเอียดการดําเนินการ ความสอดคลองกับประกาศฯ 

 เมื่อผูที่รับผิดชอบจัดทํารายงานฯ สํารวจความคดิเห็น
ของประชาชนและผูมีสวนไดเสียแลว จะตองสรุปผล
การสาํรวจความคิดเห็น ทั้งในดานบวกและในดานลบ 
ภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีดําเนินการสํารวจความเห็น
เสร็จสิ้น โดยใหแสดงรายงานสรุปความคิดเห็นไวใน
สถานท่ีสาธารณะ ไดแก สํานักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอมจังหวัด ที่วาการอําเภอ ที่ทําการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น กํานัน ผูใหญบาน 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอ และสถานบริการสุขภาพของรัฐในพ้ืนท่ีซึ่งเปน
ที่ต้ังของโครงการหรือกิจการ หรือจุดที่ประชาชนหรือ
ผูมีสวนไดเสียเขาถึงและพบเห็นไดโดยงาย  

- เปดเผยรายงานสรุป 
ชวงวันท่ี 20 สิงหาคม 
พ.ศ. 2564  

จัดทํารายงานสรุปความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสยี ภายใน 15 วัน นับแตวันท่ี
ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นเสร็จสิ้น พรอมทั้งนําสงรายงานสรุปฯ ไปยังกลุม
ผูมีสวนไดเสีย อาทิ สผ. เปนตน พรอมเผยแพรรายงานสรุปฯ ผานชองทางตางๆ 
รวม 3 ชองทาง ดังน้ี 

- หนังสือนําสงเอกสารโครงการถึง สผ. และกลุมผูมีสวนไดเสยี 

- ปดประกาศหรือจัดวางเอกสารโครงการยังหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ 
สถานพยาบาล องคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูนําชุมชนในเขตพ้ืนท่ี
ศึกษาของโครงการ รวม 47 แหง 

- เว็บไซต สามารถดาวนโหลดเอกสารโครงการไดผานทางเว็บไซต 
www. ehia-utprw2.com พรอมทั้งแสดงรายละเอียดของชองทางในการ
เปดเผยเอกสารโครงการในเว็บไซตดังกลาวขางตน เชนกัน 

สอดคลอง 
เนื่องจากไดมีการจัดทํารายงาน
สรุปผลการสํารวจและรับฟง 
ความคิดเห็นฯ ภายใน 15 วัน  
นับจากวันที่ดําเนินการสํารวจ

ความคิดเห็นเสร็จสิ้น  

หมายเหตุ : สถานที่ประชาสัมพันธ และจัดวางเอกสารโครงการเพ่ือเผยแพรสาธารณชน สถานที่ตางๆ รวม 47 แหง ดังตอไปนี้ 

 หนวยงานตางๆ จํานวน 17 แหง  ไดแก ศาลากลางจังหวัดระยอง สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดระยอง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดระยอง  
ที่วาการอําเภอเมืองระยอง สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองระยอง ที่วาการอําเภอบานฉาง สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานฉาง ศาลากลางจังหวัดชลบุรี สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 13 สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดชลบุรี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดชลบุรี ที่วาการอําเภอบางละมุง สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบางละมุง ที่วาการอําเภอสัตหีบ 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสัตหีบ  

 สถานพยาบาลใกลเคียงพื้นที่ศึกษา จํานวน 16 แหง ไดแก โรงพยาบาลบานฉาง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสํานักทอน  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานเขาครอก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
บานคลองบางไผ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานชากหมาก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานสระแกว โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลยายรา โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลพลา โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลพยูน ศูนยบริการสาธารณสุข ชุมชนอีสเทอรน-หนองมวง โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ โรงพยาบาลสัตหีบ (กม.10) โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม โรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพ
ตําบลบานโคงวันเพ็ญ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชนตําบลบานชองแสมสาร โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผูสูงอายุ จังหวัดชลบุร ี

 องคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูนําชุมชนในพื้นที่ศึกษา จํานวน 14 แหง ไดแก สํานักงานเทศบาลตําบลพลา สํานักงานเทศบาลตําบลสํานักทอน องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอน สํานักงานเทศบาล
ตําบลบานฉาง สํานักงานเทศบาลเมืองบานฉาง สํานักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด ที่ทําการกํานันตําบลสํานักทอน สํานักงานเทศบาลตําบลหวยใหญ สํานักงานเทศบาลตําบลเกล็ดแกว องคการบริหาร 
สวนตําบลพลูตาหลวง สํานักงานเทศบาลเมืองสัตหีบ องคการบริหารสวนตําบลแสมสาร สํานักงานเทศบาลตําบลเขตรอุดมศักดิ์ สํานักงานเทศบาลตําบลเขาชีจรรย 
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 การเตรียมความพรอมของชุมชนโดยใหขอมูลกับประชาชน 

ขั้นตอนนี้เปนการดําเนินการเขาพื้นที่โครงการเพื่อเตรียมความพรอมของชุมชน เปนการดําเนินงาน

โครงการในขั้นตอนแรกของการศึกษาจําเปนอยางยิ่งที่จะตองประชาสัมพันธขอมูลขาวสารโครงการไปสูกลุมเปาหมาย

ที่เปนผูบริหารหนวยงานระดับสูง ระดับจังหวัดและระดับทองถิ่น รวมถึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เกี่ยวของกับ

โครงการไดรับรูและเขาใจขอมูลการศึกษาของโครงการ รวมถึงขอรับทราบความคิดเห็น ขอเสนอแนะตอโครงการ ใน

รูปแบบการพบปะเพื่อใหขอมูลเบื้องตนและปรึกษาหารือ เพื่อใหการดําเนินงานโครงการมีการวางแผนสอดคลองกับ

แผนงานการบริหารพื้นที่ศึกษา กอนจะดําเนินการปรึกษาหารอืในรายละเอียดความกาวหนาของโครงการตอไป 

นอกจากนี้ ยังเพิ่มเติมการดําเนินการเพื่อเตรียมความพรอมของชุมชนโดยใหขอมูลกับประชาชน  

(Public Information) ในประเด็นรายละเอียดโครงการ และกติกาการรับฟงความคิดเห็นของโครงการ ผานรูปแบบ

และวิธีการในการสื่อสารที่ประชาชนเขาใจไดงาย อาทิ แผนพับประชาสัมพันธ เปนตน 
 

1) วัตถุประสงค 

 เพื่อแนะนํารายละเอียดโครงการ กรอบการศึกษา แผนงานดานการมีสวนรวมของประชาชน 

 เพื่อวิเคราะหผูมีสวนได เสีย (Stakeholder Analysis) เพื่อกําหนดรูปแบบการมีสวนรวม 

ที่เหมาะสมกับผูมีสวนไดเสียแตละกลุม (Stakeholder Engagement)  

 เพื่อปรึกษาหารือเก่ียวกับวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบการจัดรับฟงความเห็นที่เหมาะสมกับ

บรบิทของพื้นที่ 

 เพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอแนวทางการศึกษาของโครงการและขอบเขตการศึกษา

ประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและสุขภาพ รวมทั้งแนวทางการจัดกิจกรรมการมีสวนรวมและ

รับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ศึกษา 

2) กลุมเปาหมาย 

หนวยงานราชการระดับจังหวัดและระดับทองถ่ิน รวมถึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เก่ียวของกับ

โครงการ อาทิ ผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ และผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในพื้นที่ศึกษา เปนตน 

3) วิธีการ 

 ใชวิธีการเขาพบเพื่อปรึกษาหารือทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุม 

 กําหนดวันเวลาและสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับการเขาพบเพื่อปรกึษาหารือ 

 จัดเตรยีมเอกสารและขอมูลประกอบการปรึกษาหารือ 

 ดําเนินการนัดหมายลวงหนาและยืนยันการนัดหมาย 

 เขาพบและปรึกษาหารืออยางไมเปนทางการกับกลุมเปาหมาย 

 สรุปผลการปรึกษาหารอื 
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4) สื่อและเอกสารที่ใช 

 เอกสารขอเท็จจริงโครงการ 

 แผนพับประชาสัมพันธ 

 สื่อประกอบการนําเสนอ (Slide Presentation) 

5) ระยะเวลาดําเนินการ 

เปนกิจกรรมการมีสวนรวมที่ดําเนินการเปนลําดับแรกกอนการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นฯ (ครั้งที่ 1) 

โดยใชระยะเวลาดําเนินการ ระหวางวันที่ 30 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

6) ผลการดําเนินการ 

จากการเขาพบปะเพื่อใหขอมูลเบื้องตนและปรึกษาหารือกับผูบริหารหนวยงานระดับจังหวัด ระดับ

อําเภอ และระดับทองถ่ิน ระหวางวันที่ 30 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ซึ่งไดรบัขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ

ตางๆ ที่เปนประโยชนตอโครงการ โดยสามารถสรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ ไดแสดงดังตารางที่ 4.6-2 

พรอมทั้งภาพบรรยากาศการเขาพบเพ่ือใหขอมูลเบื้องตนและปรึกษาหารือแสดงดังรูปที่ 4.6-2  
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ตารางที่ 4.6-2 สรุปผลการพบปะเพื่อใหขอมูลเบื้องตนและปรึกษาหารือ 

วันที ่ เวลา กลุมเปาหมาย สถานที่ ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

30 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2562 

11.00 – 12.00 น. นายกเทศมนตรีตาํบล 

บานฉาง จํานวน 1 คน 

สํานักงานเทศบาล

ตําบลบานฉาง 

- การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของโครงการ รวมท้ังการเชิญเขารวมการประชุม ควรดําเนินการ 

ใหครอบคลมุทั้งพ้ืนที่ศึกษา โดยเฉพาะกลุมผูไดรับผลกระทบโดยตรงจากโครงการ 

- การพัฒนาโครงการมีผลกระทบตอเขาโกรกตะแบกหรือไม 

13.30 – 15.30 น. นายกเทศมนตรีเมืองบานฉาง 

และคณะผูบริหาร  

จํานวน 6 คน 

สํานักงานเทศบาล

เมืองบานฉาง 

- การออกแบบอาคารผูโดยสารหลังใหมจะอยูบริเวณใดของทางว่ิงท่ี 1 และทางว่ิงท่ี 2 และมีการทํา

อุโมงคเชื่อมตอมาที่อาคารผูโดยสารหลังเกา และอาคารจอดรถหรือไม 

- รายละเอียดของโครงการเปนไปตามแผนแมบทหรือไม 

- หวงกังวลเรื่องการใชสาธารณูปโภคของประชากรแฝงท่ีจะเขามาอยูในพื้นท่ี เสนอใหโครงการจัดสรร

รายไดในรูปแบบของภาษีออกสูทองถิ่น เพ่ือปรับปรุง/แกไขปญหาสาธารณูปโภค เพื่อรองรับการพัฒนา

โครงการ 

5 มิถุนายน 

พ.ศ. 2562 

13.30 – 15.00 น. รองผูวาราชการจังหวัด

ระยอง ปลัดอําเภอบานฉาง 

และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

จํานวน 5 คน 

ศาลากลางจังหวัด

ระยอง 

- มีความยินดีที่จะมีการพัฒนาโครงการ เพ่ือความเจริญของประเทศ 

- เสนอใหเพิ่มเติมทางเขา-ออก บริเวณดานถนนสุขุมวิท เพ่ืออํานวยความสะดวกใหผูใชสนามบิน 

- การศึกษา และกอสรางโครงการ ใชระยะเวลาเทาไร 

- เสนอใหแสดงแผนที่ แผนผัง และรายละเอียดตางๆ ในพ้ืนท่ีโครงการใหชัดเจน  

- ควรเชิญกลุมผูมีสวนเกี่ยวของใหครบถวน ตั้งแตการประชุมรับฟงความคิดเห็นครั้งแรก 

- การเลือกสถานท่ีจัดประชุมขอใหคาํนึงถึงความสะดวกในการเดินทางของผูเขารวมประชุมเปนหลัก 

- การพัฒนาโครงการมีผลกระทบตอเขาโกรกตะแบกหรือไม 

10 มิถุนายน 

พ.ศ. 2562 

11.00 – 12.00 น. นายกองคการบริหาร 

สวนตําบลพลูตาหลวง  

และคณะผูบริหาร 

จํานวน 27 ราย 

องคการบริหาร 

สวนตําบลพลูตาหลวง 

- กรณีประชาชนไดรับผลกระทบดานเสียงจากโครงการ จะมีมาตรการในการดูแล และชดเชยอยางไร 

- การปรับถมพื้นที่ของโครงการจะใชดินจากพื้นท่ีไหน เน่ืองจากโครงการท่ีผานๆ มา ใชดินจากพ้ืนท่ี

ตําบลพลูตาหลวง เสนอใหมีการประเมินแหลงดินที่จะนํามาใชปรับถมพ้ืนที่ เพ่ือไมใหกระทบกับ

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
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ตารางที่ 4.6-2 สรุปผลการพบปะเพื่อใหขอมูลเบื้องตนและปรึกษาหารือ (ตอ) 

วันที ่ เวลา กลุมเปาหมาย สถานที่ ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

10 มิถุนายน 

พ.ศ. 2562 

(ตอ) 

13.30 – 14.30 น. นายอําเภอสัตหีบ และ

ปลัดอําเภอสัตหีบ  

จํานวน 2 คน 

ที่วาการอําเภอสัตหีบ - ยินดีที่จะใหมีการพัฒนาโครงการเกิดขึ้น เพ่ือความเจริญของพื้นท่ี และประเทศ 

- กรณีประชาชนไดรับผลกระทบดานเสียงจากโครงการ จะมีมาตรการในการดูแล และชดเชยอยางไร 

- มีการบริหารจัดการน้ําเพื่อการอุปโภค และบริโภคในโครงการอยางไร รวมท้ังการจัดการนํ้าเสีย 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

- ผลกระทบดานเสียงจากการดําเนินงานของโครงการจะมีผลกระทบอยูในระยะใด และบริเวณใดบาง 

- กรณีมีการตอตาน หรือการรองเรียน โครงการมีมาตรการ และวิธีการแกไขอยางไร 

- การขนสงวัสดุกอสรางของโครงการใชเสนทางใด มีการขนสงในชวงเวลาใด ควรมีการประเมิน 

ผลกระทบ และกําหนดมาตรการอยางเหมาะสม 

- การประชาสัมพันธโครงการ ควรดําเนินการแจงขอมูลขาวสารใหประชาชนรับทราบอยางตอเน่ือง 

และครอบคลุมพื้นท่ีศึกษา และเนนหลักกับผูที่ไดรับผลกระทบโดยตรง ควรแจงท้ังผลกระทบดานลบ

และบวกใหชัดเจน เนื่องจากไมตองการใหเกิดการรองเรียนเกิดขึ้นภายหลัง 

- เสนอใหเพิ่มเติมทางเขา-ออก บริเวณดานถนนสุขุมวิท เพ่ืออํานวยความสะดวกใหผูใชสนามบิน 

 16.30 – 17.30 น. นายกเทศมนตรีตําบล 

สํานักทอน และคณะ

ผูบริหาร จํานวน 5 ราย 

สํานักงานเทศบาล 

ตําบลสํานักทอน 

- การพัฒนาโครงการ มีการซื้อ/เวนคืนที่ดินภายนอกสนามบินหรือไม 

- โครงการใชระยะเวลาการกอสรางกี่ป 

- เสนอใหเพิ่มเติมทางเขา-ออก บริเวณดานถนนสุขุมวิท เพ่ืออํานวยความสะดวกใหผูใชสนามบิน 

- จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงท่ีกําหนดไวทั้งหมด 5 จุด มีความครอบคลุมเพียงพอแลว 

ใชหรือไม เสนอใหมีการตรวจวัดบริเวณโรงเรียนวัดสระแกวดวย เนื่องจากอยูในแนวเดียวกับทางว่ิง 

และเสนทางการบิน 

- คาความดังของเสียงเทาไร จึงจะสงผลกระทบตอประชาชนในพ้ืนท่ี และจะมีมาตรการดูแล และ

ชดเชยอยางไร 

- เสนอใหมีการศึกษาและประเมินเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ และของเสยีดวย 

Draft Version

Subject to changes and approval by the Government of Thailand



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ 

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 
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ตารางที่ 4.6-2 สรุปผลการพบปะเพื่อใหขอมูลเบื้องตนและปรึกษาหารือ (ตอ) 

วันที ่ เวลา กลุมเปาหมาย สถานที่ ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

11 มิถุนายน 

พ.ศ. 2562 

09.00 – 10.30 น. ผูอํานวยการสํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัดชลบุร ี

และโยธาธิการและผังเมือง

จังหวัดชลบุรี จํานวน 5 คน 

ศาลากลางจังหวัด

ชลบุรี 

- การพัฒนาโครงการ มีการซื้อ/เวนคืนที่ดินภายนอกสนามบินหรือไม 

- กรณีประชาชนไดรับผลกระทบดานเสียงจากโครงการ จะมีมาตรการในการดูแล และชดเชยอยางไร 

- โครงการมีการตรวจวัดคุณภาพน้ําทะเลหรือไม อยางไร 

- มีการกําหนดความสูงของตัวอาคารรอบสนามบินหรือไม เพ่ือใหสอดคลองกับการใชประโยชนที่ดิน

และ พรบ.ควบคุมอาคาร 

 13.30 – 14.30 น. ปลัดเทศบาลตําบลพลา 

จํานวน 1 คน 

เทศบาลตําบลพลา - กรณีประชาชนไดรับผลกระทบดานเสียงจากโครงการ จะมีมาตรการในการดูแล และชดเชยอยางไร 

- หวงกังวลเรื่องการใชสาธารณูปโภคของประชากรแฝงท่ีจะเขามาอยูในพื้นท่ี เสนอใหโครงการจัดสรร

รายไดในรูปแบบของภาษีออกสูทองถิ่น เพ่ือปรับปรุง/แกไขปญหาสาธารณูปโภค เพื่อรองรับ 

การพัฒนาโครงการ 

- เสนอใหพิจารณาโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ เปนจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 15.30 – 17.00 น. นายกองคการบริหาร 

สวนตําบลสํานักทอน 

และปลัดองคการบริหาร 

สวนตําบลสํานักทอน  

จํานวน 3 คน 

องคการบริหาร 

สวนตําบลสํานักทอน 

- เสนอใหพิจารณาจุดตรวจวัดเรื่องระดับเสียง โดยใหตรวจวัดในจุดที่ไดรับผลกระทบโดยตรง 

- เสนอใหนําประเด็นขอหวงกังวลของประชาชนท่ีไดรับมาจากการรับฟงความคิดเห็นของโครงการอื่นๆ 

กองทัพเรือ ที่เคยจัดประชุมมาพิจารณาประเดน็ที่เกี่ยวของกับโครงการ เพ่ือหาแนวทางแกไขดวย 

- ควรเขาไปประชาสัมพันธโครงการ/จัดประชุมในชุมชนที่ไดรับผลกระทบโดยตรง 

- กรณีประชาชนไดรับผลกระทบดานเสียงจากโครงการ จะมีมาตรการในการดูแล และชดเชยอยางไร 

- การขนสงวัสดุกอสรางของโครงการใชเสนทางใด มีการขนสงในชวงเวลาใด ควรมกีารประเมิน 

ผลกระทบ และกําหนดมาตรการอยางเหมาะสม 

- เสนอใหเพิ่มเติมทางเขา-ออก บริเวณดานถนนสุขุมวิท เพ่ืออํานวยความสะดวกใหผูใชสนามบิน 

 

Draft Version

Subject to changes and approval by the Government of Thailand
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รองผูวาราชการจังหวัดระยองและหนวยงานที่เก่ียวของ หนวยงานราชการจังหวัดชลบุร ี

  

นายอําเภอสตัหีบ นายกเทศมนตรีตําบลบานฉาง 

  

นายกองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอน ปลัดเทศบาลตาํบลพลา 

   

นายกเทศมนตรีเมืองบานฉาง นายกองคการบริหารสวนตําบลพลูตาหลวง 

รูปที่ 4.6-2 บรรยากาศบางสวนในการพบปะเพื่อใหขอมูลเบื้องตนและปรึกษาหารือ 
  

Draft Version

Subject to changes and approval by the Government of Thailand
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 การดําเนินการตามกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

4.6.2.1 การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 1 

เปนการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นเพื่อกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม รวมทั้ง

รายละเอียดโครงการ และการประเมินทางเลือกโครงการ เพ่ือใหประชาชนผูมีสวนไดเสีย และหนวยงานที่เก่ียวของ 

ไดเขามามีสวนรวมในการนําเสนอประเด็นหวงกังวลและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม มีวัตถุประสงค

เพื่อใหขอมูลกับประชาชนและหนวยงานที่เก่ียวของ เก่ียวกับรายละเอียดโครงการที่จะเกิดขึ้นและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน

ทั้งทางตรงและทางออม รวมทั้งขอบเขตการศึกษาและการประเมินทางเลือก อีกทั้งยังเปนการนําขอคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะจากการรับฟงความคิดเห็นมาใชประกอบการศึกษา และการจัดทํารายงานฯ ใหครบถวน เพื่อศึกษาศักยภาพ 

ความเหมาะสม และการรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศ โดยมีขอบเขตวิธีการศึกษาครอบคลุมตามแนวทาง 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมประเภทโครงการดานคมนาคม (แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการ

สนามบินหรือทาอากาศยาน) ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) และแนวทาง 

ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพเพื่อใหการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพเปนไป 

อยางครบถวน ดังภาคผนวก 4-1 

1) วัตถุประสงค 

 เพื่อนําเสนอรางขอบเขตการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและสุขภาพ รวมถึงการประเมิน

ทางเลือกของโครงการ  

 เพ่ือรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูมีสวนไดเสียตอรางขอบเขตการประเมินผลกระทบ

ทางสิ่งแวดลอมและสุขภาพของโครงการ ซึ่งจะนําไปพิจารณาประกอบการปรับขอบเขตการศึกษา 

ใหมีความสมบูรณและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

2) กลุมเปาหมาย 

การกําหนดกลุมเปาหมายครอบคลุมกลุมผูมีสวนไดเสียทั้ง 7 กลุมหลัก ตามแนวทางการมีสวนรวม

ของประชาชนในกระบวนการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ของสํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) พ.ศ. 2562 

3) ขั้นตอนการดําเนินงาน วิธีการ และเทคนิค 

การรบัฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ใชเทคนิคการประชุมสัมมนา และวิธีการ Nice Welcome 

Characteristics Smiling Face เพื่อใหเกิดความเปนมิตรและความประทับใจในการรบัขอมูลขาวสารจากผูนําเสนอ มีการ

เตรียมเอกสารและขอมูลที่เก่ียวของกับโครงการ โดยเฉพาะอยางยิ่งความเปนมาและความจําเปนของโครงการ 

วัตถุประสงคของโครงการ/การศึกษา ระยะเวลาของการศึกษาโครงการ พื้นที่โครงการ และขอบเขตการศึกษา ใหม ี

ความละเอียดชัดเจน มีผูดําเนินรายการที่มีเทคนิคในการพูดตอนรับ และนําสาระตางๆ มานําเสนอในรูปแบบที่เหมาะสม

กับกลุมเปาหมาย การเปดเวทีอภิปรายเพ่ือระดมความคิดเห็นและรับฟงขอเสนอแนะจากผูเขารวมการประชุม กระตุน 

ใหผูเขารวมประชุมไดมีการซักถามและแสดงความคิดเห็นเปนบรรยากาศของการมีสวนรวมกันในหองประชุม รวมทั้ง 

การรับขอเสนอแนะตางๆ โดยผานชองทางทั้งการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมและการตอบคําถามจากแบบสอบถาม  

ซึ่งสามารถสรุปข้ันตอนการดําเนินงานไดแสดงดังรูปที่ 4.6-3 และตารางที่ 4.6-3  
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 การเตรยีมการประชุม 

 กําหนดเนื้อหาที่จะนําเสนอตอกลุมเปาหมาย 

 จัดทําเอกสารโครงการเพื่อเปดเผยตอผูมีสวนเกี่ยวของและสาธารณชน และสื่อเอกสาร

ประกอบการนําเสนอ เอกสารประกอบการประชุม แผนพับ เสนอกองทัพเรือ และสํานักงาน

ณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อพิจารณาเห็นชอบกอนดําเนินการ 

อยางนอย 1 สัปดาห กอนการประชุม 

 กําหนดวัน เวลา และสถานที่ที่เหมาะสม สําหรับการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นฯ  

 จัดเตรียมหนังสือเชิญประชุม และเรียนเชิญผูมีสวนไดเสียเขารวมประชุมใหครอบคลุม 

ทั้ง 7 กลุม ลวงหนา 30 วัน ผานทางชองทางอยางนอย 3 ชองทาง 

 เปดเผยเอกสารโครงการใหผูมีสวนเกี่ยวของและสาธารณชนพิจารณาลวงหนา 15 วันกอนการ 

จัดเวท ีผานอยางนอย 3 ชองทาง 

 จัดระบบการลงทะเบียนเพื่อใหผูที่สนใจเขารวมการประชุมสามารถลงทะเบียนลวงหนาได 

 เตรียมความพรอมของคณะทํางาน ดานเนื้อหา เทคนิค และวิธีการที่ใชในการประชุม และ

ซอมการนําเสนอกับกองทัพเรือ และสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ 

ภาคตะวันออก 

 จัดเตรียมสถานที่ประชุมใหมีความพรอมในเรื่องของเวที อุปกรณเครื่องเสียง การจัดโตะ 

ในที่ประชุม สถานที่สําหรับจัดนิทรรศการ โตะลงทะเบียน และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ 

 การดําเนินการประชุม 

 รับลงทะเบียน และแจกชุดเอกสารประกอบการประชุม โดยมีทีมงานตอนรับบริเวณหนาหอง

ประชุม 

 จัดวางบอรดนิทรรศการบริเวณดานหนาหองประชุม เพื่อใหผูเขารวมประชุมไดศึกษาขอมูล 

โดยจัดใหมีเจาหนาที่คอยใหคําอธิบาย 

 พิธีการเปดประชุม : การกลาวรายงานโดยผูแทนของกองเรือหรือสํานักงานคณะกรรมการ 

นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และการกลาวเปดประชุมโดยผูวาราชการจังหวัด

ระยอง หรือผูแทน 

 การบรรยาย : นําเสนอขอมูลรายละเอียดโครงการ และขอบเขตการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอมและสุขภาพ 

 เปดเวทีใหมีการซักถามและชี้แจงขอมูลเพิ่มเติม รวมทั้งรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

จากผูรวมเขาประชุมตามระยะเวลาที่เหมาะสม 

 จดบันทึก บันทึกเสียง และบันทึกภาพระหวางการประชุม และรวบรวมแบบสอบถาม 

 การดําเนินงานภายหลังการจัดประชุม 

 เปดชองทางในการรับฟงความคิดเห็นผานชองทางอยางนอย 3 ชองทาง เชน โทรศัพท 

โทรสาร อีเมล หรือ เว็บไซตโครงการ เปนเวลา 15 วัน หลังวันจัดประชุมฯ 

 สรุปประเด็นปญหา ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ จากในที่ประชุมและแบบประเมิน 

เพ่ือรวบรวมประกอบในการปรับแกขอบเขตการศึกษา  
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 จัดทํารายงานสรุปความคิดเห็นจากที่ประชุม เสนอกองทัพเรือ และสํานักงานคณะกรรมการ 

นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และเผยแพรโดยสงใหสํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสาธารณชนตอไป 

4) สื่อและเอกสารที่ใช (รูปที่ 4.6-4) 

 การแจงลวงหนาและเปดเผยเอกสารโครงการ 

 สื่อที่ใชในการประชาสัมพันธ เชน หนังสือเชิญเขารวมประชุม ปายประชาสัมพันธ โปสเตอร

ประชาสัมพันธ รถแหประชาสัมพันธ เว็บไซต หนังสือพิมพ และวิทยุทองถิ่น เปนตน 

 เอกสารประกอบการจัดเวทีรบัฟงความคิดเห็นฯ 

 การจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นฯ  

 เอกสารสําหรับแจกผูเขารวมประชุม เชน กําหนดการ เอกสารประกอบการจัดเวทีรับฟง

ความคิดเห็นฯ แบบประเมินผล และชองทางการรับฟงความคิดเห็นเพิ่มเติม เปนตน 

 สื่อประกอบการนําเสนอ (Slide Presentation) 

 บอรดนิทรรศการ 

 แผนพับประชาสัมพันธโครงการ 

 การเปดเผยรายงานสรุปการรับฟงความคิดเห็นฯ  

รายงานสรุปการรับฟงความคิดเห็นฯ  

 

รูปที่ 4.6-3 แผนภาพสรุปขั้นตอนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 1 
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ตารางที่ 4.6-3 การดําเนินการตามขั้นตอนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 1 

การดําเนินการ ชวงเวลาดําเนินการ รายละเอียด 

1. การแจงลวงหนา (ลวงหนา 

ไมนอยกวา 30 วัน ผานชอง

ทางการสื่อสารสาธารณะ 

ไมนอยกวา 3 ชองทาง) 

ตั้งแตวันที่ 4 มิถุนายน  

พ.ศ. 2562 

 

แจงลวงหนาให สผ. และสาธารณชนไดรับทราบเกี่ยวกับ

โครงการ และการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นฯ ไมนอยกวา  

30 วัน โดยผานชองทางตางๆ รวม 7 ชองทาง ไดแก  

1) หนังสือเชิญ 2) ปายประชาสัมพันธจํานวน 10 ปาย 

3) โปสเตอรประชาสัมพันธจํานวน 47 แผน 4) เวบ็ไซต 

(www.ehia-utprw2.com) 5) สถานีวิทยุทองถิ่น  

(สถานีวิทยุกรีนวอยซเรดโิอ 105 เมกะเฮริท) 6) 

หนังสือพิมพทองถิ่น (หนังสือพิมพระยองโพสต) และ  

7) รถกระจายเสียงประชาสัมพันธ 2 คัน จํานวน 4 วัน 

2. การเปดเผยเอกสารโครงการ 

(ลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน  

ผานชองทางการสื่อสารสาธารณะ 

ไมนอยกวา 3 ชองทาง) 

ตั้งแตวันที่ 19 มิถุนายน  

พ.ศ. 2562 

เปดเผยเอกสารโครงการใหผูมีสวนเก่ียวของและ

สาธารณชนพิจารณาลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน  

กอนการจัดเวทีฯ โดยผานชองทางตางๆ รวม 3 ชองทาง 

ไดแก 1) จัดสงเอกสารทางไปรษณีย 2) จัดวางเอกสาร 

และ 3) เว็บไซต  

3. การรับลงทะเบียนลวงหนา ชวงวันที่ 5 มิถุนายน ถึงวันที่  

1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

เปดรับลงทะเบียนลวงหนาเพื่อใหประชาชน ผูมีสวน 

ไดเสียและหนวยงานที่เกี่ยวของแจงความประสงค 

ในการเขารวมเวทีฯ ไดลวงหนา ดวยการสงแบบตอบรับ 

ทางไปรษณีย โทรสาร และอีเมล หรือโทรศัพทแจง

โดยตรง 

4. การจัดเวทีรับฟงความคิดเห็น 

ของประชาชน ครั้งที่ 1 

วันพฤหัสบดีท่ี 4 กรกฎาคม  

พ.ศ. 2562  

เวลา 08.30-12.35 น. 

(กําหนดการตามสถานการณจริง)

 

จัดเวทีรับฟงความคิดเห็นฯ เพื่อนําเสนอความเปนมา 

รายละเอียดของโครงการ ขอบเขตและแนวทาง 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ และ 

การประเมินทางเลอืกโครงการ รวมถึงเพ่ือรับฟง 

ความคดิเห็นและขอเสนอแนะของผูมีสวนไดเสีย 

และประชาชน  

5. การรับฟงความคิดเห็นภายหลัง

การจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นฯ 

(ตอเน่ืองไมนอยกวา 15 วัน โดย

มีชองทางอยางนอย 3 ชองทาง) 

ตั้งแตวันที่ 5-19 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2562 

เปดรับฟงความคิดเห็นเพ่ิมเติมภายหลังการจัดเวทีรับฟง

ความคดิเห็นฯ อยางตอเน่ือง ไมนอยกวา 15 วัน รวม  

4 ชองทาง ไดแก 1) ไปรษณีย 2) โทรศัพท 3) โทรสาร 

และ 4) อีเมล 

6. การจัดทําและเปดเผยรายงาน

สรุปผลการรับความคิดเห็น 

ของประชาน ครั้งท่ี 1 

ชวงวันที่ 1-2 สิงหาคม  

พ.ศ. 2562 

จัดทํารายงานสรุปความคดิเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของและ

สาธารณชน พรอมคําชี้แจง และจัดสงรายงานดงักลาว 

ไปยัง สผ. เพ่ือทราบ รวมถึงนําสงยังกลุมผูมีสวนไดเสยี 

ของโครงการ และเผยแพรแกสาธารณชนตอไป ผาน  

1) หนังสือนําสงรายงานสรุปฯ 2) ปดประกาศรายงานสรุปฯ 

จํานวน 47 แหง 3) เว็บไซต (www.ehia-utprw2.com)  
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โปสเตอรประชาสัมพันธ  การวางแผนพับประชาสัมพันธ 

 
 

ปาย Cut Out  เวบ็ไซต www.ehia-utprw2.com 

  
รถกระจายเสยีงประชาสัมพันธ หนังสือพิมพระยองโพสต 

  
การเปดเผยเอกสารประกอบการรบัฟงความคิดเห็น การจัดวางเอกสารประกอบการรบัฟงความคิดเห็น 

รูปที่ 4.6-4 การประชาสัมพันธการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 
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กําหนดการกรณีจัดเวทีวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. 

ณ หองแกรนดบอลรูม 1-3 โรงแรมภูรมิาศ บีช แอนด สปา อําเภอบานฉาง จงัหวัดระยอง 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน และรับเอกสารประกอบการรบัฟงความคิดเห็นฯ  

 *** รับประทานอาหารวาง *** 

09.00 – 09.05 น. กลาวตอนรับผูเขารวมการรับฟงความคิดเห็นฯ และแจงกําหนดการรับฟงความคิดเห็นฯ 

09.05 – 09.20 น.  พิธีเปดการประชุม 

 กลาวรายงานความเปนมาและวตัถุประสงคของการรบัฟงความคิดเห็นฯ  

  โดย นาวาเอกกองศกัดิ์ ปรีดีคณิต ประธานคณะกรรมการตรวจการจางโครงการ 

 กลาวเปดการรับฟงความคิดเห็นฯ  

โดย นายยุทธพล  องอาจอิทธิชัย รองผูวาราชการจังหวัดระยอง 

09.20 – 10.00 น. นําเสนอโครงการ โดยลาํดับการนําเสนอประกอบดวย 

 ความเปนมา หลักการและเหตุผล รายละเอียดโครงการ และการประเมินทางเลือก

ของโครงการ  

โดย ดร. มนตชัย พินิจจิตรสมุทร วิศวกรที่ปรึกษาโครงการ  

 ขอบเขตและแนวทางการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ  

และแผนการดําเนนิงาน 

โดย นางศภุรัตน โชตสิกุลรัตน ผูชํานาญการสิ่งแวดลอม  

 การดําเนินงานดานการมีสวนรวมของประชาชนและประชาสัมพันธ 

โดย ผศ. ดร. วิลาสินี อโนมะศิร ิผูเชี่ยวชาญดานการมีสวนรวมของประชาชน  

10.00 – 11.45 น. รบัฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากผูเขารวมประชุม และตอบขอซักถาม  

11.45 – 12.00 น. สรุปการรับฟงความคิดเห็นฯ และปดการรับฟงความคิดเห็นฯ 

โดย นางศภุรัตน โชติสกุลรัตน ผูชํานาญการสิ่งแวดลอม  

12.00 น. เปนตนไป รับประทานอาหารกลางวนัรวมกัน 

5) ผลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 

การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอรางขอบเขตและแนวทาง 

การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและสุขภาพ รายละเอียดโครงการ การประเมินทางเลือก และแผน 

การดําเนินงานของโครงการ พรอมทั้งรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูมีสวนไดเสียตอรางขอบเขตและแนว

ทางการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและสุขภาพของโครงการ ซึ่งจะนําไปพิจารณาประกอบการปรับขอบเขต

การศึกษาใหมีความสมบูรณและครอบคลุม เพื่อนําไปประกอบการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมใหมีความเหมาะสม

มากที่สุด การดําเนินการจัดประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

โครงการไดดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม  

พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 12.35 น. ณ หองแกรนดบอลรูม 1-3 โรงแรมภูริมาศ บีช แอนด สปา อําเภอบานฉาง  

จังหวัดระยอง โดยมีนาวาเอกกองศักดิ์ ปรีดีคณิต ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ เปนผูกลาวรายงานการรับฟง 
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาต ิ

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อาํเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
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ความคิดเห็นฯ และไดรับเกียรติจาก นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผูวาราชการจังหวัดระยอง เปนประธานเปด 

การรับฟงความคิดเห็นฯ ซึ่งมีผูเขารวมประชุมทั้งหมด 333 ราย  

ทั้งนี้สรุปจํานวนผูเขารวมประชุม และสรุปผลการประชุม พรอมทั้งประเด็นคําถามและขอเสนอแนะ

ตางๆ ไดแสดงดังตารางที่ 4.6-4 และตารางที่ 4.6-5  ตามลําดับ และภาพบรรยากาศการประชุมแสดงดังรูปที่ 4.6-5  

ตารางที่ 4.6-4 รายละเอียดจํานวนผูเขารวมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 1 จําแนกตามกลุมผูมีสวนไดเสีย 

ลําดับที ่ กลุมผูมีสวนไดเสีย จํานวนที่เชิญ (ราย) 
จํานวนผูเขารวมประชุม 

(ราย) 

  ระยอง ชลบุรี ระยอง ชลบุร ี

1. ผูไดรับผลกระทบ     

 1.1 ผูนําชุมชน** 38 39 45 - 

 1.2 ผูไดรับผลกระทบดานลบ*** 60 13 104 10 

 1.3 ผูไดรับผลกระทบดานบวก 8 2 15 12 

2. ผูที่รับผิดชอบจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

  

2.1 เจาของโครงการ 2 1 

2.2 ผูจัดทํารายงานการประเมิน 

ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย 

18 23 

3. ผูที่ทําหนาที่พิจารณารายงานการประเมิน 

ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

3 2 

4. หนวยงานราชการในระดับตางๆ 82 57 76 27 

5. องคกรเอกชนดานการคุมครองสิ่งแวดลอม องคกรพัฒนา

เอกชนสถาบันการศกึษา และนักวิชาการอิสระ 

15 12 6 2 

6. สื่อมวลชน 14 10 7 2 

7. ประชาชนทั่วไป - - 10 3 

รวม 386 333* 

หมายเหตุ : * เปนจํานวนผูเขารวมประชุมทั้งหมด หากไมนับรวมหนวยงานที่รับผิดชอบจัดทํารายงาน และหนวยงานผูพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอมเจาของโครงการ และบริษัทที่ปรึกษา จะมีผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น 309 ราย 

** จํานวนผูนําชุมชนเขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน นอยกวาจํานวนที่เชิญ เนื่องจากจังหวัดระยองเปนที่ตั้งของโครงการและพื้นที่

ศึกษา สวนใหญของโครงการอยูในจังหวัดระยองเปนหลัก ผูนําชุมชนในจังหวัดชลบุรีจึงเห็นวาผลกระทบคอนขางนอยเพราะอยูคอนขางไกล 

จากที่ตั้งโครงการ 

*** จํานวนผูไดรับผลกระทบดานลบ เขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน มากกวาจํานวนที่เชิญ โดยเชิญ 73 ราย มาเขารวมจํานวน 114 ราย 
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ตารางที่ 4.6-5 สรุปประเด็นคําถาม ขอคดิเห็น และขอเสนอแนะจากเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 1 

ลําดับ คําถาม คําชี้แจง 

ดานวิศวกรรม 

1 ที่ปรึกษานายก อบจ.ระยอง 

 ขอใหโครงการไดมีการพิจารณาความเชื่อมโยง 

สอดคลองกันของระบบขนสงตางๆ เชน ระบบ

ขนสงมวลชนตางๆ การคมนาคม ทั้งทางบก  

และระบบราง  

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

รับทราบขอเสนอแนะ 

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

แผนการพัฒนางานกอสรางเสนทางการคมนาคมที่เก่ียวของกับแผนพัฒนา

ของสนามบินนานาชาติอูตะเภา ไดแก ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และ

รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ที่มีความเกี่ยวเน่ืองและเช่ือมโยง

สนับสนุนระบบขนสงมวลชนสําหรับรองรับการใชบริการสนามบินสุวรรณ

ภูมิ สนามบินดอนเมือง และสนามบินนานาชาตอิูตะเภา 

  เสนอใหมีการใชแนวคิดเมืองการบินสีเขียว 

(Green Aerotropolis) ในการพัฒนาสนามบิน

นานาชาตอิูตะเภา 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

รับทราบขอเสนอแนะ 

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

ตามแผนการพัฒนาเมืองการบินของสนามบินนานาชาติอูตะเภา มีการ

ทบทวนและวิเคราะหขอมูลดานตางๆ ตามพ้ืนท่ีการใชประโยชนที่ดิน

ประเภทตางๆ โดยมีวิสัยทัศนของการออกแบบที่ยัง่ยืน 6 ดาน ซึ่ง

สอดคลอง กับแนวคิดเมืองการบินสีเขียว (Green Aerotropolis) ดังน้ี 

- มีความเปนสากลเพ่ือเขาถึงผูใชบริการตางชาติ (World Class 

Destination) 

- มีพ้ืนท่ีสาธารณประโยชนและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนโดยรอบ

สนามบิน (Supporting Local Community) 

- ใหประสบการณกับผูใชบริการที่มีความพิเศษ สัมผัสไดถึงความเปน

สถานที่นั้นๆ (Unique User Experience) 

- แสดงความโดดเดนและเอกลักษณทองถิ่น (Capitalizing on 

Local Assete) 

- เปนเมืองการบินที่มีความยั่งยืนและใสใจธรรมชาติ (Sustainable & 

Respectful to Nature) 

  เสนอใหนําบทเรียนจากการพัฒนาทาอากาศ

ยานสุวรรณภูมิ และทาอากาศยานดอนเมือง 

มาใชประโยชนรวมกับการศกึษาของโครงการ

สนามบินนานาชาติอูตะเภา 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

ในการศกึษาโครงการสนามบินนานาชาติอูตะเภา ที่ปรึกษาไดนํา

บทเรียนจากการพัฒนาทาอากาศยานสวุรรณภูมิ และทาอากาศยาน

ดอนเมืองมาพิจารณารวมดวยเพ่ือปองกันปญหา และเพ่ือใหการศกึษา

ผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพมีประเด็นการศกึษาครบถวน และ

สามารถกําหนดมาตรการไดอยางครอบคลุม 
2 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลบานฉาง 

 เสนอใหนําบทเรียนจากทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

มาพิจารณาประกอบในการศึกษารวมดวย 
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ตารางที่ 4.6-5 สรุปประเด็นคําถาม ขอคดิเห็น และขอเสนอแนะจากเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 1 

ลําดับ คําถาม คําชี้แจง 

3 ตัวแทนโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

 ชุมชนรอบพ้ืนท่ีโครงการไดรับประโยชนใดบาง 

จากการพัฒนาสนามบิน 

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

กองทัพเรือ (ทร.) มีเปาหมายการพัฒนาสนามบินนานาชาตอิูตะเภา 

(UIA) เพ่ือใหเปนตัวขับเคลื่อนการเติบโตของพ้ืนท่ีในเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกใหเปนเขตสงเสริมเมืองการบินภาค

ตะวันออก ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง กําหนดเขตสงเสริม : เมือง 

การบินภาคตะวันออก ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 กอใหเกิด

ประโยชนตอประเทศและชุมชน 6 ดานหลัก ดังน้ี 

(1) การเสริมสรางโอกาสสําหรับการจางงานและธุรกิจในสนามบิน 

(2) การเสริมสรางโอกาสสําหรับธุรกิจนอกสนามบิน 

(3) การเสริมสรางศักยภาพชุมชน 

(4) การประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวสินคาและบริการของชุมชน 

(5) การเสริมสรางความสัมพันธที่ดีกับชุมชนโดยรอบ 

(6) การฟนฟูและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอม 

4 เลขาธิการหอการคาจังหวัดระยอง 

 เสนอใหมีการนําเสนอดานการจัดการจราจร 

ทั้งภายในและภายนอกสนามบิน (Traffic) ใหมี

ความเชื่อมโยงกันอยางชัดเจน 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

รับทราบขอเสนอแนะ 

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

แผนการพัฒนางานกอสรางเสนทางการคมนาคมที่เก่ียวของกับแผนพัฒนา

ของสนามบินนานาชาติอูตะเภา ไดแก ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และ

รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ที่มีความเกี่ยวเน่ืองและเช่ือมโยง

สนับสนุนระบบขนสงมวลชนสําหรับรองรับการใชบริการสนามบินสุวรรณ

ภูมิ สนามบินดอนเมือง และสนามบินนานาชาตอิูตะเภา 

5 ประธานชุมชนพยูน 1 เทศบาลตําบลบานฉาง 

 เสนอใหมีการบริหารจัดการจราจรและระบบ

คมนาคมขนสงในพื้นท่ี และมีการเชื่อมโยง 

“บานฉางเมืองอัจฉริยะ” กับสนามบินนานาชาติ

อูตะเภา ใหพัฒนาคูกัน 

6 ประธานโครงการบานธนารักษ 

 ขอเสนอแนะใหวางรากฐานโครงการพัฒนา

สนามบินนานาชาติอูตะเภาในระยะยาว 

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

ตามแผนแมบทของโครงการมีการวางแผนการพัฒนาในระยะยาว (30 ป)  

ซึ่งจําแนกตามคาดการณปริมาณผูโดยสารรายปและปริมาณสนิคา 

แบงเปน 3 ระยะ ดังน้ี 

- ระยะที่ 1 (พ.ศ.2571) สําหรับรองรับผูโดยสารจํานวน 12 ลานคนตอป 

- ระยะที่ 2 (พ.ศ.2581) สําหรับรองรับผูโดยสารจํานวน 31 ลานคนตอป 

- ระยะที่ 3 (พ.ศ.2591) สําหรับรองรับผูโดยสารจํานวน 54 ลานคนตอป 

ดานส่ิงแวดลอม 

1 ที่ปรึกษานายก อบจ.ระยอง 

 เสนอใหมีการทบทวนการคาดการณปริมาณ

ผูโดยสารในป พ.ศ. 2591 ซึ่งคาดวานาจะมี

จํานวนผูโดยสารมากกวา 54 ลานคน 

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

ในการคาดการณปริมาณความตองการใชสนามบินในชวงระยะเวลา 

30 ป ตามแผนแมบทฯ ซึ่งเปนการวิเคราะหขอมูลดานปริมาณ 

ความตองการ (Top-down Analysis) โดยพิจารณาจากปจจัยท่ี

เกี่ยวของในระดับมหภาคทั้งในภูมิภาคเอเชียและของประเทศไทย 

เพื่อประเมินถึงปริมาณความตองการใชสนามบินนานาชาตอิูตะเภา 

ความตองการใชสนามบินของกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม รวมทั้ง

ไดทําการวิเคราะหปจจัยท่ีเก่ียวของกับความสามารถในการใหบริการ 

(Bottom-up Analysis) ของสนามบินนานาชาติอูตะเภาดวยแลว 

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 4-53 
 

ตารางที่ 4.6-5 สรุปประเด็นคําถาม ขอคดิเห็น และขอเสนอแนะจากเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 1 

ลําดับ คําถาม คําชี้แจง 

เสนอใหใชหลักคิดเก่ียวกับ Zero Waste  

ในการศกึษาดานสิ่งแวดลอม การจัดการของเสีย 

ขยะ และน้ําเสีย 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

รับทราบขอเสนอแนะ 

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

โครงการกําหนดใหมีระบบการจัดการขยะโดยมีสถานีคดัแยก โดย

ระบบคัดแยกดังกลาวจะจัดแยกขยะรีไซเคิลออกจากขยะที่จะนําไป 

ฝงกลบ และพิจารณาใหมีการหมุนเวียนน้ําเสียที่ผานการบําบัดแลว

กลับมาใชประโยชนในพ้ืนที่ใหมากท่ีสุด เชน ใชรดนํ้าตนไม เพื่อเปนการ

ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และลดปริมาณน้ําที่จะตองระบาย

ออกสูสิ่งแวดลอมหรือแหลงรับนํ้าตามธรรมชาตใิหนอยท่ีสุด 

เสนอใหศึกษาความอุดมสมบูรณของสัตวทะเล 

ไดแก ปะการัง ปลา เตา และศึกษาปญหาขยะ 

ในทะเล 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

โครงการรับขอเสนอ และจะผนวกการศึกษาความอุดมสมบูรณของ 

สัตวทะเล เชน ปะการัง ปลา เตา ไวในประเด็นการศึกษาดานนิเวศวิทยา

ทางทะเล รวมทั้งสภาพปญหาขยะ/ความสกปรกของทะเลดวย 

2 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลบานฉาง 

 เสนอใหเพิ่มประเด็นเรื่องเสยีง และการจัดทํา

ขอมูล Baseline ดานสถานะสุขภาพ ทั้งในกลุม 

ประชากรทั่วไป และกลุมเสี่ยง พรอมท้ังศกึษา

คาดการณในอนาคตวา เมื่อมีการพัฒนา

สนามบินแลว ผลกระทบดานสุขภาพจะ

เปลี่ยนแปลงไปอยางไร 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

รับทราบขอเสนอแนะ 

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

ในขอบเขตการศึกษาของโครงการไดกําหนดใหมีการศึกษาผลกระทบ

ดานเสียงไวแลว ทั้งในระยะกอสรางและดําเนินการ รวมทั้ง 

การรวบรวมขอมูลพื้นฐานดานสาธารณสขุทั้งขอมูลสถานะสุขภาพ 

ของประชากร จํานวนสถานบริการและจํานวนบุคลากรทางการแพทย

และสาธารณสุข เพ่ือเปนขอมูลประกอบการประเมินผลกระทบ 

ดานสุขภาพ ทั้งในระยะกอสรางและเปดใชสนามบินนานาชาติอูตะเภา 

3 ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข 

ประจําหมูบาน ตําบลหวยใหญ 

 เสนอใหนําเสนอผลกระทบวา การพัฒนา

โครงการจะมีผลอยางไรตอประชาชน และเสนอ

ใหคํานึงถึงประเด็นสิ่งแวดลอมเกี่ยวกับการ

จัดการขยะ และเสนอใหมีมาตรการในการ

จัดการขยะอยางชัดเจน 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

รับทราบขอเสนอแนะ 

คําชี้แจงเพิม่เติมภายหลังการประชุม 

ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ จะนําเสนอผลกระทบ 

ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่จะมีผลตอสภาพแวดลอมและสุขภาพ 

ของประชาชนท้ังทางบกและทางลบ สําหรับขอบเขตการศึกษาดานการ

จัดการขยะ รวมอยูในประเด็นดานการจัดการของเสีย ซึ่งท่ีปรึกษาจะทํา

การประเมินผลกระทบและกําหนดมาตรการปองกันฯ ไวอยางชัดเจน

สอดคลองตามหลักวิชาการ และเปนไปไดในทางปฏิบัติ 
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ตารางที่ 4.6-5 สรุปประเด็นคําถาม ขอคดิเห็น และขอเสนอแนะจากเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 1 

ลําดับ คําถาม คําชี้แจง 

  เสนอใหพิจารณาความเพียงพอของแหลงน้ํา 

ในพ้ืนท่ี การพัฒนาดานขนสงสาธารณะ 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

รับทราบขอเสนอแนะ 

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

ความเพียงพอของแหลงน้ําในพื้นที่ 

ปจจุบันสนามบินนานาชาติอูตะเภามโีรงกรองน้ําประปา โดยใชแหลงน้ํา

ดิบจากอางเก็บนํ้าคลองบางไผ อางเก็บน้ําภูติอนันต และอางเก็บน้ําคลอง

บานขุด ซึ่งเพียงพอตอปริมาณการใช แตหลังจากการพัฒนาสนามบิน

นานาชาติอูตะเภา ตามแผนพัฒนาเมืองการบินภาคตะวันออก องคประกอบ 

ของระบบประปาจะประกอบดวยทอนํ้าดิบจากบริษัท จัดการและพัฒนา

ทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด(อีสทวอเตอร) โรงกรองน้ําประปา  

และทอสงน้ําประปาไปยังจุดใหบริการในพ้ืนที่ท่ีจะพัฒนาตามแผนแมบท  

ซึ่งพิจารณาความตองการใชน้ําท่ี 18,613 ลูกบาศกเมตรตอวัน 

  การพัฒนาดานขนสงสาธารณะ การพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมโดยรอบสนามบิน

นานาชาติอูตะเภา โครงการมีการวางแผนงานรวมกับหนวยงานของ

กระทรวงคมนาคม เพ่ือหารือและออกแบบถนนท่ีเชื่อมตอกับทางเขา-

ออกของสนามบิน โดยรายละเอียดของการออกแบบทางเขา-ออก 

สนามบิน และการเชื่อมตอกับระบบคมนาคมภายนอกมีอยูในขอบเขต

การศึกษาแผนแมบทของการพัฒนาสนามบินนานาชาตอิูตะเภาและ

พ้ืนที่โดยรอบจังหวัดระยอง 

4 รองปลัดเทศบาลเมืองมาบตาพุด 

 ขอบเขตการศกึษาดานส่ิงแวดลอม 

มีความครบถวนและครอบคลุมแลวหรือไม 

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

ในการกําหนดของเขตการศึกษา ที่ปรึกษาโดยผูชํานาญการ

สิ่งแวดลอม และผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณไดรวมกันกําหนด

ขอบเขตการศกึษาโดยพิจารณาจากกิจกรรมตางๆ ที่จะเกิดขึ้นท้ังใน

ระยะกอสรางและระยะดําเนินการ วากิจกรรมดังกลาวจะกอใหเกิด

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมประเด็นใดบาง แลวนําขอบเขตการศกึษา 

ที่กําหนดไวมารับฟงความคิดเห็นของประชาชนอีกครั้ง เพื่อนํา

ความเห็นจากเวทีประชุมมาพิจารณาและเพิ่มเติมตอไป 

  หนวยงานใดเปนผูตรวจสอบวาขอบเขต

การศึกษามีความครบถวนหรือไม 

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

กระบวนการในการกําหนดขอบเขตการศกึษา เริ่มจากที่ปรึกษาโดย

ผูชํานาญการและผูเชี่ยวชาญรวมระดมความคิดโดยพิจารณาจาก

กิจกรรมของโครงการท้ังในระยะกอสรางและระยะดําเนินการวาจะ

สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมประเด็นใดบาง หลังจากไดประเด็นศึกษา

แลวกระบวนการสําคัญในการพิจารณาวาขอบเขตการศกึษาครบถวน

หรือไม คือ การประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 1 

(เพ่ือรับฟงความคิดเห็นในการกําหนดขอบเขตและแนวทางการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ) จากนั้นท่ีปรึกษานํา

ประเด็น/ขอเสนอแนะ ท่ีไดรับจากการรับฟงความคดิเห็นฯ มา

พิจารณา/ศึกษาและจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

และสุขภาพ เสนอตอ (สผ.) คณะกรรมการผูชํานาญการ (คชก.)  

และคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (กก.วล.) ตามลาํดับตอไป 
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5 ประธานชุมชนแผนดินไท 

 พะยูน และสัตวทะเลในพื้นท่ีอาจจะไดรับ

ผลกระทบจากผงยาง/ลอเครื่องบิน โครงการ 

มีวิธจีัดการอยางไร เสนอใหมีบอบําบัดน้ํา

ขนาดใหญในพื้นท่ี กอนปลอยน้ําทิ้งลงทะเล 

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

โครงการไดพิจารณาใหมีการออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลาง

เพื่อรองรับน้ําเสยีท่ีคาดวาจะเกิดจากการดําเนินงานภายในสนามบิน 

ทั้งนํ้าเสียทั่วไป และน้ําเสียปนเปอน ซึ่งจะบําบัดใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานกําหนดกอนระบายลงสูแหลงน้ําภายนอก รวมทั้งกําหนดให

กิจกรรมบางประเภทในสนามบินท่ีมีน้ําเสยีปนเปอนที่สาํคัญ คือ 

กิจกรรมในพ้ืนท่ีศูนยซอมบํารุงอากาศยาน ซึ่งจะตองมีการบําบัดน้ําเสีย

เบื้องตนใหมีคณุภาพน้ําทิ้งเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดกอนสงเขาสู

ระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลาง นอกจากนั้น ยังพิจารณาใหมีการ

หมุนเวียนน้ําเสยีท่ีผานการบําบัดแลวกลับมาใชประโยชนในพ้ืนท่ี 

ใหมากที่สุด เชน ใชรดน้ําตนไม เพ่ือเปนการใชทรัพยากรอยางมี

ประสิทธิภาพ และลดปริมาณนํ้าท่ีจะตองระบายออกสูส่ิงแวดลอม 

หรือแหลงรับน้ําตามธรรมชาตใิหนอยท่ีสุด 

  ผลกระทบตอประชาชนในพ้ืนท่ีบริเวณ กม.16 

และปอมตํารวจ 431 ซึ่งมีเปนหมูบานจัดสรร 

สนามกอลฟ หากชุมชนเหลาน้ีไดรับผลกระทบ  

จะมีมาตรการในการจัดการอยางไร 

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ที่ปรึกษาไดกําหนด

กรอบพื้นท่ีศึกษาเบ้ืองตนครอบคลุมดานเหนือ-ใต 10 กิโลเมตร และ

ตะวันออก-ตะวันตก 6 กิโลเมตร ซึ่งไดรวมพ้ืนท่ีเขตปลอดภัยทางเดิน

อากาศ (พ.ศ.2538) และพื้นท่ีที่อาจจะไดรับผลกระทบดานเสียงไว

แลว ทั้งนี้ หากการประเมินผลกระทบ พบวา ประชาชนในพ้ืนท่ี

บริเวณกม.16 และปอมตํารวจ 431 ไดรับผลกระทบในดานใด 

โครงการจะกําหนดมาตรการท่ีสอดคลองกับระดับผลกระทบตอไป 

  เสนอใหพิจารณารูปแบบทางเลือกที่หลีกเลี่ยง 

การทําลายภูเขาและทรัพยากรธรรมชาติ 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

โครงการไดพิจารณารูปแบบทางเลือกท่ี 1 ที่มีระยะหางระหวางทางวิ่ง 

1 และทางวิ่ง 2 เปนระยะ 1,140 เมตร ซึ่งการขึ้น-ลงของเครื่องบิน

ยังคงมีความปลอดภัยตามมาตรฐานของ ICAO และไมจําเปนตองตัด 

เขาโกรกตะแบก 

  ในระยะกอสรางมีคนงานกอสรางในพื้นท่ี

จํานวนมาก ซ่ึงเปนประชากรแฝง เสนอให

โครงการหลีกเลี่ยงการใชแรงงานจากตางชาติ 

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

ปญหาประชากรแฝงที่มากเกินไป อาจสงผลกระทบการจัดการดาน

โครงสรางพ้ืนฐานไมเพียงพอและไมทั่วถึงตอจํานวนประชากรท่ีแทจริง  

ซึ่งโครงการจะมีการประเมินผลกระทบในประเด็นน้ี และกําหนดมาตรการ

ใหสอดคลัองกับผลกระทบและความเปนไปไดในทางปฏิบัตติอไป 

  เสนอใหนําภาษี/คาธรรมเนียมจากนกัทองเท่ียว 

เพื่อนํามาพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ในพ้ืนท่ี เชน โรงพยาบาล สถานศึกษา

โดยเฉพาะในพื้นท่ีตําบลสํานักทอน และ

ตําบลพลา 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

รับทราบขอเสนอแนะ ทั้งนี้ ท่ีปรึกษา จะนํามาพิจารณากําหนด

มาตรการของโครงการใหสอดคลองกับนโยบายดานความรับผิดชอบ

ตอสังคม (CSR) ของกองทัพเรือตอไป 
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6 ตัวแทนโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

 ปญหาขยะที่เพ่ิมขึ้น มีแนวทางในการบริหาร

จัดการอยางไร 

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

ระยะกอสราง : จะมีปริมาณขยะเพ่ิมขึ้น จากคนงานกอสรางและขยะ

จากเศษวัสดกุอสราง โครงการฯ กําหนดใหมีการคัดแยกขยะกอนทิ้ง  

ทําการรวบรวม และขนยายไปกําจัดดวยวิธกีารท่ีถูกตอง  

ระยะดําเนินการ : จะมีปริมาณขยะเพ่ิมขึ้น จากผูเขาใชสนามบิน และ

จากเจาหนาที่ท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีสนามบิน ซึ่งตามแผนแมบทของ

โครงการกําหนดใหมีระบบการจัดการขยะโดยมีสถานีคัดแยก มีขนาด

เพ่ือรองรับขยะมูลฝอยประมาณ 100 ตันตอวัน โดยระบบคัดแยก

ดังกลาวจะคัดแยกขยะรีไซเคิลออกจากขยะท่ีจะนําไปฝงกลบ รวมทั้ง 

คัดแยกขยะที่ไมเหมาะสมตอการกําจัดแบบฝงกลบท่ัวไป เชน ของเสีย

อันตรายหรือวัสดุยางรถ แบตเตอรี่หรือของเสียที่ติดเชื้อ เพ่ือนําไปกําจัด

ดวยวิธกีารท่ีเหมาะสมตอไป 

 ปญหาสาธารณภัยจากการบิน เสนอใหโครงการ

เสนอมาตรการในการรองรับผลกระทบและจัดให

มีแผนการจัดการเหตุฉุกเฉิน (Emergency 

Response) ใหครอบคลุมโรงพยาบาล หนวยงาน

ดานสาธารณสุข หนวยงานดานสาธารณภัยใน

พ้ืนที่ 

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

แผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแหงชาติ (NCASP)  

มีวัตถุประสงคในการกําหนดกรอบ กฎระเบียบเพื่อปกปองความมั่นคง 

ใหมีมาตรฐานความปลอดภัยอยางสมํ่าเสมอและมีประสิทธิภาพ 

ของการบินพลเรือนในประเทศไทย โดยจัดใหมีการปองกันการกระทํา

อันเปนการแทรกแซงโดยมิชอบดวยกฎหมาย ดังตอไปนี้ 

1) เที่ยวบินของผูดําเนินการเดินอากาศที่จัดใหมีบริการทางอากาศ 

2) การใหบริการการเดินอากาศ 

3) สิ่งอํานวยความสะดวกดานความปลอดภัยของสนามบินสําหรับ 

การปฏิบัติการบินของอากาศยาน 

  4) สิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสรางพื้นฐานตางๆ ของการรักษา 

ความปลอดภัยและความปลอดภัย สําหรับการปฏิบัติการบินของ

อากาศยาน  

โดยในการกําหนดมาตรการเพื่อรองรับผลกระทบและจัดใหมีแผนการ

จัดการเหตุฉุกเฉิน (Emergency Response) จะกําหนดใหครอบคลุม

โรงพยาบาล หนวยงานดานสาธารณสุข หนวยงานดานสาธารณภัยใน

พ้ืนที่ดวย 

7 ประชาชน หมู 6 ตําบลสัตหีบ 

 มีมาตรการควบคุมการบริหารจัดการ 

ดานสิ่งแวดลอมในระยะยาวของโครงการ 

ใหมีความสม่ําเสมออยางไร 

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

ในการควบคุมผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม รวมท้ังมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

ทั้งในระยะกอสรางและระยะดําเนินการ (ตลอดระยะเวลาดําเนินโครงการ) 

เจาของโครงการจะวาจาง Third Party เพื่อติดตามตรวจสอบดําเนินการ

ตามมาตรการที่กําหนดไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

และสขุภาพ (EHIA) ซึ่งหากไมปฏิบัติตามจะถูกดําเนินการดวยมาตรการ

ทางกฎหมาย  

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 4-57 
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  เสนอใหศึกษาการอพยพของนกปากหาง 

ในฤดหูนาว 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

รับทราบขอเสนอแนะ ทั้งนี้ โครงการกําหนดใหมีการสํารวจนกโดย

ผูเชี่ยวชาญในพ้ืนท่ีสนามบินและโดยรอบพื้นท่ีโครงการ 2 ฤดู คือ  

1) ฤดูฝน ในชวงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562  

2) ฤดูอพยพชวงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

8 ประธานโครงการบานธนารักษ 

 เสนอใหโครงการพิจารณาลักษณะภูมิประเทศ

ของการพัฒนาสนามบิน รวมถึงประเด็น

ผลกระทบดานมลพิษ ของเสีย และการจัดการ

สิ่งแวดลอม โดยนําขอมูลท่ีมีอยูเดิมมาพิจารณา

ประกอบดวย 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

รับทราบขอเสนอแนะ ทั้งน้ี ในขอบเขตการศกึษาของโครงการไดกําหนด 

ใหศึกษาผลกระทบตอสิ่งแวดลอม อาทิ สภาพภูมิประเทศ คุณภาพอากาศ 

เสยีง น้ํา การจัดการของเสียตางๆ ดวยแลว ซึ่งในการศึกษา ท่ีปรึกษาตอง

รวบรวมขอมูลที่มีอยูในปจจุบัน มาประกอบการในประเมินผลกระทบ 

และกําหนดมาตรการรองรับที่เหมาะสมตอไป 

 ขอใหเสนอแนวทางในการจัดการปญหาระบบ

สาธารณูปโภคพื้นฐานในพ้ืนท่ี (ไฟฟา/ ประปา) 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

รับทราบขอเสนอแนะ ทั้งนี้ ตามขอบเขตการศกึษาของโครงการ ได

กําหนดไวในประเด็นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ซึ่งในการศกึษา  

ที่ปรึกษาจะรวบรวมขอมูลปจจุบันเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค

พ้ืนฐาน และประเมินผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการท้ังในระยะ

กอสรางและดําเนินการ เพ่ือกําหนดมาตรการจัดการที่เหมาะสมตอไป 

 เสนอใหมีแนวทางในการจัดการนํ้าท้ิง-น้ําเสีย คําชี้แจงในท่ีประชุม 

รับทราบขอเสนอแนะ 

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

โครงการไดพิจารณาใหมีการออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลาง 

เพ่ือรองรับน้ําเสียที่คาดวาจะเกิดจากการดําเนินงานภายในสนามบิน  

ทั้งน้ําเสียท่ัวไป และน้ําเสียปนเปอน ซึ่งจะบําบัดใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานกําหนดกอนระบายลงสูแหลงน้ําภายนอก รวมทั้งกําหนด 

ใหกิจกรรมบางประเภทในสนามบินท่ีมีน้ําเสียปนเปอน ที่สําคัญ คือ 

กิจกรรมในพื้นที่ศูนยซอมบํารุงอากาศยาน ซึ่งจะตองมีการบําบัดนํ้าเสีย

เบ้ืองตนใหมีคุณภาพเปนไปตามที่กําหนดกอนสงเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย

สวนกลาง นอกจากนั้น ยังพิจารณาใหมีการหมุนเวยีนน้ําเสียท่ีผานการ

บําบัดแลวกลับมาใชประโยชนในพ้ืนที่ใหมากท่ีสุด เชน ใชรดนํ้าตนไม 

เพ่ือเปนการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และลดปริมาณน้ํา 

ที่จะตองระบายออกสูสิ่งแวดลอมหรือแหลงรับน้ําตามธรรมชาติ 

ใหนอยท่ีสุด 

Draft Version
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาต ิ

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อาํเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 4-58 
 

ตารางที่ 4.6-5 สรุปประเด็นคําถาม ขอคดิเห็น และขอเสนอแนะจากเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 1 

ลําดับ คําถาม คําชี้แจง 

9 ประธานชุมชนพยูน 1 เทศบาลตําบลบานฉาง 

 ปญหาจากกิจกรรมการกอสราง จะมีการ

ควบคุม ปองกัน ไมใหเกิดผลกระทบตอชุมชน

ไดอยางไร 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

- ประเด็นผลกระทบหลักของโครงการจะแยกเปนระยะกอสราง และ

ระยะดําเนินการ ท่ีสําคัญ ไดแก เสียง ความสั่นสะเทือน อากาศ  

น้ําเสีย ขยะมูลฝอย การระบายน้ํา การคมนาคม เศรษฐกิจ-สังคม 

- ในการประเมินผลกระทบแตละประเด็น จะเปรียบเทียบกับขอมูล

พ้ืนฐานและมาตรฐานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ทําการประเมินผลกระทบ 

ทั้งในระยะกอสราง และระยะดําเนินการ โดยใหระดับของผลกระทบ 

ตามระดับความเปลี่ยนแปลงในแตละประเด็นสิ่งแวดลอม จากนั้น 

จึงนําไปสูการกําหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบฯ และ

มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบฯ ท่ีสามารถดําเนินการไดจริง

ตามหลักวิชาการ รวมทั้งตองพิจารณาขอจํากัดของแตละพ้ืนที่

ประกอบดวย 

  เสนอใหโครงการสงเสริมการพัฒนาดาน

สุขภาพรางกาย สุขภาพจิต โดยใหมีสถานท่ี

ออกกําลังกายที่ไดมาตรฐาน และสงเสริม

นักกีฬาในทองถิ่น 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

รับทราบขอเสนอแนะ ทั้งนี้ ท่ีปรึกษาจะนํามาพิจารณากําหนด

มาตรการของโครงการใหสอดคลองกับนโยบายดานความรับผิดชอบ

ตอสังคม (CSR) ของกองทัพเรือตอไป 

10 ผูจัดการกองธุรการและสนับสนุนการซอมบํารุง

อากาศยาน  

รักษาการผูอํานวยการใหญ  

บริษัท การบินไทย จํากัด  

 เน่ืองจากจะมีศูนยซอมบํารุงสนามบินนานาชาติ 

อูตะเภา (MRO) แหงใหม ในพื้นท่ี EEC เสนอให

ที่ประชุมรับทราบ ตระหนัก และสนับสนุน

โครงการดังกลาว โดยในการจัดทํารายงาน 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม เสนอให

พิจารณาดานการสํารวจสิ่งปนเปอน โดยเสนอ 

ใหเปนไปตามมาตรฐาน ASTME-1527-13  

ในระยะกอนการกอสราง 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

รับทราบขอเสนอแนะ ซึ่งโครงการจะศกึษาในรายละเอียด 

ตามขอเสนอแนะตอไป 

11 ประชาชน หมู 2 ตําบลแสมสาร 

 หวงกังวลผลกระทบดานเสียงจากการพัฒนา

สนามบิน และผลกระทบที่เกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอม 

และเสนอใหมีการเยียวยากลุมผูไดรับผลกระทบ

ใหไดรับความเปนธรรม 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

รับทราบขอหวงกังวลดังกลาว ทั้งนี้ โครงการไดกําหนดใหมีการศกึษา

ผลกระทบดานเสียงจากการพัฒนาสนามบิน รวมทั้งผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมในดานตางๆ หากการศึกษาพบวามีผลกระทบในดานใด  

ที่ปรึกษาตองกําหนดมาตรการในการปองกันและแกไขผลกระทบ 

ใหเหมาะสมและเปนไปไดในทางปฏิบัติตอไป 

12 ประธานกลุมประมงบานพลา  

 หวงกังวลเรื่องคุณภาพน้ํา และผลกระทบตอ

ระบบนิเวศวิทยาทางนํ้าในคลองบางไผ และ

คลองพลา ซึ่งอยูใกลกับพื้นท่ีโครงการ 

 หวงกังวลผลกระทบเรื่องเสียงที่มีอาจรบกวน

พะยูน ที่อยูใกลเคยีงกับพ้ืนที่โครงการ 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

รับทราบขอหวงกังวล และขอเสนอแนะดังกลาว ทั้งน้ี โครงการได

กําหนดใหมีการศึกษาผลกระทบตอคุณภาพนํ้า และนิเวศวิทยาใน

แหลงนํ้าผิวดิน และน้ําทะเล บริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการดวยแลว  
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาต ิ

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อาํเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 4-59 
 

ตารางที่ 4.6-5 สรุปประเด็นคําถาม ขอคดิเห็น และขอเสนอแนะจากเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 1 

ลําดับ คําถาม คําชี้แจง 

 หากมีการพัฒนาโครงการ เสนอใหมีการบําบัด 

น้ําเสีย และจัดการใหดีกอนปลอยท้ิงลงทะเล 

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

โครงการไดพิจารณาใหมีการออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลาง

เพื่อรองรับน้ําเสยีท่ีคาดวาจะเกิดจากการดําเนินงานภายในสนามบิน 

ทั้งนํ้าเสียทั่วไป และน้ําเสียปนเปอน ซึ่งจะบําบัดใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานกําหนดกอนระบายลงสูแหลงน้ําภายนอก รวมทั้งกําหนด 

ใหกิจกรรมบางประเภทในสนามบินท่ีมีน้ําเสียปนเปอน ที่สําคัญ คือ 

กิจกรรมในพ้ืนท่ีศูนยซอมบํารุงอากาศยาน ซึ่งจะตองมีการบําบัดน้ําเสีย

เบื้องตนใหนํ้าท้ิงมีคณุภาพเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดกอนสงเขาสู

ระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลาง นอกจากนั้น ยังพิจารณาใหมีการ

หมุนเวียนน้ําเสยีท่ีผานการบําบัดแลวกลับมาใชประโยชนในพ้ืนท่ี 

ใหมากที่สุด เชน ใชรดน้ําตนไม เพ่ือเปนการใชทรัพยากรอยางมี

ประสิทธิภาพ และลดปริมาณนํ้าท่ีจะตองระบายออกสูส่ิงแวดลอม 

หรือแหลงรับน้ําตามธรรมชาตใิหนอยท่ีสุด 

13 ประชาชนหมู 2 ตําบลพลา 

 ประเด็นฝุนละอองที่เกิดขึ้น มีมาตรการปองกัน

อยางไร และหนวยงานใดเปนผูดูแลรับผิดชอบ 

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

ที่ปรึกษาจะศึกษาผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการท้ังในระยะ

กอสรางและระยะดําเนินการวาจะมีฝุนละอองเกิดขึ้นจากแหลงใด 

ปริมาณเทาไร สงผลกระทบตอบริเวณใดบาง จากนั้นจะกําหนด

มาตรการในการปองกันและแกไขผลกระทบ มาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบ และหนวยงานผูรับผิดชอบในการดาํเนินการ

ตอไป ซึ่งรายละเอียดของมาตรการตางๆ จะกําหนดไวในรายการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพของโครงการฯ 

14 ผูใหญบาน หมู 8 บานเชิงเขา ตําบลสํานักทอน 

 เสนอใหโครงการพิจารณาจัดการปองกันแกไข

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากใชเสนทางขนสงในระยะ

กอสราง โดยภายหลังจากการกอสรางเสร็จแลว 

ใหปรับปรุงพ้ืนผิวถนนสูสภาพเดิม 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

รับทราบขอเสนอแนะ ทั้งน้ี โครงการไดกําหนดใหมีการศกึษา

ผลกระทบตอสภาพการจราจรท้ังในระยะกอสรางและระยะดําเนินการ 

และกําหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบใหเหมาะสม 

สอดคลอง และเปนไปไดในทางปฏิบัติตอไป 

15 ประชาชนในพื้นท่ี (ไมระบุตําบล) 

 โครงการจะมีการเวนคืนพื้นท่ีของชุมชนหรือไม 

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

การพัฒนาสนามบินนานาชาติอูตะเภา (โครงการฯ) จะเกิดขึ้นในพื้นที่ 

6,500 ไร ภายในเขตพ้ืนท่ีของกองทัพเรือ ไมมีการใชพ้ืนท่ีภายนอก 

จึงไมมีผลกระทบดานการเวนคืนพ้ืนที่โดยรอบ 

ทั้งน้ี กองทัพเรือไดมีอนุมัติใหใชพื้นท่ี 6,500 ไร ดังกลาวเปนเขต

สงเสริมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก “เมืองการบนิภาค

ตะวันออก” ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่จากทางวิ่งปจจุบันไปทางทิศตะวันออก 

และมีอาณาเขตทางทิศเหนือติดกับถนนสุขุมวิท สําหรับทางดานทิศใต

จะกันพ้ืนท่ีเปนแนวกันชนในระยะหางจากชายฝงประมาณ 1 กิโลเมตร 

เพื่อความปลอดภัยสนามบินและใชงานความมั่นคง 

  เสนอใหมีการจัดตั้งกองทุนเพ่ือดูแลเยียวยา 

ผูไดรับผลกระทบจากสนามบินนานาชาติ 

อูตะเภา 

 

 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

รับทราบขอเสนอแนะ  

Draft Version
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาต ิ

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 
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ตารางที่ 4.6-5 สรุปประเด็นคําถาม ขอคดิเห็น และขอเสนอแนะจากเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 1 

ลําดับ คําถาม คําชี้แจง 

ดานการมีสวนรวมของประชาชน และการประชาสัมพันธ 

1 ที่ปรึกษานายก อบจ.ระยอง 

 เสนอใหมีการประชาสัมพันธและใหขอมูล 

กับกลุมนักลงทุนใน EEC กลุมผูประกอบการ  

S Curve โดยสามารถประสานผานสภา

อุตสาหกรรมจังหวัด และหอการคาจังหวัดได 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

รับทราบขอเสนอแนะ 

2 ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข 

ประจําหมูบาน ตําบลหวยใหญ 

 มีการสรางงานสรางอาชีพใหแกชุมชนอยางไร 

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

- ในการพิจารณาผูที่จะเขามาประกอบอาชีพในพ้ืนที่โครงการ เบ้ืองตน 

ตองพิจารณาและใหความสําคัญกับผูมีความรูความสามารถ ในพ้ืนท่ี

กอน เพ่ือสนับสนุนสภาพเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนที่เปนการ

กระจายความเจริญออกสูทองถิ่น 

- ทั้งนี้ โครงการมีแนวคิดการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน

โดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ ดําเนินการภายใตแนวคิดการใชอัตลักษณ 

ดานกายภาพ วัฒนธรรมและทรัพยากรที่มีอยูในปจจุบัน  

ตามศักยภาพ/ลักษณะเดนของแตละพื้นท่ี เชน 

(1) ตําบลพลา : พื้นที่สวนใหญติดสนามบินนานาชาติอูตะเภา  

ทางตอนใตติดทะเลอาวไทย มีชายหาดท่ีสวยงาม คือ หาดพลา 

(2) ตําบลบานฉาง : พ้ืนท่ีสวนใหญเปนชุมชนที่พักอาศัยและมี 

สิ่งอํานวยความสะดวกหลากหลาย ทั้งตลาด โรงเรยีนสอนภาษา  

เปนศูนยกลางดานการพาณชิยครอบคลุมดานอุตสาหกรรมและ 

การทองเท่ียว การศึกษา และสุขภาพ ทัง้น้ีพื้นที่ทางตอนใตยังติด

ชายทะเลมีชายหาดท่ีสําคญั ไดแก หาดนํ้าริน และหาดพยูน 

(3) ตําบลสํานักทอน : พ้ืนที่สวนใหญเปนพ้ืนที่เกษตร เปนแหลง

เรียนรูดานการเกษตรอินทรีย มีอางเก็บน้ําคลองบางไผ  

เปนแหลงนํ้าสําหรับทําการเกษตรและใชทํากิจกรรมทางนํ้า 

(4) ตําบลพลูตาหลวง : พ้ืนที่สวนใหญเปนพ้ืนท่ีเกษตรและแหลง 

ที่พักอาศัย อยูใกลเขตทหาร เปนแหลงเรียนรูดานการศึกษา

และการสันทนาการมีเสนทางรถไฟเชื่อมตอระหวางพ้ืนที่กับ

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

3 

 

ประชาชนหมู 6 ตําบลสัตหีบ 

 จัดพื้นทีใ่หประชาชนในทองถิ่นสามารถคาขายได 

4 ประชาชนหมู 2 ตําบลพลา 

 การพิจารณาจัดสรรพ้ืนที่คาขายใหชุมชน 

  เสนอใหมีการประชาสัมพันธโครงการในครั้ง

ตอไปอยางท่ัวถึง 

คําชี้แจงในประชุม 

รับทราบขอเสนอแนะ ทั้งนี้ การดําเนินงานที่ผานมาของโครงการฯ 

ไดใหความสําคัญกับการใหขอมูลขาวสารใหประชาชนไดรับทราบ  

ผานชองทางการสื่อสารตางๆ ไดแก  

- สงหนังสือเชิญพรอมเอกสารโครงการ 

- ติดโปสเตอรประชาสัมพันธ 

- หนังสือพิมพทองถิ่น : หนังสือพิมพระยองโพสต  

- สถานีวิทยุทองถิ่น : สถานี Green voice 105 MHz 

- เว็บไซตโครงการ : www.ehia-utprw2.com 

- ปายประชาสัมพันธ ขนาด 3x5 เมตร จํานวน 10 ปาย 

- รถกระจายเสียงประชาสัมพันธ บริเวณพ้ืนที่ศึกษาและพ้ืนท่ีใกลเคียง 

5 นายกสมาคมครอบครัวขาวระยอง 

 การประชาสัมพันธโครงการ สามารถดําเนินการ

ผานวิทยุชุมชน เคเบิลทีวี หนังสือพิมพได  

เสนอใหโครงการคํานึงถึงการประชาสัมพันธ 

เปนสําคัญ 
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ตารางที่ 4.6-5 สรุปประเด็นคําถาม ขอคดิเห็น และขอเสนอแนะจากเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 1 

ลําดับ คําถาม คําชี้แจง 

6 ประธานชุมชนพยูน 1 เทศบาลตําบลบานฉาง 

 เสนอใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการไตรภาคี  

โดยมีตัวแทนจากชุมชนและทองถิ่นมารวม 

เปนคณะกรรมการฯ ในการตดิตามตรวจสอบ

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการตั้งแต

ระยะกอสราง 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

รับทราบขอเสนอแนะ 

  เสนอใหมีการพิจารณาจางงานจาก

ประกอบการ และคนในพ้ืนที่กอน 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

รับทราบขอเสนอแนะ 

ดานอื่นๆ 

1 ที่ปรึกษานายก อบจ.ระยอง 

 เสนอใหพัฒนาโครงการใหมีความเชื่อมโยง 

กับสุนทรภู 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

รับทราบขอเสนอแนะ 
 

2 เลขาธิการหอการคาจังหวัดระยอง 

 เสนอใหที่ปรึกษาเสนอแนวทางในการจัดการ

ปญหาระบบน้ําประปาในพ้ืนท่ีอําเภอบานฉาง 

สัตหีบ และเสนอใหพิจารณาพัฒนาโครงการ

อางเก็บน้ํา เพ่ือชวยในการบรรเทาปญหาน้ํา

ทวม และเปนแหลงน้ําดิบในการผลิตน้ําประปา 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

รับทราบขอเสนอแนะ 

3 ประธานชุมชนแผนดินไท 

 เสนอใหมีความโปรงใสในการพัฒนาโครงการ 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

รับทราบขอเสนอแนะ 

4 ประธานชุมชนพยูน 1 เทศบาลตําบล บานฉาง 

 เสนอแนะใหมีการพัฒนาโรงพยาบาลบานฉาง  

ใหเปนโรงพยาบาลขนาดใหญ มีมาตรฐาน ในการ

รองรับและใหบริการผูปวยจากนานาชาติไดอยาง

เพียงพอ 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

รับทราบขอเสนอแนะ 

 เสนอใหมีการสรางศูนยพักพิงผูอพยพเมื่อ 

มีภัยพิบัติ 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

รับทราบขอเสนอแนะ 

 เสนอใหมีการจัดระบบภาษีของสนามบิน

นานาชาติอูตะเภาใหกับทองถิ่นตําบลบานฉาง 

พลูตาหลวง และสัตหีบ ใหไดรับความเทาเทียม 

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

ในสวนของการจัดสรรงบประมาณใหทองถิ่น หนวยงานท่ีเขามาดําเนิน

กิจการตางๆ ในเขตสนามบิน จะตองรับผิดชอบการจายภาษีตางๆ 

ใหแกทองถิ่นตามที่กฎหมายกําหนด 

 เสนอใหมีการตั้งคณะกรรมการในการฟนฟู

และพัฒนาการทองเที่ยว และเปนตัวแทน 

รวมหารือกับ EEC ในการจัดตั้งเมือง 

Aerotropolis 

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

การพัฒนามหานครการบินเปนหนึ่งในแผนงานการพัฒนาภายใน

โครงการอีอีซ ีซึ่งปจจุบันกรมโยธาธิการและผังเมือง ไดมีการศกึษา

โครงการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาพ้ืนท่ีเฉพาะบริเวณชุมชนโดยรอบ

สนามบินนานาชาติอูตะเภา ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบ

สนามบินนานาชาติอูตะเภาใหเปนมหานครการบิน (Aerotropolis) 
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ตารางที่ 4.6-5 สรุปประเด็นคําถาม ขอคดิเห็น และขอเสนอแนะจากเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 1 

ลําดับ คําถาม คําชี้แจง 

 เสนอใหมีการจัดตั้งเมืองการบิน ครอบคลุม

ขอบเขตพื้นท่ีศึกษา เพ่ือใหมีการบริหารจัดการ

เรื่องภาษีได 

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

โครงการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณโดยรอบสนามบินนานาชาติอูตะเภา เปน

การยกระดับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในพื้นท่ีอําเภอบานฉางและ

บริเวณโดยรอบใหเปนเมืองท่ีมีความทันสมัย สะดวกตอการเดนิทาง 

รองรับตอความตองการของประชาชน นักทองเท่ียว และนักลงทุน 

ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยแบงการพัฒนาออก 

เปน 3 ระยะ คือ ระยะเรงดวน ระยะกลาง และระยะยาว ในสวน

โครงการระยะเรงดวนจะเนนการพัฒนาระบบคมนาคมและ

สาธารณูปโภคพื้นฐานแบบครบวงจรภายใตแนวคิดสมารทซต้ีิ  

พัฒนาใหเปนศนูยกลางการทองเที่ยวและกีฬาทางนํ้าระดับนานาชาติ 

พัฒนาใหเปนศนูยกลางดานระบบการขนสงหรือ Logistics HUB  

สวนโครงการระยะกลางและโครงการระยะยาวจะเนนในสวนโครงการ

กอสรางถนนเพ่ือใหการเดินทางเปนไปดวยความสะดวกยนระยะเวลา

การเดนิทาง ใหสอดรับกับเมืองที่เปลี่ยนไป 

5 ประชาชนในพื้นท่ี (ไมระบุตําบล) 

 เสนอใหมีการพัฒนาดานภาษาอังกฤษสําหรับ

การสื่อสาร ใหกับเดก็ในโรงเรียน 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

รับทราบขอเสนอแนะ 
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บรรยากาศการลงทะเบียน บรรยากาศการชมบอรดนิทรรศการ 

  
กลาวรายงานการประชุมโดยนาวาเอกกองศักดิ์ ปรีดีคณิต 

ประธานกรรมการตรวจรับพัสด ุ

เปดการประชุมโดยนายยุทธพล องอาจอิทธิชัย 

รองผูวาราชการจังหวัดระยอง 

  
บรรยากาศการประชุมและการนําเสนอ 

โดยบริษัทที่ปรึกษา 

การซักถามและเสนอแนะโดยผูเขารวมการประชุม 

  
ตอบขอซักถามโดยผูแทนเจาของโครงการ  

และบริษัทที่ปรึกษา 

สรุปประเด็นขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ  

โดยบริษัทที่ปรึกษา 

รูปที่ 4.6-5 บรรยากาศการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ณ หองแกรนดบอลรูม 1-3 โรงแรมภูริมาศ บชี 

แอนด สปา อาํเภอบานฉาง จังหวัดระยอง วันพฤหัสบดทีี่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
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6) ความคิดเห็นจากแบบประเมินผลการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 

ภายหลังการรับฟงความคิดเห็นไดใหผูเขารวมเวทีตอบแบบประเมินผลหลังการรับฟงความคิดเห็น 

ของประชาชน ครั้งที่ 1 โดยมีผูตอบแบบประเมินจํานวนทั้งสิ้น 236 คน จากผูเขารวมประชุมจํานวน 309 คน  

(ไมรวมผูแทนเจาของโครงการ และกลุมบริษัทที่ปรึกษา) คิดเปนรอยละ 76.4 ของผูเขารวมประชุม และสามารถ 

สรุปผลการวิเคราะหขอมูลไดดังนี้ 

 สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล 

ในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ผูตอบแบบประเมินเปนผูแทนจากหนวยงานราชการ/ 

รัฐวิสาหกิจ/ สํานักงานเขต/องคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน 92 ราย (รอยละ 39.0) รองลงมา คือ ประชาชนที่พักอาศัย

อยูในพื้นที่ศึกษาโครงการจํานวน 56 ราย (รอยละ 23.7) ผูแทนจากผูนําชุมชน หมูบาน จํานวน 45 ราย (รอยละ 19.1)  

และผูนํากลุมองคกรตางๆ ในพื้นที่ศึกษาจํานวน 14 ราย (รอยละ 5.9) ประชาชนทั่วไปจํานวน 13 ราย (รอยละ 5.5) องคกร

เอกชนดานการคุมครองสิ่งแวดลอม องคกรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และนักวิชาการอิสระ และสื่อมวลชนจํานวน  

8 ราย (รอยละ 3.4) เทากัน ตามลําดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.6-6 และรูปที่ 4.6-6 โดยผูตอบแบบประเมิน 

กลุมผูนําชุมชน หมูบาน หรือกลุมองคกรตางๆ ในพื้นที่ศึกษา สวนใหญดํารงตําแหนงประธานชุมชน/กรรมการชุมชน/

ผูจัดการหมูบาน/ประธานหมูบาน/กรรมการนิติบุคคล/กรรมการหมูบาน จํานวน 39 ราย (รอยละ 66.1) รองลงมา คือ 

กํานัน/สารวัตรกํานัน/ผูใหญบาน/ผูชวยผูใหญบาน จํานวน 11 ราย (รอยละ 18.6) และผูนํากลุม/องคกร/ชมรม/สมาคม/

สถาบัน จํานวน 9 ราย (รอยละ 15.3)   

ตารางที่ 4.6-6 จํานวนรอยละของผูตอบแบบประเมินโดยจําแนกตามประเภทของการประชุมรับฟงความคิดเห็น 

ของประชาชน คร้ังที่ 1 

ลําดับที ่ กลุมผูมีสวนไดเสีย 
ผูตอบแบบประเมิน 

จํานวน รอยละ 

1. ผูไดรับผลกระทบ   

1.1 ผูนําชุมชน หมูบาน ในพ้ืนที่ศึกษาโครงการ 45 19.1 

1.2 ผูนํากลุมองคกรตางๆ ในพื้นท่ีศึกษาโครงการ 14 5,9 

1.3 ประชาชนท่ีพักอาศัยอยูในพ้ืนที่ศึกษาโครงการ 56 23.7 

1.4 พ้ืนที่ออนไหว (ศาสนสถาน/สถานพยาบาล/สถานศึกษา) ในพ้ืนท่ีศึกษาโครงการ - - 

2. ผูที่รับผิดชอบจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม   

2.1 เจาของโครงการ - - 

2.2 ผูจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย - - 

3. ผูที่ทําหนาที่พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม - - 

4. หนวยงานราชการในระดับตางๆ 92 39.0 

5. องคกรเอกชนดานการคุมครองสิ่งแวดลอม องคกรพัฒนาเอกชน สถาบันการศกึษา 

และนักวิชาการอิสระ 

8 3.4 

6. สื่อมวลชน 8 3.4 

7. ประชาชนทั่วไป (ประชาชนท่ีพักอาศัยอยูนอกพื้นท่ีศึกษาโครงการ) 13 5.5 

รวม 236 100.0 
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รูปที่ 4.6-6 จํานวนผูตอบแบบประเมินจําแนกตามประเภทของผูเขารวมการรับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชน ครั้งที่ 1  
 

 สวนที่ 2 ความคิดเห็นตอรางขอบเขตการศึกษาและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ของโครงการ 

ความคิดเห็นตอรางขอบเขตการศึกษา และแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ  

ซึ่งมีผูตอบแบบประเมินระบุวามีความครอบคลุมเพียงพอ จํานวน 137 ราย (รอยละ 58.1) สําหรับผูที่ระบุวายังไมมี 

ความครอบคลุมเพียงพอ จํานวน 99 ราย (รอยละ 41.9) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.6-7 และรูปที่ 4.6-7 

ตารางที่ 4.6-7 การรับทราบขอมูลเกี่ยวกับโครงการกอนการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1  

การศึกษาดานส่ิงแวดลอม 
ครอบคลุมเพียงพอแลว  ยังไมครอบคลุมเพียงพอ  

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ( 10 ปจจัย) 

1.1 สภาพภูมิประเทศ 165 69.9 71 30.1 

1.2 อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศ 154 65.3 82 34.7 

1.3 เสียง 129 54.7 107 45.3 

1.4 ความสั่นสะเทือน 138 58.5 98 41.5 

1.5 ธรณีวทิยาและแผนดินไหว 151 64.0 85 36.0 

1.6 ทรัพยากรดิน 161 68.2 74 31.4 

1.7 อุทกวิทยาน้ําผิวดนิ 151 64.0 85 36.0 

1.8 คุณภาพน้ําผิวดิน 151 64.0 85 36.0 

1.9 คุณภาพน้ําใตดิน 150 63.6 86 36.4 

1.10 คณุภาพน้ําทะเล 151 64.0 85 36.0 

2. ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ (2 ปจจัย) 

2.1 นิเวศวิทยาทางบก 157 66.5 79 33.5 

2.2 นิเวศวิทยาทางน้ํา 154 65.3 82 34.7 

3. คุณคาการใชประโยชนของมนุษย (5 ปจจัย) 

3.1 การจัดการของเสีย 129 54.7 107 45.3 

3.2 การใชประโยชนที่ดนิ  149 63.1 87 36.9 

ผูแทนจากหนวยงานราชการ/ 

รัฐวิสาหกิจ/ สํานักงานเขต/

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

รอยละ 39.0 (92 ราย)
ผูนําชุมชน หมูบาน หรือกลุมองคกรตางๆ 

ในพ้ืนที่ศึกษา… 

ประชาชนที่พักอาศัยอยูใน

พ้ืนที่ศึกษาโครงการ … 

ประชาชนที่พักอาศัยอยูนอก

พ้ืนที่ศึกษาโครงการ… 
อ่ืนๆ (สื่อมวลชน/หนวยงาน

เอกชน/สถานศึกษา) … 
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ตารางที่ 4.6-7 การรับทราบขอมูลเกี่ยวกับโครงการกอนการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1  

การศึกษาดานส่ิงแวดลอม 
ครอบคลุมเพียงพอแลว  ยังไมครอบคลุมเพียงพอ  

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

3.3 การคมนาคมขนสง 126 53.4 110 46.6 

3.4 สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 151 64.0 85 36.0 

3.5 การระบายน้ําและการปองกันนํ้าทวม 130 55.1 106 44.9 

4. คุณคาตอคุณภาพชีวิต (6 ปจจัย) 

4.1 เศรษฐกิจ-สังคม 138 58.5 98 41.5 

4.2 การโยกยายและการทดแทนทรัพยสิน 143 60.6 93 39.4 

4.3 การสาธารณสุข 131 55.5 105 44.5 

4.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 131 55.5 105 44.5 

4.5 แหลงทองเที่ยวและทัศนียภาพ 147 62.3 89 37.7 

4.6 แหลงโบราณคดแีละประวัตศิาสตร 137 58.1 99 41.9 
 

 

รูปที่ 4.6-7 จํานวนความคิดเห็นตอรางขอบเขตการศึกษาและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

ของโครงการ 
 

 

 สวนที่ 3 ความพึงพอใจตอการรับฟงความคิดเห็นของโครงการ 

ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจในประเด็นตางๆ อยูในระดับมากถึงปานกลาง โดยพบวาประเด็น 

ที่ผูเขารวมประชุมตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจในระดับมาก คือ ประเด็นความสามารถของวิทยากรในการอธิบาย 

ใหผูเขารวมเวทีฯ เขาใจในภาพรวมของโครงการ จํานวน 145 ราย (รอยละ 61.4) รองลงมา คือ ประเด็นความเหมาะสม 

ของสื่อและเอกสารประกอบ การจัดเวทีฯ จํานวน 119 ราย (รอยละ 50.4) และประเด็นความเหมาะสมของเนื้อหาสาระ 

รูปแบบ และวิธีการนําเสนอ จํานวน 118 ราย (รอยละ 50.0) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.6-8 

มีความครอบคลุมเพียงพอ

รอยละ 58.1 (137 ราย)

ไมมีความครอบคลุมเพียงพอ

รอยละ 41.9 (99 ราย)
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ตารางที่ 4.6-8 ความพึงพอใจตอการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นของโครงการ การประชุมรับฟงความคิดเห็น

ของประชาชน คร้ังที่ 1  

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก ปานกลาง นอย 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

(1) ความสามารถของวิทยากรในการอธิบายให

ผูเขารวมเวทีฯ เขาใจในภาพรวมของโครงการ 

145 61.4 86 36.4 4 1.7 

(2) ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระ รูปแบบ และ

วิธีการนําเสนอ  

118 50.0 114 48.3 4 1.7 

(3) ความเหมาะสมของระยะเวลาที่นําเสนอขอมูล

รายละเอียดโครงการและผลการศึกษา 

108 45.8 116 49.2 12 5.1 

(4) ความเหมาะสมของสถานท่ีและความสะดวก 

ของการเดนิทางเขารวมเวทีฯ 

116 49.2 112 47.5 8 3.4 

(5) ความเหมาะสมของสื่อและเอกสารประกอบ 

การจัดเวทีฯ 

119 50.4 110 46.6 7 3.0 

(6) ความเหมาะสมของโอกาสและระยะเวลา 

ในการแสดงความคดิเห็น 

105 44.5 120 50.8 11 4.7 

(7) ความเขาใจในโครงการภายหลังการเขารวมเวทีฯ  115 48.7 114 48.3 7 3.0 

(8) ภาพรวมของการจัดเวทีฯ ในวันนี้ 117 49.6 116 49.6 3 1.3 

สรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากแบบประเมินหลังการประชุมของผูเขารวมประชุม ไดดังนี้ 

 ควรกําหนดเวลาในการนําเสนอขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และขอหวงกังวลมากข้ึน เพื่อใหประชาชน 

ไดแสดงความคิดเห็นไดอยางเตม็ที่และทั่วถึง  

 ขอมูลที่นําเสนอในการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนทําไดครอบคลุม และตรงประเด็น

ดีแลว  

 การใชภาษาทั้งในสวนของสื่อการนําเสนอควรเปนภาษาที่เขาใจงายมากกวานี้ ไมเปนวิชาการ

มากจนเกินไป เนื่องจากผูเขารวมประชุมอาจไมเขาใจได  

 การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ถือเปนสิ่งสําคัญที่สุดในการดําเนินการโครงการขนาดใหญ 

ฉะนั้นควรทําการรับฟงในระดับชุมชนดวยอยางสม่ําเสมอ และเปนการกระจายขอมูลขาวสาร

ของโครงการ ใหประชาชนไดรับทราบอยางตอเนื่อง 

 สวนที่ 4 การใหขอมูลขาวสารและการประชาสัมพันธโครงการการรับทราบขอมูลเกี่ยวกับการศึกษา 

ของโครงการกอนหนาการประชุม 

ผูตอบแบบประเมิน จํานวน 178 ราย (รอยละ 75.4) เคยรับทราบขอมูลเก่ียวกับโครงการกอน 

การประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน โดยรับทราบจากการแจงของผูนําชุมชนทองถ่ิน เชน กํานัน สารวัตรกํานัน 

ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน ประธานชุมชน กรรมการชุมชน ประธานหมูบาน กรรมการหมูบาน และนิติบุคคล 

จํานวน 62 ราย (รอยละ 17.6) รองลงมา คือ การแจงจากหนวยงานราชการ/ สํานักงานเขต/ องคกรปกครอง 

สวนทองถ่ิน จํานวน 61 ราย (รอยละ 17.3) และการติดปายประชาสัมพันธในพื้นที่ จํานวน 45 ราย (รอยละ 12.8) 
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สวนผูที่ไมเคยรับทราบขอมูลเก่ียวกับโครงการมากอนมีจํานวน 58 ราย (รอยละ 24.6) รายละเอียดแสดงดัง 

ตารางที่ 4.6-9 และรูปที่ 4.6-8 

ตารางที่ 4.6-9 การรับทราบขอมูลเกี่ยวกับโครงการกอนการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1  

การรับขอมูล จํานวน รอยละ 

ไมเคย ทราบขอมูลเกี่ยวกับโครงการ กอนท่ีจะมีการจัดประชุม 58 24.6 

เคย ทราบขอมูลเกี่ยวกับโครงการ กอนท่ีจะมีการจัดประชุม 178 75.4 

รวม 236 100.0 

ชองทางการรับขอมูล (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

1) การแจงจากผูนําชุมชนทองถิ่น เชน กํานัน สารวัตรกํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน 

ประธานชุมชน กรรมการชุมชน ประธานหมูบาน กรรมการหมูบาน และนิติบุคคล 

62 17.6 

2) การแจงจากหนวยงานราชการ/ องคกรปกครองสวนทองถิ่น 61 17.3 

3) เจาหนาที่ของโครงการ 28 8.0 

4) การติดปายประชาสัมพันธในพื้นท่ี 45 12.8 

5) โปสเตอรประชาสัมพันธท่ีหนวยงานราชการ/ องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพ้ืนท่ี 17 4.8 

6) จดหมายเรียนเชิญเขารวมประชุมฯ ทางไปรษณีย 37 10.5 

7) รถกระจายเสียงประชาสัมพันธ 29 8.2 

8) วิทยุทองถิ่น Green Voice Radio 150 MHz 13 3.7 

9) เว็บไซตโครงการ www.ehia-utprw2.com 19 5.4 

10)  เพ่ือนบาน/คนรูจัก    30 8.5 

11)  อื่นๆ ระบุ 11 3.1 

รวม 352 100.0 
 

 

รูปที่ 4.6-8 จํานวนผูรับทราบขอมูลเกี่ยวกับโครงการกอนการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1  

ชองทาง/วิธีการรบัขอมูลขาวสารของโครงการ ที่สะดวกที่สุด  

ผูตอบแบบประเมินมีความเห็นตอชองทาง/วิธีการในการรับขอมูลขาวสารที่สะดวกมากที่สุด  

คือ การจัดประชุมกลุมยอยชี้แจงในพ้ืนที่ จํานวน 60 ราย (รอยละ 25.4) รองลงมา คือ เผยแพรทางอินเตอรเน็ต/

เว็บไซตจํานวน 49 ราย (รอยละ 20.8) และการสงเอกสารเผยแพรใหถึงบาน จํานวน 45 ราย (รอยละ 19.1) 

ตามลําดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.6-10 

เคยรับทราบขอมูล … 

ไมเคยรับทราบขอมูล… 
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ตารางที่ 4.6-10 รูปแบบหรือวิธีการที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลและผลการศึกษาของโครงการ 

ของการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 

ชองทางการรับขอมูลขาวสาร  จํานวน รอยละ 

1) การจัดประชุมกลุมยอยชี้แจงในพ้ืนท่ี 60 25.4 

2) การสงเอกสารเผยแพรใหถึงบาน 45 19.1 

3) อินเตอรเน็ต/เวบ็ไซต 49 20.8 

4) จัดเจาหนาที่โครงการเขาไปชี้แจงในพ้ืนท่ี   14 5.9 

5) แจงผานผูนําชุมชน/ประธานชุมชน/กํานัน/ผูใหญบาน 32 13.6 

6) แผนพับ/โปสเตอร/ปายประชาสัมพันธ 5 2.1 

7) ออกอากาศทางวิทยุ/โทรทัศน/เคเบิลทองถิ่น 11 4.7 

8) สื่อสิ่งพิมพ/หนังสือพิมพ/วารสาร 3 1.3 

9) รถกระจายเสียงประชาสัมพันธ 10 4.2 

10) อื่นๆ (ระบุ) 7 3.0 

รวม 236 100.0 

 สวนที่ 5 ความคิดเห็น ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะที่มีตอโครงการ 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอการศึกษาและการพัฒนาโครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที่ 2 

สนามบินนานาชาติอูตะเภา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.6-11 

ตารางที่ 4.6-11 สรุปความคิดเห็น และขอเสนอแนะที่มีตอโครงการ ของการประชุมรับฟงความคิดเห็น 

ของประชาชน คร้ังที่ 1  

ประเด็น ขอเสนอแนะตอโครงการ 

1) ดานรายละเอียด 

การพัฒนาโครงการ 

 เห็นดวยกับการพัฒนาโครงการฯ เพ่ือสรางประโยชนใหแกประเทศและประชาชน 

 การพัฒนาควรคํานึงถึงการบริการนักทองเที่ยวและผูเดินทาง 

 ควรนํากรณีศึกษาสนามบินดอนเมือง และสนามบินสุวรรณภูมิ มาเปนตนแบบในการศกึษา

โครงการฯ เพ่ือสามารถแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธภิาพ  

2) การศึกษาผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

 ควรมีการศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมใหครอบคลมุทุกประเด็น โดยเฉพาะดานเสียง  

ดานน้ําทะเล ดานกลิ่น ดานเสียง ดานคุณภาพอากาศ และดานการจัดการขยะ เปนตน 

 ควรมีการศึกษางานวิจัยใหเพิ่มขึ้น พรอมระบุที่มา 

 ควรมีการศึกษาผลกระทบของพนักงานบริษัทท่ีมีความจําเปนตองยายสถานที่ทํางานและที่พักอาศัย 

 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมควรดําเนินการใหครอบคลมุทุกประเด็นที่คาดวาประชาชน 

จะไดรับผลกระทบ และทุกพื้นที่การศึกษา 

 ควรมีมาตรการเรื่องความปลอดภัยสําหรับประชาชนในพื้นท่ีในระยะกอสรางอันเกิดจากคนงาน 

ตางถิ่น และการสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทยในสถานพยาบาลเพื่อรองรับเหตุการณตางๆ  

ที่จะเกิดขึ้นจากโครงการ 

 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม ควรศึกษาท้ังผลดีและผลเสียเพ่ือนํามาเปรียบเทียบแนวโนม 

และมาตรการของโครงการ 

 การพัฒนาสงผลใหวิถีชีวิตของประชาชนท่ีอยูโดยรอบสนามบินเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นโครงการ  

ควรมีมาตรการรองรับการเปลี่ยนแปลง เชน การสงเสริมดานอาชีพใหประชาชน (ชุมชนสามารถขาย

ของในสนามบิน, ชุมชนสามารถทํารถวิ่งเขารับ-สงผูโดยสารได, ใชผูรับเหมาในพื้นท่ี) 
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ตารางที่ 4.6-11 สรุปความคิดเห็น และขอเสนอแนะที่มีตอโครงการ ของการประชุมรับฟงความคิดเห็น 

ของประชาชน คร้ังที่ 1  

ประเด็น ขอเสนอแนะตอโครงการ 

 การบริหารจัดการ และการควบคุมมลพิษตางๆ ตองมีความเปนระบบและยั่งยืนเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี

ของประชาชนในพื้นท่ี 

3) ดานการมีสวนรวม

ของประชาชน 

 ควรมีการเชิญประชาชนในพื้นท่ีศึกษาเขารวมการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 1 ใหมากกวานี้ 

 ควรมีการอธิบายถึงผลเสียกับประชาชนในพื้นท่ีศึกษา อธิบายสิทธิพิเศษเกี่ยวกับการจางงาน 

หรือคาตอบแทนใหกับประชาชนท่ีไดรับผลกระทบ  

 ควรมีการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน เพื่อแจงใหประชาชนในพ้ืนท่ีศึกษาทราบ

ขอมูลขาวสาร ความคบืหนาของโครงการ รวมทั้งแสดงความคิดเห็น และขอเสนอแนะที่เปน

ประโยชนตอโครงการอยางตอเนื่อง 

 ควรทําการประชาสัมพันธใหครอบคลุมทุกพื้นที่ เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารของ

โครงการมากขึ้น เชน สื่อวิทยุชุมชน การลงพ้ืนท่ีประชาสัมพันธในชุมชน การประชุมกลุมยอยใน

ชุมชน เปนตน 

4) ดานอื่นๆ  ควรลงพ้ืนท่ีดูแลประชาชนท่ีอยูโดยรอบสนามบิน เชน การมีสวัสดิการและมาตรการปองกันความ

เสี่ยงตอสุขภาพจากการสรางโครงการในทุกระยะ 

7) การจัดทํารายงานสรุปผลการรบัฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 1 

ภายหลังการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  

และการรับฟงความคิดเห็นเพิ่มเติมอยางตอเนื่อง ไมนอยกวา 15 วัน รวม 4 ชองทาง ไดแก 1) ไปรษณีย 2) โทรศัพท  

3) โทรสาร และ 4) อีเมล ตั้งแตวันที่ 5-19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โครงการไดรวบรวมประเด็นขอซักถาม ขอหวงกังวล 

และขอเสนอแนะตางๆ พรอมทั้งคําชี้แจง และไดจัดทํารายงานสรุปความคิดเห็นของผูมีสวนเก่ียวของและสาธารณชน 

พรอมนําเสนอขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพเพ่ือการดําเนินการประเมินผลกระทบ 

สิ่งแวดลอมและสุขภาพ โดยสงใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อทราบ และสงให

สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติเพ่ือเผยแพรแกสาธารณชน รวมถึงเผยแพร ประชาสัมพันธไปยังกลุมผูมีสวน

ไดเสียที่เกี่ยวของกับโครงการ และแสดงรายงานสรุปฯ ไวที่สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ศาลากลางจังหวัด ที่วาการอําเภอ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ที่ทําการองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน กํานัน ผูใหญบาน สถานบริการสุขภาพของรัฐในพ้ืนที่ซึ่งเปนที่ตั้งของโครงการ และหนวยงานอ่ืนๆ 

ที่เก่ียวของ จํานวน 47 แหง ดังตอไปนี ้

 หนวยงานตางๆ จํานวน 17 แหง ไดแก ศาลากลางจังหวัดระยอง สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมจังหวัดระยอง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง สํานักงานประชาสัมพันธจังหวดั

ระยอง ที่วาการอําเภอเมืองระยอง สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองระยอง ที่วาการอําเภอบานฉาง 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานฉาง ศาลากลางจังหวัดชลบุรี สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 13 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดชลบุรี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 

สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดชลบุรี ที่วาการอําเภอบางละมุง สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบางละมุง 

ที่วาการอําเภอสัตหีบ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสัตหีบ  
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 สถานพยาบาลใกลเคียงพื้นที่ศึกษา จํานวน 16 แหง ไดแก โรงพยาบาลบานฉาง โรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบลสํานักทอน  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานเขาครอก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลบานคลองบางไผ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานชากหมาก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลบานสระแกว โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลยายรา โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลพลา 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลพยูน ศูนยบรกิารสาธารณสุข ชุมชนอีสเทอรน-หนองมวง โรงพยาบาล

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ โรงพยาบาลสัตหีบ (กม.10) โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลบานโคงวันเพ็ญ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชนตําบลบานชองแสมสาร 

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผูสูงอาย ุจังหวัดชลบุรี 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูนําชุมชนในพื้นที่ศึกษา จํานวน 14 แหง ไดแก สํานักงาน

เทศบาลตําบลพลา สํานักงานเทศบาลตําบลสํานักทอน องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอน 

สํานักงานเทศบาลตําบลบานฉาง สํานักงานเทศบาลเมืองบานฉาง สํานักงานเทศบาลเมืองมาบตา

พุด ที่ทําการกํานันตําบลสํานักทอน สํานักงานเทศบาลตําบลหวยใหญ สํานักงานเทศบาลตําบล

เกล็ดแกว องคการบริหารสวนตําบลพลูตาหลวง สํานักงานเทศบาลเมืองสัตหีบ องคการบริหารสวน

ตําบลแสมสาร สํานักงานเทศบาลตําบลเขตรอุดมศักดิ์ สํานักงานเทศบาลตําบลเขาชีจรรย 

และเผยแพรในเว็บไซตของโครงการ http://www.ehia-utprw2.com ซึ่งดําเนินการในชวงวันที่  

1-2 สิงหาคมพ.ศ. 2562 สําหรับภาพถายแสดงการเผยแพรรายงานสรุปผลการรับความคิดเห็นของประชาน ครั้งที่ 1 

แสดงดังรูปที่ 4.6-9  
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ศาลากลางจังหวัดระยอง  องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอน 

 

 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานสระแกว เวบ็ไซต www.ehia-utprw2.com 

  
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดระยอง 

รูปที่ 4.6-9 ภาพถายการเผยแพรรายงานสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 1 

4.6.2.2 การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 2 

การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 2 เปนการรบัฟงความคิดเห็นในข้ันตอนการประเมินและจัดทํา

รายงานฯ ตามที่ระบุไวในแนวทางการมีสวนรวมของประชาชน ในกระบวนการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ 

สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดการมีสวนรวม รวมทั้งรับฟงความคิดเห็นและขอหวงกังวลของ

กลุมเปาหมายหลักอยางรอบดาน โดยมีรูปแบบของดําเนินการ ประกอบดวย การสัมภาษณเชิงลึก การประชุมกลุม/

การสนทนากลุม และการสํารวจขอมูลและความคิดเห็นดวยแบบสอบถาม ดังภาคผนวก 4-2 ทั้งนี้ กอนดําเนินการ 

ในข้ันตอนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 จะตองเปดเผยขอเท็จจริงเก่ียวกับโครงการผานปาย

ประชาสัมพันธในสถานที่และมีขนาดที่ประชาชนและผูมีสวนไดเสียสามารถเขาถึงและอานขอมูลไดโดยสะดวก 

ซึ่งสามารถสรปุข้ันตอนการดําเนินงานไดแสดงดังรูปที่ 4.6-10 และตารางที่ 4.6-12 
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รูปที่ 4.6-10 แผนภาพสรุปขั้นตอนกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2  
 

ตารางที่ 4.6-12 การดําเนินการสํารวจและรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 2 

การดําเนินการ ชวงเวลา รายละเอียด 

1. การเปดเผยขอเท็จจริง

เกี่ยวกับโครงการ  

วันที่ 20 พฤศจิกายน  

พ.ศ. 2562 เปนตนไป 

 การสงหนังสอืแจงอยางเปนทางการ  

 การติดตั้งปายประชาสัมพันธ (Cutout) ขนาด 3x5 เมตร  

จํานวน 10 แหง 

 การปดโปสเตอรประชาสัมพันธ จํานวน 47 แหง 

 เว็บไซต (www.ehia-utprw2.com)  

2. การสมัภาษณเชิงลึก ชวงวันที่ 26 พฤศจิกายน 

ถึงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 

2562 และชวงวันที่ 7-30 

มกราคม พ.ศ. 2563 

ดําเนินการสัมภาษณเชิงลึกกับหนวยงานราชการ องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น และหนวยงานเอกชนท่ีเก่ียวของหรืออาจไดรับ

ผลกระทบจากโครงการ 

รวม 82 หนวยงาน  

3. การประชุมกลุม/ 

สนทนากลุม 

ชวงวันที่ 4 - 24 ธันวาคม  

พ.ศ. 2562 และชวงวันที่  

17-19 และ 30 มกราคม  

พ.ศ. 2563 

ดําเนินการประชุมกลุมกับผูนําชุมชนและประชาชน กลุม อสม. 

กลุม อปพร. กลุมประมง กลุมทองเที่ยว และกลุมอ่ืนๆ  

รวม 26 กลุม  

 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ดําเนินการประชุมกลุมกับผูนําชุมชนในพ้ืนท่ี NEF 30 - 40  

และ NEF ≥ 40  
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ตารางที่ 4.6-12 การดําเนินการสํารวจและรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 2 

การดําเนินการ ชวงเวลา รายละเอียด 

4. การสาํรวจความคิดเห็น

ดวยแบบสอบถาม 

ชวงวันที่ 16 ธันวาคม  

พ.ศ. 2562 ถึง 15 มีนาคม 

พ.ศ. 2563 และ 

6-13 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอโครงการ  

จํานวน 5 กลุม รวม 809 ราย ไดแก  

1) ครัวเรือนท่ีอยูในพื้นที่เขต NEF ≥ 40 (86 ราย) 

2) ครัวเรือนท่ีอยูในพื้นที่เขต NEF ตั้งแต 30-40 (354 ราย) 

3) ครัวเรือนท่ีอยูในพื้นที่เขต NEF ตั้งแต 30 ถึงของเขตพ้ืนที่ศึกษา   

   (428 ราย) 

4) พ้ืนที่ออนไหว (ศาสนสถาน สถานศึกษา และสถานพยาบาล)  

   (14 ราย) 

5) ผูนําชุมชนที่อยูในพ้ืนท่ีเสนเสียงท่ีไดรับผลกระทบ (26 ราย)  

5. การจัดทําและเปดเผย

รายงานสรุปผลการรับฟง

ความคดิเห็นของประชาชน 

ครั้งที่ 2 

เปดเผยรายงานสรุป 

ชวงวันที่ 18 มิถุนายน - 

2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

จัดทํารายงานสรุปความคดิเห็นของผูมีสวนไดเสีย ภายใน 15 วัน 

นับแตวันที่ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นเสร็จสิ้น และแสดง

รายงานไวที่สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ที่วาการอําเภอ สํานักงาน

สาธารณสุขอําเภอ ที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่น กํานัน 

ผูใหญบาน และสถานบริการสุขภาพของรัฐในพื้นท่ีซึ่งเปนที่ตั้ง

ของโครงการ เปนเวลาไมนอยกวา 15 วัน 

โครงการไดเปดเผยขอเท็จจริงเก่ียวกับโครงการตั้งแตวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เปนตนมา โดยสื่อ

สิ่งพิมพที่ใชประกอบการประชาสัมพันธ และเปดเผยขอเท็จจริงเก่ียวกับโครงการ ผานชองทางตางๆ คือ การสงหนังสือ

แจงอยางเปนทางการ การติดตั้งปายประชาสัมพันธ (Cutout) ขนาด 3x5 เมตร จํานวน 10 แหง 1) กม. 10 2) แยก 

เนินกระปรอก 3) แยกตลาดสระแกว 4) แยกประปาบานฉาง 5) แยกพลาสายบูรพาพัฒน 6) แยกศูนยราชการจังหวัด

ระยอง 7) แยกสนามบินอูตะเภา 8) ลงทางดวนบานฉางขาเขา 9) หนาอําเภอบานฉาง 10) หนาโรงพยาบาลสิรกิิติ์ การปด

โปสเตอรประชาสัมพันธ จํานวน 47 แหง ดังตอไปนี ้

 หนวยงานตางๆ จํานวน 17 แหง  ไดแก ศาลากลางจังหวัดระยอง สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัดระยอง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดระยอง 

ที่วาการอําเภอเมืองระยอง สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองระยอง ที่วาการอําเภอบานฉาง สํานักงาน

สาธารณสุขอําเภอบานฉาง ศาลากลางจังหวัดชลบุรี สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 13 สํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดชลบุรี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สํานักงาน

ประชาสัมพันธจังหวัดชลบุรี ที่วาการอําเภอบางละมุง สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบางละมุง ที่วาการ

อําเภอสัตหีบ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสัตหีบ  

 สถานพยาบาลใกลเคียงพื้นที่ศึกษา จํานวน 16 แหง ไดแก โรงพยาบาลบานฉาง โรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบลสํานักทอน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานเขาครอก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลบานคลองบางไผ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานชากหมาก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลบานสระแกว โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลยายรา โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลพลา 
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โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลพยูน ศูนยบริการสาธารณสุข ชุมชนอีสเทอรน-หนองมวง โรงพยาบาล

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ โรงพยาบาลสัตหีบ (กม.10) โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลบานโคงวันเพ็ญ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชนตําบลบานชองแสมสาร 

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผูสูงอายุ จังหวัดชลบุรี 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูนําชุมชนในพื้นที่ศึกษา จํานวน 14 แหง ไดแก สํานักงานเทศบาล

ตําบลพลา สํานักงานเทศบาลตําบลสํานักทอน องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอน สํานักงานเทศบาล

ตําบลบานฉาง สํานักงานเทศบาลเมืองบานฉาง สํานักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด ที่ทําการกํานันตําบล

สํานักทอน สํานักงานเทศบาลตําบลหวยใหญ สํานักงานเทศบาลตําบลเกล็ดแกว องคการบริหารสวน

ตําบลพลูตาหลวง สํานักงานเทศบาลเมืองสัตหีบ องคการบริหารสวนตําบลแสมสาร สํานักงานเทศบาล

ตําบลเขตรอุดมศักดิ์ สํานักงานเทศบาลตําบลเขาชีจรรย 

และเว็บไซต (www.ehia-utprw2.com) แสดงดังรูปที่ 4.6-11 และรูปที่ 4.6-12  

ประกอบดวยขอมูลดังนี้ 

 ขอมูลเก่ียวกับประเภท ขนาด กําลังการผลิต และขนาดพื้นที่ของโครงการ 

 ขอมูลเก่ียวกับมลพิษในดานตางๆ ที่จะเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการ รวมถึงขอมูลเกี่ยวกับปจจัย 

ที่อาจมีผลกระทบตอสุขภาพ 

 แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ และมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอมและสุขภาพ 

 ระยะเวลาที่คาดวาจะสามารถเริ่มดําเนินโครงการ 

 ชื่อเจาของโครงการหรือหนวยงานที่มีอํานาจในการอนุมัติหรืออนุญาตตามกฎหมาย หมายเลขโทรศัพท 

และสถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลเพ่ิมเติม 

 วัน เวลา และสถานที่ที่จะมีการรบัฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย 

การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 2 เปนการรับฟงความคิดเห็นในขั้นตอนการประเมินและจัดทํา

รายงานฯ ตามที่ระบุไวในแนวทางการมีสวนรวมของประชาชน ในกระบวนการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดการมีสวนรวม รวมทั้งรับฟงความคิดเห็นและขอหวงกังวลของ

กลุมเปาหมายหลักอยางรอบดาน โดยมีรูปแบบของดําเนินการ 3 วิธ ีประกอบดวย การสัมภาษณเชิงลึก การประชุมกลุม/

การสนทนากลุม และการสํารวจขอมูลและความคิดเห็นดวยแบบสอบถาม เนื่องจาก เปนการรบัฟงความคดิเห็นครบทุกกลุม 

เปาหมายของโครงการ โดย 

- การสัมภาษณเชิงลึก เปนการดําเนินการสัมภาษณเชิงลึกรายบุคคล/กลุม กับหนวยงานราชการ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงานเอกชนที่เก่ียวของหรืออาจไดรับผลกระทบจากโครงการ 

โดยวิธีการสัมภาษณรายบุคคลหรือรายกลุม ซึ่งไดสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญตามประเด็นการหารือ 

ที่ไดจัดเตรียมไวและสอดคลองกับอํานาจหนาที่และพันธกิจของหนวยงานนั้นๆ 
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- การประชุมกลุม/สนทนากลุม เปนการดําเนินการจัดประชุมกลุม/การสนทนากลุมกับกลุมเปาหมาย

ตางๆ ที่มีความสนใจ หรือไดรับผลกระทบคลายกันหรือใกลเคียงกัน อาทิ ผูนําชุมชนและประชาชน 

ในพื้นที่ NEF ≥ 40 พื้นที่ NEF 30 - 40 และพื้นที่ NEF ตั้งแต 30 ถึงขอบเขตพื้นที่ศึกษา กลุมประมง

เรือเล็กพื้นบาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน และอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนที่อยู

ในพื้นที่ศึกษาหรืออาจไดรับผลกระทบจากโครงการ 

- การสํารวจความคิดเห็นดวยแบบสอบถาม เปนการดําเนินการสัมภาษณรายบุคคลเพื่อสอบถาม 

ความคิดเห็นของประชาชนตอโครงการ ของกลุมพื้นที่ออนไหว กลุมผูนําชุมชน กลุมครัวเรือน 

ในพื้นที่เสนเสียงที่ไดรับผลกระทบจากโครงการ
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รูปที่ 4.6-11 แบบสื่อสิ่งพิมพที่ใชประกอบการเปดเผยขอเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการ 
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โปสเตอรประชาสัมพันธโครงการ  

  
ปายประชาสัมพันธขนาด 3x5 เมตร 

 

เวบ็ไซตโครงการ (www.ehia-utprw2.com) 

รูปที่ 4.6-12 การประชาสัมพันธการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 
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1) การสัมภาษณเชิงลึก 

1.1) วัตถุประสงค 

1) เพื่อรวบรวมขอมูลในดานสภาพแวดลอม สภาพปญหาดานสิ่งแวดลอม สุขภาพ เศรษฐกิจ-สังคม 

จากหนวยงานราชการที่เก่ียวของ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนตน 

2) เพื่อนําเสนอรางผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ และรางมาตรการปองกัน

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 

3) เพ่ือใหไดขอมูลเฉพาะเจาะจงที่เก่ียวของดังนี้ 

 ขอมูลทางเทคนิคที่เก่ียวของกับรายละเอียดโครงการ 

 ขอมูลลักษณะของพื้นที่ สิ่งแวดลอม สาธารณสุขและบริบทของชุมชน  

4) เพ่ือพูดคุย อภิปรายซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูใหขอมูลที่สําคัญ เชน ผูนําชุมชน 

หนวยงานดานสิ่งแวดลอม ผูบริหารทองถ่ิน นักวิชาการ เกี่ยวกับรางผลการประเมินผลกระทบ 

สิ่งแวดลอมและสุขภาพ รวมทั้งรางมาตรการปองกันและแกไขและมาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพของโครงการ 

5) เพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

และสุขภาพของโครงการ  

1.2) วิธีการ 

1) จัดทําแผนการดําเนินกิจกรรมการสัมภาษณเชิงลึก 

2) กําหนดวัน เวลา และสถานที่ที่เหมาะสม สําหรับการสัมภาษณเชิงลึก 

3) ประสานงานและจัดทําหนังสือขออนุญาตสัมภาษณเชิงลึก เพื่อนัดหมายผูใหขอมูลสําคัญ 

4) จัดเตรียมเจาหนาที่ที่มีความรูความเขาใจในโครงการ ทั้งดานรายละเอียดโครงการ สิ่งแวดลอม 

และเศรษฐกิจ-สังคม จากเจาของโครงการและบริษัทที่ปรึกษา เพื่อสามารถดําเนินกิจกรรม

การสัมภาษณไดอยางครบถวน 

5) จัดเตรียมเอกสาร ประเด็นการหารือ และขอมูลประกอบการสัมภาษณเชิงลึก 

6) ดําเนินกิจกรรมการสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลสําคัญ 

7) สรุปผลการสัมภาษณเชิงลึก 

1.3) สื่อและเอกสารที่ใช 

1) เอกสารประชาสัมพันธโครงการชุดที่ 2 

2) สื่อประกอบการนําเสนอ (Slide Presentation) 

1.4) ผลการสัมภาษณเชิงลึก 

การสัมภาษณเชิงลึกมีการใชสื่อนําเสนอในรูปแบบ Flip Chart โดยมีเนื้อหาเก่ียวกับรายละเอียด

โครงการ ขั้นตอนการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม รูปแบบการมีสวนรวมของประชาชน 

ผลกระทบที่สําคัญ รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ และรางมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม ซึ่งไดสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญตามประเด็นการหารือที่ไดจัดเตรียมไวและสอดคลองกับอํานาจหนาที่และ
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พันธกิจของหนวยงานนั้นๆ โดยไดดําเนินการสัมภาษณเชิงลึกกับหนวยงานตางๆ รวม 82 หนวยงาน จํานวน 76 ครั้ง 

เนื่องจากในบางครั้งผูบริหารหนวยงานสะดวกในการใหสัมภาษณรวมกัน เปนหนวยงานที่มีบทบาท ภารกิจที่มีความ

เก่ียวของกัน รายละเอียดการสัมภาษณเชิงลึก และภาพบรรยากาศแสดงดังตารางที่ 4.6-13 และรูปที่ 4.6-13 ทั้งนี้ 

รายละเอียดผูใหสัมภาษณ แสดงดังภาคผนวก 4-2 

ตารางที่ 4.6-13 ผลการสัมภาษณเชิงลึก 

ลําดับ 
กําหนดการ 

(วันที่/เวลา) 

ผูใหสัมภาษณ จํานวน 

(ราย) ตําแหนง หนวยงาน 

1 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

เวลา 08.00 – 08.40 น. 

รองผูอํานวยการแขวงทางหลวงจังหวัด

ระยอง  โดยไดรับมอบหมายจาก

ผูอํานวยการแขวงทางหลวงจังหวัดระยอง 

สํานักงานแขวงทางหลวงระยอง 1 

2 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

เวลา 09.00 – 10.00 น. 

1. ผูแทนประมงจังหวัดระยอง  

โดยไดรับมอบหมายจากประมง

จังหวัดระยอง 

2. ผูแทนสมาคมประมงระยอง โดย

ไดรับมอบหมายจากนายกสมาคม

ประมงระยอง 

1. สํานักงานประมงจังหวัดระยอง 

 

 

2. สมาคมประมงระยอง 

2 

 

 

3 

3 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

เวลา 10.10 – 11.10 น. 

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง

จังหวัดระยอง 

1 

4 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

เวลา 15.00 – 16.00 น. 

นายกสมาคมธรุกิจการทองเท่ียว 

จังหวัดระยอง 

สมาคมธุรกิจการทองเที่ยว 

จังหวัดระยอง 

1 

5 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

เวลา 09.30 – 10.30 น. 

ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทระยอง 

และเจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของ 

สํานักงานแขวงทางหลวงชนบท 

จังหวัดระยอง 

4 

6 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

เวลา 11.00 – 12.00 น. 

รองนายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด และ

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด 

โดยไดรับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี

เมืองมาบตาพุด 

สํานักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด 2 

7 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

เวลา 15.00 – 16.00 น. 

นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ  

โดยไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

จังหวัดระยอง 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอมจังหวัดระยอง 

1 

8 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

เวลา 08.00 – 09.00 น. 

ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝงท่ี 1 

สํานักงานทรัพยากรทางทะเล 

และชายฝงท่ี 1 

1 

9 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

เวลา 10.30 – 11.30 น. 

รองผูวาราชการจังหวัดระยอง และ

หัวหนาสํานักงานจังหวัด โดยไดรับ

มอบหมายจากผูวาราชการจังหวัดระยอง 

จังหวัดระยอง 2 

10 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

เวลา 13.00 – 14.00 น. 

หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย จังหวัดระยอง 

สํานักงานปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยจังหวัดระยอง 

1 

11 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

เวลา 15.00 – 16.00 น. 

นายอําเภอบานฉาง และเจาหนาที่ 

ที่เกี่ยวของ 

อําเภอบานฉาง 2 
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ตารางที่ 4.6-13 ผลการสัมภาษณเชิงลึก 

ลําดับ 
กําหนดการ 

(วันที่/เวลา) 

ผูใหสัมภาษณ จํานวน 

(ราย) ตําแหนง หนวยงาน 

12 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

เวลา 09.00 – 10.00 น. 

เจาหนาที่ศูนยบริการสาธารณสุข 1 

เทศบาลเมืองบานฉาง และเจาหนาที่ 

ที่เกี่ยวของ โดยไดรับมอบหมายจาก

ผูอํานวยการศูนยบริการสาธารณสุข 1ฯ 

ศูนยบริการสาธารณสุข 1  

เทศบาลเมืองบานฉาง 

4 

13 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

เวลา 11.00 – 12.00 น. 

สาธารณสุขอําเภอเมืองระยอง สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมือง

ระยอง 

1 

14 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

เวลา 13.00 – 13.30 น. 

ปลัดอําเภอเมืองระยอง อําเภอเมืองระยอง 1 

15 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

เวลา 13.30 – 14.30 น. 

สาธารณสุขอําเภอบานฉาง สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานฉาง 1 

16 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

เวลา 15.00 – 16.00 น. 

1. เจาหนาที่โรงพยาบาลบานฉาง  

โดยไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการ

โรงพยาบาลบานฉาง 

2. เจาหนาที่หนวยบริการสุขภาพชุมชน

ภูดร-หวยมะหาด โดยไดรับ

มอบหมายจากผูอํานวยการ 

หนวยบริการสุขภาพชุมชนภูดรฯ 

1. โรงพยาบาลบานฉาง 

2. หนวยบริการสุขภาพชุมชนภูดร-

หวยมะหาด 

1 

1 

17 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

เวลา 08.30 – 09.30 น. 

นายกเทศมนตรีตําบลสํานักทอน เทศบาลตําบลสาํนักทอน 1 

18 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

เวลา 13.00 – 14.00 น. 

นายกองคการบริหารสวนตําบลสํานัก

ทอน และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 

องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอน 2 

19 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

เวลา 09.30 – 10.30 น. 

หัวหนากลุมงานอาชีวอนามัยสาธารณสุข

จังหวัดระยอง โดยไดรับมอบหมายจาก

นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดระยอง 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง 1 

20 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

เวลา 13.00 – 14.00 น. 

นายกเทศมนตรีตําบลบานฉาง  

และผูนําชุมชน 

เทศบาลตําบลบานฉาง 3 

21 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

เวลา 08.00 – 09.00 น. 

นายกเทศมนตรีเมืองบานฉาง เทศบาลเมืองบานฉาง 1 

22 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

เวลา 13.00 – 14.00 น. 

รองนายกเทศมนตรีตําบลพลา เลขา

นายกเทศมนตรีตําบลพลา โดยไดรับ

มอบหมายจากนายกเทศมนตรีตําบลพลา 

เทศบาลตําบลพลา 2 

23 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

เวลา 18.00 – 19.00 น. 

ประธาน และสมาชิกเครือขาย

อาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมหมูบาน 

เครือขายอาสาสมัครพิทักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

หมูบานจังหวัดระยอง 

4 
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ตารางที่ 4.6-13 ผลการสัมภาษณเชิงลึก 

ลําดับ 
กําหนดการ 

(วันที่/เวลา) 

ผูใหสัมภาษณ จํานวน 

(ราย) ตําแหนง หนวยงาน 

24 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

เวลา 13.00 – 14.00 น. 

ผูแทนศูนยพัฒนาวิชาการอาชีวอนามัย

และสิ่งแวดลอม จังหวดัระยอง และ

เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ โดยไดรับ

มอบหมายจากผูอํานวยการศูนยพัฒนาฯ  

ศูนยพัฒนาวิชาการอาชีวอนามัย

และสิ่งแวดลอม จังหวดัระยอง 

4 

25 7 มกราคม พ.ศ. 2563 

เวลา 10.00 – 10.40 น. 

นายอําเภอบานฉาง อําเภอบานฉาง 1 

26 7 มกราคม พ.ศ. 2563 

เวลา 14.00 – 16.00 น. 

1. กํานันตําบลสํานักทอน 

2. ผูใหญบานหมูที่ 3 ตําบลสาํนกทอน 

3. ขาราชการครบูํานาญ 

ที่ทําการกํานันตําบลสํานกทอน 3 

27 8 มกราคม พ.ศ. 2563 

เวลา 10.00 – 12.00 น. 

1. ผูอํานวยการศูนยฝกศึกษาบุคลากร

ดานปโตรเลียมและพลังงานทหาร 

จังหวัดระยอง และเจาหนาที่  

ที่เกี่ยวของ 

2. ผูจัดการโรงแรมสิรินพลา 

1. ศูนยฝกศึกษาบุคลากรดาน

ปโตรเลียมและพลังงานทหาร 

จังหวัดระยอง 

 

2. โรงแรมสิรินพลา 

4 

 

 

 

1 

28 17 มกราคม พ.ศ. 2563 

เวลา 11.00 – 12.00 น. 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพ

ประจําตําบลวัดสระแกว และเจาหนาที่ 

ที่เกี่ยวของ 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจํา

ตําบลวัดสระแกว 

3 

29 17 มกราคม พ.ศ. 2563 

เวลา 13.00 – 14.00 น. 

ผูอํานวยการ และอาจารยโรงเรียน 

วัดสระแกว 

โรงเรียนวัดสระแกว 2 

30 18 มกราคม พ.ศ. 2563 

เวลา 13.00 – 14.00 น. 

เจาอาวาสวัดสระแกว วัดสระแกว 1 

31 20 มกราคม พ.ศ. 2563 

เวลา 13.00 – 14.00 น. 

1. ผูอํานวยการโรงเรียนพัฒนเวชศึกษา  

2. ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พัฒนเวชและเจาหนาที่ท่ีเก่ียวของ 

1. โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา 

2. วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช 

3 

32 20 มกราคม พ.ศ. 2563 

เวลา 15.00 – 16.00 น. 

ผูอํานวยการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

แสงสองหลา 3  

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กแสงสองหลา 3 1 

33 21 มกราคม พ.ศ. 2563 

เวลา 08.30 – 09.30 น. 

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดระยอง 

สํานักงานพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษยจังหวัดระยอง 

1 

34 21 มกราคม พ.ศ. 2563 

เวลา 13.00 – 14.00 น. 

ผูจัดการการประปาภูมิภาค  

สาขาบานฉาง 

สํานักงานการประปาภูมิภาค  

สาขาบานฉาง 

1 

35 23 มกราคม พ.ศ. 2563 

เวลา 13.30 – 14.30 น. 

ผูอํานวยการศูนยปาไมระยอง ศูนยปาไมระยอง 1 

36 23 มกราคม พ.ศ. 2563 

เวลา 08.30 – 09.30 น. 

ธนารักษพ้ืนท่ีระยอง สํานักงานธนารักษพื้นที่ระยอง 1 

37 28 มกราคม พ.ศ. 2563 

เวลา 15.00 – 17.00 น. 

ผูแทนหมูบาน Vintage Home Village  หมูบาน Vintage Home Village   3 
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38 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

เวลา 09.30 – 10.00 น. 

รองผูวาราชการจังหวัดชลบุรี โดยไดรับ

มอบหมายจากผูวาราชการจังหวัดชลบุรี 

จังหวัดชลบุรี 1 

39 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

เวลา 11.00 – 12.00 น. 

ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากร 

ทางทะเลและชายฝงท่ี 2 และเจาหนาที่ 

ที่เกี่ยวของ 

สํานักงานทรัพยากรทางทะเล 

และชายฝงท่ี 2 

2 

40 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

เวลา 09.00 – 10.00 น. 

1. ประมงจังหวัดชลบุรี 

2. นายกสมาคมประมงจังหวัดชลบุรี 

1. สํานักงานประมงจังหวัดชลบุรี 

2. สมาคมประมงจังหวัดชลบุรี 

1 

1 

41 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

เวลา 10.00 – 11.00 น. 

รักษาการทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอมจังหวัดชลบุรี 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอมจังหวัดชลบุรี 

1 

42 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

เวลา 14.00 – 15.00 น. 

1. นายอําเภอสัตหีบ 

2. ปลัดอําเภอสัตหีบ 

อําเภอสัตหีบ 2 

43 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

เวลา 08.00 – 08.30 น. 

1. ปลัดอาวุโสอําเภอบางละมุง 

2. ปลัดอําเภอบางละมุง 

โดยไดรับมอบหมายจากนายอําเภอ 

บางละมุง 

อําเภอบางละมุง 2 

44 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

เวลา 09.00 – 10.00 น. 

นายกเทศมนตรีเมืองสตัหีบ เทศบาลเมืองสัตหีบ 1 

45 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

เวลา 11.00 – 12.00 น. 

1. รองผูอํานวยการศูนยฝกและพัฒนา

อาชีพเกษตรกรรม วัดญาณสังวรา

รามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ โดยไดรับมอบหมาย

จาก ผูอํานวยการศนูยฝกและพัฒนา

อาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสงัวรา

รามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ 

ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพ

เกษตรกรรม วัดญาณสังวราราม

วรมหาวิหาร อันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริ 

1 

46 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

เวลา 14.00 – 15.00 น. 

1. ผูอํานวยการสิ่งแวดลอมภาคท่ี 13 

ชลบุรี 

2. ประธานเครือขายอาสาสมัครพิทักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

หมูบาน จังหวัดชลบุรี 

1. สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 13 

ชลบุรี 

2. เครือขายอาสาสมัครพิทักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมหมูบาน จังหวัดชลบุรี 

1 

 

1 

47 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

เวลา 09.30 – 10.30 น. 

ผูแทนสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี โดยไดรับ

มอบหมายจากนายแพทยสาธารณสุข

จังหวัดชลบุรี 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 1 

48 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

เวลา 11.00 – 12.00 น. 

โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดชลบุรี 

และเจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของ 

สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง 

จังหวัดชลบุรี 

4 

49 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

เวลา 13.00 – 14.00 น. 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม 1 
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ตารางที่ 4.6-13 ผลการสัมภาษณเชิงลึก 

ลําดับ 
กําหนดการ 

(วันที่/เวลา) 

ผูใหสัมภาษณ จํานวน 

(ราย) ตําแหนง หนวยงาน 

50 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

เวลา 14.00 – 15.00 น. 

ผูแทนโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช

ญาณสังวรเพ่ือผูสูงอายุ จังหวัดชลบุรี 

และเจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของ โดยไดรับ

มอบหมายจากผูอํานวยการโรงพยาบาล

สมเด็จฯ 

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช

ญาณสังวรเพื่อผูสูงอายุ จังหวัดชลบุร ี

3 

51 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

เวลา 11.00 – 12.00 น. 

หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยจังหวัดชลบุรี 

สํานักงานปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย จังหวัดชลบุรี 

1 

52 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

เวลา 13.00 – 14.00 น. 

รองผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จ 

พระนางเจาสิริกิติ์ และเจาหนาท่ี 

ที่เกี่ยวของ โดยไดรับมอบหมาย 

จากผูอํานวยการ  

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  

 

2 

53 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

เวลา 15.00 – 16.00 น. 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสัตหีบ (กม.10) 

และเจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของ 

โรงพยาบาลสัตหีบ (กม.10) 2 

54 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

เวลา 08.30 – 09.30 น. 

ปลัดเทศบาลตําบลเกล็ดแกว โดยไดรับ

มอบหมายจากนายกเทศมนตรีตําบล 

เกล็ดแกว 

เทศบาลตําบลเกล็ดแกว 1 

55 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

เวลา 08.30 – 09.30 น. 

นายกเทศมนตรีตําบลหวยใหญ เทศบาลตําบลหวยใหญ 1 

56 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

เวลา 08.30 – 09.30 น. 

นายกองคการบริหารสวนตําบลพลูตาหลวง องคการบริหารสวนตําบลพลูตาหลวง 1 

57 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

เวลา 15.00 – 16.00 น. 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพ

ประจําตําบลโคงวันเพ็ญ 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจํา

ตําบลโคงวันเพ็ญ 

1 

58 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

เวลา 08.30 – 09.30 น. 

เลขานุการนายกองคการบริหารสวน

ตําบลแสมสาร โดยไดรับมอบหมายจาก

นายกองคการบริหารสวนตําบลแสมสาร 

องคการบริหารสวนตําบลแสมสาร 1 

59 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

เวลา 13.00 – 14.00 น. 

นายกเทศมนตรีตําบลเขาชีจรรย เทศบาลตําบลเขาชีจรรย 1 

60 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

เวลา 09.00 – 10.00 น. 

สาธารณสุขอําเภอบางละมุง สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบางละมุง 1 

61 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

เวลา 11.00 – 12.00 น. 

สาธารณสุขอําเภอสัตหีบ (รักษาการ

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพ

ประจําตําบลแสมสาร) 

1. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสัตหีบ 

2. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ประจําตําบลแสมสาร 

1 

62 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

เวลา 09.00 – 10.00 น. 

รองนายกเทศมนตรีตําบลเขตรอุดมศักดิ์ 

โดยไดรับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี

เขตรอุดมศักดิ์ 

เทศบาลตําบาลเขตรอุดมศกัดิ์ 1 

Draft Version
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63 10 มกราคม พ.ศ. 2563 

เวลา 09.00 – 10.00 น. 

นายกองคการบริหารสวนตําบลแสมสาร 

(ประธานชมรมรักษทะเลแสมสาร) 

องคการบริหารสวนตําบลแสมสาร 1 

64 20 มกราคม พ.ศ. 2563 

เวลา 09.00 – 10.00 น. 

นายกและสมาชิกสมาคมประมงแสมสาร สมาคมประมงแสมสาร 6 

65 20 มกราคม พ.ศ. 2563 

เวลา 11.00 – 12.00 น. 

รองประธานชมรมรักษทะเลแสมสาร 

สมาชิกชมรมรักษทะเลแสมสาร โดย

ไดรบั มอบหมายจากประธานชมรมรักษ

ทะเลแสมสาร 

ชมรมรักษทะเลแสมสาร  2 

66 21 มกราคม พ.ศ. 2563 

เวลา 15.00 – 16.00 น. 

นายกสมาคมแหลงทองเท่ียวชลบุรี สมาคมแหลงทองเท่ียวชลบุรี 1 

67 22 มกราคม พ.ศ. 2563 

เวลา 11.00 – 12.00 น. 

เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร ศูนยพัทยา โดยไดรับ

มอบหมายจากรองอธิการบดีฯ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยพัทยา 3 

68 22 มกราคม พ.ศ. 2563 

เวลา 13.30 – 14.30 น. 

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดชลบุรี 

สํานักงานพัฒนาสงัคมและความ

มั่นคงของมนุษยจังหวัดชลบุรี 

1 

69 22 มกราคม พ.ศ. 2563 

เวลา 15.00 – 16.00 น. 

รองผูอํานวยการแขวงทางหลวงชลบุรีที ่2 

โดยไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการ 

แขวงทางหลวงชนบทที่ 2 

สํานักงานแขวงทางหลวงชลบุรีท่ี 2 1 

70 22 มกราคม พ.ศ. 2563 

เวลา 11.00 – 12.00 น. 

1. ผูแทนศูนยปาไมชลบุรี โดยไดรับ

มอบหมายจากผูอํานวยการ 

ศูนยปาไมชลบุรี 

2. ผูแทนสํานักจัดการทรัพยากรปาไม 

ที่ 9 โดยไดรับมอบหมายจาก

ผูอํานวยการทรัพยากรปาไมที่ 9 

1. ศูนยปาไมชลบุรี 

2. สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 9 

2 

71 23 มกราคม พ.ศ. 2563 

เวลา 11.00 – 12.00 น. 

ธนารักษพ้ืนท่ีชลบุรี สํานักงานธนารักษพ้ืนที่ชลบุรี 1 

72 23 มกราคม พ.ศ. 2563 

เวลา 15.30 – 16.30 น. 

ผูอํานวยการกลุมวิชาการ แขวงทางหลวง

ชนบทชลบุรี 

สํานักงานแขวงทางหลวงชนบทชลบุร ี 1 

73 24 มกราคม พ.ศ. 2563 

เวลา 10.00 – 11.00 น. 

เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ สถาบันพัฒนา

องคกรชุมชน โดยไดรับมอบหมายจาก

ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 

สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  

(องคกรมหาชน) 

4 
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74 วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ  

พ.ศ. 2564  

เวลา 10.00 – 11.30 น 

- รักษาการแทนรองอธิการบดีฝาย

กิจการเขตพัฒนาพิเศษ 

ภาคตะวันออกและคณบดีคณะ

วิศวกรรมศาสตร  

- คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร  

- รองคณบดีฝายบริหารและพัฒนา

องคการ 

- หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมโยธา  

- อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมโยธา  

3 คน โดยไดรับมอบหมาย 

จากอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

7 

75 วนัพฤหัสบดีท่ี 25 

กุมภาพันธ พ.ศ. 2564  

เวลา 13.30 – 15.00 น. 

รองอธิการบดี วิทยาเขตศรีราชา และ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร ศรีราชา 

โดยไดรับมอบหมายจากอธกิารบดี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

วิทยาเขตศรรีาชา 

 

2 

76 วันอังคารท่ี 10 สิงหาคม 

พ.ศ. 2564  

เวลา 10.30 – 11.30 น. 

นางนาตยา ชมโชค หัวหนาสถานรับเลี้ยง

เด็กปฐมวัย ทร.6 กองการบินทหารเรือ 

สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.6  

กองการบินทหารเรือ 

1 

76 ครั้ง จํานวน 82 หนวยงาน 144 ราย 

หมายเหต ุ: จํานวนผูเขารวมสัมภาษณเชิงลึกไมนับรวมเจาของโครงการและบริษัทที่ปรึกษา 

จากกลุมเปาหมายที่ไดดําเนินการสัมภาษณเชิงลึก สามารถจําแนกเปนกลุมใหญๆ ไดดังนี้ 

 หนวยงานฝายปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย จังหวัดระยอง อําเภอบานฉาง อําเภอเมือง

ระยอง เทศบาลตําบลสํานักทอน องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอน เทศบาลตําบลบานฉาง 

เทศบาลเมืองบานฉาง เทศบาลตําบลพลา ตําบลสํานักทอน จังหวัดชลบุรี อําเภอสัตหีบ อําเภอ

บางละมุง เทศบาลตําบลเขตรอุดมศักดิ์ เทศบาลตําบลเกล็ดแกว เทศบาลตําบลหวยใหญ 

องคการบริหารสวนตําบลพลูตาหลวง องคการบริหารสวนตําบลแสมสาร เทศบาลตําบล 

เขาชีจรรย และเทศบาลตําบลสัตหีบ 

 หนวยงานดานสิ่งแวดลอม ทรัพยากรทางทะเล และปาไม ประกอบดวย สํานักงานทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดระยอง เครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอมหมูบานจังหวัดระยอง สํานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 1 ศูนยปาไม

ระยอง สํานักงานการประปาภูมิภาค สาขาบานฉาง สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 13 ชลบุรี 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดชลบุรี เครือขายอาสาสมัครพิทักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบานจังหวัดชลบุรี สํานักงานทรัพยากรทางทะเล 

และชายฝงที่ 2 และศูนยปาไมชลบุร ี  

Draft Version
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 หนวยงานดานสุขภาพและพัฒนาสังคม ประกอบดวย สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษยจังหวัดระยอง สํานักงานธนารักษพื้นที่ระยอง ศูนยฝกศึกษาบุคลากรดานปโตรเลียม

และพลังงานทหาร จังหวัดระยอง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง สํานักงานสาธารณสุข

อําเภอเมืองระยอง สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานฉาง โรงพยาบาลบานฉาง หนวยบริการ

สุขภาพชุมมชนภูดร-หวยมะหาด ศูนยพัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมจังหวัดระยอง 

ศูนยบริการสาธารณสุข 1 เทศบาลเมืองบานฉาง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานสระแกว 

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดชลบุรี สํานักงานธนารักษพื้นที่ชลบุรี 

ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบางละมุง สํานักงานสาธารณสุข

อําเภอสัตหีบ โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร 

เพ่ือผูสูงอายุ จังหวัดชลบุรี โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ โรงพยาบาลสัตหีบ (กม.10)  

และสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) 

 หนวยงานดานความปลอดภัยและคมนาคม ประกอบดวย สํานักงานปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยจังหวัดระยอง สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง สํานักงานแขวง 

ทางหลวงจังหวัดระยอง สํานักงานแขวงทางหลวงชนบทชลบุรี สํานักงานปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยจังหวัดชลบุรี สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุร ีสํานักงานแขวงทางหลวง

ชนบทชลบุรี และสํานักงานแขวงทางหลวงชลบุรทีี่ 2  

 หนวยงานดานประมง ประกอบดวย สํานักงานประมงจังหวัดระยอง สมาคมประมงระยอง 

สํานักงานประมงจังหวัดชลบุรี สมาคมประมงชลบุรี และสมาคมประมงแสมสาร 

 หนวยงานดานการทองเที่ยว ประกอบดวย สมาคมธุรกิจการทองเที่ยวจังหวัดระยอง สมาคม

ทองเที่ยวชลบุร ีและชมรมรกัษทะเลแสมสาร (เปนชมรมทองเท่ียวดําน้ํา) 

 หนวยงานดานการศึกษาและศาสนา ประกอบดวย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยพัทยา 

มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา ศูนยพัทยา โรงเรียนพัฒนเวช

ศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช โรงเรียนวัดสระแกว และศูนยพัฒนาเด็กเล็กแสงสองหลา 3 

วัดสระแกว สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.6 กองการบินทหารเรือ 

 หนวยงานนติิบุคคล ประกอบดวย หมูบาน Vintage Home Village 
 

ทั้งนี้ สามารถสรุปความคิดเห็นจําแนกเปนประเด็นสําคัญๆ ตามแตละกลุมเปาหมายไดแสดงดัง 

ตารางที่ 4.6-55 (โดยสัญลักษณ  แสดงถึงกลุมผูมีสวนไดเสียที่ไดสอบถาม แสดงความคิดเห็น หรือใหขอเสนอแนะ 

ในประเด็นนั้นๆ) 

ในการสัมภาษณเชิงลึกไดมีการนําเสนอขอมูลรายละเอียดโครงการ ผลการประเมินผลกระทบ

ดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพในเบื้องตน รวมถึงรางมาตรการดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพของโครงการ และเปดให 

ผูใหสัมภาษณไดสอบถาม แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ ที่มีตอโครงการ ซึ่งในการสัมภาษณเชิงลึกนั้น 

บริษัทที่ปรึกษาฯ ไดมีการตอบชี้แจง และใหขอมูลเก่ียวกับประเด็นคําถาม ขอซักถามตางๆ เปนที่เรียบรอยแลว

รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.6-58 สวนประเด็นความคิดเห็นและขอเสนอแนะไดรบัมาพิจารณาประกอบการศึกษา

และจัดทํารางรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพเรียบรอยแลว
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รองผูวาราชการจังหวัดระยอง รองผูวาราชการจังหวัดชลบุร ี

  

นายอําเภอบานฉาง นายอําเภอสตัหีบ 

  
รองผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเดจ็พระนางเจาสิริกิต์ิ รักษาการผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดลอมจังหวดัชลบุร ี

   
นากยกเทศมนตรีตําบลสาํนักทอน ปลัดเทศบาลตาํบลเกล็ดแกว 

รูปที่ 4.6-13 บรรยากาศบางสวนในการสัมภาษณเชิงลึก 
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2) การประชุมกลุม/การสนทนากลุม 

2.1) วัตถุประสงค 

1). เพื่อรวบรวมขอมูลในดานสภาพแวดลอม สภาพปญหาดานสิ่งแวดลอม สุขภาพ และเศรษฐกิจ-

สังคม จากหนวยงานราชการที่เก่ียวของ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนตน 

2). เพื่อนําเสนอรางผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ และรางมาตรการปองกัน

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 

3). เพ่ือใหไดขอมูลเฉพาะเจาะจงที่เก่ียวของดังนี้ 

 ขอมูลทางเทคนิคที่เก่ียวของกับรายละเอียดโครงการ 

 ขอมูลลักษณะของพื้นที่ สิ่งแวดลอม สาธารณสุขและบริบทของชุมชน  

4). เพ่ือพูดคุย อภิปรายซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูใหขอมูลที่สําคัญ เชน ผูนําชุมชน 

หนวยงานดานสิ่งแวดลอม ผูบริหารทองถ่ิน นักวิชาการเก่ียวกับรางผลการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอมและสุขภาพ รวมทั้งรางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและ

สุขภาพของโครงการ 

5). เพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

ของโครงการ  

2.2) วิธีการ 

1). กําหนดวัน เวลา และสถานที่ที่เหมาะสม 

2). จัดเตรียมเอกสารประกอบโครงการ 

3). ดําเนินการนัดหมายลวงหนา และยืนยันการนัดหมาย 

4). สัมภาษณ พูดคยุ อภิปรายซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูใหขอมูลที่สําคัญ 

5). การสรุปผล 

2.3) สื่อและเอกสารที่ใช 

1). กรอบหรือแนวทางคําถามสําหรับการประชุมกลุม/สนทนากลุม 

2). สื่อประกอบการนําเสนอ (Slide Presentation) 

3). เอกสารประกอบการประชุมกลุม/สนทนากลุม 

4). แบบสอบถามสําหรับการประชุมกลุม/สนทนากลุม 

2.4) จํานวนผูเขารวมการประชุมกลุม/การสนทนากลุม  

โครงการไดดําเนินการจัดประชุมกลุม/การสนทนากลุมกับกลุมเปาหมายตางๆ อาทิ ชุมชน  

กลุมประมงเรือเล็กพื้นบาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน และอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ที่อยูใน

พื้นที่ศึกษาหรืออาจไดรับผลกระทบจากโครงการ โดยดําเนินการในชวงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 

มกราคม และ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ซึ่งสามารถสรุปกําหนดการและกลุมเปาหมายในการประชุมกลุม/การสนทนา

กลุมและภาพบรรยากาศไดแสดงดังตารางที่ 4.6-14 และรูปที่ 4.6-14 และสรุปประเด็นขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

พรอมคาํชี้แจง แสดงดังตารางที่ 4.6-58 

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 4-90 
 

ตารางที่ 4.6-14 จํานวนผูเขารวมการประชุมกลุม/สนทนากลุม 

ลําดับ 
กําหนดการ 

กลุมเปาหมาย 
จํานวนผูเขารวม

ประชุม (คน) วัน เวลา สถานที่ 

1 4 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 

09.00-12.00 น. หองประชุมเทศบาล

ตําบลสํานักทอน 

1) ชุมชนสํานักทอน 1 

2) ชุมชนสํานักทอน 2 

3) ชุมชนสํานักทอน 3 

4) ชุมชนยายรา 1 

5) ชุมชนยายรา 2 

6) ชุมชนยายรา 3 

7) ชุมชนสระแกว 1 

8) ชุมชนสระแกว 2 

9) ชุมชนเขาคลอก 1 

10) ชุมชนเขาคลอก 2 

127 

2 4 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 

13.30-16.30 น. หองประชุมองคการ

บริหารสวนตําบล

สํานักทอน 

1) หมูท่ี 1 บานสํานักทอน 

2) หมูท่ี 2 บานชากหมาก 

3) หมูท่ี 3 บานสระแกว 

4) หมูท่ี 4 บานคลองบางไผ 

5) หมูท่ี 5 บานยายรา 

6) หมูท่ี 6 บานเขาคลอก 

7) หมูท่ี 7 บานหนองตะเคียน 

8) หมูท่ี 8 บานเชิงเขา 

39 

3 6 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 

13.00-15.00 น. หองประชุมสาธารณสุข 

อําเภอบานฉาง  

ตัวแทนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ประจําตําบล ของอําเภอบานฉาง 
13 

4 11 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 

09.00-12.00 น. หองประชุมเทศบาล

ตําบลเกล็ดแกว* 

1) หมูท่ี 3 เนินสามัคคี  

2) หมูท่ี 5 เกล็ดแกว  

3) หมูท่ี 6 เขากระทิง  

4) หมูท่ี 7 หนองหิน  

5) หมูท่ี 8 ชุมชนบางเสร 

6) หมูท่ี 9 ศาลพอแก  

7) หมูท่ี 10 หวยลกึ  

8) หมูท่ี 11 โคงวันเพ็ญ  

33 

5 11 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 

13.30-16.30 น. หองประชุมเทศบาล

ตําบลบานฉาง 

1) หมูท่ี 1 บานเนินกระปรอกบน 

2) ชุมชนแผนดินไท 

3) หมูท่ี 2 บานประชุมมิตร 

4) ชุมชนประชุมมิตร 

5) ชุมชนลอเกวียน 

6) ชุมชนสี่กั๊ก 

7) หมูท่ี 3 บานเนินสําเหร 

8) ชุมชนเนินสําเหร 1 

9) ชุมชนเนินสําเหร 2 

10) หมูท่ี 4 บานพยูน 

11) ชุมชนพยูน 1 

12) ชุมชนพยูน 2 
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ตารางที่ 4.6-14 จํานวนผูเขารวมการประชุมกลุม/สนทนากลุม 

ลําดับ 
กําหนดการ 

กลุมเปาหมาย 
จํานวนผูเขารวม

ประชุม (คน) วัน เวลา สถานที่ 
13) ชุมชนพยูน 3 

14) ชุมชนพยูน 4 

15) หมูท่ี 6 บานเนินกระปรอกลาง 

16) ชุมชนเนินกระปรอก 1 

17) ชุมชนเนินกระปรอก 2 

18) หมูท่ี 7 บานภูดรหวยมะหาด 

19) ชุมชนภูดร 

20) ชุมชนหวยมะหาด 

6 11 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 

13.00-15.00 น. หองประชุม

โรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพประจําตําบล

บานชากแงว (อสม.) 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

หมูบานของตําบลหวยใหญ  

อําเภอบางละมุง 

5 

7 12 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 

09.00-12.00 น. หองประชุมเทศบาล

เมืองบานฉาง 

1) ชุมชนบานเนินกระปรอก 

2) ชุมชนบานฉาง-พลา 

3) ชุมชนวัดคีรีภาวนาราม 

4) ชุมชนตะวันออกเนินกระปรอก

ประชุมมิตร  

5) ชุมชนวัดบานฉาง 

6) ชุมชนอีสเทิรน – หนองมวง 

7) ชุมชนมิ่งมงคล  

8) ชุมชน จ.คู 

9) ชุมชนศูนยการคาวิรัตนพัฒนา 

10) ชุมชนเทพจินดา 

11) ชุมชนโดงดัง 

12) ชุมชนรวมมิตร 

13) ชุมชนสวนสุขภาพ 

14) ชุมชนบานฉาง-เนินกระปรอก 

15) ชุมชนหนองใหญ 

16) ชุมชนโตรุง 

17) ชุมชนไทวา 

18) ชุมชนรวมสมพงษ 

19) ชุมชนดาวพิทักษ 

20) ชุมชนฟาสีทอง    

21) ชุมชนทรัพยสมบูรณ  

22) ชุมชนรวมชมวิวเนินกระปรอก  

23) ชุมชนปกปองสถาบัน 

24) ชุมชนเทพมงคล 

25) ชุมชนมธุรส 
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ตารางที่ 4.6-14 จํานวนผูเขารวมการประชุมกลุม/สนทนากลุม 

ลําดับ 
กําหนดการ 

กลุมเปาหมาย 
จํานวนผูเขารวม

ประชุม (คน) วัน เวลา สถานที่ 

26) ชุมชนสามัคคีนําชัย     

27) ชุมชนซอยคีรี 

28) ชุมชนชากลูกหญา 

29) ชุมชนชากลูกหญา-ฝงตะวันออก 

8 12 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 

13.30-16.30 น. หองประชุมเทศบาล

ตําบลพลา 

1) หมูท่ี 1 บานโกรกตะแบก 

2) ชุมชนสกุลทองรวมใจ (หมูที่ 1) 

3) หมูท่ี 2 บาน กม.16 

4) ชุมชนทุงสนามควายพัฒนา 

(หมูที่ 2) 

5) หมูท่ี 4 บานคลองทราย 

6) ชุมชนทุงโปรงใหม (หมูท่ี 4) 

7) หมูท่ี 5 บานพลา 

8) ชุมชนพลาสามัคคี (หมูที่ 5) 

9) ชุมชนเอื้ออาทรพัฒนา (หมูท่ี 5) 

10) หมูท่ี 6 บานตะกาด 

11) ชุมชนตะกาดรวมใจ (หมูท่ี 6) 

12) หมูท่ี 7 บานคลองทรายใหม 

13) ชุมชนบานคลองทรายพัฒนา  

(หมูที่ 7) 

14) ตลาดศรีประพัฒน 

15) หมูบานเดอะปาลม  

16) หมูบานรินสิริ1  

17) หมูบานรินสิริ3  

18) หมูบานสามัคคี  

19) หมูบานพาราดิสวิลล  

20) หมูบานเหมือนแกว  

21) หมูบานวินเทจโฮมวิลเลจ 1,2,3  

22) หมูบานเฮ็มเล็ทคันทรีโฮม 1,2  

23) หมูบานพลารมย  

24) หมูบานพลารวย กาเดนโฮม  

25) หมูบานเวลานา  

26) หมูบานสุขถาวร 3  

27) หมูบานโครงการบานเอื้ออาทร

ระยอง (บานฉาง 3)  

28) หมูบาน Living Sense  

29) หมูบานศรีสุข 3 

69 

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 4-93 
 

ตารางที่ 4.6-14 จํานวนผูเขารวมการประชุมกลุม/สนทนากลุม 

ลําดับ 
กําหนดการ 

กลุมเปาหมาย 
จํานวนผูเขารวม

ประชุม (คน) วัน เวลา สถานที่ 

9 13 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 

09.00-12.00 น. หองประชุมเทศบาล

ตําบลหวยใหญ 

1) หมูท่ี 7 บานหวยขวาง  

2) หมูท่ี 10 บานหนองซากแงว  

3) หมูท่ี 11 บานมาบฟกทอง  

4) หมูท่ี 13 บานหนองผกักูด 

35 

10 13 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 

13.30-16.30 น. หองประชุมเทศบาล

ตําบลพลา (อปพร.

อําเภอบานฉาง และ

อําเภอเมืองระยอง) 

อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 

ของอําเภอบานฉาง และอําเภอเมือง

ระยอง 

34 

11 16 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 

09.00-12.00 น. หองประชุมองคการ

บริหารสวนตําบลบาน

พลูตาหลวง 

1) หมูท่ี 1 พลูตาหลวง  

2) หมูท่ี 2 ขลอด  

3) หมูท่ี 3 คลองไผ  

4) หมูท่ี 4 คลองพลูตาหลวง  

5) หมูท่ี 5 เขาบายศรี  

6) หมูท่ี 6 เขาตะแบก  

7) หมูท่ี 7 หนองหญานอย  

8) หมูท่ี 8 หนองหญา 

9) ชุมชนเขาหมอน  

(หมูที่ 7 ต.พลูตาหลวง) 

30 

12 16 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 

13.30-16.30 น. หองประชุมองคการ

บริหารสวนตําบล 

บานพลูตาหลวง (อป

พร.อําเภอบางละมุง 

และอําเภอสัตหีบ) 

อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 

ของอําเภอบางละมุง และอําเภอสัตหีบ 

24 

13 17 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 

09.00-12.00 น. หองประชุมเทศบาล

ตําบลเขตรอุดมศักดิ*์ 

1) หมูท่ี 1 บานตลาดสัตหีบ  

2) หมูท่ี 2 บานตลาดสัตหีบ  

3) หมูท่ี 3 บานยางงาม  

4) หมูท่ี 4 บานเตาถาน  

5) หมูท่ี 5 บานปายุบ   

6) หมูท่ี 6 บานหนองระกํา  

7) หมูท่ี 7 บานรมฤดี   

8) หมูท่ี 8 บานคลองกานดา  

9) ชุมชนจุกเสม็ด หมูที่ 2 

10) ชุมชนดงตาล หมูท่ี 2 
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ตารางที่ 4.6-14 จํานวนผูเขารวมการประชุมกลุม/สนทนากลุม 

ลําดับ 
กําหนดการ 

กลุมเปาหมาย 
จํานวนผูเขารวม

ประชุม (คน) วัน เวลา สถานที่ 

14 18 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 

09.00-12.00 น. หองประชุมองคการ

บริหารสวนตําบล

แสมสาร 

1) หมูท่ี 1 บานชองแสมสาร 

2) หมูท่ี 2 บานหนองนํ้าเคม็ 

3) หมูท่ี 3 บานหัวแหลม 

4) หมูท่ี 4 บานหนองกระจง 

45 

15 18 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 

13.30-16.30 น. หองประชุมเทศบาล

ตําบลเขาชีจรรย* 

1) หมูท่ี 1 นาจอมเทียน  

2) หมูท่ี 2 น้ําเมา  

3) หมูท่ี 3 หินวง  

4) หมูท่ี 5 หนองจับเจา 

5) หมูท่ี 6 โรงสี  

6) หมูท่ี 7 เขาชีจรรย  

7) หมูท่ี 8 วัดเขาบําเพ็ญบุญ  

30 

16 23 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 

12.00-13.00 น. หองประชุมสาธารณสุข 

อําเภอสัตหีบ 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

หมูบานของตําบลสัตหีบ  

อําเภอสัตหีบ (อสม.) 

47 

17 24 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 

09.00-12.00 น. หองประชุม

สาธารณสุขอําเภอบาน

ฉางและอําเภอเมือง

ระยอง) 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

หมูบานของอําเภอบานฉาง  

และอําเภอเมืองระยอง (อสม.) 

44 

18 7 มกราคม 

พ.ศ. 2563 

18.00-21.00 น. สํานักงาน

คณะกรรมการนิติ

บุคคลหมูบานวินเทจ

โฮมวิลเลจ 1 

1) หมูบานวินเทจโฮมวิลเลจ 1 

2) หมูบานวินเทจโฮมวิลเลจ 2 

3) หมูบานวินเทจโฮมวิลเลจ 3 

4) หมูบานเฮ็มเล็ทคันทรีโฮม   

24 

19 8 มกราคม 

พ.ศ. 2563 

14.00-17.00 น. ศาลาอเนกประสงค 

ศูนยเพาะพันธุสัตวนํ้า  

อูตะเภาสามัคคี  

(กลุมประมงบานพลา) 

1) ประมงเรือเล็กพลาอูตะเภาสามัคคี  

2) ประมงเรือเล็กอูตะเภาสามัคคี  

3) ประมงเรือเล็กบานพลา  

4) ประมงเรือเล็กรกัษสามัคคบีานพลา 

94 

20 17 มกราคม 

พ.ศ. 2563 

08.30-11.30 น. โรงเรียนผูสูงอายุตําบล

สํานักทอน 

1) ผูนําในพ้ืนท่ีตําบลสํานักทอน 

2) หนวยงานราชการในพื้นท่ี 

ตําบลสํานักทอน 

36 

21 18 มกราคม 

พ.ศ. 2563 

09.00-12.00 น. ที่ทําการผูใหญบาน 

หมูท่ี 8 

ประชาชนหมูที่ 8 ท่ีอาจไดรับ

ผลกระทบจากเสนเสยีง NEF 30 - 40 

และ NEF ≥ 40 

72 

22 18 มกราคม 

พ.ศ. 2563 

16.30-19.30 น. ศาลาอเนกประสงค

ตําบลสํานักทอน หมูที่ 3 

ประชาชนหมูที่ 3 ท่ีอาจไดรับ

ผลกระทบจากเสนเสยีง NEF 30 - 40 

และ NEF ≥ 40 

375 

23 19 มกราคม 

พ.ศ. 2563 

08.00-11.00 น. ศาลาอเนกประสงค 

ชัยศรีกร หมูท่ี 6 

ประชาชนหมูท่ี 6 ที่อาจไดรับผลกระทบ 

จากเสนเสียง NEF 30 - 40  

96 

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 4-95 
 

ตารางที่ 4.6-14 จํานวนผูเขารวมการประชุมกลุม/สนทนากลุม 

ลําดับ 
กําหนดการ 

กลุมเปาหมาย 
จํานวนผูเขารวม

ประชุม (คน) วัน เวลา สถานที่ 

24 19 มกราคม 

พ.ศ. 2563 

17.00-20.00 น. ศาลาอเนกประสงค  

หมูท่ี 4 

ประชาชนท่ีหมูท่ี 4 ทีอ่าจไดรับ

ผลกระทบจากเสนเสียง  

NEF 30 - 40 และ NEF ≥ 40 

60 

25 30 มกราคม 

พ.ศ. 2563 

18.00-21.00 น. สํานักงาน

คณะกรรมการนิติ

บุคคลหมูบานวินเทจ

โฮมวิลเลจ 1 

1) หมูบานวินเทจโฮมวิลเลจ 1 

2) หมูบานวินเทจโฮมวิลเลจ 2 

3) หมูบานวินเทจโฮมวิลเลจ 3 

4) หมูบานแฮมเล็ทอินคันทรีโฮม  

26 

26 11 มิถุนายน 

พ.ศ. 2563 

13.30-16.30 น. หองประชุมองคการ

บริหารสวนตําบล

สํานักทอน 

ผูนําในพ้ืนท่ีที่อาจไดรับผลกระทบ

จากเสนเสียง NEF 30 - 40  

และ NEF ≥ 40 

40 

รวม 1,536** 

หมายเหต ุ: * เทศบาลตําบลเกล็ดแกว เทศบาลตําบลเขตอุดมศักดิ์ และเทศบาลตําบลเขาชีจรรย เปนกลุมเปาหมายของโครงการในการ

 จัดประชุมกลุมยอย/สนทนากลุมและการดําเนินการดานการมีสวนรวมของประชาชน มีขอบเขตพื้นที่การปกครอง 

 ของเทศบาลบางสวนอยูในขอบเขตพื้นที่ศึกษาของโครงการ 

** จํานวนผูเขารวมประชุมกลุมอางอิงจากใบลงทะเบียนของโครงการ โดยไมนับรวมเจาของโครงการและบริษัทที่ปรึกษา, 2563 

*** ใบลงทะเบียนการประชุมกลุม/สนทนากลุม แสดงดังภาคผนวก 4-2 

กําหนดการกรณีจัดประชุมในชวงเชา 

09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียน รับเอกสารประกอบการประชุมฯ และอาหารวาง 

09.30 – 09.45 น. ประธานกลาวเปดการประชุมฯ 

09.45 – 10.30 น. นําเสนอรายละเอียดโครงการ ผลการศึกษา รางมาตรการปองกันและแกไข 

ผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยผูแทนบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง  

คอนซัลแตนท จํากัด  

10.30 – 11.45 น. รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และตอบขอซักถาม  

11.45 – 12.00 น. สรปุการประชุมและปดการประชุมฯ 

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 

กําหนดการกรณีจัดประชุมในชวงบาย  

13.30 – 14.00 น. ลงทะเบียน รับเอกสารประกอบการประชุมฯ และอาหารวาง 

14.00 – 14.15 น. ประธานกลาวเปดการประชุมฯ 

14.15 – 15.00 น. นําเสนอรายละเอียดโครงการ ผลการศึกษา รางมาตรการปองกันและแกไข 

ผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยผูแทนบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง  

คอนซัลแตนท จํากัด  

15.00 – 16.15 น. รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และตอบขอซักถาม  

16.15 – 16.30 น. สรปุการประชุมและปดการประชุมฯ  
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กําหนดการกรณีจัดประชุมในชวงเย็น  

16.30 – 17.00 น. ลงทะเบียน รับเอกสารประกอบการประชุมฯ และอาหารวาง 

17.00 – 17.15 น. ประธานกลาวเปดการประชุมฯ 

17.15 – 18.00 น. นําเสนอรายละเอียดโครงการ ผลการศึกษา รางมาตรการปองกันและแกไข 

ผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยผูแทนบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง  

คอนซัลแตนท จํากัด  

18.00 – 19.15 น. รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และตอบขอซักถาม  

19.15 – 19.30 น. สรปุการประชุมและปดการประชุมฯ 

จากกลุมเปาหมายที่ไดดําเนินการจัดประชุมกลุม สามารถนํามาจําแนกเปนกลุมใหญๆ ไดดังนี้ 

 กลุมผูนําชุมชน และประชาชน ประกอบดวย เทศบาลตําบลสํานักทอน องคการบริหารสวนตําบล 

สํานักทอน เทศบาลตําบลบานฉาง เทศบาลเมืองบานฉาง เทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาล

ตําบลพลา เทศบาลตําบลเกล็ดแกว เทศบาลตําบลหวยใหญ องคการบริหารสวนตําบลพลูตาหลวง 

เทศบาลเมืองสัตหีบ เทศบาลตําบลเขตรอุดมศักดิ์ องคการบริหารสวนตําบลแสมสาร เทศบาลตําบล 

เขาชีจรรย และผูนําชุมชนในพื้นที่ตําบลสํานักทอน 

 กลุมประมงเรือเล็กพื้นบาน ประกอบดวย กลุมประมงเรือเล็กพลาอูตะเภาสามัคคี กลุมประมง 

เรือเล็กอูตะเภาสามัคคี กลุมประมงเรือเล็กบานพลา กลุมประมงเรอืเล็กรักษสามัคคบีานพลา 

 กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ประกอบดวย ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพประจําตําบลบานฉาง อสม.ตําบลหวยโปง อสม.ตําบลบานฉาง อสม.ตําบลสํานักทอน  

อสม.ตําบลพลา อสม.ตําบลหวยใหญ อสม.ตําบลแสมสาร อสม.ตําบลพลูตาหลวง อสม.ตําบล 

นาจอมเทียน อสม.ตําบลบางเสร และอสม.ตําบลสัตหีบ 

 กลุมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ประกอบดวย อปพร.ตําบลหวยโปง อปพร.ตําบล 

บานฉาง อปพร.ตําบลสํานักทอน อปพร.ตําบลพลา อปพร.ตําบลหวยใหญ อปพร.ตําบลแสมสาร  

อปพร.ตําบลพลูตาหลวง อปพร.ตําบลนาจอมเทียน อปพร.ตําบลบางเสร และอปพร.ตําบลสัตหีบ 

 กลุมผูไดรับผลกระทบในพื้นที่ NEF 30 - 40 ประกอบดวย หมูที่ 3 หมูที่ 4 หมูที่ 6 หมูที่ 8 ตําบล

สํานักทอน หมูบานวินเทจโฮมวิลเลจ 1, 2, 3 และหมูบานแฮมเล็ทอินคันทรีโฮม 

 กลุมผูไดรับผลกระทบในพื้นที ่NEF ≥ 40 ประกอบดวย หมูที่ 3 หมูที่ 4 และหมูที่ 8 ตําบลสํานักทอน 
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วันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หองประชุมเทศบาลตําบลสาํนักทอน 

  
วันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอน 

  
วันท่ี 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ณ หองประชุมสาธารณสุขอําเภอบานฉาง (รพสต.) 

  
วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ณ หองประชุมเทศบาลตาํบลพลา 

รูปที่ 4.6-14 บรรยากาศบางสวนในการประชุมกลุม/สนทนากลุม 
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วันท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หองประชุมสาธารณสุขอําเภอบานฉาง (อสม.) 

  
วันท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 18.00-21.00 น. ณ สํานักงานคณะกรรมการนิติบุคคลหมูบานวินเทจโฮมวลิเลจ 1 

  
วันท่ี 8 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00-17.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงคศูนยเพาะพันธุสตัวนํ้า อูตะเภาสามัคคี  

  
วันท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 16.30-19.30 น. ณ ศาลาอเนกประสงค ตาํบลสํานักทอน หมูท่ี 3 

รูปที่ 4.6-14 บรรยากาศบางสวนในการประชุมกลุม/สนทนากลุม (ตอ) 
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2.5)  ความคิดเห็นจากแบบประเมินผลภายหลังการประชุมรับฟงความคดิเห็นของประชาชน คร้ังที่ 2 

ภายหลังการรับฟงความคิดเห็นไดใหผูเขารวมเวทีตอบแบบประเมินผลหลังการรับฟงความคิดเห็น

ของประชาชน ครั้งที่ 2 โดยมีผูตอบแบบประเมินจํานวนทั้งสิ้น 1,133 คน จากผูเขารวมประชุมจํานวน 1,536 คน (ไมรวม

ผูแทนเจาของโครงการ และกลุมบริษัทที่ปรึกษา) คิดเปนรอยละ 73.8 ของผูเขารวมประชุม และสามารถสรุปผล 

การวิเคราะหขอมูลไดดังนี้ 

จังหวัดระยอง 

 สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล 

ในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ผูตอบแบบประเมินเปนผูแทนจากประชาชน

ที่พักอาศัยอยูในพื้นที่ศึกษาโครงการ จํานวน 509 ราย (รอยละ 57.1) รองลงมา คือ ผูแทนจากหนวยงานราชการ/ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อบจ./ เทศบาล/ อบต.) จํานวน 149 ราย (รอยละ 16.7) ผูนําชุมชน หมูบาน จํานวน 92 ราย 

(รอยละ 10.3) หรือกลุมองคกรตางๆ ในพื้นที่ศึกษา จํานวน 79 ราย (รอยละ 8.9) ประชาชนทั่วไป จํานวน 54 ราย  

(รอยละ 6.1) และพ้ืนที่ออนไหว จํานวน 8 ราย (รอยละ 0.9) ตามลําดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.6-15 และ

รูปที่ 4.6-15 โดยผูตอบแบบประเมินกลุมผูนําชุมชน หมูบาน หรือกลุมองคกรตางๆ ในพื้นที่ศึกษา สวนใหญดํารง

ตําแหนงผูนํา/สมาชิกกลุม/องคกร/ชมรม จํานวน 79 ราย (รอยละ 46.2) รองลงมา คือ ประธานหรือกรรมการชุมชน/

ผูจัดการหรือกรรมการนิติบุคคล/ประธานหรือกรรมการหมูบานของชุมชน/หมูบาน จํานวน 57 ราย (รอยละ 33.3) 

และกํานัน/สารวัตรกํานัน/ผูใหญบาน/ผูชวยผูใหญบาน จํานวน 35 ราย (รอยละ 20.5)  

ตารางที่ 4.6-15 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบประเมินโดยจําแนกตามประเภทของการประชุมรับฟง

ความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (จังหวัดระยอง) 

ลําดับที ่ กลุมผูมีสวนไดเสีย 
ผูตอบแบบประเมิน 

จํานวน รอยละ 

1. ผูไดรับผลกระทบ   

1.1 ผูนําชุมชน หมูบาน ในพ้ืนท่ีศึกษาโครงการ 92 10.3 

1.2 ผูนํากลุมองคกรตางๆ ในพ้ืนท่ีศึกษาโครงการ 79 8.9 

1.3 ประชาชนท่ีพักอาศัยอยูในพ้ืนที่ศึกษาโครงการ 509 57.1 

1.4 พ้ืนที่ออนไหว (ศาสนสถาน/สถานพยาบาล/สถานศึกษา) ในพ้ืนท่ีศึกษาโครงการ 8 0.9 

2. ผูท่ีรับผิดชอบจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม   

2.1 เจาของโครงการ - - 

2.2 ผูจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย - - 

3. ผูท่ีทําหนาที่พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม - - 

4. หนวยงานราชการในระดับตางๆ 149 16.7 

5. องคกรเอกชนดานการคุมครองสิ่งแวดลอม องคกรพัฒนาเอกชน สถาบันการศกึษา 

และนักวิชาการอิสระ 

- - 

6. สื่อมวลชน - - 

7. ประชาชนท่ัวไป (ประชาชนที่พักอาศัยอยูนอกพื้นท่ีศึกษาโครงการ) 54 6.1 

รวม 891 100.0 
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รูปที่ 4.6-15 จํานวนผูตอบแบบประเมินจําแนกตามประเภทของผูเขารวมการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

คร้ังที่ 2 (จังหวัดระยอง) 

 สวนที่ 2 ความคิดเห็นตอรางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ

ของโครงการ 

ความคิดเห็นตอรางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพของโครงการ  

ซึ่งมีผูตอบแบบประเมินระบุวาภาพรวมของรางมาตรการฯ มีความเหมาะสม จํานวน 755 ราย(รอยละ 83.1) สําหรับผูที่

ระบุวายังไมมีความเหมาะสม จํานวน 107 ราย (รอยละ 12.2) และไมแสดงความคิดเห็น จํานวน 29 ราย (รอยละ 4.7) 

รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.6-16 และรูปที่ 4.6-16 

ตารางที่ 4.6-16 ความคิดเห็นตอรางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพของ

โครงการหลังการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที ่2 (จังหวัดระยอง) 

รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ 

ดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพ 

ไมแสดงความ

คิดเห็น 
เหมาะสม  ไมเหมาะสม  

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ภาพรวมของรางมาตรการฯ 29 4.7 755 83.1 107 12.2 

ระยะกอสราง 

1. เสียง และความสั่นสะเทือน 9 1.7 778 86.2 104 12.1 

2. คุณภาพอากาศ (ฝุนละออง) 9 1.7 783 86.4 99 11.9 

3. คุณภาพน้ําผิวดนิ/น้ําทะเล/นิเวศวิทยาทางนํ้า 11 1.9 800 89.3 80 8.8 

4. การคมนาคมขนสง 7 0.8 806 90.7 78 8.5 

5. การจัดการของเสีย 7 0.9 799 90.2 85 8.9 

6. เศรษฐกิจ-สังคม 8 1.0 808 90.1 75 8.9 

7. การสาธารณสุข (สุขภาพ) 10 1.3 805 88.9 76 9.8 

ระยะดําเนินการ 

1. เสียง และความสั่นสะเทือน (แรงอัดอากาศ) 16 2.0 772 85.6 103 12.4 

2. คุณภาพอากาศ (จากอากาศยาน และยานพาหนะบริเวณ Airside) 18 2.2 790 80.0 83 9.8 

3. คุณภาพน้ําผิวดนิ/น้ําทะเล/นิเวศวิทยาทางนํ้า 19 2.5 805 89.9 67 7.6 

4. การคมนาคมขนสง 14 1.5 805 90.4 72 8.1 

ผูแทนจากหนวยงานราชการ/ องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน (อบจ./ เทศบาล/ อบต.) 

รอยละ 16.7 (149 ราย)

ผูแทนจากพ้ืนที่ออนไหว (ศาสนสถาน/ 

สถานพยาบาล/ สถานศึกษา) 

รอยละ 0.9 (8 ราย)

ผูนําชุมชน หมูบาน หรือกลุมองคกรตางๆ 

ในพื้นที่ศึกษา

รอยละ 19.2 (171 ราย)

ประชาชนที่พักอาศัยอยูใน

พ้ืนท่ีศึกษาโครงการ

รอยละ 51.7 (509 ราย)

ประชาชนที่พักอาศัยอยูนอก

พ้ืนท่ีศึกษาโครงการรอยละ 

6.1 (54 ราย)
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ตารางที่ 4.6-16 ความคิดเห็นตอรางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพของ

โครงการหลังการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที ่2 (จังหวัดระยอง) 

รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ 

ดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพ 

ไมแสดงความ

คิดเห็น 
เหมาะสม  ไมเหมาะสม  

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

5. การจัดการของเสีย 14 1.5 808 90.9 69 7.6 

6. เศรษฐกิจ-สังคม 16 1.6 803 89.8 72 8.6 

7. การสาธารณสุข (สุขภาพ) 14 1.5 795 87.9 82 10.6 

8. การโยกยายและการทดแทนทรัพยสิน 16 1.9 782 87.1 93 11.0 
 

 

รูปที่ 4.6-16 จํานวนความคิดเห็นตอภาพรรวมของรางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และสุขภาพของโครงการ (จังหวัดระยอง) 

 สวนที่ 3 ความพึงพอใจตอการประชุม 

ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจในประเด็นตางๆ อยูในระดับมากถึงปานกลาง โดยพบวา

ประเด็นที่ผูเขารวมประชุมตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจในระดับมาก คือ ประเด็นความเหมาะสมของสถานที่ 

และความสะดวกของการเดินทางเขารวมประชุม จํานวน 519 ราย (รอยละ 62.3) รองลงมา คือ ประเด็นความสามารถ

ของวิทยากรในการอธิบายใหผูเขารวมประชุมเขาใจในภาพรวมของโครงการ จํานวน 499 ราย (รอยละ 57.5) และ

ประเด็นความเหมาะสมของสื่อและเอกสารประกอบการจัดประชุม จํานวน 473 ราย (รอยละ 56.0) รายละเอียดแสดงดัง

ตารางที่ 4.6-17  

  

มีความเหมาะสม 

รอยละ 83.1 (755 ราย)

ไมมีความเหมาะสม 

รอยละ 12.2 (107 ราย)

ไมแสดงความคิดเห็น

รอยละ 4.7 (29 ราย)
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ตารางที่ 4.6-17 ความพึงพอใจตอการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที ่2 (จังหวัดระยอง) 

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

ไมแสดง 

ความคิดเห็น 
มาก ปานกลาง นอย 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

(1) ความสามารถของวิทยากรในการ

อธิบายใหผูเขารวมประชุมเขาใจ 

ในภาพรวมของโครงการ 

19 2.6 499 57.5 347 36.9 26 3.0 

(2) ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระ 

รูปแบบ และวิธีการนําเสนอ  

42 4.7 433 49.5 393 43.6 23 2.2 

(3) ความเหมาะสมของระยะเวลาที่

นําเสนอขอมูลรายละเอียดโครงการ

และผลการศกึษา 

31 3.5 429 51.1 403 42.1 28 3.3 

(4) ความเหมาะสมของสถานท่ีและ 

ความสะดวกของการเดินทางเขารวม

ประชุม 

26 3.2 519 62.3 325 32.7 21 1.8 

(5) ความเหมาะสมของสื่อและเอกสาร

ประกอบการจัดประชุม 

25 3.2 473 56.0 367 38.0 26 2.8 

(6) ความเหมาะสมของโอกาสและ

ระยะเวลาในการแสดงความคิดเห็น 

30 3.9 438 51.5 405 42.9 18 1.7 

(7) ความเขาใจในโครงการ ภายหลัง 

การเขารวมประชุม  

31 4.0 407 48.7 429 45.1 24 2.2 

(8) ภาพรวมของการจัดประชุมในวันนี้ 27 3.3 444 51.7 404 43.4 16 1.6 

สรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากแบบประเมินหลังการประชุมของผูเขารวมประชมุ ไดดังนี ้

 แผนที่เสนเสียงที่นําเสนอในการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนควรทําใหชัดเจน 

ใชภาษาที่เขาใจงาย สําหรับรางมาตรการมีความครอบคลุม และครบถวนดีแลว  

 การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนควรจัดชวงเชา และจัดประชุมในระดับชุมชนดวย 

และเปนการกระจายขอมูลขาวสารของโครงการ ใหประชาชนไดรับทราบอยางทั่วถึง 

 สวนที่ 4 การใหขอมูลขาวสารและการประชาสัมพันธโครงการฯ 

ผูตอบแบบประเมินจํานวน 733 ราย (รอยละ 83.5) เคยรับทราบขอมูลเกี่ยวกับโครงการ 

กอนการประชุมรบัฟงความคิดเห็นของประชาชน โดยรบัทราบจากการแจงของผูนําชุมชนทองถ่ิน เชน กํานัน สารวัตร

กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน ประธานชุมชน กรรมการชุมชน ประธานหมูบาน กรรมการหมูบาน และนิติบุคคล 

จํานวน 493 ราย (รอยละ 37.6) รองลงมา คือ การแจงจากหนวยงานราชการ/ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน  

247 ราย (รอยละ 18.9) และเพื่อนบาน/คนรูจัก จํานวน 161 ราย (รอยละ 12.3) สวนผูที่ไมเคยรับทราบขอมูล

เก่ียวกับโครงการมากอนมีจํานวน 133 ราย (รอยละ 13.9) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.6-18 และรูปที่ 4.6-17  

Draft Version

Subject to changes and approval by the Government of Thailand



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาต ิ
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ตารางที่ 4.6-18 การรับทราบขอมูลเกี่ยวกับโครงการกอนการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 2 

(จังหวัดระยอง) 

การรับขอมูล จํานวน รอยละ 

ไมเคย ทราบขอมูลเกี่ยวกับโครงการ กอนท่ีจะมีการจัดประชุม 133 13.9 

เคย ทราบขอมูลเกี่ยวกับโครงการ กอนท่ีจะมีการจัดประชุม 733 83.5 

ไมแสดงความคิดเห็น 25 2.6 

รวม 891 100.0 

ชองทางการรับขอมูล (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) จํานวน รอยละ 

1) การแจงจากผูนําชุมชนทองถิ่น เชน กํานัน สารวัตรกํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน 

ประธานชุมชน กรรมการชุมชน ประธานหมูบาน กรรมการหมูบาน และนิติบุคคล 

493 37.6 

2) การแจงจากหนวยงานราชการ/องคกรปกครองสวนทองถิ่น 247 18.9 

3) เจาหนาที่ของโครงการ 108 8.2 

4) การติดปายประชาสัมพันธในพื้นท่ี 85 6.5 

5) โปสเตอรประชาสัมพันธท่ีหนวยงานราชการ/องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ 77 5.9 

6) จดหมายเรียนเชิญเขารวมประชุมฯ ทางไปรษณีย 78 6.0 

7) เว็บไซตโครงการ www.ehia-utprw2.com 46 3.5 

8) เพื่อนบาน/คนรูจัก 161 12.3 

9) อื่นๆ ระบุ 15 1.1 

รวม 1,310 100.0 
 

 

รูปที่ 4.6-17 จํานวนผูรับทราบขอมูลเกี่ยวกับโครงการกอนการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 2 

(จังหวัดระยอง) 

ชองทาง/วิธีการรับขอมูลขาวสารของโครงการ ที่สะดวกที่สุด  

ผูตอบแบบประเมินมีความเห็นตอชองทาง/วิธีการในการรับขอมูลขาวสารที่สะดวกมากที่สุด คอื 

การจัดประชุมกลุมยอยชี้แจงในพื้นที ่จํานวน 325 ราย (รอยละ 36.5) รองลงมา คือ อินเตอรเน็ต/เว็บไซต จํานวน 171 ราย 

(รอยละ 19.2) และแผนพับ/โปสเตอร/ปายประชาสัมพันธ จํานวน 133 ราย (รอยละ 14.9) ตามลําดับ รายละเอียด 

แสดงดังตารางที่ 4.6-19  

ไมเคยรับทราบขอมูล

รอยละ 13.9 (133 ราย)

เคยรับทราบขอมลู

รอยละ 83.5 (733 ราย)

ไมแสดงความคิดเห็น 

รอยละ 2.6 (25 ราย)
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ตารางที่ 4.6-19 รูปแบบหรือวิธีการที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลและผลการศึกษาของโครงการ 

ของการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครัง้ที่ 2 (จังหวัดระยอง) 
ชองทางการรับขอมูลขาวสาร  จํานวน รอยละ 

1) การจัดประชุมกลุมยอยชี้แจงในพ้ืนท่ี 325 36.5 

2) การสงเอกสารเผยแพรใหถึงบาน 94 10.5 

3) อินเตอรเน็ต/เวบ็ไซต 171 19.2 

4) จัดเจาหนาที่โครงการเขาไปชี้แจงในพ้ืนท่ี   28 3.1 

5) แจงผานผูนําชุมชน/ประธานชุมชน/กํานัน/ผูใหญบาน 42 4.7 

6) แผนพับ/โปสเตอร/ปายประชาสัมพันธ 133 14.9 

7) ออกอากาศทางวิทยุ/โทรทัศน/เคเบ้ิลทองถิ่น 63 7.1 

8) สื่อสิ่งพิมพ/หนังสือพิมพ/วารสาร 7 0.8 

9) รถกระจายเสียงประชาสัมพันธ 8 0.9 

10) อื่นๆ (ระบุ) 2 0.2 

11) ไมแสดงความคิดเห็น 18 2.0 

รวม 891 100.0 

 สวนที่ 5 ความคิดเห็น ขอคดิเห็น และขอเสนอแนะที่มีตอโครงการ 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอการศึกษาและการพัฒนาโครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที่ 2 

สนามบินนานาชาติอูตะเภา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.6-20  

ตารางที่ 4.6-20 สรุปความคิดเห็น และขอเสนอแนะที่มีตอโครงการ ของการประชุมรับฟงความคิดเห็น 

ของประชาชน คร้ังที่ 2 (จังหวัดระยอง) 

ประเด็น ขอเสนอแนะตอโครงการ 

ดานรายละเอียด 

การพัฒนาโครงการ 

 เห็นดวยกับการพัฒนาโครงการเพ่ือนําความเจริญมาสูประเทศชาติ 

 การพัฒนาควรคํานึงถึงการคงไวซ่ึงวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี 

 ควรนําเสนอแนวเสนเสียงตามความเปนจริง และนําเสนอพื้นที่ที่อาจไดรับการชดเชยใหชัดเจน  

การศึกษาผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

 ควรมีการศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมใหครอบคลมุทุกประเด็น โดยเฉพาะดานเสียง (มีการ

ตรวจประเมินระดับเสียงสมํ่าเสมอ) ดานคมนาคม (ไมทําถนนชํารุดเสียหายในระยะกอสราง  

และดูแลการจราจรในระยะดําเนินการ) ดานสุขภาพ (มีความรวมมือกับสาธารณสุขประจําตําบล)  

ดานความปลอดภัย และดานการจัดการขยะ เปนตน 

ดานการโยกยายและ 

การทดแทนทรัพยสิน 

 ควรมีการชดเชยเงิน/ซื้อที่ดิน เพ่ือการยายออกจากพื้นที่ท่ีไดรับผลกระทบ  

 ควรมีมาตรการท่ีเก่ียวของกับการจัดการชุมชนที่คาดวาจะไดรับผลกระทบจากโครงการ 

ดานเศรษฐกิจ-สังคม  ควรมีมาตรการสงเสริมศักยภาพในการประกอบอาชีพใหกับประชาชนในชุมชน การสรางงานใน

ชุมชน และพิจารณาการรับประชาชนในพื้นท่ีที่มีความสามารถอยูในเกณฑเขาทํางานในสนามบิน 

 ควรมีมาตรการดแูลกลุมประมงพื้นบานท่ีไดรับผลกระทบจากโครงการ  

 ควรใหความสําคัญตอการดูแลความสงบสุขของชุมชน ไมเกิดการลกัขโมย ชิงทรัพย อันเกิดจาก

คนงานในสนามบินท้ังในระยะกอสรางและระยะดําเนินการ 

 ควรมีกิจกรรมสงเสริมความสัมพันธระหวางสนามบินและประชาชนในชุมชนผานกิจกรรมตางๆ  

 ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการของชุมชนเขารวมการตรวจสอบแบบไตรภาคี 

 ควรมีการจัดตั้งกองทุนสําหรับเยียวยาผูไดรับผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมจากโครงการ 
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คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อาํเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 4.6-20 สรุปความคิดเห็น และขอเสนอแนะที่มีตอโครงการ ของการประชุมรับฟงความคิดเห็น 

ของประชาชน คร้ังที่ 2 (จังหวัดระยอง) 

ประเด็น ขอเสนอแนะตอโครงการ 

ดานการมีสวนรวม 

ของประชาชน 

 ควรจัดทําสื่อประชาสัมพันธท่ีเผยแพรสาธารณะ และระบบออนไลนที่เขาใจงายใหกับประชาชน 

 ควรมีการรายงานผลการดาํเนินงานโครงการเปนระยะใหกับประชาชนทราบในการประชุมหมูบาน 

หรือใหประชาชนมีสวนรวมในการประชุมรายงานประจําเดอืน 

 ควรมีการรับฟงความคดิเห็นของประชาชน และชองทางรับเรื่องรองเรียนใหมากกวานี้ 

จังหวัดชลบุร ี

 สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล 

ในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ผูตอบแบบประเมินเปนผูแทนจากผูนํา

ชุมชน หมูบาน หรือกลุมองคกรตางๆ ในพ้ืนที่ศึกษา จํานวน 96 ราย (รอยละ 39.8) รองลงมา คือ ประชาชนที่พัก

อาศัยอยูในพื้นที่ศึกษาโครงการ จํานวน 64 ราย (รอยละ 26.4) และผูแทนจากหนวยงานราชการ/ องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน (อบจ./ เทศบาล/ อบต.) จํานวน 55 ราย (รอยละ 22.7) ตามลําดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.6-21 

และรูปที่ 4.6-18 โดยผูตอบแบบประเมินกลุมผูนําชุมชน หมูบาน หรือกลุมองคกรตางๆ ในพ้ืนที่ศึกษา สวนใหญ 

ดํารงตําแหนงกํานัน/สารวัตรกํานัน/ผูใหญบาน/ผูชวยผูใหญบาน จํานวน 42 ราย (รอยละ 43.8) รองลงมา คือ  

ผูนํา/สมาชิกกลุม/องคกร/ชมรม จํานวน 39 ราย (รอยละ 40.6) และประธานหรือกรรมการชุมชน/ผูจัดการหรือ

กรรมการนิติบุคคล/ประธานหรือกรรมการหมูบานของชุมชน/หมูบาน จํานวน 15 ราย (รอยละ 15.6)  

ตารางที่ 4.6-21 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบประเมินโดยจําแนกตามประเภทของการประชุมรับฟง

ความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (จังหวัดชลบุรี) 

ลําดับที ่ กลุมผูมีสวนไดเสีย 
ผูตอบแบบประเมิน 

จํานวน รอยละ 

1. ผูไดรับผลกระทบ   

1.1 ผูนําชุมชน หมูบาน ในพ้ืนท่ีศึกษาโครงการ 57 23.6 

1.2 ผูนํากลุมองคกรตางๆ ในพ้ืนท่ีศึกษาโครงการ 39 16.2 

1.3 ประชาชนท่ีพักอาศัยอยูในพื้นท่ีศึกษาโครงการ 64 26.4 

1.4 พ้ืนที่ออนไหว (ศาสนสถาน/สถานพยาบาล/สถานศึกษา) ในพ้ืนท่ีศึกษาโครงการ 1 0.4 

2. ผูท่ีรับผิดชอบจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม   

2.1 เจาของโครงการ - - 

2.2 ผูจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย - - 

3. ผูท่ีทําหนาที่พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม - - 

4. หนวยงานราชการในระดับตางๆ 55 22.7 

5. องคกรเอกชนดานการคุมครองสิ่งแวดลอม องคกรพัฒนาเอกชน สถาบันการศกึษา และ

นักวิชาการอิสระ 

- - 

6. สื่อมวลชน - - 

7. ประชาชนท่ัวไป (ประชาชนที่พักอาศัยอยูนอกพื้นท่ีศึกษาโครงการ) 26 10.8 

รวม 242 100.0 
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รูปที่ 4.6-18 จํานวนผูตอบแบบประเมินจําแนกตามประเภทของผูเขารวมการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

คร้ังที่ 2 (จังหวัดชลบุรี) 

 สวนที่ 2 ความคิดเห็นตอรางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ

ของโครงการ 

ความคิดเห็นตอรางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพของโครงการ 

ซึ่งมีผูตอบแบบประเมินระบุวาภาพรวมของมาตรการฯ มีความเหมาะสม จํานวน 234 ราย (รอยละ 96.8) สําหรับผูที่ระบุ

วายังไมมีความเหมาะสม จํานวน 5 ราย (รอยละ 2.0) และไมแสดงความคดิเห็น จํานวน 3 ราย (รอยละ 1.2) รายละเอียด

แสดงดังตารางที่ 4.6-22 และรูปที่ 4.6-19  

ตารางที่ 4.6-22 ความคิดเห็นตอรางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพของโครงการ 

หลังการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที ่2 (จังหวัดชลบุรี) 

รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดานส่ิงแวดลอม 

และสุขภาพ 

ไมแสดงความคิดเห็น เหมาะสม  ไมเหมาะสม  

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ภาพรวมของรางมาตรการฯ 3 1.2 234 96.8 5 2.0 

ระยะกอสราง 

1. เสียง และความสั่นสะเทือน 0 0.0 236 97.9 6 2.1 

2. คุณภาพอากาศ (ฝุนละออง) 1 0.3 236 98.0 5 1.7 

3. คุณภาพน้ําผิวดนิ/น้ําทะเล/นิเวศวิทยาทางนํ้า 1 0.3 238 98.7 3 1.0 

4. การคมนาคมขนสง 0 0.0 236 97.6 6 2.4 

5. การจัดการของเสีย 1 0.3 234 97.3 7 2.4 

6. เศรษฐกิจ-สังคม 1 0.3 235 97.4 6 2.3 

7. การสาธารณสุข (สุขภาพ) 2 0.7 233 96.8 7 2.5 

ระยะดําเนินการ 

1. เสียง และความสั่นสะเทือน (แรงอัดอากาศ) 2 0.7 234 97.3 6 2.0 

2. คุณภาพอากาศ (จากอากาศยาน และยานพาหนะ 

บริเวณ Airside) 

2 0.7 237 98.0 3 1.3 

3. คุณภาพน้ําผิวดนิ/น้ําทะเล/นิเวศวิทยาทางนํ้า 2 0.7 237 98.3 3 1.0 

ผูแทนจากหนวยงานราชการ/ องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน (อบจ./ เทศบาล/ อบต.) 

รอยละ 22.7 (55 ราย)

ผูแทนจากพ้ืนที่ออนไหว (ศาสนสถาน/ 

สถานพยาบาล/ สถานศกึษา)

รอยละ 0.4 (1 ราย)

ผูนําชุมชน หมูบาน หรือกลุมองคกรตางๆ 

ในพื้นที่ศึกษา รอยละ 39.8 (96 ราย)

ประชาชนที่พักอาศัยอยูใน

พ้ืนท่ีศึกษาโครงการ

รอยละ 26.4 (64 ราย)

ประชาชนที่พักอาศัยอยู

นอกพ้ืนท่ีศึกษาโครงการ

รอยละ 10.7 (26 ราย)
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ตารางที่ 4.6-22 ความคิดเห็นตอรางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพของโครงการ 

หลังการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที ่2 (จังหวัดชลบุรี) 

รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดานส่ิงแวดลอม 

และสุขภาพ 

ไมแสดงความคิดเห็น เหมาะสม  ไมเหมาะสม  

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

4. การคมนาคมขนสง 3 1.2 233 96.5 6 2.3 

5. การจัดการของเสีย 3 1.2 236 97.6 3 1.2 

6. เศรษฐกิจ-สังคม 3 1.2 236 97.6 3 1.2 

7. การสาธารณสุข (สุขภาพ) 3 1.2 237 98.1 2 0.7 

8. การโยกยายและการทดแทนทรัพยสิน 3 1.2 236 97.8 3 1.0 
 

รูปที่ 4.6-19 จํานวนความคิดเห็นตอรางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 

ของโครงการ (จังหวัดชลบุรี) 
 

 สวนที่ 3 ความพึงพอใจตอการประชุม 

ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจในประเด็นตางๆ อยูในระดับมากถึงปานกลาง โดยพบวา

ประเด็นที่ผูเขารวมประชุมตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจในระดับมาก คือ ประเด็นความเหมาะสมของสถานที่ 

และความสะดวกของการเดินทางเขารวมประชุม จํานวน 172 ราย (รอยละ 71.1) รองลงมา คือ ประเด็นความเหมาะสม

ของเนื้อหาสาระ รูปแบบ และวิธีการนําเสนอ จํานวน 156 ราย (รอยละ 64.5) และประเด็นความเหมาะสมของสื่อ 

และเอกสารประกอบการจัดประชุม จํานวน 156 ราย (รอยละ 64.5) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.6-23  

  

มีความเหมาะสม

รอยละ 96.8 (234 ราย)

ไมมีความเหมาะสม

รอยละ 2.0 (5 ราย)

ไมแสดงความคิดเห็น 

รอยละ 1.2 (3 ราย)
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ตารางที่ 4.6-23 ความพึงพอใจตอการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นของโครงการ การประชุมรับฟงความคิดเห็น 

ของประชาชน คร้ังที ่2 (จังหวัดชลบุรี) 

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

ไมแสดงความ

คิดเห็น 
มาก ปานกลาง นอย 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

(1) ความสามารถของวทิยากรในการอธิบาย 

ใหผูเขารวมประชุม เขาใจในภาพรวม 

ของโครงการ 

5 2.1 164 67.8 71 29.3 2 0.8 

(2) ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระ รูปแบบ 

และวิธีการนําเสนอ  

9 3.7 156 64.5 73 30.2 4 1.7 

(3) ความเหมาะสมของระยะเวลาที่นําเสนอ

ขอมูลรายละเอียดโครงการและผล

การศึกษา 

9 3.7 135 55.8 92 38.0 6 2.5 

(4) ความเหมาะสมของสถานที่และความ

สะดวกของการเดินทางเขารวมประชุม 

8 3.3 172 71.1 59 24.4 3 1.2 

(5) ความเหมาะสมของสื่อและเอกสาร

ประกอบการจัดประชุม 

6 2.5 156 64.5 73 30.2 7 2.9 

(6) ความเหมาะสมของโอกาสและระยะเวล 

าในการแสดงความคิดเห็น 

11 4.5 143 59.2 85 35.1 3 1.2 

(7) ความเขาใจในโครงการภายหลัง 

การเขารวมประชุม  

7 2.9 142 58.7 89 36.7 4 1.7 

(8) ภาพรวมของการจัดประชุมในวันนี้ 6 2.5 145 59.9 87 35.9 4 1.7 

สรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากแบบประเมินหลังการประชุมของผูเขารวมประชมุ ไดดังนี ้

 ขอมูลที่นําเสนอในการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนทําไดครอบคลุม 

เหมาะสม ทําใหผูเขารวมประชุมและผูนําชุมชนรับฟงสามารถนําขอมูลไปเผยแพรใหกับ

เพ่ือนบานและประชาชนในชมุชนได  

 การจัดรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ควรมีการแสดงขอมูลภาคทฤษฎี ประโยชน และ

ผลกระทบที่ไดรับจากโครงการใชชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อใหประชาชนไดเขาใจสถานการณใน

ระยะกอสรางและระยะดําเนินการ 

 สวนที่ 4 การใหขอมูลขาวสารและการประชาสัมพันธโครงการฯ 

ผูตอบแบบประเมินจํานวน 182 ราย (รอยละ 74.5) เคยรบัทราบขอมูลเก่ียวกับโครงการกอน

การประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน โดยรับทราบจากการแจงของผูนําชุมชนทองถ่ิน เชน กํานัน สารวัตรกํานัน 

ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน ประธานชุมชน กรรมการชุมชน ประธานหมูบาน กรรมการหมูบาน และนิติบุคคล 

จํานวน 108 ราย (รอยละ 32.8) รองลงมา คือ การแจงจากหนวยงานราชการ/ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 
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81 ราย (รอยละ 24.5) และเจาหนาที่ของโครงการจํานวน 36 ราย (รอยละ 10.9) สวนผูที่ไมเคยรับทราบขอมูล

เก่ียวกับโครงการมากอนม ีจํานวน 51 ราย (รอยละ 19.9) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.6-24 และรูปที่ 4.6-20  

ตารางที่ 4.6-24 การรับทราบขอมูลเกี่ยวกับโครงการกอนการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 

(จังหวัดชลบุรี) 

การรับขอมูล จํานวน รอยละ 

ไมเคย ทราบขอมูลเกี่ยวกับโครงการ กอนท่ีจะมีการจัดประชุม 51 19.9 

เคย ทราบขอมูลเกี่ยวกับโครงการ กอนท่ีจะมีการจัดประชุม 182 74.5 

ไมแสดงความคิดเห็น 9 5.6 

รวม 242 100.0 

ชองทางการรับขอมูล (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) จํานวน รอยละ 

1) การแจงจากผูนําชุมชนทองถิ่น เชน กํานัน สารวัตรกํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน  

ประธานชุมชน กรรมการชุมชน ประธานหมูบาน กรรมการหมูบาน และนิติบุคคล 
108 32.8 

2) การแจงจากหนวยงานราชการ/ องคกรปกครองสวนทองถิ่น 81 24.5 

3) เจาหนาที่ของโครงการ 36 10.9 

4) การติดปายประชาสัมพันธในพื้นท่ี 22 6.6 

5) โปสเตอรประชาสัมพันธท่ีหนวยงานราชการ/ องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพ้ืนท่ี 20 6.0 

6) จดหมายเรียนเชิญเขารวมประชุมฯ ทางไปรษณีย 23 6.9 

7) เว็บไซตโครงการ www.ehia-utprw2.com 11 3.3 

8) เพื่อนบาน/คนรูจัก 20 6.0 

9) อื่นๆ ระบุ 10 3.0 

รวม 331 100.0 
 

 

รูปที่ 4.6-20 จํานวนผูรับทราบขอมูลเกี่ยวกับโครงการกอนการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 

(จังหวัดชลบุรี) 

  

ไมเคยทราบขอมูล

รอยละ 19.9 (51 ราย) 

 เคยทราบขอมูล 

รอยละ 74.5 (182 ราย)

ไมแสดงความคิดเห็น รอย

ละ 5.6 (9 ราย)
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ชองทาง/วิธีการรับขอมูลขาวสารของโครงการ ที่สะดวกที่สุด  

ผูตอบแบบประเมินมีความเห็นตอชองทาง/วิธีการในการรับขอมูลขาวสารที่สะดวกมากที่สุด 

คือ อินเตอรเน็ต/เว็บไซต จํานวน 74 ราย (รอยละ 30.5) รองลงมา คือ การจัดประชุมกลุมยอยชี้แจงในพื้นที่ จํานวน 

65 ราย (รอยละ 26.9) และการสงเอกสารเผยแพรใหถึงบาน จํานวน 35 ราย (รอยละ 14.5) ตามลําดับ รายละเอียด

แสดงดังตารางที่ 4.6-25  

ตารางที่ 4.6-25 รูปแบบหรือวิธีการที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลและผลการศึกษาของ

โครงการ ของการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 2 (จังหวัดชลบุรี) 

ชองทางการรับขอมูลขาวสาร  จํานวน รอยละ 

1) การจัดประชุมกลุมยอยชี้แจงในพ้ืนท่ี 65 26.9 

2) การสงเอกสารเผยแพรใหถึงบาน 35 14.5 

3) อินเตอรเน็ต/เวบ็ไซต 74 30.5 

4) จัดเจาหนาที่โครงการเขาไปชี้แจงในพ้ืนท่ี   7 2.9 

5) แจงผานผูนําชุมชน/ประธานชุมชน/กํานัน/ผูใหญบาน 14 5.8 

6) แผนพับ/โปสเตอร/ปายประชาสัมพันธ 19 7.9 

7) ออกอากาศทางวิทยุ/โทรทัศน/เคเบิลทองถิ่น 14 5.8 

8) สื่อสิ่งพิมพ/หนังสือพิมพ/วารสาร 4 1.7 

9) รถกระจายเสียงประชาสัมพันธ 3 1.2 

10) อื่นๆ (ระบุ) 2 0.8 

11) ไมแสดงความคิดเห็น 5 2.1 

รวม 242 100.0 

 สวนที่ 5 ความคิดเห็น ขอคดิเห็น และขอเสนอแนะที่มีตอโครงการ 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอการศึกษาและการพัฒนาโครงการกอสรางทางวิ่งและ 

ทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.6-26  

ตารางที่ 4.6-26 สรุปความคิดเห็น และขอเสนอแนะที่มีตอโครงการ ของการประชุมรับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชน ครั้งที่ 2 (จังหวัดชลบุรี) 

ประเด็น ขอเสนอแนะตอโครงการ 

ดานรายละเอียด 

การพัฒนาโครงการ 

 เห็นดวยกับการพัฒนาโครงการเพ่ือสรางประโยชนใหแกประเทศและประชาชน 

 การพัฒนาโครงการจะทําใหเกิดความเจริญขึ้นในชุมมชน มีชองทางในการหารายได เพ่ิมอัตรา 

การจางงาน มีการคมนาคมขนสงที่สะดวกขึ้น ทําใหเศรษฐกิจดีขึ้นตามไปดวย 

 ควรพัฒนาทางวิ่งท่ี 2 ใหไดมาตรกฐาน และนํามาสูการใชประโยชนไดจริงอยางมีประสิทธภิาพ  

การศึกษาผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

 ควรมีการศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมใหครอบคลมุทุกประเด็น โดยเฉพาะดานเสียง  

ดานการคมนาคมขนสง ดานการจราจร (เขา-ออกสนามบิน) และการรักษาสิ่งแวดลอมบริเวณชุมชน

ใกลเคียงใหเปนไปตามรางมาตรการตาง ๆ ที่กําหนดเพื่อไมใหประชานไดรับความเดือดรอน เปนตน 

ดานการโยกยายและ 

การทดแทนทรัพยสิน 

 ควรมีมาตรการสาํหรับประชาชนท่ีไดรับผลลกระทบโดยตรงจากโครงการ  
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ตารางที่ 4.6-26 สรุปความคิดเห็น และขอเสนอแนะที่มีตอโครงการ ของการประชุมรับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชน ครั้งที่ 2 (จังหวัดชลบุรี) 

ประเด็น ขอเสนอแนะตอโครงการ 

ดานเศรษฐกิจ - สังคม  ควรมีการจัดตั้งกองทุนดูแลประชาชนท่ีคาดวาจะไดรับผลกระทบจากโครงการท้ังในระยะกอสราง

และระยะดําเนินการ 

 ควรมีคณะกรรมการท่ีมาจากประชาชนชวยตรวจสอบการปฏิบัติตามรางมาตรการของโครงการ 

ดานการมีสวนรวม 

ของประชาชน 

 ควรมีการประชาสัมพันธและรายงานการดําเนินโครงการเปนระยะใหประชาชนในพื้นท่ีศึกษาร

รับทราบอยางตอเน่ืองใหมากกวานี้ 

 ควรมีการแจงขาวสารของโครงการใหผูนําทาองถิ่นรับทราบเปนระยะ  
 

3) การสํารวจความคิดเห็นดวยแบบสอบถาม 

3.1) วัตถุประสงค 

1). เพ่ือนําเสนอผลการศกึษา รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการ

ติตตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

2). เพื่อรวบรวมขอมูลการรับรูและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ที่อาจจะไดรับ

ผลกระทบโดยตรงและโดยออมจากการพัฒนาโครงการ  

3). เพื่อเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียไดแสดงขอคิดเห็น ขอหวงกังวลและขอเสนอแนะตอผลกระทบ 

ดานสิ่งแวดลอมที่คาดวาจะไดรับจากการพัฒนาโครงการฯ ตอรางมาตรการปองกัน และแกไข

ผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติตตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

3.2) การดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน 

การดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน ดําเนินการโดยศึกษารวมกับการสํารวจสภาพ

เศรษฐกิจ-สังคม โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการสํารวจ สําหรับรายละเอียดพ้ืนที่ศึกษา ขนาดกลุมตัวอยาง

และการสุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการศึกษาแสดงดังบทที่ 3 (หัวขอ 3.8.1 เศรษฐกิจและสังคม) รายละเอียดแสดง

ดังภาคผนวก 3-9 

3.3) ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน 

การสํารวจความคิดเห็นดวยแบบสอบถาม เริ่มดําเนินการตั้งแตวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562  

ถึงวันที่ 15 มีนาคม และ 6-13 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โดยไดสํารวจความคิดเห็นกลุมเปาหมายตางๆ ที่เปนผูที่อาจ

ไดรับผลกระทบจากโครงการ โดยมีกลุมเปาหมายในการสํารวจความคิดเห็น วิธีการกําหนดขนาดตัวอยางและ

กลุมเปาหมายในการสํารวจ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.6-27 และภาพบรรยากาศกิจกรรมการสํารวจความคิดเห็น 

ดวยแบบสอบถามแตละกลุม แสดงดังรูปที่ 4.6-21  
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ตารางที่ 4.6-27 จํานวนตัวอยางที่สํารวจได จําแนกตามกลุมเปาหมาย พื้นท่ี ระยะเวลาดําเนินการและวิธีการ

ในการสํารวจความคิดเห็นดวยแบบสอบถาม 

กลุมที่ กลุมเปาหมาย 
ขอบเขต

พื้นที่ 
ระยะเวลาดําเนินการ วิธีการ 

จํานวน

ตัวอยาง 

ตามแผน 

จํานวน

ตัวอยาง 

ที่สํารวจได 

1 กลุมพ้ืนที่
ออนไหว 

(Sensitive 
Receptor) 

(ศาสนสถาน/
สถานศึกษา /
สถานพยาบาล) 

พ้ืนที่เสน

เสียงท่ี

ไดรับ

ผลกระทบ 

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

6 – 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

- การสุมตัวอยางแบบ

เจาะจง (Purposive 

sampling) 

14 14 

2 กลุมผูนําชุมชน พ้ืนที่เสน

เสียงท่ี

ไดรับ

ผลกระทบ 

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

6 – 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

- การสุมตัวอยางแบบ

เจาะจง (Purposive 

sampling) 

26 26  

3 กลุมครัวเรือน พื้นท่ี  

NEF ≥ 40 

6 มกราคม – 15 มีนาคม 
พ.ศ. 2563 และ 

6 – 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

- การสาํมะโนประชากร 

(Census) 

93 86* 

  พื้นท่ี  

NEF 30 - 40 

6 มกราคม – 15 มีนาคม 

พ.ศ. 2563 และ 

6 – 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

- คํานวณจํานวนตัวอยาง โดย
ใชสูตร Taro Yamane ได 
ไมนอยกวา 344 ตัวอยาง 
เม่ือกระจายสัดสวนตาม
พ้ืนที่ จํานวนตัวอยางที่ได 
354 ตัวอยาง 

- การเลือกตัวอยางโดยใช
พ้ืนที่ (Area Sampling) 
โดยจัดการทําแผนที่เก็บ
ตัวอยาง ตามพ้ืนท่ีที่ไดรับ
ผลกระทบ และแจกแจง
ของการสุมตัวอยางดวย
การกระจายเก็บตัวอยาง
ตามสัดสวนของพื้นท่ี  

354 354 

  พื้นท่ี  

NEF < 30  

ถึงขอบเขต 

พ้ืนที่ศกึษา 

6 มกราคม – 15 มีนาคม 

พ.ศ. 2563 และ 

6 – 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

- คํานวณจํานวนตัวอยาง 
โดยใชสูตร Taro Yamane 
ได ไมนอยกวา 394 ตัวอยาง 
เม่ือกระจายสัดสวนตาม
พ้ืนที่ จํานวนตัวอยางที่ได 
428 ตัวอยาง 

- การเลือกตัวอยางโดยใช
พ้ืนที่ (Area Sampling) 
โดยจัดการทําแผนที่เก็บ
ตัวอยาง ตามพ้ืนท่ีที่ไดรับ
ผลกระทบ และแจกแจง

428 428 
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ตารางที่ 4.6-27 จํานวนตัวอยางที่สํารวจได จําแนกตามกลุมเปาหมาย พื้นที่ ระยะเวลาดําเนินการและวิธีการ

ในการสํารวจความคิดเห็นดวยแบบสอบถาม 

กลุมที่ กลุมเปาหมาย 
ขอบเขต

พื้นที่ 
ระยะเวลาดําเนินการ วิธีการ 

จํานวน

ตัวอยาง 

ตามแผน 

จํานวน

ตัวอยาง 

ที่สํารวจได 

ของการสุมตัวอยางดวย
การกระจายเก็บตัวอยาง
ตามสัดสวนของพื้นท่ี  

รวม 915 908 

หมายเหต ุ:  *  จากการลงพื้นที่สํารวจสามารถรวบรวมขอมูลของกลุมครัวเรือนในพื้นที่ NEF ≥ 40 ไดจํานวน 86 ราย สวนที่ไมสามารถสํารวจ

ขอมูลไดอีก 7 รายมีรายละเอียดแสดงดงัตารางที่ 4.6-28 
 

  

(1) กลุมครัวเรือน 

(2) กลุมพื้นท่ีออนไหว 

  
(3) กลุมผูนําชุมชน 

รูปที่ 4.6-21 ภาพกิจกรรมการสํารวจความคิดเห็นดวยแบบสอบถามระหวางวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

ถึง 15 มีนาคม พ.ศ. 2563 และวันที่ 6-13 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาต ิ

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อาํเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 4-114 
 

(1) กลุมครัวเรือนในพื้นที่ NEF ≥ 40 

จากการลงพ้ืนที่สํารวจขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคม พบวา มีหลังคาเรือนที่อยูในพื้นที่  

NEF ≥ 40 จํานวน 93 หลังคาเรือน แตสามารถรวบรวมขอมูลของกลุมครัวเรือนในพื้นที่ NEF ≥ 40 ไดจํานวน 86 ราย  

สวนที่ไมสามารถสํารวจขอมูลไดอีก 7 ราย มีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.6-28 

ตารางที่ 4.6-28 รายละเอียดหลังคาเรือนที่ไมสามารถสํารวจขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคมได 

ลําดับ ภาพประกอบ หมายเหตุ 

1 

 

 

 

 

การสํารวจขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนในพ้ืนท่ี (บานเลขท่ี 15/11)  

มีการติดตามดวยวิธกีารตางๆ ดังน้ี  

ครั้งท่ี 1. ลงพ้ืนท่ีสํารวจเมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น.  

 ไมพบบุคคลอยูในบาน 

ครั้งท่ี 2. ลงพ้ืนท่ีสํารวจเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 17.00 น.  

 ไมพบบุคคลอยูในบาน 

ครั้งท่ี 3. ลงพ้ืนท่ีสํารวจเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 12.30 น.  

 ไมพบบุคคลอยูในบาน 

ครั้งท่ี 4. ลงพ้ืนท่ีสํารวจเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 18.00 น.  

 ไมพบบุคคลอยูในบาน เม่ือสอบถามเพื่อนบาน ซึ่งเปนบานติด  

 พบวา เจาของบานไดยายไปอยูอาศัยกับลูก  

ครั้งท่ี 5  วนัที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563 สงหนังสอืและแบบสอบถามทางไปรษณีย 

 ลงทะเบียน เพ่ือขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม  

  เม่ือทําการตรวจสอบสถานะของไปรษณีย ใน เว็บไซต ไปรษณียไทย  

 ในหนาติดตามสถานะสิ่งของ (https://track.thailandpost.co.th/)  

 พบวา มีผูรับไดรับเอกสารแลวแตไมไดสงแบบสอบถามกลับมาใหโครงการ 

2 

 

 

การสํารวจขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนในพ้ืนท่ี (ไมมีเลขที่บาน)  

มีการติดตามดวยวิธกีารตางๆ ดังน้ี  

ครั้งท่ี 1. ลงพ้ืนท่ีสํารวจเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 12.30 น.  

 ไมพบบุคคลอยูในบาน 

ครั้งท่ี 2. ลงพ้ืนท่ีสํารวจเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 7.00 น.  

 ไมพบบุคคลอยูในบาน 

ครั้งท่ี 3. ลงพ้ืนท่ีสํารวจเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 16.00 น.  

 ไมพบบุคคลอยูในบาน 

ครั้งท่ี 4. ลงพ้ืนท่ีสํารวจเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น.  

 พบเจาของบาน แตไมขอใหสัมภาษณ เน่ืองจากใหเหตุผลวาเขารวม 

 ประชุมการมีสวนรวมครั้งท่ี 2 ของโครงการฯ และไดตอบแบบสอบถาม 

 สงในท่ีประชุมแลว (แบบประเมินที่โครงการแจกใหผูเขารวมประชุม) 
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาต ิ

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อาํเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 4.6-28 รายละเอียดหลังคาเรือนที่ไมสามารถสํารวจขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคมได 

ลําดับ ภาพประกอบ หมายเหตุ 

3 

 

 

การสํารวจขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนในพ้ืนท่ี (บานเลขท่ี3/3)  

มีการติดตาม ดวยวิธีการตางๆ ดังน้ี  

ครั้งท่ี 1. ลงพ้ืนท่ีสํารวจเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น.  

 ไมพบบุคคลอยูในบาน 

ครั้งท่ี 2. ลงพ้ืนท่ีสํารวจเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 8.00 น.  

 ไมพบบุคคลอยูในบาน 

ครั้งท่ี 3. ลงพ้ืนท่ีสํารวจเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 17.00 น.  

 ไมพบบุคคลอยูในบาน 

ครั้งท่ี 4. ลงพ้ืนท่ีสํารวจเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น.  

 พบเจาของบาน ซึ่งเปนเจาของเดียวกับลําดับท่ี 2 ไมขอใหสัมภาษณ  

 เนื่องจากเขารวมประชุมการมีสวนรวมครั้งที่ 2 ของโครงการฯ  

 และไดทําแบบสอบถามสงใหในท่ีประชุมแลว  

 (แบบประเมินที่โครงการแจกใหผูเขารวมประชุม) 

4 

 

 

การสํารวจขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนในพ้ืนท่ี มีการติดตาม 

ดวยวิธกีารตางๆ ดังนี้  

ครั้งท่ี 1. ลงพ้ืนท่ีสํารวจเมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น.  

 ไมพบบุคคลอยูในบาน 

ครั้งท่ี 2. ลงพ้ืนท่ีสํารวจเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 16.00 น.  

 ไมพบบุคคลอยูในบาน 

ครั้งท่ี 3. ลงพ้ืนท่ีสํารวจเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 17.00 น.  

 ไมพบบุคคลอยูในบาน 

ครั้งท่ี 4. ลงพ้ืนท่ีสํารวจเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 19.30 น.  

 พบเจาของบาน เนื่องจากเปนเวลาค่ําแลวเจาของบานจึงไมสะดวกให 

 สัมภาษณ ทั้งน้ีเจาของบานแจงวาไดเคยเขารวมประชุมการมีสวนรวม 

 ครั้งท่ี 2 ของโครงการฯ แลว จึงขอไมใหสัมภาษณใดใด และระบุ 

 วาตองการใหโครงการมาเจรจาซื้อท่ีดินเทาน้ัน  

5 

 

 

การสํารวจขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนในพ้ืนท่ี มีการติดตาม 

ดวยวิธกีารตางๆ ดังนี้  

ครั้งท่ี 1. ลงพ้ืนท่ีสํารวจเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 น.  

 ไมพบบุคคลอยูในบาน 

ครั้งท่ี 2. ลงพ้ืนท่ีสํารวจเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 น.  

 ไมพบบุคคลอยูในบาน 

ครั้งท่ี 3. ลงพ้ืนท่ีสํารวจเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 18.00 น.  

 ไมพบบุคคลอยูในบาน 

ครั้งท่ี 4. ลงพ้ืนท่ีสํารวจเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 20.30 น.  

 ไมพบบุคคลอยูในบาน เม่ือตรวจสอบ พบวา บานและท่ีดินเปน 

 กรรมสิทธิ์ขององคการบริหารสวนตําบลสํานักทอนสรางขึ้นสําหรับ 

 ชวยเหลือผูสูงอายุอยูอาศยัชั่วคราว เปนบานใน “โครงการทองถิ่นไทย 

 บานเทิดไทองคราชัน 80 พรรษา” ผูท่ีไดรับการพิจารณาใหไดรับบาน 
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาต ิ

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อาํเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 4-116 
 

ตารางที่ 4.6-28 รายละเอียดหลังคาเรือนที่ไมสามารถสํารวจขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคมได 

ลําดับ ภาพประกอบ หมายเหตุ 

 ไมมีกรรมสิทธิ์ในบานหรือที่ดิน กรรมสิทธิ์ยังเปนขององคการบริหาร 

 สวนตําบลสํานักทอน ไมสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได  

6 

 

 

 

การสํารวจขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนในพ้ืนท่ี (บานเลขท่ี 40/10)  

มีการติดตาม ดวยวิธีการตางๆ ดังน้ี 

ครั้งท่ี 1. ลงพ้ืนท่ีสํารวจเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น.  

 ไมพบบุคคลอยูในบาน 

ครั้งท่ี 2. ลงพ้ืนท่ีสํารวจเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น.  

 ไมพบบุคคลอยูในบาน 

ครั้งท่ี 3. ลงพ้ืนท่ีสํารวจเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 15.00 น.  

 ไมพบบุคคลอยูในบาน 

ครั้งท่ี 4. ลงพ้ืนท่ีสํารวจเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 18.00 น.  

 ไมพบบุคคลอยูในบาน ไดเบอรติดตอแตไมสามารถติดตอได 

ครั้งท่ี 5  วนัที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สงหนังสือและแบบสอบถาม 

 ทางไปรษณียดวนพิเศษ เพ่ือขอความอนุเคราะหในการตอบ 

 แบบสอบถาม เมื่อทําการตรวจสอบสถานะของไปรษณีย ใน เว็บไซต 

 ไปรษณียไทยในหนาติดตามสถานะสิ่งของ 

 (https://track.thailandpost.co.th/) พบวานําจายไมสําเร็จ (บานปด)  

7 

 

 

ไมมีบานหรือสิ่งปลูกสรางบริเวณน้ีแลวในปจจุบัน คาดวามีการรื้อถอนออกไป 

ในชวงป พ.ศ. 2564 โดยเดิมมีปรากฎในภาพถายทางอากาศ 

การสํารวจขอมูลดานเศรษฐกิจสังคมของกลุมครัวเรือนในพื้นที่ NEF ≥ 40 จํานวน 86 ราย 

สามารถแสดงตําแหนงการสํารวจ ไดดังรูปที่ 4.6-22 ทั้งนี้ ในพ้ืนที่ NEF ≥ 40 ที่ไมมีการแสดงตําแหนงครัวเรือน 

เนื่องจากพื้นที่ดังกลาวเปนสถานที่ตั้งของหนวยงานราชการ บางพ้ืนที่เปนพื้นที่วาง พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่แองน้ําไมมี

บานเรือนและสิ่งปลูกสราง และบางสวนเปนพื้นที่ของหนวยงานภาครัฐ โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ติดถนนสุขุมวิททั้งสองฝง 

เปนพื้นที่กันเขตของกองทัพเรือตลอดแนวริมถนน และหนวยงานกรมตอสูอากาศยานที่ 1 และกองพันปนใหญตอสู

อากาศยาน รายละเอียดตารางสรุปผลการสํารวจขอมูลดานเศรษฐกิจสังคมดวยแบบสอบถามกลุมครัวเรือนในพื้นที่ 

NEF ≥ 40 แสดงดังภาคผนวก 3–10 
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาต ิ

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อาํเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
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ที่มา : จัดทําโดย บรษิัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด, พ.ศ. 2564 

รูปที่ 4.6-22 ตําแหนงการเก็บตัวอยางกลุมครัวเรือน พื้นที่ NEF ≥ 40 จํานวน 86 ครัวเรือน  
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สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูใหขอมูล  

ผูใหขอมูลเปนเพศหญิง จํานวน 45 ราย (รอยละ 52.3) และเปนเพศชาย จํานวน  

41 ราย (รอยละ 47.7) ชวงอายุของผูใหขอมูล พบวา มีชวงอายุมากกวา 60 ป มีจํานวน 25 ราย (รอยละ 29.1) รองลงมา

คือ ชวงอายุ 51 - 60 ป จํานวน 24 ราย (รอยละ 27.9) ชวงอายุ 41 - 50 ป  จํานวน 19 ราย (รอยละ 22.1)  

ชวงอายุ 31 - 40 ป จํานวน 12 ราย (รอยละ 14.0) ชวงอายุ 21 - 30 ป จํานวน 4 ราย (รอยละ 4.7) และชวงอายุ  

18 - 20 ป จํานวน 2 ราย (รอยละ 2.2) โดยนับถือศาสนาพุทธ จํานวน 86 ราย (รอยละ 100.0)   

ผูใหขอมูลมีสถานภาพเปนหัวหนาครัวเรือน จํานวน 56 ราย (รอยละ 65.0) รองลงมาคือ  

คูสมรส จํานวน 19 ราย (รอยละ 22.1) เปนบุตร/ธิดา จํานวน 5 ราย (รอยละ 5.8) เปนญาติ/ผูอาศัย จํานวน  

4 ราย (รอยละ 4.7) เปนบิดา/มารดา และลูกจางพนักงาน จํานวน 1 ราย (รอยละ 1.2) ในสัดสวนที่เทากัน  

โดยสถานภาพอื่นๆ ที่ไมใชหัวหนาครัวเรอืนนั้น เปนผูที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาครัวเรอืนในการใหขอมูลแลว  

ระดับการศึกษาสูงสุดของผูใหขอมูล พบวา จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 26 

ราย (รอยละ 30.2) รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 20 ราย (รอยละ 23.3) ระดับปริญญาตรีหรือ

เทียบเทา จํานวน 19 ราย (รอยละ 22.1) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จํานวน 14 ราย (รอยละ 16.3) ระดับ

อนุปริญญา/ปวส. จํานวน 5 ราย (รอยละ 5.8) และสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 2 ราย (รอยละ 2.3)  

อาชีพหลักของผูใหขอมูล พบวา รับจางทั่วไป จํานวน 23 ราย (รอยละ 26.7) รองลงมาคือ 

ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 20 ราย (รอยละ 23.3) ไมไดประกอบอาชีพ/แมบาน จํานวน 18 ราย  

(รอยละ 20.9) คาขาย จํานวน 11 ราย (รอยละ 12.8) พนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 8 ราย (รอยละ 9.3) ธุรกิจสวนตัว 

จํานวน 4 คน (รอยละ 4.7) และเกษตรกรรม จํานวน 2 ราย (รอยละ 2.3)  

ภูมิลําเนาเดิมของผูใหขอมูล พบวา เปนผูที่มีภูมิลําเนาอยูที่นี่และตําบลนี้ จํานวน  

54 ราย (รอยละ 62.8) ยายมาจากพ้ืนที่อ่ืน จํานวน 32 ราย (รอยละ 37.2) โดยผูที่ยายมาจากพ้ืนที่อ่ืนมีระยะเวลาที่

เขามาอาศัยอยูในพื้นที่เปนเวลามากกวา 20 ป จํานวน 18 ราย (รอยละ 59.4) รองลงมาคือ เปนเวลา 5 - 10 ป 

จํานวน 6 ราย (รอยละ 18.8) นอยกวา 5 ป จํานวน 4 ราย (รอยละ 12.5) เวลา 16 - 20 ป จํานวน 2 ราย (รอยละ 6.3) 

และเปนเวลา 11 - 15 ป จํานวน 1 ราย (รอยละ 3.1) ซึ่งเหตุผลที่เขามาอยูอาศัยหรือประกอบอาชีพที่นี่ (ผูใหขอมูล

สามารถตอบมากกวา 1 ขอในประเด็นนี้) เนื่องจากเปลี่ยนอาชีพหรือหางานทําใหม จํานวน 15 ราย (รอยละ 46.9) 

รองลงมาคือ ติดตามครอบครัวหรือแตงงานกับคนที่นี่ จํานวน 11 ราย (รอยละ 34.4) เสนทางคมนาคมสะดวกสบาย 

จํานวน 3 ราย (รอยละ 9.4) ที่อยูอาศัยมีสาธารณูปโภคครบครัน จํานวน 2 ราย (รอยละ 6.3) และที่อยูอาศัยม ี

ใหเลือกหลายระดับราคาจํานวน 1 ราย (รอยละ 3.1) 

เมื่อสอบถามขอมูลเก่ียวกับการยายที่อยูอาศัย พบวา ผูใหขอมูลระบุวาไมคิดจะยายไปอยู

ที่อื่น จํานวน 57 ราย (รอยละ 66.3) โดยสาเหตุที่ไมคิดจะยายไปที่อ่ืน คือ เปนบานเกิด อยูมานานแลว ประกอบอาชีพที่นี่

และมีครอบครัวอยูที่นี่ เปนตน รองลงมาคือ ผูที่ยังไมแนใจวาจะยายไปอยูที่อ่ืนหรือไม จํานวน 19 ราย (รอยละ 22.1)  

โดยสาเหตุที่ไมแนใจวาจะยายไปอยูที่อื่นหรือไม เชน รอดูผลกระทบวามีมากนอยแคไหน มีผูที่คิดจะยายไปที่อื่น 

จํานวน 6 ราย (รอยละ 7.0) โดยสาเหตุที่คิดจะยายไปอยูที่ อ่ืน เชน กลัวผลกระทบที่จะเกิดขึ้น มีปญหาเสียงดัง  

และยายไปอยูใกลที่ทํางาน เปนตน และมีผูไมประสงคใหขอมูล จํานวน 4 ราย (รอยละ 4.7) 
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สวนที่ 2 ขอมูลดานที่อยูอาศัย/อาคาร 

ผูใหขอมูลสวนใหญมีกรรมสิทธิ์เปนเจาของบานและอาคาร จํานวน 66 ราย (รอยละ 76.7) 

รองลงมาคือ เชา (ที่ดินใหเชา/อาคารใหเชา/หองเชา) และเปนของพอแม/ญาติพี่นอง จํานวน 7 ราย (รอยละ 8.1)  

ในสัดสวนที่เทากัน เปนของ อบต. จํานวน 3 ราย (รอยละ 3.5) เปนของนายจาง จํานวน 2 ราย (รอยละ 2.3)  

และไมประสงคใหขอมูล จํานวน 1 ราย (รอยละ 1.2) โดยมีเอกสารสิทธิ์ในการถือครองเปนโฉนดที่ดิน จํานวน  

79 ราย (รอยละ 91.9) รองลงมาคือ เอกสารอื่นๆ เชน ภ.บ.ท.5 นส.3ก สัญญาเชา เปนตน จํานวน 4 ราย (รอยละ 4.7) 

และไมระบุเอกสารสิทธิ์ จํานวน 3 ราย (รอยละ 3.5)  

ลักษณะการอยูอาศัยในบานและอาคาร พบวา สวนใหญเปนเจาของที่อยูอาศัยและอาคาร

เอง จํานวน 63 ราย (รอยละ 73.3) รองลงมาคือ เปนผูอยูอาศัย จํานวน 16 ราย (รอยละ 18.6) ไมประสงคใหขอมูล 

จํานวน 4 ราย (รอยละ 4.7) และเปนผูที่ไดรับความชวยเหลือจาก อบต. จํานวน 3 ราย (รอยละ 3.5) ซึ่งประเภทที่อยู

อาศัยสวนใหญเปนบานเดี่ยว จํานวน 79 ราย (รอยละ 91.9) รองลงมาคือ บานแฝด จํานวน 4 ราย (รอยละ 4.7) และ

เปนหองแถวหรือตึกแถวหรือทาวนเฮาส จํานวน 3 ราย (รอยละ 3.5)   

ระยะเวลาที่ที่อยูอาศัยกอสรางแลวเสร็จ พบวา ที่อยูอาศัยของผูใหขอมูลมีอายุมากกวา 

20 ป จํานวน 34 ราย (รอยละ 39.5) รองลงมาคือ นอยกวา 5 ป จํานวน 14 ราย (รอยละ 16.3) ระยะเวลา 5 – 10 ป 

ระยะเวลา 11 – 15 ป และระยะเวลา 16 – 20 ป จํานวน 11 ราย (รอยละ 12.8) ในสัดสวนที่เทากัน และผูใหขอมูล

ไมระบุระยะเวลา จํานวน 5 ราย (รอยละ 5.8) ทั้งนี้ลักษณะที่อยูอาศัยจะเปนบานชั้นเดียว จํานวน 60 ราย (รอยละ 69.8) 

รองลงมาคือ บานสองชั้น จํานวน 20 ราย (รอยละ 23.3) มากกวาสองชั้น บานชั้นเดียวใตถุนสูง และไมประสงค 

ใหขอมูล จํานวน 2 ราย (รอยละ 2.3) ในสัดสวนที่เทากัน  

การใชประโยชนของบานและอาคาร พบวา สวนใหญใชเปนที่อยูอาศัยอยางเดียว จํานวน  

82 ราย (รอยละ 95.3) รองลงมาคือ ใชเปนทั้งที่อยูอาศัยและสถานประกอบการ จํานวน 4 ราย (รอยละ 4.7)  

สําหรับวัสดุของตัวบาน พบวา ทําดวยคอนกรีตหรืออิฐหรอืหิน จํานวน 74 ราย (รอยละ 86.0) 

รองลงมาคือ เปนครึ่งตึกครึ่งไม และทําจากไม จํานวน 6 ราย (รอยละ 7.0) ในสัดสวนที่เทากัน สําหรับวัสดุของหลังคา 

พบวา ทํามาจากกระเบื้องคอนกรีต จํานวน 69 ราย (รอยละ 80.2) รองลงมาคือ กระเบื้องไฟเบอรซีเมนต จํานวน 13 ราย 

(รอยละ 15.1) เมทัลชีท และสังกะสี จํานวน 2 ราย (รอยละ 2.3) ในสัดสวนที่เทากัน 

สวนที่ 3 ขอมูลสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน 

จํานวนสมาชิกที่อาศัยอยูจริงในครัวเรือน พบวา มีจํานวนสมาชิกที่อาศัยอยูจริง 

ในครัวเรือนเฉลี่ย 4 คน เปนผูมีรายไดเฉลี่ย 3 คน โดยสมาชิกที่อาศัยอยูจริงในครัวเรือนเปนวัยเด็ก (ต่ํากวา 15 ป) 

เฉลี่ย 2 คน คิดเปนรอยละ 17.9 (จํานวน 46 ราย) เปนวัยแรงงานเฉลี่ย 3 คน คิดเปนรอยละ 67.3 (จํานวน 173 ราย) 

และเปนวัยผูสูงอายุ (มากกวา 60 ป) เฉลี่ย 2 คน คิดเปนรอยละ 14.8 (จํานวน 38 ราย)  

การประกอบอาชีพหลักซึ่งเปนแหลงรายไดหลักของครัวเรือน พบวา ผูใหขอมูลประกอบ

อาชีพรับจางทั่วไป จํานวน 32 ราย (รอยละ 37.2) รองลงมาคือ เปนพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 16 ราย (รอยละ 

18.6) คาขาย จํานวน 12 ราย (รอยละ 14.0) เปนขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 10 ราย (รอยละ 11.6) 

ธุรกิจสวนตัว จํานวน 9 ราย (รอยละ 10.5) เปนขาราชการบํานาญหรือรับเงินผูสูงอายุ จํานวน 4 ราย (รอยละ 4.7)  

ทําเกษตรกรรม จํานวน 2 ราย (รอยละ 2.3) และไมระบุอาชีพหลัก จํานวน 1 ราย (รอยละ 1.2) 
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การประกอบอาชีพเสริมซึ่งเปนแหลงรายไดเสริมของครัวเรือน พบวา สวนใหญไมไดประกอบ

อาชีพเสริม จํานวน 75 ราย (รอยละ 87.2)  สําหรับผูใหขอมูลที่มีรายไดเสริม จํานวน 9 ราย (รอยละ 10.5) เปนรายได 

จากการประกอบอาชีพรับจางทั่วไป และเปดหองเชา และไมระบุวามีรายไดเสริมหรือไม จํานวน 2 ราย (รอยละ 2.3) 

ผูใหขอมูลสวนใหญไมมีปญหาในการประกอบอาชีพ จํานวน 75 ราย (รอยละ 27.2) มีปญหา

ในการประกอบอาชีพ จํานวน 10 ราย (รอยละ 11.6) โดยปญหาที่พบ คือ รายไดไมเพียงพอ จํานวน 1 ราย (รอยละ 1.2)  

รายไดรวมของครัวเรือนของผูใหขอมูล มีรายไดเฉลี่ย 22,859 บาทตอเดือน และ 

มีรายจายรวมของครัวเรือนเฉลี่ย 16,521 บาทตอเดือน ความเพียงพอของรายไดกับรายจายในครัวเรือนผูใหขอมูล

ระบุวา เพียงพอและมีเหลือออม จํานวน 31 ราย (รอยละ 36.0) รองลงมาคือ เพียงพอแตไมมีเหลือออม จํานวน  

29 ราย (รอยละ 33.7) ไมเพียงพอแตไมมีหนี้สิน จํานวน 18 ราย (รอยละ 20.9) ไมเพียงพอและตองกูยืม จํานวน  

7 ราย (รอยละ 8.1) และไมประสงคใหขอมูล จํานวน 1 ราย (รอยละ 1.2) ดานหนี้สินของครัวเรือนระบุวา มีหนี้สิน 

จํานวน 45 ราย (รอยละ 52.3) รองลงมาคือ ไมมีหนี้สิน จํานวน 34 ราย (รอยละ 39.5) และไมประสงคใหขอมูล 

จํานวน 7 ราย (รอยละ 8.1) โดยมีวัตถุประสงคของการกูยืม เพ่ือเปนคาใชจายในครัวเรือน จํานวน 18 ราย (รอยละ 38.3) 

รองลงมาคือ เพื่อประกอบอาชีพ จํานวน 13 ราย (รอยละ 27.6) เพื่อสราง/ซอมแซมที่อยู จํานวน 11 ราย (รอยละ 23.4) 

เพ่ือการศึกษา จํานวน 3 ราย (รอยละ 6.4) และเปนคาใชจายเก่ียวกับรถยนต จํานวน 2 ราย (รอยละ 4.3)  

สวนที่ 4 ขอมูลดานสังคม และสิ่งแวดลอมในปจจุบัน  

ประเด็นดานสังคม : จากผูใหขอมูล จํานวน 86 ราย พบวาประเด็นดานสังคมที่ผูใหขอมูล

แสดงความเห็นวาในพื้นที่ชุมชนที่อยูอาศัยไดรับผลกระทบ 3 อันดับแรก ไดแก ประเด็นการเพิ่มของคนตางถ่ินเขามา 

ในพื้นที่ (รอยละ 53.3) โดยไดรับผลกระทบระดับปานกลาง (รอยละ 13.3) ระดับนอย (รอยละ 13.3) ระดับนอยที่สุด 

(รอยละ 10.7) ระดับมาก (รอยละ 9.3) และมากที่สุด (รอยละ 6.7) รองลงมาคือ ไดรับผลกระทบเรื่องการวางงาน/ตกงาน 

(รอยละ 48.0) ไดรับผลกระทบระดับนอยที่สุด (รอยละ 17.3) นอย (รอยละ 12.0) ระดับปานกลาง (รอยละ 10.7) และ

ระดับมาก (รอยละ 8.0) สวนผลกระทบเรื่องการใหบริการระบบไฟฟา (รอยละ 30.7) ไดรับผลกระทบระดับนอยที่สุด  

(รอยละ 14.7) ระดับนอย (รอยละ 10.7) ระดับปานกลาง (รอยละ 4.0) และระดับมากที่สุด (รอยละ 1.3) รายละเอียด

แสดงดังตารางที่ 4.6-29 

ตารางที่ 4.6-29 ขอมูลผลกระทบดานสังคมในปจจุบันในพื้นที่ของผูใหขอมูลกลุมครัวเรือนในพื้นท่ี NEF ≥ 40 

ประเด็นดานสังคม 

ไมไดรับ

ผลกระทบ 

(รอยละ) 

ไดรับ

ผลกระทบ 

(รอยละ) 

ระดับของผลกระทบ (รอยละ) 

นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

การใหบริการระบบสาธารณูปโภค        

- ไฟฟา 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 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน        

- ปญหายาเสพติด 73.3 26.7 10.7 10.7 4.0 1.3 0.0 

- การประทุษรายตอทรัพย อาทิ ลักขโมย 76.0 24.0 9.4 13.3 0.0 1.3 0.0 

- การประทุษรายตอรางกาย อาทิ ทะเลาะวิวาท 80.1 19.9 9.3 9.3 0.0 1.3 0.0 

ความแออัดในชุมชน/ความพอใจตอที่อยูในปจจุบัน 82.6 17.4 2.7 10.7 4.0 0.0 0.0 

ความสัมพันธและความผูกพนักันในชุมชน 73.3 26.7 6.7 10.7 8.0 0.0 1.3 

การวางงาน/ตกงาน 52.0 48.0 17.3 12.0 10.7 8.0 0.0 

การเพิ่มของคนตางถิ่นเขามาในพื้นที ่ 46.7 53.3 10.7 13.3 13.3 9.3 6.7 
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นอกจากนี้ ผูใหขอมูลระบุวาคนในชุมชนมีความสามัคคีชวยเหลือเกื้อกูลกันในระดับ 

ปานกลาง จํานวน 62 ราย (รอยละ 72.1) ระดับนอย จํานวน 9 ราย (รอยละ 10.5) ระดับมาก จํานวน 8 ราย (รอยละ 9.3)  

และไมมีความเก้ือกูลกันเลย จํานวน 7 ราย (รอยละ 8.1) สวนเรื่องการรวมกิจกรรมของชุมชน เชน กิจกรรมสําคัญ

ตามประเพณี การชวยเหลือกิจกรรมสาธารณประโยชนนั้นมีบางนาน ๆ ครั้ง จํานวน 40 ราย (รอยละ 46.5) รองลงมา

คือ มีเปนครั้งคราว จํานวน 24 ราย (รอยละ 27.9) ไมมีสวนรวมทํากิจกรรมของชุมชนเลย จํานวน 14 ราย (รอยละ 16.3) 

และมีสวนรวมทํากิจกรรมของชมุชนเปนประจํา (เดือนละครั้ง) จํานวน 8 ราย (รอยละ 9.3)  

ประเด็นดานสิ่งแวดลอม : ปจจุบันผูใหขอมูลไดรับผลกระทบจากปญหาความเดือดรอน/

เหตุรําคาญจากสภาพแวดลอม 3 อันดับแรก ไดแก ผลกระทบเรื่องเสียงดังรบกวน (รอยละ 80.0) รองลงมาคือ ไดรับ

ผลกระทบเรื่องฝุนละออง/เขมาควัน (รอยละ 62.7) และไดรับผลกระทบเรื่องแรงสั่นสะเทือน (รอยละ 47.4)

รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.6-30 ดังนี้ 

-  เสียงดังรบกวน ไดรับผลกระทบ จํานวน 60 ราย (รอยละ 80.0) โดยไดรบัผลกระทบ ระดับ 

ปานกลาง จํานวน 27 ราย (รอยละ 36.0) ระดับมาก จํานวน 17 ราย (รอยละ 22.7) ระดับนอย จํานวน 8 ราย  

(รอยละ 10.7) ระดับมากที่สุด และระดับนอยที่สุด จํานวน 4 ราย (รอยละ 5.3) ในสัดสวนที่เทากัน สาเหตุของปญหาเสียง

ดังรบกวน มาจากเครื่องบิน จํานวน 35 ราย (รอยละ 58.3) รองลงมาคือ มาจากการจราจร/ยานพาหนะ จํานวน 23 ราย  

(รอยละ 38.3) จากการกอสราง และไมประสงคใหขอมูล จํานวน 1 ราย (รอยละ 1.7) ในสัดสวนที่เทากัน 

-  ปญหาฝุนละออง/เขมาควัน ไดรับผลกระทบ จํานวน 47 ราย (รอยละ 62.7) โดยไดรับ

ผลกระทบระดับปานกลาง จํานวน 15 ราย (รอยละ 20.0) ระดับนอย จํานวน 13 ราย (รอยละ 17.3) ระดับมาก 

จํานวน 11 ราย (รอยละ 14.7) และระดับนอยทีสุ่ด จํานวน 8 ราย (รอยละ 10.7) สาเหตุของปญหาฝุนละออง/เขมา

ควัน มาจากไอเสียของยานพาหนะ จํานวน 28 ราย (รอยละ 39.4) รองลงมาคือ สถานประกอบการ/โรงงาน

อุตสาหกรรม จํานวน 15 ราย (รอยละ 21.1) การเผาหญาหรือฝุนจากถนน จํานวน 11 ราย (รอยละ 15.5)  

การกอสราง จํานวน 9 ราย (รอยละ 12.7) และการจราจร/ยานพาหนะ จํานวน 8 ราย (รอยละ 11.3)   

-  ปญหาขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูล ไดรับผลกระทบ จํานวน 13 ราย (รอยละ 17.3) โดยไดรบั

ผลกระทบระดับนอยที่สุด จํานวน 7 ราย (รอยละ 9.3) ระดับนอยและระดับปานกลาง จํานวน 3 ราย (รอยละ 4.0) 

ในสัดสวนที่เทากัน สาเหตุของปญหาขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูล มาจากขยะตกคาง/ไมมาจัดเก็บ จํานวน 6 ราย  

(รอยละ 46.1) รองลงมาคือ ขยะจากที่อ่ืนถูกนํามาทิ้ง จํานวน 5 ราย (รอยละ 38.5) และไมประสงคใหขอมูล จํานวน  

2 ราย (รอยละ 15.4)  

-  ปญหาน้ําเนาเสีย ไดรับผลกระทบ จํานวน 13 ราย (รอยละ 17.3) โดยไดรับผลกระทบ

ระดับนอย จํานวน 8 ราย (รอยละ 10.7) ระดับนอยที่สุด จํานวน 3 ราย (รอยละ 4.0) และระดับปานกลาง  

จํานวน 2 ราย (รอยละ 2.7) สาเหตุของปญหาน้ําเนาเสีย มาจากบานเรือนที่พักอาศัย จํานวน 10 ราย (รอยละ 76.9) 

รองลงมาคือ มาจากรานอาหาร/สถานบันเทิง จํานวน 3 ราย (รอยละ 23.1)  

-  ปญหาการระบายน้ํา/น้ําทวมขัง ไดรับผลกระทบ จํานวน 13 ราย (รอยละ 17.3)  

โดยไดรับผลกระทบระดับนอย จํานวน 9 ราย (รอยละ 12.0) ระดับนอยที่สุด จํานวน 3 ราย (รอยละ 4.0) และระดับ

ปานกลาง จํานวน 1 ราย (รอยละ 1.3) สาเหตุของปญหาการระบายน้ํา/น้ําทวมขัง มาจากฝนตกหนัก จํานวน 8 ราย  
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(รอยละ 61.5) รองลงมาคือ ไมมีทางระบายน้ํา จํานวน 4 ราย (รอยละ 30.8) และไมประสงคใหขอมูล จํานวน 1 ราย 

(รอยละ 7.7)  

-  ปญหาสภาพการจราจร ไดรับผลกระทบ จํานวน 16 ราย (รอยละ 21.3) โดยไดรับ

ผลกระทบระดับนอย จํานวน 10 ราย (รอยละ 13.3) ระดับนอย ระดับปานกลาง และระดับมาก จํานวน 2 ราย  

(รอยละ 2.7) ในสัดสวนที่เทากัน สาเหตุของปญหาสภาพการจราจรมาจากปริมาณยานพาหนะหนาแนน จํานวน 7 ราย 

(รอยละ 31.3) รองลงมาคือ สภาพถนนไมดี จํานวน 5 ราย (รอยละ 31.3) ไมเคารพกฎจราจร และไมประสงค 

ใหขอมูล จํานวน 2 ราย (รอยละ 12.5) ในสัดสวนที่เทากัน   

-  ปญหากลิ่นเหม็น ไดรับผลกระทบ จํานวน 11 ราย (รอยละ 14.7) โดยไดรับผลกระทบ 

ระดับนอย จํานวน 5 ราย (รอยละ 6.7) ระดับปานกลาง จํานวน 3 ราย (รอยละ 4.0) ระดับนอยที่สุด จํานวน 2 ราย  

(รอยละ 2.7) และระดับมาก จํานวน 1 ราย (รอยละ 1.3) สาเหตุของปญหากลิ่นเหม็น มาจากขยะมูลฝอยจํานวน 6 ราย 

(รอยละ 54.5) รองลงมาคือ มาจากทอระบายน้ํา จํานวน 3 ราย (รอยละ 27.3) และไอเสียจากยานพาหนะ จํานวน 2 ราย 

(รอยละ 18.2)  

-  ปญหาขาดแคลนน้ําดื่ม-น้ําใช ไดรับผลกระทบ จํานวน 12 ราย (รอยละ 16.0) โดย

ไดรับผลกระทบระดับปานกลาง จํานวน 5 ราย (รอยละ 6.6) ระดับนอย จํานวน 3 ราย (รอยละ 4.0) ระดับนอยที่สุด 

และระดับมาก จํานวน 2 ราย (รอยละ 2.7) ในสัดสวนที่เทากัน สาเหตุของปญหาขาดแคลนน้ําดื่ม-น้ําใช มาจาก

ปริมาณน้ําฝนไมเพียงพอ จํานวน 8 ราย (รอยละ 66.6) อ่ืน ๆ และไมประสงคใหขอมูล จํานวน 2 ราย (รอยละ 16.7) 

ในสัดสวนที่เทากัน 

-  ปญหาแรงสั่นสะเทือน ไดรับผลกระทบ จํานวน 35 ราย (รอยละ 47.4) โดยไดรับ

ผลกระทบระดับปานกลาง จํานวน 13 ราย (รอยละ 17.1) ระดับมาก จํานวน 10 ราย (รอยละ 13.2) ระดับนอย 

จํานวน 7 ราย (รอยละ 9.2) ระดับนอยที่สุด จํานวน 4 ราย (รอยละ 5.3) และระดับมากที่สุด จํานวน 2 ราย  

(รอยละ 2.6) สาเหตุของปญหาแรงสั่นสะเทือน มาจากการจราจร/ยานพาหนะ จํานวน 22 ราย (รอยละ 61.1) 

รองลงมาคือ เครื่องบิน จํานวน 14 ราย (รอยละ 38.9) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.6-30 

ตารางที่ 4.6-30 ขอมูลผลกระทบดานสิ่งแวดลอมในปจจุบนัในพื้นที่ของผูใหขอมูลกลุมครัวเรือนในพื้นที่ NEF ≥ 40 

ประเด็นดานส่ิงแวดลอม 
ไมมี

ผลกระทบ 
(รอยละ) 

ไดรับ
ผลกระทบ 
(รอยละ) 

ระดับของผลกระทบ (รอยละ) 

นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

1. เสียงดังรบกวน 20.0 80.0 5.3 10.7 36.0 22.7 5.3 

2. ฝุนละออง/เขมาควัน 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. น้ําเนาเสีย 82.6 17.4 4.0 10.7 2.7 0.0 0.0 

5. การระบายน้ํา/นํ้าทวมขัง 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. ขาดแคลนน้ําดื่ม-น้ําใช 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 
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จํานวนยานพาหนะในครัวเรือนของผูใหขอมูล ระบุวา มีรถจักรยานยนต จํานวน 107 ราย  

(รอยละ 56.3) รองลงมาคือ รถยนต 4 ลอ จํานวน 83 ราย (รอยละ 43.7) โดยทางหลวงที่ใชในการเดินทางเปนประจํา คอื 

ถนนสุขุมวิท (บริเวณดานหนาสนฝามบินนานาชาติอูตะเภา) จํานวน 48 ราย (รอยละ 33.1) รองลงมาคือ ทางหลวง

หมายเลข 332 สายสัตหีบ - สํานักทอน จํานวน 36 ราย (รอยละ 24.8) ทางหลวงหมายเลข 331 สายสัตหีบ – เขาหินซอน 

จํานวน 33 ราย (รอยละ 22.8) ทางหลวงหมายเลข 3126 ตอนทางเขาสนามบินนานาชาติอูตะเภา – ทาเรือจุกเสม็ด 

จํานวน 18 ราย (รอยละ 12.4) ถนนพลา จํานวน 9 ราย (รอยละ 6.2) และไมประสงคใหขอมูล จํานวน 1 ราย (รอยละ 0.7) 

โดยมีวัตถุประสงคในการเดินทาง 3 อันดับแรก คือ ทํางาน จํานวน 44 ราย (รอยละ 48.3) รองลงมาคือ ติดตอธุรกิจ 

จํานวน 21 ราย (รอยละ 23.1) และทองเที่ยว จํานวน 11 ราย (รอยละ 12.1) ตามลําดับ 

เมื่อสอบถามถึงผลกระทบในการเดินทางบริเวณโดยรอบสนามบินนานาชาติอูตะเภา ผูให

ขอมูลระบุวา ไมไดรับผลกระทบ จํานวน 59 ราย (รอยละ 68.6) รองลงมาคือ ไดรับผลกระทบเล็กนอย จํานวน 9 ราย  

(รอยละ 10.5) ไดรับผลกระทบมาก จํานวน  4 ราย (รอยละ 4.7)  และไดรับผลกระทบปานกลาง จํานวน 3 ราย  

(รอยละ 3.5) โดยไดรับผลกระทบที่สําคัญ 3 อันดับแรก จากการจราจรติดขัดมากที่สุด จํานวน 8 ราย (รอยละ 50.0) 

รองลงมาคือ การเดินทางสัญจรไมสะดวก จํานวน 5 ราย (รอยละ 31.3) และอุบัติเหตุเพ่ิมมากขึ้น จํานวน 2 ราย  

(รอยละ 12.5) ตามลําดับ เมื่อสอบถามถึงการเดินทางไปใชบริการสนามบินนานาชาติอูตะเภา ผูใหขอมูลระบุวา  

ไมเคยเดินทางเขาไปใชบริการ จํานวน 57 ราย (รอยละ 66.3) เคยเดินทางเขาไปใชบริการ จํานวน 29 ราย (รอยละ 33.7)  

ความสะดวกในการเดินทางไปสนามบินนานาชาติอูตะเภาโดยไมใชรถยนตสวนตัว ผูใหขอมูล 

ไมประสงคใหขอมูล จํานวน 57 ราย (รอยละ 66.3) รองลงมาคือ สะดวกสบายปานกลาง จํานวน 11 ราย (รอยละ 12.8) 

สะดวกสบายเล็กนอย จํานวน 8 ราย (รอยละ 9.3) ไมไดรับความสะดวก จํานวน 7 ราย (รอยละ 8.1) และ

สะดวกสบายมาก จํานวน 3 ราย (รอยละ 3.5)  

เมื่อสอบถามขอมูลความตองการ และขอเสนอแนะตอระบบการคมนาคมขนสงและ 

การบริการในการเดินทางเขา - ออกสนามบินนานาชาติอูตะเภา มีความเห็นและขอเสนอแนะวา ควรปรับปรุงแกไข

ปญหาจราจรติดขัด รองลงมาคือ ควรขยายถนนเพ่ือลดปญหารถติด ควรมีรถรับ - สง เขา - ออก สนามบิน  และเพิ่ม

ชองทางเขา - ออก สนามบิน เพิ่มปายบอกเสนทางเขาสนามบิน ควรมีรถสาธารณะเขาถึงและหลากหลายกวานี้  

ควรเปดทางลัดเสนทางกองทัพการบินใหทุกคนสามารถผานไดโดยไมตองมีบัตรผาน วางมาตรการความปลอดภัย 

ใหประชาชนที่อยูพ้ืนที่โดยรอบสนามบิน รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก 3–10   

สวนที่ 5 ขอมูลดานสาธารณสุข 

ดานสาธารณสุขในพื้นที่ผูใหขอมูลระบุวา สมาชิกในครัวเรือนของผูใหขอมูลมีประวัติ

เจ็บปวย จํานวน 44 ราย (รอยละ 51.2) สมาชิกในครัวเรือนไมเคยเจ็บปวย จํานวน 42 ราย (รอยละ 48.8) โดยโรค 

ที่พบเจ็บปวยมากที่สุด 3 ลําดับแรก คือ โรคหวัดหรือเก่ียวกับระบบทางเดินหายใจ จํานวน 19 ราย (รอยละ 44.2)  

โรคความดันหรือโรคปอดหรือเบาหวาน จํานวน 14 ราย (รอยละ 32.5) และโรคเก่ียวกับระบบเลือดลมตางๆ จํานวน 

3 ราย (รอยละ 7.0)  

สําหรับการใหบริการดานสาธารณสุขในพื้นที่ผูใหขอมูลระบุวา เมื่อสมาชิกในครัวเรือนเกิด

การเจ็บปวย (สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ) จะเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐ จํานวน 64 ราย (รอยละ 80.0) 

รองลงมาคือ ซื้อยากินเอง จํานวน 9 ราย (รอยละ 11.3) รักษาที่โรงพยาบาลเอกชน จํานวน 6 ราย (รอยละ 7.5) และ

ปลอยใหหายเอง จํานวน 1 ราย (รอยละ 1.2)  
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โดยในรอบปที่ผานมาถึงปจจุบันสมาชิกในครัวเรือนของผูใหขอมูลสวนใหญ ไมมีปญหา

สุขภาพจิต จํานวน 84 ราย (รอยละ 97.7) และมีปญหาสุขภาพจิต จํานวน 2 ราย (รอยละ 2.3) โดยอาการ 

ทางสุขภาพจิต (สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ) เกิดจากภาวะเครยีด จํานวน 2 ราย (รอยละ 66.7) และโรควิตกกังวล 

จํานวน 1 ราย (รอยละ 33.3) ซึ่งผูใหขอมูลไมทราบสาเหตุวาสมาชิกในครัวเรือนมีปญหาสุขภาพจิตไดอยางไร สวนที่

ทราบสาเหตุ เนื่องจากโครงการขยายสนามบินทําใหครอบครัวเครียดเรื่องเวนคืนที่ดินที่อยูอาศัย เครียดจากการ

ทํางาน เครยีดจากเสียงดังรบกวนจากโรงงานใกลบาน ทั้งนี้กรณีที่สมาชิกในครอบครัวมีอาการทางสุขภาพจิตสวนใหญ

เลือกที่จะปลอยใหหายเอง  

ปญหาการไดยิน พบวา สมาชิกในครัวเรือนของผูใหขอมูลไมมีปญหาการไดยิน จํานวน  

80 ราย (รอยละ 93.0) สมาชิกในครัวเรือนมีปญหาดานการไดยิน จํานวน 6 ราย (รอยละ 7.0) โดยปญหาการไดยิน 

เกิดจากปญหาสุขภาพและผลกระทบจากการทํางาน จํานวน 1 ราย (รอยละ 50.0) ในสัดสวนที่เทากัน    

การใหบริการดานสาธารณสุขในพื้นที่ ผูใหขอมูลสวนใหญระบุวา ไมพบปญหาในการ

ใหบริการ จํานวน 79 ราย (รอยละ 91.9) มีพบปญหาในการใหบริการบาง จํานวน 7 ราย (รอยละ 8.1) สาเหต ุ

ของปญหา (สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ) เนื่องจากมีผูรับบริการจํานวนมาก จํานวน 6 ราย (รอยละ 60.0) บุคลากร

เจาหนาที่ไมเพียงพอ จํานวน 2 ราย (รอยละ 20.0) สถานบริการสุขภาพอยูไกล และคาใชจายสูง จํานวน 1 ราย  

(รอยละ 10.0) ในสัดสวนที่เทากัน 

กิจกรรมปองกันควบคุมโรค และกิจกรรมสงเสริมสุขภาพในชุมชน ผูใหขอมูลระบุวา ไมมี

กิจกรรมปองกันควบคุมโรค และกิจกรรมสงเสริมสุขภาพในชุมชน จํานวน 70 ราย (รอยละ 81.4) มีเพียงจํานวน  

16 ราย (รอยละ 18.6) ที่ระบุวา มีกิจกรรมปองกันควบคุมโรค และกิจกรรมสงเสริมสุขภาพในชุมชน เชน กิจกรรม

การปองกันโรคไขเลือดออก กิจกรรมตานยาเสพติด กิจกรรมฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ตรวจสุขภาพปองกัน

มะเร็งปากมดลูก และกิจกรรมการออกกําลังกายในชุมชน เปนตน เมื่อสอบถามถึงการเขารวมกิจกรรมของผูใหขอมูล 

ระบุวาไมไดเขารวมกิจกรรม จํานวน 70 ราย (รอยละ 81.4) รองลงมาคือ เขารวมกิจกรรม จํานวน 16 ราย (รอยละ 

18.6) รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก 3–10   

สวนที่ 6 ขอมูลดานอบุัติเหตุ อุบัติภัย และความปลอดภัยสาธารณะ  

ประสบการณการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย ผูใหขอมูลระบุวา ไมมีประสบการณการเกิด

อุบัติเหตุ อุบัติภัย จํานวน 70 ราย (รอยละ 93.3) และมีประสบการณการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย จํานวน 4 ราย  

(รอยละ 5.3) ทั้งนี้เมื่อพบเห็นอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือเหตุการณสาธารณภยัเกิดข้ึนในชุมชน (ผูใหขอมูลสามารถตอบได

มากกวา 1 ขอ ในประเด็นนี้) ผูใหขอมูลจะไมทําอะไรเลย จํานวน 45 ราย (รอยละ 48.9) แจงเหตุฉุกเฉิน จํานวน  

42 ราย (รอยละ 45.7) โดยหนวยงานที่แจง คือ สายดวน 1669, แจงตํารวจ 191, แจงผูนําชุมชน เปนตน และเขา

ชวยเหลือดวยตนเอง จํานวน 5 ราย (รอยละ 5.4)  

การรวมฝกซอมการจัดการเหตุฉุกเฉินรวมกับหนวยงานทองถิ่น พบวา ผูใหขอมูลไมเคย

รวมฝกซอม จํานวน 73 ราย (รอยละ 98.7) และไมทราบวิธีการแจงเหตุฉุกเฉิน กรณีเกิดอุบัติเหตุทางการบิน จํานวน 

73 ราย (รอยละ 97.3) สวนที่ทราบวิธีการแจงเหตุ จํานวน 2 ราย (รอยละ 2.7) โดยการติดตอไปที่เบอรโทรศัพท 

ของสนามบินนานาชาติอูตะเภา หากไดรับผลกระทบทางสุขภาพจากอุบัติเหตุทางการบิน ผูใหขอมูลจะไปขอ 

ความชวยเหลือจากโรงพยาบาล จํานวน 74 ราย (รอยละ 98.7) และผูนําชุมชน จํานวน 1 ราย (รอยละ 1.3) 

รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก 3–10 
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สวนที่ 7 ขอมูลดานอนามัยสิ่งแวดลอม 

แหลงน้ําที่ใชเพื่อการบริโภคมาจากซื้อน้ําบรรจุขวดถัง จํานวน 75 ราย (รอยละ 87.2) 

น้ําประปา จํานวน 6 ราย (รอยละ 7.0) น้ําผานเครื่องกรองน้ํา และน้ําจากตูหยอดเหรียญ จํานวน 2 ราย (รอยละ 2.3)  

ในสัดสวนที่เทากัน โดยปริมาณและคุณภาพน้ําที่ใชเพื่อการบริโภคสวนใหญ พบวา ไมมีปญหา จํานวน 82 ราย  

(รอยละ 95.3) และมีปญหา จํานวน 4 ราย (รอยละ 4.7) โดยปญหาที่พบ คือ น้ําขุน  

แหลงน้ําที่ใชเพื่อการอุปโภคมาจากการใชน้ําประปา จํานวน 78 ราย (รอยละ 90.7)  

น้ําบอตื้น จํานวน 6 ราย (รอยละ 7.0) และน้ําบาดาล จํานวน 2 ราย (รอยละ 2.3) โดยปริมาณและคุณภาพน้ําที่ใช

เพ่ือการอุปโภคสวนใหญไมมีปญหา จํานวน 74 ราย (รอยละ 86.0) และมีปญหา จํานวน 12 ราย (รอยละ 14.0)  

โดยปญหาที่พบ คือ น้ําขุน ตกตะกอน และมีกลิ่นคลอรีน  

ดานคุณภาพอากาศผูใหขอมูลระบุวา ไมมีปญหา จํานวน 73 ราย (รอยละ 84.9) และ 

มีปญหา เพียงจํานวน 13 ราย (รอยละ 15.1) โดยปญหาที่พบ คือ มลพิษทางอากาศ ฝุนละอองมาก  

การจัดการน้ําเสียจากการใชน้ําของครัวเรอืนผูใหขอมูลระบายน้ําเสียลงรางหรือทอระบาย

น้ําสาธารณะ จํานวน 49 ราย (รอยละ 57.0) ปลอยน้ําเสียซึมลงดิน จํานวน 36 ราย (รอยละ 41.9) และปลอยน้ําเสีย 

ลงคลอง จํานวน 1 ราย (รอยละ 1.2) 

การจัดการน้ําเสียจากสวมของครวัเรอืนผูใหขอมูลทําการติดตั้งบอเกรอะ รวบรวมและสูบ

ไปกําจัด จํานวน 47 ราย (รอยละ 54.7) ติดตั้งบอเกรอะ บอซึม ลงดิน จํานวน 34 ราย (รอยละ 39.5) และติดตั้ง 

ถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป จํานวน 5 ราย (รอยละ 5.8)  

การกําจัดขยะมูลฝอยของครัวเรือนผูใหขอมูลทิ้งขยะมูลฝอยในภาชนะของอบต.หรือ

เทศบาลหรือสํานักงานเขต จํานวน 83 ราย (รอยละ 96.5 และเผาทิ้งบริเวณครวัเรือน จํานวน 3 ราย (รอยละ 3.5)  

ความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมบริเวณที่อยูอาศัยผูใหขอมูลมีความพึงพอใจปานกลาง 

จํานวน 63 ราย (รอยละ 73.3) พึงพอใจมาก จํานวน 14 ราย (รอยละ 16.3) ไมพึงพอใจเลย จํานวน 6 ราย (รอยละ 7.0) 

และพีงพอใจนอย จํานวน 3 ราย (รอยละ 3.5) รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก 3–10 

สวนที่ 8 การรับรูขอมูลขาวสารและการประชาสัมพันธ 

การรับรูขอมูลขาวสารโครงการ : ผูใหสัมภาษณเคยรับทราบขอมูลขาวสารของโครงการ 

จํานวน 73 ราย (รอยละ 84.9) โดยรับทราบจากแหลงขอมูล 3 ลําดับแรก ไดแก เพื่อนบานหรือคนรูจัก จํานวน 24 ราย 

(รอยละ 27.0) รองลงมาคือ การประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562  

ณ หองแกรนดบอลรูม 1-3 โรงแรมภูรมิาศ บีช แอนด สปา อ.บานฉาง จ.ระยอง จํานวน 20 ราย (รอยละ 22.5) และ

ประธาน / คณะกรรมการ /ผูนําชุมชน จํานวน 16 ราย (รอยละ 18.0) สวนผูใหสัมภาษณที่เพิ่งทราบขอมูลโครงการ

จากการสัมภาษณครั้งนี้ จํานวน 12 ราย (รอยละ 16.0) โดยผูใหสัมภาษณ จํานวน 66 ราย (รอยละ 76.7) เห็นวา 

มีความจําเปนในการเผยแพรขอมูลขาวสาร/ประชาสัมพันธโครงการเพิ่มเติม ในขณะที่ผูใหสัมภาษณ จํานวน 20 ราย 

(รอยละ 23.3) เห็นวาไมมีความจําเปนในการเผยแพรขอมูลเพ่ิมเติม 
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ขอมูลขาวสารที่ผูใหสัมภาษณตองการทราบเพิ่มเติม : ผูใหสัมภาษณสามารถตอบได

มากกวา 1 ขอในประเด็นนี้ กลาวคือ ตองการทราบขอมูลความกาวหนาในการศึกษาของโครงการ จํานวน 71 ราย  

(รอยละ 82.6) และกิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชน จํานวน 15 ราย (รอยละ 17.4)  

รูปแบบหรือวิธีการที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลโครงการ : สําหรับ

รูปแบบหรือวิธีการที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลโครงการ (ผูใหสัมภาษณสามารถตอบไดมากกวา  

1 ขอในประเด็นนี้) คือ ผูใหสัมภาษณตองการใหมีการจัดประชุม จํานวน 48 ราย (รอยละ 53.9) สงเอกสารถึงบาน 

จํานวน 29 ราย (รอยละ 32.6) ตองการใหแจงผานผูนําชุมชน และลงสื่ออินเตอรเน็ต/เว็บไซต จํานวน 6 ราย (รอยละ 6.7) 

ในสัดสวนที่เทากัน 

ความคิดเห็นของผูใหสัมภาษณตอการพัฒนาโครงการ : กลุมครัวเรือนในพื้นที่ NEF ≥ 40  

ที่สํารวจความคิดเห็นดวยแบบสอบถามไดจํานวน 86 ราย พบวา กลุมครัวเรือนที่เห็นดวยกับภาพรวมทั้งโครงการ จํานวน  

74 ราย (รอยละ 86.1) ไมแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ จํานวน 7 ราย (รอยละ 8.1) เนื่องจากการฟงจากเจาหนาที ่

ยังมองไมเห็นภาพ อีกทั้งยังไมมีการกอสรางยังไมขอแสดงความคิดเห็นในประเด็นดังกลาว และไมเห็นดวย จํานวน 5 ราย  

(รอยละ 5.8) เนื่องจากกลัวผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เกรงวาสภาพแวดลอมจะเปลี่ยนแปลงไป ทําใหเกิดความเดือดรอน

ตอชาวบานที่อาศัยอยูกอนหนาที่จะมีโครงการเกิดข้ึน แสดงดังรูปที่ 4.6-23 

 
รูปที่ 4.6-23 ความคิดเห็นตอการพัฒนาโครงการผูใหสัมภาษณกลุมครัวเรือน พื้นที่ NEF ≥ 40 

สวนที่ 9 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอโครงการ  

ระยะกอสราง 

ความคิดเห็นตอผลกระทบในระยะกอสรางของโครงการ พบวา ผูใหสัมภาษณคาดวาจะ

ไมไดรบัผลกระทบ จํานวน 36 ราย (รอยละ 48.0) รองลงมาคือ ไดรับผลกระทบทั้งดานบวกและดานลบ จํานวน 24 ราย  

(รอยละ 32.0) ไมแนใจ จํานวน 10 ราย (รอยละ 13.3) ไดรับผลกระทบดานลบ จํานวน 3 ราย (รอยละ 4.0) และ

ไดรับผลกระทบดานบวก จํานวน 2 ราย (รอยละ 2.7)  

ทั้งนี้คาดวาจะไดรับผลกระทบจากโครงการในระยะกอสราง (ผูที่ตอบวาไดรับผลกระทบ

สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอในประเด็นนี้) ระบุวาจะไดรับผลกระทบดานบวก ไดแก ดานเศรษฐกิจ จํานวน 26 ราย  

เห็นดวย

รอยละ 86.1 (74 ราย) 

ไมเห็นดวย … ไมแสดงความคิดเห็น… 
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(รอยละ 40.6) ดานสังคม จํานวน 16 ราย (รอยละ 25.0) และดานสิ่งแวดลอม จํานวน 10 ราย (รอยละ 15.6)  

สวนผลกระทบดานลบ ไดแก ดานสังคม และดานสุขภาพ จํานวน 16 ราย (รอยละ 25.8) ในสัดสวนที่เทากัน  

ดานสิ่งแวดลอม จํานวน 14 ราย (รอยละ 22.6) และดานเศรษฐกิจ จํานวน 4 ราย (รอยละ 6.5) รายละเอียดแสดงดัง

ตารางที่ 4.6-31  

ระยะดําเนินการ 

ความคิดเห็นตอผลกระทบในระยะดําเนินการของโครงการ พบวา ผูใหสัมภาษณคาดวา 

จะไดรบัผลกระทบทั้งดานบวกและดานลบ จํานวน 36 ราย (รอยละ 48.0) ไมไดรบัผลกระทบ จํานวน 24 ราย (รอยละ 32.0) 

ไมแนใจ ไดรับผลกระทบดานลบ และไดรับผลกระทบดานบวก จํานวน 5 ราย (รอยละ 6.7) ในสัดสวนที่เทากัน  

ทั้งนี้คาดวาจะไดรับผลกระทบจากโครงการในระยะดําเนินการ (ผูที่ตอบวาไดรับผลกระทบ

สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอในประเด็นนี้) ระบุวาจะไดรับผลกระทบดานบวก ไดแก ดานเศรษฐกิจ จํานวน 41 ราย  

(รอยละ 46.1) ดานสังคม จํานวน 18 ราย (รอยละ 20.2) ดานสิ่งแวดลอมจํานวน 14 ราย (รอยละ 15.7) และดานสุขภาพ 

จํานวน 10 ราย (รอยละ 11.2) สวนผลกระทบดานลบ ไดแก ดานสิ่งแวดลอม จํานวน 30 ราย (รอยละ 30.6) ดานสุขภาพ 

จํานวน 26 ราย (รอยละ 26.5) ดานสังคม จํานวน 16 ราย (รอยละ 16.3) และดานเศรษฐกิจ จํานวน 11 ราย (รอยละ 11.2) 

รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.6-31 

ตารางที่ 4.6-31 ความคิดเห็นตอโครงการในระยะกอสรางและระยะดําเนินการของผูใหสัมภาษณกลุมครัวเรือน 

พื้นที่ NEF ≥ 40 

ประเด็นผลกระทบ 

ระยะกอสราง ระยะดําเนินการ 
ดานบวก ดานลบ ดานบวก ดานลบ 

จํานวน 
(ราย) 

รอยละ 
จํานวน 
(ราย) 

รอยละ 
จํานวน 
(ราย) 

รอยละ 
จํานวน 
(ราย) 

รอยละ 

1. ดานเศรษฐกิจ (ดานบวก เกิดการจางงาน 
การกระจายรายได ความเจริญ การคาขาย 
การสงเสริมการทองเที่ยว การลงทุน  
การขนสงทางเครื่องบิน การประกอบอาชีพ  
มีรายไดสูงขึ้น การคาขายของชุมชนใน
พ้ืนที่การซื้อขายวัสดุกอสราง ภาษีบํารุง
ทองที่ ดานลบ สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในการ
สัญจรมากขึ้น การสูญเสียคาเชื้อเพลิง 
จากการจราจรท่ีติดขัดมากขึ้น) 

26 40.6 4 6.5 41 46.1 11 11.2 

2. ดานสังคม (ดานบวก การทํางานในพื้นท่ี 
ความอบอุนในครอบครัว การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม ประหยัดเวลาในการเดินทาง  
มีความปลอดภัยในการเดินทาง ดานลบ 
การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ความเปนอยู 
การเดนิทางท่ีไมสามารถใชถนนเดิมได 
แรงงานตางถิ่นเขามาในพ้ืนท่ี ปญหา
อาชญากรรม) 

16 25.0 16 25.8 18 20.2 16 16.3 

3. ดานสิ่งแวดลอม (ดานบวก การปรับเปลี่ยน 
พ้ืนที่รกรางเดิมมาใชประโยชน การใช
ประโยชนท่ีดิน การจราจร คมนาคมขนสง 
ประหยัดพลังงาน ดานลบ นํ้าเสีย น้ําทวม 

10 15.6 14 22.6 14 15.7 30 30.6 
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ตารางที่ 4.6-31 ความคิดเห็นตอโครงการในระยะกอสรางและระยะดําเนินการของผูใหสัมภาษณกลุมครัวเรือน 

พื้นที่ NEF ≥ 40 

ประเด็นผลกระทบ 

ระยะกอสราง ระยะดําเนินการ 
ดานบวก ดานลบ ดานบวก ดานลบ 

จํานวน 
(ราย) 

รอยละ 
จํานวน 
(ราย) 

รอยละ 
จํานวน 
(ราย) 

รอยละ 
จํานวน 
(ราย) 

รอยละ 

การจราจรติดขัด ฝุนละออง ถนนชํารุด 
การขนสงวสัดุกอสราง อุบัตเิหตุจากการ
ขนสงและจราจร ผลกระทบเรื่องเสียง  
ไอน้ํามัน การใชนํ้า ไฟฟา ขยะ ทัศนียภาพฯ) 

4. ดานสุขภาพ (ดานบวก โอกาสทางการ
รักษาพยาบาลจากสถานพยาบาล 
ที่หลากหลายขึ้นจากความเจริญของ
ชุมชน ดานลบ การสูญเสียการไดยิน 
ความเครียด ความวิตกกังวล นอนไมหลับ 
ปวดหัว ภูมิแพ) 

0 0.0 16 25.8 10 11.2 26 26.5 

5. ไมแสดงความคิดเห็น 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 

ความคิดเห็นตอรางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ  

ในระยะกอสรางและระยะดําเนินการ มีดังนี้ 

ระยะกอสราง 

ความคิดเห็นตอความเพียงพอของรางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  

จากผลกระทบที่สําคัญของโครงการในระยะกอสราง รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.6-32  

 เสียงและความสั่นสะเทือน 

ผูใหสัมภาษณสวนใหญระบุวารางมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแลว จํานวน  

73 ราย (รอยละ 84.9) รองลงมาคือ ไมแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ จํานวน 11 ราย (รอยละ 12.8) เนื่องจากยังไม

ทราบขอมูลที่ชัดเจน และยังไมเห็นการทํางานของโครงการ และไมเพียงพอ จํานวน 2 ราย (รอยละ 2.3) เนื่องจาก

พื้นที่กอสรางอยูใกลหมูบาน ควรเพิ่มการสรางรั้วหรือกําแพงปองกันเสยีงเวลาในชวงที่ทําการกอสราง 

 คุณภาพอากาศ (ฝุนละออง) 

ผูใหสัมภาษณสวนใหญระบุวารางมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแลว จํานวน  

74 ราย (รอยละ 86.0)  รองลงมาคือ ไมแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ จํานวน 8 ราย (รอยละ 9.3) เนื่องจากขอมูล

ที่ไดรับยังทําใหไมเห็นภาพรวมที่ชัดเจน ยังไมเคยเห็นการทํางานของโครงการ และโครงขายการคมนาคมขนสงใน

ภาพรวม และไมเพียงพอ จํานวน 4 ราย (รอยละ 4.7) เนื่องจากเครื่องบินมีจํานวนมากขึ้นทําใหตองใชน้ํามันมากขึ้น

จึงทําใหมีมลพิษมาก 

 คุณภาพน้ําผิวดิน/น้ําทะเล/นิเวศวิทยาทางน้ํา 

ผูใหสัมภาษณสวนใหญระบุวารางมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแลว จํานวน  

79 ราย (รอยละ 91.9) รองลงมาคือ ไมแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ จํานวน 4 ราย (รอยละ 4.7) เนื่องจากขอมูล 

ที่ไดรับยังทําใหไมเห็นภาพรวมที่ชัดเจน ยังไมเคยเห็นการทํางานของโครงการ และไมเพียงพอ จํานวน 3 ราย (รอยละ 3.5) 

ทั้งนี้ ผูใหสัมภาษณไมไดเสนอแนะวาควรเพิ่มเติมมาตรการแตอยางใด  
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 นิเวศวิทยาทางบก 

ผูใหสัมภาษณสวนใหญระบุวารางมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแลว จํานวน  

80 ราย (รอยละ 93.0) รองลงมาคือ ไมแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ จํานวน 4 ราย (รอยละ 4.7) เนื่องจากยังไม

ทราบขอมูลที่ชัดเจน และยังไมเห็นการทํางานของโครงการ และระบุวา ไมเพียงพอ จํานวน 2 ราย (รอยละ 2.3) ทั้งนี้ 

ผูใหสัมภาษณไมไดเสนอแนะวาควรเพิ่มเติมมาตรการแตอยางใด 

 การจัดการของเสีย 

ผูใหสัมภาษณสวนใหญระบุวารางมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแลว จํานวน  

80 ราย (รอยละ 93.0) รองลงมาคือ ไมแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ จํานวน 4 ราย (รอยละ 4.7) เนื่องจากยังไม

ทราบขอมูลที่ชัดเจน และยังไมเห็นการทํางานของโครงการ และระบุวา ไมเพียงพอ จํานวน 2 ราย (รอยละ 2.3) 

เนื่องจากบางที่รถกําจัดขยะเขาไมถึง และไมมีถังขยะมารองรบั 

 การคมนาคมขนสง 

ผูใหสัมภาษณสวนใหญระบุวารางมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแลว จํานวน  

81 ราย (รอยละ 94.2) รองลงมาคือ ไมแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ จํานวน 3 ราย (รอยละ 3.5) เนื่องจากยังไม

ทราบขอมูลที่ชัดเจน และยังไมเห็นการทํางานของโครงการ และระบุวา ไมเพียงพอ จํานวน 2 ราย (รอยละ 2.3) 

เนื่องจากการจราจรติดขัดและหนาแนน 

 เศรษฐกิจและสังคม 

ผูใหสัมภาษณสวนใหญระบุวารางมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแลว จํานวน  

80 ราย (รอยละ 93.0) รองลงมาคือ ไมแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ จํานวน 5 ราย (รอยละ 5.8) เนื่องจากยังไม

ทราบขอมูลที่ชัดเจน และยังไมเห็นการดําเนินการของโครงการ และระบุวา ไมเพียงพอ จํานวน 1 ราย (รอยละ 1.2) 

ทั้งนี้ ผูใหสัมภาษณไมไดเสนอแนะวาควรเพิ่มเติมมาตรการแตอยางใด 

 การสาธารณสุข (สุขภาพ) 

ผูใหสัมภาษณสวนใหญระบุวารางมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแลว จํานวน 

80 ราย (รอยละ 93.0) รองลงมาคือ ไมแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ จํานวน 3 ราย (รอยละ 3.5) เนื่องจากยังไม

ทราบขอมูลที่ชัดเจน และยังไมเห็นการทํางานของโครงการ และระบุวา ไมเพียงพอ เนื่องจากฝุนละอองควัน สงผลกระทบ 

ตอสุขภาพคนในชุมชน ในสัดสวนที่เทากัน 
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คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อาํเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 4.6-32 ความคิดเห็นตอรางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการในระยะ

กอสรางของผูใหสัมภาษณกลุมครัวเรือน พื้นที่ NEF ≥ 40 

รางมาตรการปองกันและแกไข

ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ 
ไมแสดง 

ความคิดเห็น 
รวม 

จํานวน 

(ราย) 
รอยละ 

จํานวน 

(ราย) 
รอยละ 

จํานวน 

(ราย) 
รอยละ 

จํานวน 

(ราย) 
รอยละ 

1. เสียง และความสั่นสะเทือน 73 84.9 2 2.3 11 12.8 86 100.0 

2. คุณภาพอากาศ (ฝุนละออง) 74 86.0 4 4.7 8 9.3 86 100.0 

3. คุณภาพน้ําผิวดิน/นํ้าทะเล/

นิเวศวิทยาทางน้ํา 

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. การคมนาคมขนสง 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 

ระยะดําเนินการ 

ประเด็นความคิดเห็นตอความเพียงพอของรางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม จากผลกระทบที่สําคัญของโครงการในระยะดําเนินการ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.6-33 

 เสียงและความสั่นสะเทือน 

ผูใหสัมภาษณสวนใหญระบุวารางมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแลว จํานวน  

74 ราย (รอยละ 86.1) รองลงมาคือ ไมแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ จํานวน 10 ราย (รอยละ 11.6) และไมเพียงพอ 

จํานวน 2 ราย (รอยละ 2.3)  เนื่องจากใกลพื้นที่กอสราง เสียงจากเครื่องบิน ทั้งนี้ ผูใหสัมภาษณไมไดเสนอแนะวาควร

เพ่ิมเติมมาตรการแตอยางใด 

 คุณภาพอากาศ  (ไอเสียและสารอินทรียระเหย) 

ผูใหสัมภาษณสวนใหญระบุวารางมาตรการมีความครอบคลุมและเพียงพอแลว

จํานวน 75 ราย (รอยละ 87.2) รองลงมาคือ ไมแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี ้จํานวน 8 ราย (รอยละ 9.3) ทั้งนี้ ผูให

สัมภาษณไมไดเสนอแนะวาควรเพิ่มเติมมาตรการแตอยางใด และระบุวา ไมเพียงพอ จํานวน 3 ราย (รอยละ 3.5) 

เนื่องจากผูใหสัมภาษณอยูอาศัยใกลสนามบิน 

 คุณภาพน้ําผิวดิน/น้ําทะเล/นิเวศวทิยาทางน้ํา 

ผูใหสัมภาษณสวนใหญระบุวารางมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแลว จํานวน 

78 ราย (รอยละ 90.7) รองลงมาคือ ไมแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ จํานวน 6 ราย (รอยละ 7.0) และระบุวา 

ไมเพียงพอ จํานวน 2 ราย (รอยละ 2.3) ทั้งนี้ ผูใหสัมภาษณไมไดเสนอแนะวาควรเพ่ิมเติมมาตรการแตอยางใด 
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คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อาํเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
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 นิเวศวิทยาทางบก 

ผูใหสัมภาษณสวนใหญระบุวารางมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแลว จํานวน 

81 ราย (รอยละ 94.2) รองลงมาคือ ไมแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ จํานวน 4 ราย (รอยละ 4.7)  และระบุวา 

ไมเพียงพอ จํานวน 1 ราย (รอยละ 1.2) ทั้งนี้ ผูใหสัมภาษณไมไดเสนอแนะวาควรเพ่ิมเติมมาตรการแตอยางใด 

 การจัดการของเสีย 

ผูใหสัมภาษณสวนใหญระบุวารางมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแลว จํานวน  

82 ราย (รอยละ 95.3) รองลงมาคือ ไมแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ จํานวน 3 ราย (รอยละ 3.5) และระบุวา  

ไมเพียงพอ จํานวน 1 ราย (รอยละ 1.2) ทั้งนี้ ผูใหสัมภาษณไมไดเสนอแนะวาควรเพ่ิมเติมมาตรการแตอยางใด 

 การคมนาคมขนสง 

ผูใหสัมภาษณสวนใหญระบุวารางมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแลวจํานวน  

82 ราย (รอยละ 95.3) รองลงมาคือ ไมแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ และระบุวา ไมเพียงพอ จํานวน 2 ราย  

(รอยละ 2.3) ในสัดสวนที่เทากัน ทั้งนี้ ผูใหสัมภาษณไมไดเสนอแนะวาควรเพ่ิมเติมมาตรการแตอยางใด 

 เศรษฐกิจและสังคม 

ผูใหสัมภาษณสวนใหญระบุวารางมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแลว จํานวน  

80 ราย (รอยละ 93.0) รองลงมาคือ ไมแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ จํานวน 5 ราย (รอยละ 5.8) และระบุวา  

ไมเพียงพอ จํานวน 1 ราย (รอยละ 1.2) ทั้งนี้ ผูใหสัมภาษณไมไดเสนอแนะวาควรเพ่ิมเติมมาตรการแตอยางใด 

 การโยกยายและทดแทนทรัพยสิน 

ผูใหสัมภาษณสวนใหญระบุวารางมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแลว จํานวน  

81 ราย (รอยละ 94.2) รองลงมาคือ ไมแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ จํานวน 4 ราย (รอยละ 4.7) และระบุวา  

ไมเพียงพอ จํานวน 1 ราย (รอยละ 1.2) ทั้งนี้ ผูใหสัมภาษณไมไดเสนอแนะวาควรเพ่ิมเติมมาตรการแตอยางใด 

 การสาธารณสุข (สุขภาพ) 

ผูใหสัมภาษณสวนใหญระบุวารางมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแลว จํานวน  

81 ราย (รอยละ 94.2) รองลงมาคือ ไมแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ และระบุวา ไมเพียงพอ จํานวน 3 ราย  

(รอยละ 3.5) ทั้งนี้ ผูใหสัมภาษณไมไดเสนอแนะวาควรเพ่ิมเติมมาตรการแตอยางใด 
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เมื่อสอบถามเร่ืองความวิตกกังวลที่มีตอโครงการของผูใหสัมภาษณ พบวา มีความวิตก

กังวลในระดับปานกลาง จํานวน 32 ราย (รอยละ 37.2) รองลงมาคือ ไมวิตกกังวล จํานวน 20 ราย (รอยละ 23.3) 

วิตกกังวลเล็กนอย จํานวน 18 ราย (รอยละ 20.9) และวิตกกังวลมาก จํานวน 16 ราย (รอยละ 18.6) 

ความคิดเห็นตอภาพรวมของรางมาตรการฯ : กลุมครัวเรือนในพื้นที่ NEF ≥ 40 แสดง

ความคิดเห็นตอรางมาตรการฯ วามีความเหมาะสมเพียงพอ จํานวน 75 ราย (รอยละ 87.2) ไมเพียงพอ จํานวน 11 ราย 

(รอยละ 12.8) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.6-34 และรูปที่ 4.6-24 

ตารางที่ 4.6-34 ความคิดเห็นตอภาพรวมของรางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ

ในระยะกอสรางและระยะดําเนินการของผูใหสัมภาษณกลุมครัวเรือนพื้นที่ NEF ≥ 40 

ความคิดเห็น จํานวน (ราย) รอยละ 

เพียงพอ 75 87.2 

ไมเพียงพอ 11 12.8 

รวม 75 100.0 

ตารางที่ 4.6-33 ความคิดเห็นตอรางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการในระยะ

ดําเนินการของผูใหสัมภาษณกลุมครัวเรือน พื้นที่ NEF ≥ 40 

รางมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ 
ไมแสดง 

ความคิดเห็น 
รวม 

จํานวน 
(ราย) 

รอยละ 
จํานวน 
(ราย) 

รอยละ 
จํานวน 
(ราย) 

รอยละ 
จํานวน 
(ราย) 

รอยละ 

1. เสียง และความสั่นสะเทือน 74 86.0 2 2.3 10 11.6 86 100.0 

2. คุณภาพอากาศ (ไอเสียและ
สารอินทรียระเหย) 

75 87.2 3 3.5 8 9.3 86 100.0 

3. คุณภาพน้ําผิวดิน/นํ้าทะเล/
นิเวศวิทยาทางน้ํา 

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. การคมนาคมขนสง 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. การโยกยาย 

และการทดแทนทรัพยสิน 

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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รูปที่ 4.6-24 ความคิดเห็นตอภาพรวมของรางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 

ในระยะกอสรางและระยะดําเนินการของผูใหสัมภาษณกลุมครัวเรือน พื้นที่ NEF ≥ 40 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ : ผูใหสัมภาษณมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอการ

ดําเนินโครงการการกอสรางทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา ดังนี้ 

 ดูแลเรื่องจราจรทางถนน/จราจรขัดของ ปองกันจัดการเสียงรบกวนตลอดระยะดําเนิน

โครงการ 

 แกปญหาเรื่องฝุนละอองในระยะยาวตองการใหชวยเหลือประชาชนที่ไมมีโฉนด อาศัย

อยูในพื้นที่ริมคลองและพื้นที่วัด  

 ควรมีการประชาสัมพันธหลายชองทาง เชน ควรสงเอกสารทางไปรษณียมาที่บาน

ประชาชน เพราะหนวยงานทองถ่ิน เชน อบต. เทศบาล แจงขาวสารลาชา ไมทั่วถึง 

 ควรชี้แจงรายละเอียดโครงการอยางละเอียดกวานี้ โดยเฉพาะเร่ืองผลกระทบดานเสียง

ตอชุมชน การชดเชย ระยะเวลาการชดเชย ควรอธิบายอยางชัดเจนและเขาใจงาย 

(ควรใชภาษาที่ชาวบานทั่วไปเขาใจงายๆ) 

 ปองกันความปลอดภยัตลอดระยะดําเนินโครงการ 

 ทําโครงการอะไรก็ได โดยไมใหชาวบานเดือดรอน  

 นอกจากติดตั้งวัสดุปองกันเสียงดังแลว ตองการใหโครงการชวยเหลือประชาชนที่ตอง

ไดรับผลกระทบจากการสรางทางขึ้นลงของสนามบิน ชุมชนที่ไมไดโยกยายออก ใหได 

มีอาชีพการงานทําในสนามบินนานาชาติอูตะเภาเปนอันดับแรก กอนจะรับคนนอกพื้นที่

เขาทํางาน 

 มอบทุนการศึกษาใหเด็กในพื้นที่ มีจุดออกกําลังกายในพื้นที่ 

 ตองการทราบขอมูลเพ่ิมเติม เชน ที่อยูอาศัย หรือสิทธิประโยชนของคนในพื้นที ่

(2) กลุมครัวเรือนในพื้นที่ NEF 30 - 40  

การสํารวจขอมูลดานเศรษฐกิจสังคมของกลุมครัวเรือนในพื้นที่ NEF 30 – 40 จํานวน  

354 ราย สามารถแสดงตําแหนงการสํารวจไดดังรูปที่ 4.6-25 รายละเอียดตารางสรุปผลการสํารวจขอมูลดาน

เศรษฐกิจ-สังคมดวยแบบสอบถามกลุมครวัเรือนในพ้ืนที่ NEF 30 – 40 แสดงดังภาคผนวก 3–10  

เพียงพอ … 

ไมเพียงพอ … 
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ที่มา : จัดทําโดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด, พ.ศ. 2564 

รูปที่ 4.6-25 ตําแหนงการเก็บตัวอยางกลุมครัวเรือน พื้นที่ NEF 30 - 40 จํานวน 354 ตัวอยาง  
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สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูใหขอมูล 

ผูใหขอมูลเปนเพศหญิง จํานวน 205 ราย (รอยละ 57.9) และเปนเพศชาย จํานวน 149 

ราย (รอยละ 42.1) ชวงอายุของผูใหขอมูล พบวา มีชวงอายุ 41 - 50 ป จํานวน 114 ราย (รอยละ 32.2) รองลงมา 

คือ ชวงอายุ 51 - 60 ป จํานวน 78 ราย (รอยละ 22.0) อายุมากกวา 60 ป จํานวน 76 ราย (รอยละ 21.5) ชวงอายุ 

31 - 40 ป จํานวน 70 ราย (รอยละ 19.8) ชวงอายุ 21 - 30 ป จํานวน 13 ราย (รอยละ 3.7) และชวงอายุ 18 - 20 ป 

จํานวน 3 ราย (รอยละ 0.8) โดยนับถือศาสนาพุทธ จํานวน 353 ราย (รอยละ 99.7) และศาสนาคริสต จํานวน 1 ราย 

(รอยละ 0.3)  

ผูใหขอมูลมีสถานภาพเปนหัวหนาครัวเรอืน จํานวน 216 ราย (รอยละ 61.0) รองลงมาคือ  

คูสมรส จํานวน 94 ราย (รอยละ 26.6) เปนบิดา/มารดา จํานวน 20 ราย (รอยละ 5.6) เปนบุตร/ธิดา จํานวน 13 ราย 

(รอยละ 3.7) เปนญาติ/ผูอาศัย จํานวน 5 ราย (รอยละ 1.4) เปนเขย/สะใภ จํานวน 4 ราย (รอยละ 1.1) และลูกจาง

พนักงาน จํานวน 2 ราย (รอยละ 0.6) โดยสถานภาพอื่นๆ ที่ไมใชหัวหนาครัวเรือนนั้น เปนผูที่ไดรับมอบหมายจาก

หัวหนาครัวเรอืนในการใหขอมูลแลว  

ระดับการศึกษาสูงสุดของผูใหขอมูล พบวา จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน  

129 ราย (รอยละ 36.4) รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 74 ราย (รอยละ 20.9) ระดับอนุปริญญา/

ปวส. จํานวน 53 ราย (รอยละ 15.0) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จํานวน 46 ราย (รอยละ 13.0) ระดับ

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา จํานวน 38 ราย (รอยละ 10.7) ระดับสูงกวาปรญิญาตรี จํานวน 10 ราย (รอยละ 2.8) ไมได

เขารับการศึกษา จํานวน 3 ราย (รอยละ 0.9) และกําลังศึกษา จํานวน 1 ราย (รอยละ 0.3)  

อาชีพหลักของผูใหขอมูล พบวา รับจางทั่วไป จํานวน 93 ราย (รอยละ 26.3) รองลงมา

คือ ขาราชการบํานาญ/ไมไดประกอบอาชีพ/แมบาน จํานวน 90 ราย (รอยละ 25.4) พนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 

73 ราย (รอยละ 20.6) คาขาย จํานวน 44 ราย (รอยละ 12.4) ธุรกิจสวนตัว จํานวน 24 คน (รอยละ 6.8) ขาราชการ/

พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 20 ราย (รอยละ 5.6) ไมระบุอาชีพ จํานวน 6 ราย (รอยละ 1.7) และเกษตรกรรม 

จํานวน 4 ราย (รอยละ 1.1)  

ภูมิลําเนาเดิมของผูใหขอมูล พบวา เปนผูที่มีภูมิลําเนาอยูที่นี่และตําบลนี้ตั้งแตเกิด 

จํานวน 198 ราย (รอยละ 55.9) ยายมาจากที่ อ่ืน จํานวน 155 ราย (รอยละ 43.8) และไมระบุ  จํานวน  

1 ราย (รอยละ 0.3) โดยผูที่ยายมาจากพ้ืนที่อ่ืนมีระยะเวลาที่เขามาอาศัยอยูในพื้นที่เปนเวลามากกวา 20 ป จํานวน  

41 ราย (รอยละ 26.5) รองลงมาคือ เปนเวลา 5 - 10 ป จํานวน 35 ราย (รอยละ 22.6) นอยกวา 5 ป จํานวน  

31 ราย (รอยละ 20.0) เปนเวลา 16 - 20 ป จํานวน 24 ราย (รอยละ 15.5) เปนเวลา 11 - 15 ป จํานวน 23 ราย  

(รอยละ 14.8) และไมระบุระยะเวลา จํานวน 1 ราย (รอยละ 0.6) ซึ่งเหตุผลที่เขามาอยูอาศัยหรือประกอบอาชีพที่นี่ 

(ผูใหขอมูลสามารถตอบมากกวา 1 ขอในประเด็นนี้) เนื่องจากเปลี่ยนอาชีพหรือหางานทํา จํานวน 67 ราย  

(รอยละ 41.4) รองลงมาคือ ติดตามครอบครัวหรือแตงงานกับคนที่นี่ จํานวน 59 ราย (รอยละ 36.4) ที่อยูอาศัย 

มีสาธารณูปโภคครบครัน จํานวน 17 ราย (รอยละ 10.5) ที่อยูอาศัยมีใหเลือกหลายระดับราคา จํานวน 7 ราย  

(รอยละ 4.3) ที่อยูอาศัยมีใหเลือกหลายประเภทและยายมารับราชการ จํานวน 5 ราย (รอยละ 3.1) ในสัดสวน 

ที่เทากัน และเสนทางคมนาคมสะดวกสบาย จํานวน 2 ราย (รอยละ 1.2) 

เมื่อสอบถามขอมูลเก่ียวกับการยายที่อยูอาศัย พบวา ผูใหขอมูลสวนใหญไมคิดจะยายไป

อยูที่อ่ืน จํานวน 303 ราย (รอยละ 85.6) โดยสาเหตุที่ไมคิดจะยายไปที่อื่น เชน เปนบานเกิด และมีครอบครัวอยูที่นี่ 
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เปนตน รองลงมาคือ ยังไมแนใจ จํานวน 42 ราย (รอยละ 11.9) โดยสาเหตุที่ไมแนใจวาจะยายไปอยูที่อ่ืนหรือไม

เพราะข้ึนอยูกับสภาพเศรษฐกิจ และคิดจะยายไปที่อ่ืน จํานวน 9 ราย (รอยละ 2.5) โดยสาเหตุที่คิดจะยายไปที่อ่ืน

เพราะจะยายบานไปอยูตางจังหวัด  

สวนที่ 2 ขอมูลดานที่อยูอาศัย/อาคาร 

ผูใหขอมูลสวนใหญมีกรรมสิทธิ์การเปนเจาของบานและอาคาร จํานวน 302 ราย  

(รอยละ 85.3) รองลงมาคือ เปนของพอแม/ญาติพี่นอง จํานวน 25 ราย (รอยละ 7.1) เชา (ที่ดินใหเชา/อาคารใหเชา/

หองเชา) จํานวน 24 ราย (รอยละ 6.8) เปนของนายจาง จํานวน 2 ราย (รอยละ 0.6) และไมประสงคใหขอมูล จํานวน 

1 ราย (รอยละ 0.3) โดยเอกสารสิทธิ์เปนโฉนดที่ดิน จํานวน 329 ราย (รอยละ 93.0) ไมระบุเอกสารสิทธิ์ จํานวน  

21 ราย (รอยละ 5.9) และอื่นๆ จํานวน 4 ราย (รอยละ 1.1) 

ลักษณะการอยูอาศัยในบานและอาคาร พบวา สวนใหญเปนเจาของที่อาศัยในบานและ

อาคาร จํานวน 306 ราย (รอยละ 86.4) รองลงมาคือ เปนผูอยูอาศัย จํานวน 43 ราย (รอยละ 12.1) เปนผูดูแล

กิจการ/พนักงาน จํานวน 3 ราย (รอยละ 0.9) และไมประสงคใหขอมูล จํานวน 2 ราย (รอยละ 0.6) ซึ่งประเภทที่อยู

อาศัยสวนใหญเปนบานเดี่ยว จํานวน 331 ราย (รอยละ 93.5) รองลงมาคือ หองแถวหรือตึกแถวหรือทาวนเฮาส 

จํานวน 14 ราย (รอยละ 4.0) เปนรีสอรท จํานวน 5 ราย (รอยละ 1.4) เปนบานแฝด จํานวน 3 ราย (รอยละ 0.8) 

และไมระบุประเภท จํานวน 1 ราย (รอยละ 0.3) 

ระยะเวลาที่ที่อยูอาศัยกอสรางแลวเสร็จ พบวา ผูใหขอมูลไมระบุระยะเวลา จํานวน  

108 ราย (รอยละ 30.5) รองลงมาคือ ระยะเวลา 5 – 10 ป จํานวน 93 ราย (รอยละ 26.3) นอยกวา 5 ป จํานวน  

57 ราย (รอยละ 16.1) ระยะเวลา 11 – 15 ป จํานวน 46 ราย (รอยละ 13.0) ระยะเวลา 16 – 20 ป จํานวน 27 ราย 

(รอยละ 7.6) และมากกวา 20 ป จํานวน 23 ราย (รอยละ 6.5) ทั้งนี้ลักษณะที่อยูอาศัยจะเปนบานชั้นเดียว จํานวน  

328 ราย (รอยละ 92.7) รองลงมาคือ บานสองชั้น จํานวน 23 ราย (รอยละ 6.5) และมากกวาสองชั้น จํานวน 3 ราย 

(รอยละ 0.8)  

การใชประโยชนของบานและอาคาร พบวา เปนที่อยูอาศัยอยางเดียว จํานวน 328 ราย  

(รอยละ 92.7) และใชเปนที่อยูอาศัยและสถานประกอบการ จํานวน 26 ราย (รอยละ 7.3) 

สําหรับวัสดุของตัวบาน 3 ลําดับแรก พบวา ทําดวยคอนกรีตหรืออิฐหรือหิน จํานวน  

339 ราย (รอยละ 95.7) รองลงมาคือ เปนคร่ึงตึกครึ่งไม จํานวน 13 ราย (รอยละ 3.7) และทําจากยิบซั่มบอรดและไม 

จํานวน 1 ราย (รอยละ 0.3) ในสัดสวนที่เทากัน สําหรับวัสดุของหลังคา 3 ลําดับแรก พบวา ทํามาจากกระเบื้อง

คอนกรีต จํานวน 278 ราย (รอยละ 78.5) รองลงมาคือ กระเบื้องไฟเบอรซีเมนต จํานวน 64 ราย (รอยละ 18.1) 

เมทัลชีท จํานวน 11 ราย (รอยละ 3.1) และสังกะสี จํานวน 1 ราย (รอยละ 0.3) 

สวนที่ 3 ขอมูลสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน 

จํานวนสมาชิกที่อาศัยอยูจริงในครัวเรือน พบวา มีจํานวนสมาชิกที่อาศัยอยูจริง 

ในครัวเรือนเฉลี่ย 6 คน เปนผูมีรายไดเฉลี่ย 3 คน โดยสมาชิกที่อาศัยอยูจริงในครัวเรือนเปนวัยเด็ก (ต่ํากวา 15 ป) 

เฉลี่ย 1 คน คิดเปนรอยละ 4.6 (จํานวน 98 ราย) เปนวัยแรงงานเฉลี่ย 6 คน คิดเปนรอยละ 90.8 (จํานวน 1,916 ราย) 

และเปนวัยผูสูงอายุ (มากกวา 60 ป) เฉลี่ย 1 คน คิดเปนรอยละ 4.6 (จํานวน 96 ราย) 
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การประกอบอาชีพหลักซึ่งเปนแหลงรายไดหลักของครัวเรือน พบวา ผูใหขอมูลรับจาง

ทั่วไป จํานวน 93 ราย (รอยละ 26.3) รองลงมาคือ ไมไดประกอบอาชีพ/แมบาน จํานวน 90 ราย (รอยละ 25.4)  

เปนพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 73 ราย (รอยละ 20.6) คาขาย จํานวน 44 ราย (รอยละ 12.4) ธุรกิจสวนตัว 

จํานวน 24 ราย (รอยละ 6.8) เปนขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 20 ราย (รอยละ 5.7) ไมระบุอาชีพหลัก 

จํานวน 6 ราย (รอยละ 1.7) และทําเกษตรกรรม จํานวน 4 ราย (รอยละ 1.1)  

การประกอบอาชีพเสริมซึ่งเปนแหลงรายไดเสริมของครัวเรือน พบวา สวนใหญไมได

ประกอบอาชีพเสริม จํานวน 330 ราย (รอยละ 93.2)  สําหรับผูใหขอมูลที่มีรายไดเสริม จํานวน 24 ราย (รอยละ 6.8) 

ประกอบอาชีพรับจางทั่วไป ขายของออนไลน และเย็บผา เปนตน  

ผูใหขอมูลสวนใหญไมมีปญหาในการประกอบอาชีพ จํานวน 288 ราย (รอยละ 81.4) 

และมีปญหาในการประกอบอาชีพ จํานวน 66 ราย (รอยละ 18.6) โดยปญหาที่พบ คือ รายไดนอยลง เศรษฐกิจตกต่ํา 

ไมมีคนงาน และคาจางแรงงานแพงขึ้น  

รายไดรวมของครัวเรือนของผูใหขอมูล มีรายไดเฉลี่ย 42,663 บาทตอเดือน และมี

รายจายรวมของครัวเรือนเฉลี่ย 33,423 บาทตอเดือน ความเพียงพอของรายไดกับรายจายในครัวเรือนผูใหขอมูล 

ระบุวา เพียงพอและมีเหลือออม จํานวน 182 ราย (รอยละ 51.4) รองลงมาคือ ไมเพียงพอและตองกูยืม จํานวน  

59 ราย (รอยละ 16.7) เพียงพอแตไมมีเหลือออม จํานวน 51 ราย (รอยละ 14.4) ไมเพียงพอ แตไมมีหนี้สิน จํานวน  

50 ราย (รอยละ 14.1) และไมประสงคใหขอมูล จํานวน 12 ราย (รอยละ 3.4) ดานหนี้สินของครัวเรือนระบุวา ไมมีหนี้สิน 

จํานวน 295 ราย (รอยละ 83.3) และมีหนี้สิน จํานวน 59 ราย (รอยละ 16.7) โดยมีวัตถุประสงคของการกูยืม เพื่อ

ประกอบอาชีพ จํานวน 37 ราย (รอยละ 62.7) รองลงมาคือ เพื่อเปนคาใชจายในครัวเรือน จํานวน 15 ราย (รอยละ 25.4) 

เพื่อการศึกษา จํานวน 4 ราย (รอยละ 6.8) เพ่ือสราง/ซอมแซมที่อยู จํานวน 2 ราย (รอยละ 3.4) และเพื่อรักษาพยาบาล 

จํานวน 1 ราย (รอยละ 1.7) 

สวนที่ 4 ขอมูลดานสภาพสังคม และสภาพแวดลอมปจจุบัน 

ประเด็นดานสังคม : จากผูใหขอมูล จํานวน 316 ราย พบวาประเด็นดานสังคมที่ผูให

ขอมูลแสดงความเห็นวาในพื้นที่ชุมชนไดรับผลกระทบ 3 อันดับแรก ไดแก ประเด็นการวางงาน/ตกงาน (รอยละ 11.6) 

โดยไดรับผลกระทบระดับปานกลาง (รอยละ 4.8) ระดับนอยที่สุด (รอยละ 3.1) ระดับนอย (รอยละ 2.8) และระดับมาก 

(รอยละ 0.9) รองลงมาคือ ไดรับผลกระทบเรื่องการเพ่ิมของคนตางถ่ินเขามาในพื้นที่ (รอยละ 11.0) ไดรบัผลกระทบระดับ

ปานกลาง (รอยละ 5.1) ระดับมาก (รอยละ 3.6) ระดับนอย (รอยละ 2.0) และระดับนอยที่สุด (รอยละ 0.3) สวนผลกระทบ

เรื่องการใหบริการระบบไฟฟา (รอยละ 10.7) ไดรับผลกระทบระดับนอย (รอยละ 5.1) ระดับนอยที่สุด (รอยละ 4.8) และ

ระดับปานกลาง (รอยละ 0.8) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.6-35 
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ตารางที่ 4.6-35 ขอมูลงผลกระทบสภาพสังคมในปจจุบันในพื้นที่ชุมชนของผูใหขอมูลกลุมครัวเรือนในพื้นที่ 

NEF 30 - 40 

ประเด็นดานสังคม 

ไมไดรับ

ผลกระทบ 

(รอยละ) 

ไดรับ

ผลกระทบ 

(รอยละ) 

ระดับของผลกระทบ (รอยละ) 

นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

การใหบริการระบบสาธารณูปโภค        

- ไฟฟา 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 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน        

- ปญหายาเสพติด 90.7 9.3 4.0 4.2 1.1 0.0 0.0 

- การประทุษรายตอทรัพย อาทิ ลักขโมย 94.9 5.1 2.8 2.3 0.0 0.0 0.0 

- การประทุษรายตอรางกาย อาทิ ทะเลาะวิวาท 99.2 0.8 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 

ความแออัดในชุมชน/ความพอใจตอที่อยูในปจจุบัน 98.9 1.1 0.3 0.8 0.0 0.0 0.0 

ความสัมพันธและความผูกพนักันในชุมชน 90.4 9.6 0.3 3.7 4.8 0.8 0.0 

การวางงาน/ตกงาน 88.4 11.6 3.1 2.8 4.8 0.9 0.0 

การเพิ่มของคนตางถิ่นเขามาในพื้นที ่ 89.0 11.0 0.3 2.0 5.1 3.6 0.0 

นอกจากนี้ ผูใหขอมูลระบุวาชุมชนมีความสามัคคีชวยเหลือเก้ือกูลกันอยูในระดับปานกลาง 

จํานวน 241 ราย (รอยละ 68.1) ระดับมาก จํานวน 72 ราย (รอยละ 20.4) ระดับนอย จํานวน 32 ราย (รอยละ 9.0) 

ไมมีความสามัคคีเลย และไมประสงคใหขอมูล จํานวน 5 ราย (รอยละ 1.4) ในสัดสวนที่เทากัน สวนเรื่องกิจกรรม

สําคัญตามประเพณี การชวยเหลือกิจกรรมสาธารณประโยชนนั้น เปนตน ผูใหขอมูลระบุวาเคยเขารวมกิจกรรมเปน

ประจํา จํานวน 309 ราย (รอยละ 87.3) รองลงมาคือ เปนครั้งคราว จํานวน 24 ราย (รอยละ 6.8) นานๆ ครั้ง จํานวน 

16 ราย (รอยละ 4.5) และไมประสงคใหขอมูล จํานวน 5 ราย (รอยละ 1.4) รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก 3–10   

ประเด็นดานสิ่งแวดลอม : ปจจุบันผูใหขอมูลไดรับผลกระทบจากปญหาความเดือดรอน/

เหตุรําคาญจากสภาพแวดลอม 3 อันดับแรก ไดแก สภาพการจราจร (รอยละ 21.8) รองลงมาคือ ฝุนละออง/ 

เขมาควัน (รอยละ 20.6) และเสียงดังรบกวน (รอยละ 13.0) ทั้งนี้มีรายละเอียดของแตละปญหา รายละเอียดแสดงดัง

ตารางที่ 4.6-36 ดังนี้ 

-  เสียงดังรบกวน ไดรับผลกระทบ จํานวน 46 ราย (รอยละ 13.0) โดยไดรับผลกระทบ 

ระดับนอย จํานวน 27 ราย (รอยละ 7.6) ระดับปานกลาง จํานวน 14 ราย (รอยละ 4.0) ระดับมาก จํานวน 4 ราย  

(รอยละ 1.1) และระดับนอยที่สุด จํานวน 1 ราย (รอยละ 0.3) สาเหตุของปญหาเสียงดังรบกวน มาจากการจราจร/

ยานพาหนะ จํานวน 41 ราย (รอยละ 89.1) ไมประสงคใหขอมูล จํานวน 3 ราย (รอยละ 6.5) และการกอสราง 

จํานวน 2 ราย (รอยละ 4.3)  

-  ปญหาฝุนละออง/เขมาควัน ไดรับผลกระทบ จํานวน 73 ราย (รอยละ 20.6) โดยไดรับ

ผลกระทบระดับปานกลาง จํานวน 31 ราย (รอยละ 8.8) ระดับนอย จํานวน 25 ราย (รอยละ 7.1) ระดับมาก จํานวน  

13 ราย (รอยละ 3.7) และระดับนอยที่สุดและมากที่สุด จํานวน 2 ราย (รอยละ 0.5) ในสัดสวนที่เทากัน สาเหตุของ

ปญหาฝุนละออง/เขมาควัน มาจากการจราจร/ยานพาหนะ จํานวน 64 ราย (รอยละ 87.7) รองลงมาคือ มาจาก 

ไอเสียจากยานพาหนะ จํานวน 7 ราย (รอยละ 9.6.3) และไมประสงคใหขอมูล จํานวน 2 ราย (รอยละ 2.7)  
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-  ปญหาขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูล ไดรับผลกระทบ จํานวน 18 ราย (รอยละ 5.1) โดยไดรับ

ผลกระทบระดับนอย จํานวน 12 ราย (รอยละ 3.4) ระดับปานกลาง จํานวน 5 ราย (รอยละ 1.4) และระดับนอยท่ีสุด 

จํานวน 1 ราย (รอยละ 0.3) สาเหตุของปญหาขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูล มาจากขยะตกคาง/ไมมาจัดเก็บ จํานวน 18 ราย  

(รอยละ 100.0) 

-  ปญหาน้ําเนาเสีย ทั้งหมดไมไดรบัผลกระทบ จํานวน 354 ราย (รอยละ 100.0)  

-  ปญหาการระบายน้ํา/น้ําทวมขัง ไดรับผลกระทบ จํานวน 10 ราย (รอยละ 2.8) โดยไดรับ

ผลกระทบระดับนอยและระดับนอยที่สุด จํานวน 5 ราย (รอยละ 1.4) ในสัดสวนที่เทากัน สาเหตุของปญหาการระบายน้ํา/

น้ําทวมขัง มาจากไมมีทางระบายน้ํา จํานวน 7 ราย (รอยละ 70.0) และมาจากฝนตกหนัก จํานวน 3 ราย (รอยละ 30.0)  

-  ปญหาสภาพการจราจร ไดรับผลกระทบ จํานวน 77 ราย (รอยละ 21.8) โดยไดรับ

ผลกระทบระดับ ปานกลาง จํานวน 42 ราย (รอยละ 11.9) ระดับมาก จํานวน 17 ราย (รอยละ 4.8) ระดับนอย จํานวน 

12 ราย (รอยละ 3.4) ระดับนอยที่สุด จํานวน 5 ราย (รอยละ 1.4) และระดับมากที่สุด จํานวน 1 ราย (รอยละ 0.3) 

สาเหตุของปญหาสภาพการจราจร มาจากปริมาณยานพาหนะหนาแนน จํานวน 49 ราย (รอยละ 63.6) รองลงมาคือ 

สภาพถนนไมดี จํานวน 17 ราย (รอยละ 22.1) ไมเคารพกฎจราจร จํานวน 8 ราย (รอยละ 10.4) และไมประสงคใหขอมูล

จํานวน 3 ราย (รอยละ 3.9) 

-  ปญหากลิ่นเหม็น ทั้งหมดไมไดรับผลกระทบ จํานวน 354 ราย (รอยละ 100.0)  

-  ปญหาขาดแคลนน้ําดื่ม - น้ําใช ทั้งหมดไมไดรับผลกระทบ จํานวน 354 ราย (รอยละ 100.0)  

-  ปญหาแรงสั่นสะเทือน ไดรับผลกระทบ จํานวน 3 ราย (รอยละ 0.9) โดยไดรับ

ผลกระทบระดับนอย จํานวน 2 ราย (รอยละ 0.6) และระดับปานกลาง จํานวน 1 ราย (รอยละ 0.3) สาเหตุของ

ปญหาแรงสั่นสะเทือน มาจากการกอสราง จํานวน 2 ราย (รอยละ 66.7) และการจราจร/ยานพาหนะ จํานวน 1 ราย  

(รอยละ 33.3) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.6-36 

ตารางที่ 4.6-36 ขอมูลปญหาความเดือดรอน/เหตุรําคาญจากสภาพแวดลอมปจจุบันของผูใหขอมูลกลุมครัวเรือน

ในพื้นที่ NEF 30 - 40 

ประเด็นดานส่ิงแวดลอม 

ไมไดรับ

ผลกระทบ

(รอยละ) 

ไดรับ

ผลกระทบ

(รอยละ) 

ระดับผลกระทบ (รอยละ) 

นอยที่สุด นอย 
ปาน

กลาง 
มาก มากที่สุด 

1) เสียงดังรบกวน 87.0 13.0 0.3 7.6 4.0 1.1 0.0 

2) ฝุนละออง/เขมาควัน 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) น้ําเนาเสีย 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

5) การระบายน้ํา/นํ้าทวมขัง 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) ขาดแคลนน้ําดื่ม - น้ําใช 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 
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จํานวนยานพาหนะในครัวเรอืนของผูใหขอมูล ระบุวา มีรถจักรยานยนต จํานวน 492 ราย 

(รอยละ 57.0) รองลงมาคือ รถยนต 4 ลอ จํานวน 371 ราย (รอยละ 43.0) โดยทางหลวงที่ผูใหขอมูลใชในการ

เดินทางเปนประจํา คือ ถนนสุขุมวิท (บริเวณดานหนาสนามบินนานาชาติอูตะเภา) จํานวน 151 ราย (รอยละ 31.3) 

รองลงมาคือ ไมประสงคใหขอมูล จํานวน 110 ราย (รอยละ 22.8) ทางหลวงหมายเลข 331 สายสัตหีบ – เขาหินซอน 

จํานวน 85 ราย (รอยละ 17.6) ทางหลวงหมายเลข 332 สายสัตหีบ – สํานักทอน จํานวน 77 ราย (รอยละ 16.0) 

ทางหลวงหมายเลข 3126 ตอนทางเขาสนามบินนานาชาติอูตะเภา – ทาเรือจุกเสม็ด จํานวน 34 ราย (รอยละ 7.1) 

และถนนพลา จํานวน 25 ราย (รอยละ 5.2) โดยมีวัตถุประสงคในการเดินทาง 3 อันดับแรก คือ ทํางาน จํานวน  

200 ราย (รอยละ 53.1) รองลงมาคือ ติดตอธุรกิจ จํานวน 109 ราย (รอยละ 28.9) และคาขาย จํานวน 49 ราย 

(รอยละ 13.0) ตามลําดับ 

เมื่อสอบถามถึงผลกระทบในการเดินทางบริเวณโดยรอบสนามบินนานาชาติอูตะเภา  

ผูใหขอมูลระบุวา ไมไดรับผลกระทบ จํานวน 340 ราย (รอยละ 96.0) รองลงมาคือ ไดรับผลกระทบเล็กนอย จํานวน  

8 ราย (รอยละ 2.3) และไดรับผลกระทบปานกลาง จํานวน 6 ราย (รอยละ 1.7) โดยไดรับผลกระทบที่สาํคัญ 3 อันดับ

แรก คือ การเดินทางสัญจรไมสะดวก จํานวน 5 ราย (รอยละ 35.7) รองลงมาคือ การจราจรติดขัดมากที่สุด จํานวน  

4 ราย (รอยละ 28.6) และการเขาใชบริการสนามบินไมสะดวก จํานวน 3 ราย (รอยละ 21.4) ตามลําดับ เมื่อสอบถาม

ถึงการเดินทางไปใชบริการสนามบินนานาชาติอูตะเภา ผูใหขอมูลระบุวาไมเคยไปใชบริการสนามบิน จํานวน 289 ราย  

(รอยละ 81.6) และเคยเดนิทางไปใชบรกิาร จํานวน 65 ราย (รอยละ 18.4) รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก 3–10 

สวนที่ 5 ขอมูลดานสาธารณสุข 

ดานสาธารณสุขในพื้นที่ผูใหขอมูลระบุวา สมาชิกในครัวเรือนของผูใหขอมูลไมเคยเจ็บปวย 

จํานวน 246 ราย (รอยละ 69.5) สมาชิกในครัวเรือนมีประวัติเจ็บปวย จํานวน 108 ราย (รอยละ 30.5) โดยโรคที่พบ

เจ็บปวยมากที่สุด 3 ลําดับแรก คือ โรคหวัดหรือเก่ียวกับระบบทางเดินหายใจ จํานวน 104 ราย (รอยละ 61.9) โรคอื่นๆ 

เชน หัวใจ ไต ความดัน ไขมันในเสนเลือด เบาหวาน เกาท เปนตน จํานวน 36 ราย (รอยละ 21.4) และโรคเก่ียวกับระบบ

ทางเดินอาหาร จํานวน 11 ราย (รอยละ 6.5)  

สําหรับการใหบริการดานสาธารณสุขในพื้นที่ผูใหขอมูลระบุวา สมาชิกในครัวเรือนเกิดการ

เจ็บปวย (สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ) คือ รักษาที่โรงพยาบาลของรัฐจํานวน 283 ราย (รอยละ 72.4) รองลงมาคือ 

รักษาที่โรงพยาบาลเอกชน จํานวน 56 ราย (รอยละ 14.3) ซื้อยากินเอง จํานวน 46 ราย (รอยละ 11.8) และปลอยให

หายเอง จํานวน 6 ราย (รอยละ 1.5)  

โดยในรอบปที่ผานมาถึงปจจุบัน พบวา สมาชิกในครัวเรือนของผูใหขอมูลทั้งหมดไมมี

ปญหาสุขภาพจิต จํานวน 340 ราย (รอยละ 100.0)  

ปญหาการไดยิน พบวา สมาชิกในครัวเรือนของผูใหขอมูลไมมีปญหาการไดยิน จํานวน  

347 ราย (รอยละ 98.0) และสมาชิกในครวัเรือนมีปญหาดานการไดยิน จํานวน 7 ราย (รอยละ 2.0) โดยปญหาการได

ยินเกิดจาก 3 ลําดับแรกที่สําคัญ คือ เกิดจากอายุ จํานวน 4 ราย (รอยละ 57.1) รองลงมาคือ ปญหาสุขภาพ จํานวน 

2 ราย (รอยละ 28.6) และไมทราบสาเหตุ จํานวน 1 ราย (รอยละ 14.3)  

การใหบริการดานสาธารณสุขในพ้ืนที่ ผูใหขอมูลสวนใหญระบุวา ไมพบปญหาในการ

ใหบริการ จํานวน 310 ราย (รอยละ 87.6) มีพบปญหาในการใหบริการบาง จํานวน 44 ราย (รอยละ 12.4) ซึ่งมีสาเหตุ
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ของปญหา คอื บุคลากรเจาหนาที่ไมเพียงพอ จํานวน 27 ราย (รอยละ 60.0) มีผูรับบริการจํานวนมาก จํานวน 16 ราย 

(รอยละ 35.6) และสถานบรกิารสุขภาพอยูไกลและมีคาใชจายสูง จํานวน 1 ราย (รอยละ 2.2) ในสัดสวนที่เทากัน  

กิจกรรมปองกันควบคุมโรค และกิจกรรมสงเสริมสุขภาพในชุมชนผูใหขอมูลระบุวา มี

กิจกรรม เชน กิจกรรมปองกันยุงลาย ตรวจสุขภาพ เตนแอโรบิก เปนตน จํานวน 336 ราย (รอยละ 94.9)  

มีเพียงจํานวน 18 ราย (รอยละ 5.1) ที่ระบุวา ไมมีกิจกรรม เมื่อสอบถามถึงการเขารวมกิจกรรมของผูใหขอมูล ระบุวา

ไดเขารวมกิจกรรม จํานวน 217 ราย (รอยละ 61.3) และไมไดเขารวมกิจกรรม จํานวน 137 ราย (รอยละ 38.7) 

รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก 3–10   

สวนที่ 6 ขอมูลดานอบุัติเหตุ อุบัติภัย และความปลอดภัยสาธารณะ  

ประสบการณการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย ผูใหขอมูลทั้งหมดไมเคยมีประสบการณ จํานวน  

354 ราย (รอยละ 100.0) รวมถึงการรวมฝกซอม การจัดการเหตุฉุกเฉินรวมกับหนวยงานทองถ่ิน พบวา ผูใหขอมูล 

ไมเคยรวมฝกซอม จํานวน 354 ราย (รอยละ 100.0) และไมทราบวิธีการแจงเหตุฉุกเฉิน กรณีเกิดอุบัติเหตุทางการบิน 

จํานวน 354 ราย (รอยละ 100.0) รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก 3–10 

สวนที่ 7 ขอมูลดานอนามัยสิ่งแวดลอม 

แหลงน้ําที่ใชเพื่อการบริโภคมาจากซื้อน้ําบรรจุขวดถัง จํานวน 292 ราย (รอยละ 82.5) 

น้ําประปาผานเครื่องกรองน้ํา จํานวน 46 ราย (รอยละ 13.0) และน้ําจากตูหยอดเหรียญ จํานวน 16 ราย (รอยละ 4.5) 

โดยปริมาณและคุณภาพน้ําที่ใชเพื่อการบริโภคทั้งหมดพบวา ไมมีปญหา จํานวน 354 ราย (รอยละ 100.0)  

แหลงน้ําที่ใชเพื่อการอุปโภคมาจากน้ําประปา จํานวน 354 ราย (รอยละ 100.0) โดย

ปริมาณและคุณภาพน้ําที่ใชเพื่อการอุปโภคสวนใหญไมมีปญหา จํานวน 316 ราย (รอยละ 89.3) และมีปญหา จํานวน 

38 ราย (รอยละ 10.7) โดยปญหาที่พบ คือ น้ําไหลออน น้ํามีตะกอนขุน  

ดานคุณภาพอากาศผูใหขอมูลทั้งหมด ระบุวา ไมมีปญหา จํานวน 354 ราย (รอยละ 100.0)  

การจัดการน้ําเสียจากการใชน้ําของครัวเรือนผูใหขอมูลทั้งหมดจะระบายน้ําเสียลงราง

หรือทอระบายน้ําสาธารณะ จํานวน 354 ราย (รอยละ 100.0)  

การจัดการน้ําเสียจากสวมของครัวเรือนผูใหขอมูลทําการติดตั้งบอเกรอะ บอซึม ลงดิน 

จํานวน 354 ราย (รอยละ 100.0)  

การกําจัดขยะมูลฝอยของครัวเรือนผูใหขอมูลทิ้งขยะมูลฝอยในภาชนะของอบต.หรือ

เทศบาลหรือสํานักงานเขต จํานวน 354 ราย (รอยละ 100.0)  

ความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมบริเวณที่อยูอาศัยผูใหขอมูลมีความพึงพอใจมาก จํานวน 

247 ราย (รอยละ 69.8) พึงพอใจปานกลาง จํานวน 103 ราย (รอยละ 29.1) และพีงพอใจนอย จํานวน 4 ราย  

(รอยละ 1.1) รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก 3–10 
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สวนที่ 8 การรับรูขอมูลขาวสารและการประชาสัมพันธ 

การรับรูขอมูลขาวสารโครงการ : ผูใหสัมภาษณเคยรับทราบขอมูลขาวสารของโครงการ 

จํานวน 297 ราย (รอยละ 83.9) โดยรบัทราบจากแหลงขอมูล 3 ลําดับแรก ไดแก เพ่ือนบานหรือคนรูจัก จํานวน 275 ราย 

(รอยละ 75.8) รองลงมาคือ ประธาน/คณะกรรมการชุมชน/ผูนําชุมชน จํานวน 45 ราย (รอยละ 12.4) และอินเตอรเน็ต/

เว็บไซตโครงการ จํานวน 17 ราย (รอยละ 4.7) สวนผูใหสัมภาษณที่เพิ่งทราบขอมูลโครงการจากการสัมภาษณครั้งนี้มี 

จํานวน 57 ราย (รอยละ 16.1) โดยผูใหสัมภาษณทั้งหมดเห็นวามีความจําเปนในการเผยแพรขอมูลขาวสาร/ประชาสัมพันธ

โครงการเพิ่มเติม จํานวน 354 ราย (รอยละ 100.0) 

ขอมูลขาวสารที่ผูใหสัมภาษณตองการทราบเพิ่มเติม : ผูใหสัมภาษณสามารถตอบได

มากกวา 1 ขอในประเด็นนี้ กลาวคือ ความกาวหนาในการศึกษาของโครงการ จํานวน 272 ราย (รอยละ 76.8) และกิจกรรม

การมีสวนรวมของประชาชน จํานวน 82 ราย (รอยละ 23.2)   

รูปแบบหรือวิธีการที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลโครงการ : สําหรับ

รูปแบบหรือวิธีการที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลโครงการ (ผูใหสัมภาษณสามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ 

ในประเด็นนี้) 3 ลําดับแรก คือ ผูใหสัมภาษณตองการใหสงเอกสารถึงบาน จํานวน 252 ราย (รอยละ 71.2) รองลงมาคือ  

จัดใหมีการจัดประชุม จํานวน 88 ราย (รอยละ 24.9) และใหแจงผานผูนําชุมชน จํานวน 14 ราย (รอยละ 3.9) 

ความคิดเห็นของผูใหสัมภาษณตอการพัฒนาโครงการ : กลุมครัวเรือนในพื้นที่ NEF 30 - 40  

ที่เห็นดวยกับภาพรวมทั้งโครงการ มีจํานวน 289 ราย (รอยละ 81.6) และไมแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ จํานวน  

65 ราย (รอยละ 18.4) เนื่องจากรายละเอียดของโครงการที่ไดรบัจากเจาหนาที่ที่เขาสัมภาษณยังไมชัดเจนในบางเรื่อง  

จึงยังไมสามารถแสดงความคิดเห็นได เบื้องตนมีความเห็นวามาตรการที่นําเสนอเพียงพอแลวแตยังขาดความเชื่อมั่นวา

จะสามารถทําไดตามมาตรการที่นําเสนอไวไดครบถวน แสดงดังรูปที่ 4.6-26 

 
รูปที่ 4.6-26 ความคิดเห็นตอการพัฒนาโครงการผูใหสัมภาษณกลุมครัวเรือน พื้นที่ NEF 30 – 40 

  

เห็นดวย 

รอยละ 81.6 (289 ราย) 

ไมแสดงความคิดเห็น … 
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สวนที่ 9 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอโครงการ  

ระยะกอสราง 

ความคิดเห็นตอผลกระทบในระยะกอสรางของโครงการ พบวา ผูใหสัมภาษณคาดวา 

จะไมไดรับผลกระทบ จํานวน 312 ราย (รอยละ 88.1) รองลงมาคือ ไดรับผลกระทบดานลบ จํานวน 19 ราย (รอยละ 5.4) 

ไมแนใจ จํานวน 14 ราย (รอยละ 4.0) ไมแสดงความคิดเห็น จํานวน 6 ราย (รอยละ 1.7) และไดรับผลกระทบ 

ทั้งดานบวกและดานลบ จํานวน 3 ราย (รอยละ 0.8)  

ทั้งนี้ผูใหสัมภาษณที่คาดวาจะไดรับผลกระทบจากโครงการในระยะกอสราง (ผูที่ตอบวา

ไดรับผลกระทบสามารถตอบไดมากกวา 1 ขอในประเด็นนี้) ไมแสดงความคิดเห็นใดๆ เก่ียวกับผลกระทบดานบวก 

สวนผลกระทบดานลบ ไดแก ดานสุขภาพ จํานวน 11 ราย (รอยละ 52.4) และดานสิ่งแวดลอม จํานวน 10 ราย  

(รอยละ 47.6) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.6-37 

ระยะดําเนินการ 

ความคิดเห็นตอผลกระทบในระยะดําเนินการของโครงการ พบวา ผูใหสัมภาษณคาดวา

จะไดรับผลกระทบดานบวก จํานวน 217 ราย (รอยละ 61.3) ไมไดรับผลกระทบ จํานวน 83 ราย (รอยละ 23.4) 

ไดรับผลกระทบทั้งดานบวกและดานลบ จํานวน 31 ราย (รอยละ 8.8) ไดรับผลกระทบดานลบ จํานวน 14 ราย  

(รอยละ 4.0) และไมแนใจ จํานวน 9 ราย (รอยละ 2.5)  

ทั้ งนี้ผู ใหสัมภาษณที่คาดวาจะไดรับผลกระทบจากโครงการในระยะดําเนินการ  

(ผูที่ตอบวาไดรับผลกระทบสามารถตอบไดมากกวา 1 ขอในประเด็นนี้) ระบุวาจะไดรับผลกระทบดานบวก ไดแก  

ดานเศรษฐกิจ จํานวน 233 ราย (รอยละ 94.0) ดานสังคม จํานวน 11 ราย (รอยละ 4.4) และดานสิ่งแวดลอม จํานวน  

4 ราย (รอยละ 1.6) สวนผลกระทบดานลบ ไดแก ดานสิ่งแวดลอม จํานวน 44 ราย (รอยละ 93.6) และดานสุขภาพ 

จํานวน 3 ราย (รอยละ 6.4) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.6-37 

ตารางที่ 4.6-37 ความคิดเหน็ตอโครงการในระยะกอสรางและระยะดําเนินการของกลุมครัวเรือน พื้นที่ NEF 30 - 40 

ประเด็นผลกระทบ 

ระยะกอสราง ระยะดําเนินการ 
ดานบวก ดานลบ ดานบวก ดานลบ 

จํานวน 
(ราย) 

รอยละ 
จํานวน 
(ราย) 

รอยละ 
จํานวน 
(ราย) 

รอยละ 
จํานวน 
(ราย) 

รอยละ 

1. ดานเศรษฐกิจ (ดานบวก เกิดการจาง

งาน การกระจายรายได ความเจริญ 

การคาขาย การสงเสริมการทองเท่ียว 

การลงทุน การขนสงทางเครื่องบิน การ

ประกอบอาชีพ มีรายไดสูงขึ้น การคา

ขายของชุมชนในพ้ืนที่การซื้อขายวัสดุ

กอสราง ภาษีบํารุงทองที่ ดานลบ 

สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในการสัญจรมากขึ้น 

การสูญเสียคาเชื้อเพลิงจากการจราจรที่

ติดขัดมากขึ้น) 

0 0.0 0 0.0 233 94.0 0 0.0 
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ตารางที่ 4.6-37 ความคิดเหน็ตอโครงการในระยะกอสรางและระยะดําเนินการของกลุมครัวเรือน พื้นที่ NEF 30 - 40 

ประเด็นผลกระทบ 

ระยะกอสราง ระยะดําเนินการ 
ดานบวก ดานลบ ดานบวก ดานลบ 

จํานวน 
(ราย) 

รอยละ 
จํานวน 
(ราย) 

รอยละ 
จํานวน 
(ราย) 

รอยละ 
จํานวน 
(ราย) 

รอยละ 

2. ดานสังคม (ดานบวก การทํางาน 

ในพ้ืนท่ี ความอบอุนในครอบครัว การ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม ประหยัดเวลา

ในการเดินทาง มีความปลอดภัยในการ

เดินทาง ดานลบ การเปลี่ยนแปลงวิถี

ชีวิต ความเปนอยู การเดินทางท่ีไม

สามารถใชถนนเดิมได แรงงานตางถิ่น

เขามาในพ้ืนท่ี ปญหาอาชญากรรม) 

0 0.0 0 0.0 11 4.4 0 0.0 

3.ดานส่ิงแวดลอม (ดานบวก การ

ปรับเปลี่ยน พื้นท่ีรกรางเดิมมาใช

ประโยชน การใชประโยชนที่ดิน 

การจราจร คมนาคมขนสง ประหยัด

พลังงาน ดานลบ น้ําเสีย น้ําทวม 

การจราจรติดขัด ฝุนละออง  

ถนนชํารุด การขนสงวัสดกุอสราง 

อุบัติเหตุจากการขนสงและจราจร 

ผลกระทบเรื่องเสียง ไอน้ํามัน  

การใชน้ํา ไฟฟา ขยะ ทัศนียภาพฯ) 

0 0.0 10 47.6 4 1.6 44 93.6 

4. ดานสุขภาพ (ดานบวก โอกาสทางการ

รักษาพยาบาลจากสถานพยาบาล 

ที่หลากหลาย ขึ้นจากความเจริญข 

องชุมชน ดานลบ การสูญเสียการไดยิน 

ความเครียด ความวิตกกังวล 

นอนไมหลับ ปวดหัว ภูมิแพ) 

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 

ความคิดเห็นตอรางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ  

ในระยะกอสรางและระยะดําเนินการ มีดังนี้ 

ระยะกอสราง 

ความคิดเห็นตอความเพียงพอของรางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  

จากผลกระทบที่สําคัญของโครงการในระยะกอสราง รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.6-38 โดยสรุปดังนี้ 

ผูใหสัมภาษณทั้งหมดระบุวารางมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแลว จํานวน 354 ราย  

(รอยละ 100) ทั้งเรื่องเสียงและความสั่นสะเทือน คุณภาพอากาศ (ฝุนละออง) คุณภาพน้ําผิวดิน/น้ําทะเล/นิเวศวิทยา 

ทางน้ํา นิเวศวิทยาทางบก การจัดการของเสีย การคมนาคมขนสง เศรษฐกิจและสังคม และการสาธารณสุข (สุขภาพ) 
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ตารางที่ 4.6-38 ความคิดเห็นตอรางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการในระยะ

กอสรางของผูใหสัมภาษณกลุมครัวเรือน พื้นที่ NEF 30 - 40 

รางมาตรการปองกันและแกไข

ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ 
ไมแสดง 

ความคิดเห็น 
รวม 

จํานวน 

(ราย) 
รอยละ 

จํานวน 

(ราย) 
รอยละ 

จํานวน 

(ราย) 
รอยละ 

จํานวน 

(ราย) 
รอยละ 

1. เสียง และความสั่นสะเทือน 354 100.0 0 0.0 0 0.0 354 100.0 

2. คุณภาพอากาศ (ฝุนละออง) 354 100.0 0 0.0 0 0.0 354 100.0 

3. คุณภาพน้ําผิวดิน/นํ้าทะเล/

นิเวศวิทยาทางน้ํา 

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. การคมนาคมขนสง 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 

ระยะดําเนินการ 

ประเด็นความคิดเห็นตอความเพียงพอของรางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม จากผลกระทบที่สําคัญของโครงการในระยะดําเนินการ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.6-39 โดยสรปุดังนี้ 

ผูใหสัมภาษณทั้งหมดระบุวารางมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแลว จํานวน 354 ราย  

(รอยละ 100) ทั้งเร่ืองเสียงและความสั่นสะเทือน คุณภาพอากาศ (ฝุนละออง) คุณภาพน้ําผิวดิน/น้ําทะเล/นิเวศวิทยา 

ทางน้ํา นิเวศวิทยาทางบก การจัดการของเสีย การคมนาคมขนสง เศรษฐกิจและสังคม การโยกยายและทดแทนทรัพยสิน 

และการสาธารณสุข (สุขภาพ) 

ตารางที่ 4.6-39 ความคิดเห็นตอรางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการในระยะ

ดําเนินการของผูใหสัมภาษณกลุมครัวเรือน พื้นที่ NEF 30 - 40 

รางมาตรการปองกันและแกไข

ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ 
ไมแสดง 

ความคิดเห็น 
รวม 

จํานวน 

(ราย) 
รอยละ 

จํานวน 

(ราย) 
รอยละ 

จํานวน 

(ราย) 
รอยละ 

จํานวน 

(ราย) 
รอยละ 

1. เสียง และความสั่นสะเทือน 354 100.0 0 0.0 0 0.0 354 100.0 

2. คุณภาพอากาศ (ไอเสียและ

สารอินทรียระเหย) 

354 100.0 0 0.0 0 0.0 354 100.0 

3. คุณภาพน้ําผิวดิน/นํ้าทะเล/

นิเวศวิทยาทางน้ํา 

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. การคมนาคมขนสง 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. การโยกยายและ 

การทดแทนทรัพยสิน 

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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เมื่อสอบถามเรื่องความวิตกกังวลที่มีตอโครงการของผูใหสัมภาษณ พบวา ไมมีความวิตก

กังวล จํานวน 303 ราย (รอยละ 85.6) รองลงมาคือ วิตกกังวลปานกลาง จํานวน 30 ราย (รอยละ 8.5) และวิตกกังวล

เล็กนอย จํานวน 21 ราย (รอยละ 5.9) 

ความคิดเห็นตอภาพรวมของรางมาตรการฯ : ผูใหสัมภาษณทั้งหมดมีความคิดเห็นวาใน

ภาพรวมตอรางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพในระยะกอสรางและระยะดําเนินการ  

วามีความครอบคลุมเพียงพอแลว จํานวน 354 ราย (รอยละ 100) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.6-40 และรูปที่ 4.6-27 

ตารางที่ 4.6-40 ความคิดเห็นตอภาพรวมของรางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ

ในระยะกอสรางและระยะดําเนนิการของผูใหสัมภาษณกลุมครัวเรือนพ้ืนที่ NEF 30 - 40 

ความคิดเห็น จํานวน (ราย) รอยละ 

เพียงพอ 354 100.0 

ไมเพียงพอ 0 0.0 

รวม 354 100.0 
 

 
รูปที่ 4.6-27 ความคิดเห็นตอภาพรวมของรางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ

ในระยะกอสรางและระยะดําเนินการของผูใหสัมภาษณกลุมครัวเรือน พื้นที่ NEF 30 - 40 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ : ผูใหสัมภาษณมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอการ

ดําเนินโครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา ดังนี้ 

- ขอใหดําเนินโครงการทั้งระยะกอสราง และระยะเปดดําเนินการ ดวยความระมัดระวัง 

เพ่ือปองกันปญหา และใหมีผลกระทบนอยที่สุด 

- แจงขาวสาร ความคืบหนาของโครงการใหประชาชนไดรับทราบอยางตอเนื่อง 

- มีการจัดการที่ดี เพ่ือประโยชนดานเศรษฐกิจ การคาขาย รายได คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

- ชวงการกอสรางตองการมีการจัดการที่ดี ไมใหเกิดปญหาตางๆ ได  

- มีการดูแลเรื่องเสียงดังจากเครื่องบินใหกับผูที่ไดรับผลกระทบ 

เพียงพอ

รอยละ 100.0 (354 ราย) 
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- มีการจัดประชุม พูดคุยกับชุมชนเปนประจํา สม่ําเสมอ 

- มีการทํางานที่มีมาตรฐานที่ดี ทั้งเครื่องจักร และบุคลากร 

- ใสใจชุมชน ใหชุมชนไดรับประโยชนจากการกอสรางสนามบิน 

- มีการจัดการพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากการกอสรางสนามบินเปนพิเศษ 

- ขอใสใจสิ่งแวดลอมเปนอยางมาก ไมใหไดรับผลกระทบ 

(3) กลุมครัวเรือนในพื้นที่ NEF < 30 ถึงขอบเขตพื้นท่ีศึกษา 

การสํารวจขอมูลดานเศรษฐกิจสังคมของกลุมครัวเรือนในพื้นที่ NEF < 30 ถึงขอบเขตพื้นที่

ศึกษา จํานวน 428 ราย สามารถแสดงตําแหนงการสํารวจไดดัง รูปที่ 4.6-28 รายละเอียดตารางสรุปผลการสํารวจ

ขอมูลดานเศรษฐกิจสังคมดวยแบบสอบถามกลุมครัวเรือนในพ้ืนที่ NEF < 30 ถึงขอบเขตพื้นที่ศึกษา แสดงดัง

ภาคผนวก 3–10 
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ที่มา : จัดทําโดย บรษิัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด, พ.ศ. 2564 

รูปที่ 4.6-28 ตําแหนงการเก็บตัวอยางกลุมครัวเรือน พื้นที่ NEF < 30 ถึงขอบเขตพื้นท่ีศึกษา จํานวน 428 ตัวอยาง  
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สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูใหขอมูล 

ผูใหขอมูลเปนเพศหญิง จํานวน 275 ราย (รอยละ 64.3) และเพศชาย จํานวน 153 ราย  

(รอยละ 35.7) ชวงอายุของผูใหขอมูล พบวา อายุมากกวา 60 ป จํานวน 117 ราย (รอยละ 27.3) รองลงมาคือ  

ชวงอายุ 51 - 60 ป จํานวน 113 ราย (รอยละ 26.4) ชวงอายุ 41 - 50 ป จํานวน 91 ราย (รอยละ 21.3) ชวงอายุ  

31 - 40 ปจํานวน 74 ราย (รอยละ 17.3) ชวงอายุ 21 - 30 ป จํานวน 30 ราย (รอยละ 7.0) และชวงอายุ 18 - 20 ป 

จํานวน 3 ราย (รอยละ 0.7) โดยนับถือศาสนาพุทธ จํานวน 427 ราย (รอยละ 99.8) และศาสนาอิสลาม จํานวน  

1 ราย (รอยละ 0.2)  

ผูใหขอมูลมีสถานภาพเปนหัวหนาครัวเรอืน จํานวน 188 ราย (รอยละ 43.9) รองลงมาคือ  

คูสมรส จํานวน 163 ราย (รอยละ 38.1) เปนบุตร/ธิดา จํานวน 38 ราย (รอยละ 8.9) เปนบิดา/มารดา จํานวน  

25 ราย (รอยละ 5.8) เปนญาติ/ผูอาศัย จํานวน 10 ราย (รอยละ 2.3) และเปนเขย/สะใภ จํานวน 4 ราย (รอยละ 1.0)  

โดยสถานภาพอื่นๆ ที่ไมใชหัวหนาครัวเรอืนนั้น เปนผูที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาครัวเรอืนในการใหขอมูลแลว 

ระดับการศึกษาสูงสุดของผูใหขอมูล พบวา จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน  

180 ราย (รอยละ 42.1) รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 71 ราย (รอยละ 16.6) ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย/ปวช. จํานวน 68 ราย (รอยละ 15.9) ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา จํานวน 49 ราย (รอยละ 11.4) 

ระดับอนุปริญญา/ปวส. จํานวน 36 ราย (รอยละ 8.9) ไมไดเขารับการศึกษา จํานวน 21 ราย (รอยละ 4.9) และ

ระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 1 ราย (รอยละ 0.2)  

อาชีพหลักของผูใหขอมูล พบวา คาขาย จํานวน 133 ราย (รอยละ 31.1) รองลงมาคือ 

ไมไดประกอบอาชีพ/แมบาน จํานวน 100 ราย (รอยละ 23.4) รับจางทั่วไป จํานวน 87 ราย (รอยละ 20.3) พนักงาน

บริษัทเอกชน จํานวน 59 ราย (รอยละ 13.8) ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 31 ราย (รอยละ 7.2)  

ธุรกิจสวนตัว จํานวน 14 คน (รอยละ 3.3) เกษตรกรรมและประมง/เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา จํานวน 2 ราย (รอยละ 0.5)  

ในสัดสวนที่เทากัน และไมระบุอาชีพ จํานวน 5 ราย (รอยละ 0.5) 

ภูมิลําเนาเดิมของผูใหขอมูล พบวา เปนผูที่มีภูมิลําเนาอยูที่นี่และตําบลนี้ตั้งแตเกิด 

จํานวน 231 ราย (รอยละ 54.0) และยายมาจากที่อ่ืน จํานวน 197 ราย (รอยละ 46.0) โดยผูที่ยายมาจากพ้ืนที่อ่ืน 

มีระยะเวลาที่เขามาอาศัยอยูในพื้นที่เปนเวลามากกวา 20 ป จํานวน 77 ราย (รอยละ 38.9) รองลงมาคือ เปนเวลา  

5 - 10 ป จํานวน 38 ราย (รอยละ 19.2) เปนเวลา 16 - 20 ป จํานวน 37 ราย (รอยละ 18.7) เปนเวลา 11 - 15 ป 

จํานวน 32 ราย (รอยละ 16.1) และนอยกวา 5 ป จํานวน 14 ราย (รอยละ 7.1) ซึ่งเหตุผลที่เขามาอยูอาศัยหรือ

ประกอบอาชีพที่นี่ (ผูใหขอมูลสามารถตอบมากกวา 1 ขอในประเด็นนี้) เนื่องจากเปลี่ยนอาชีพหรือหางานทํา จํานวน 

144 ราย (รอยละ 73.1) รองลงมาคือ ติดตามครอบครัวหรือแตงงานกับคนที่นี่ จํานวน 50 ราย (รอยละ 25.4) และ 

มีที่อยูอาศัยใหเลือกหลายประเภท ที่อยูอาศัยมีใหเลือกหลายระดับราคา และตองการหาที่อยูใหม จํานวน 1 ราย 

(รอยละ 0.5) ในสัดสวนที่เทากัน  

เมื่อสอบถามขอมูลการยายที่อยูอาศัย พบวา ผูใหขอมูลสวนใหญไมคิดจะยายไปอยูที่ อ่ืน 

จํานวน 391 ราย (รอยละ 91.4) โดยสาเหตุที่ไมคิดจะยายไปที่อ่ืน เชน ตั้งรกรากที่นี้แลว และมีเพ่ือนบานที่ดี เปนตน 

รองลงมาคือ ยังไมแนใจ จํานวน 28 ราย (รอยละ 6.5) โดยสาเหตุที่ไมแนใจวาจะยายไปอยูที่อ่ืนหรือไมเพราะขึ้นอยูกับ

ครอบครัว และคิดจะยายไปที่อื่น จํานวน 9 ราย (รอยละ 2.1) โดยสาเหตุที่คิดจะยายไปที่อื่นเพราะจะยายกลับไปอยู

บานเกิด 
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สวนที่ 2 ขอมูลดานที่อยูอาศัย/อาคาร 

ผูใหขอมูลสวนใหญมีกรรมสิทธิ์การเปนเจาของบานและอาคาร จํานวน 304 ราย (รอยละ 71.0) 
รองลงมาคือ เชา (ที่ดินใหเชา/อาคารใหเชา/หองเชา) จํานวน 56 ราย (รอยละ 13.1) เปนอ่ืน ๆ เชน เปนของลูก  

สามี เปนบานพักสวัสดิการ จํานวน 41 ราย (รอยละ 9.6) เปนของพอแม/ญาติพี่นอง จํานวน 24 ราย (รอยละ 5.6)  

เปนของนายจาง จํานวน 2 ราย (รอยละ 0.5) และไมระบุกรรมสิทธิ์ จํานวน 1 ราย (รอยละ 0.2) โดยมีเอกสารสิทธิ ์

เปน โฉนดที่ดิน จํานวน 386 ราย (รอยละ 90.2) และเอกสารอื่น ๆ เชน ภ.บ.ท5 นส.3ก สัญญาเชา เปนตน จํานวน  

42 ราย (รอยละ 9.8)  

ลักษณะการอยูอาศัยในบานและอาคาร พบวา สวนใหญเปนเจาของที่อาศัยในบาน 

และอาคาร จํานวน 351 ราย (รอยละ 82.0) และเปนผูอยูอาศัย จํานวน 77 ราย (รอยละ 18.0) ซึ่งประเภทที่อยูอาศัย

สวนใหญเปนบานเดี่ยว จํานวน 376 ราย (รอยละ 87.9) รองลงมาคือ หองแถวหรือตึกแถวหรือทาวนเฮาส จํานวน 45 
ราย (รอยละ 10.5)  เปนบานแฝด จํานวน 6 ราย (รอยละ 1.4)  และบานปูนสองชั้น จํ านวน 1 ราย  

(รอยละ 0.2)  

ระยะเวลาที่ที่อยูอาศยักอสรางแลวเสร็จ พบวา ผูใหขอมูลระบุวา มากกวา 20 ป จํานวน  

208 ราย (รอยละ 48.6) รองลงมาคือ ระยะเวลา 5 – 10 ป  จํานวน 80 ราย (รอยละ 18.7) ระยะเวลา  
16 – 20 ป จํานวน 68 ราย (รอยละ 15.9) ระยะเวลา 11 – 15 ป จํานวน 56 ราย (รอยละ 13.1) นอยกวา 5 ป 

จํานวน12 ราย (รอยละ 2.8) และไมระบุระยะเวลา จํานวน 4 ราย (รอยละ 0.9) ทั้งนี้ลักษณะที่อยูอาศัย 

จะเปนบานชั้นเดียว จํานวน 339 ราย (รอยละ 79.2) รองลงมาคือ บานสองชั้น จํานวน 82 ราย (รอยละ 19.2)  

บานชั้นเดียวใตถุนสูง จํานวน 4 ราย (รอยละ 0.9) และมากกวาสองชั้น จํานวน 3 ราย (รอยละ 0.7)  

การใชประโยชนของบานและอาคาร พบวา เปนที่อยูอาศัยอยางเดียว จํานวน 416 ราย  

(รอยละ 97.2) รองลงมาคือ ใชเปนที่อยูอาศัยและสถานประกอบการ จํานวน 10 ราย (รอยละ 2.3) และใชเปน 

สถานประกอบการอยางเดียว จํานวน 2 ราย (รอยละ 0.5) 

สําหรับวัสดุของตัวบาน พบวา ทําดวยคอนกรีตหรืออิฐหรือหิน จํานวน 360 ราย  

(รอยละ 84.1) รองลงมาคือ เปนครึ่งตึกครึ่งไม จํานวน 56 ราย (รอยละ 13.1) และทําจากไม จํานวน 11 ราย  

(รอยละ 2.6) สําหรับวัสดุของหลังคา พบวา ทํามาจากกระเบื้องไฟเบอรซีเมนต จํานวน 315 ราย (รอยละ 73.6) 

รองลงมาคือ กระเบื้องคอนกรีต จํานวน 98 ราย (รอยละ 22.9) และเมทัลชีท จํานวน 9 ราย (รอยละ 2.1) 

สวนที่ 3 ขอมูลสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน 

จํานวนสมาชิกที่อาศัยอยูจริงในครัวเรือน พบวา มีจํานวนสมาชิกที่อาศัยอยูจริงในครัวเรือน 

เฉลี่ย 4 คน เปนผูมีรายไดเฉลี่ย 3 คน โดยสมาชิกที่อาศัยอยูจริงในครัวเรือนเปนวัยเด็ก (ต่ํากวา 15 ป) เฉลี่ย 1 คน 

คิดเปนรอยละ 21.1 (จํานวน 396 ราย) เปนวัยแรงงานเฉลี่ย จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 59.9 (จํานวน 1,127 ราย) 

และเปนวัยผูสูงอายุ (มากกวา 60 ป) เฉลี่ย 1 คน คิดเปนรอยละ 19.0 (จํานวน 358 ราย) 

การประกอบอาชีพหลักซึ่งเปนแหลงรายไดหลักของครัวเรือน พบวา ผูใหขอมูลเปน

พนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 148 ราย (รอยละ 34.6) รองลงมาคือ คาขาย จํานวน 103 ราย (รอยละ 24.1) รับจาง

ทั่วไป จํานวน 79 ราย (รอยละ 18.5) ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 64 ราย (รอยละ 14.9) ธุรกิจสวนตัว 
จํานวน 28 ราย (รอยละ 6.5) ไมไดประกอบอาชีพ/แมบาน จํานวน 3 ราย (รอยละ 0.7) ทําเกษตรกรรม จํานวน 2 ราย 

(รอยละ 0.5) และประมง/เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา จํานวน 1 ราย (รอยละ 0.2) 
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การประกอบอาชีพเสริมซึ่งเปนแหลงรายไดเสริมของครัวเรือน พบวา สวนใหญไมได

ประกอบอาชีพเสริม จํานวน 358 ราย (รอยละ 83.6) สําหรับผูใหขอมูลที่มีรายไดเสริม จํานวน 70 ราย (รอยละ 16.4)  

เปนรายไดจากการประกอบอาชีพรับจางทั่วไป คาขาย และเกษตรกรรม  

ผูใหขอมูลสวนใหญไมมีปญหาในการประกอบอาชีพ จํานวน 425 ราย (รอยละ 99.3) 

และสําหรับผูที่มีปญหาในการประกอบอาชีพ จํานวน 3 ราย (รอยละ 0.7) โดยปญหาที่พบ คือ เศรษฐกิจไมด ี

รายไดรวมของครัวเรือนของผูใหขอมูล มีรายไดเฉลี่ย 34,769 บาทตอเดือน และ 
มีรายจายรวมของครัวเรือนเฉลี่ย 24,621 บาทตอเดือน ความเพียงพอของรายไดกับรายจายในครัวเรือนผูใหขอมูล

ระบุวา เพียงพอและมีเหลือออม จํานวน 315 ราย (รอยละ 73.6) รองลงมาคอื เพียงพอแตไมมีเหลือออม จํานวน 85 ราย 

(รอยละ 19.9) ไมเพียงพอและตองกูยืม จํานวน 19 ราย (รอยละ 4.4) และไมเพียงพอ แตไมมีหนี้สิน จํานวน 9 ราย 

(รอยละ 2.1) ดานหนี้สินของครัวเรือนระบุวา ไมมีหนี้สิน จํานวน 392 ราย (รอยละ 91.6) และมีหนี้สิน จํานวน  
36 ราย (รอยละ 8.4) โดยมีวัตถุประสงคของการกูยืม (ผูใหขอมูลสามารถตอบมากกวา 1 ขอในประเด็นนี้) เพ่ือเปน

คาใชจายในครวัเรือน จํานวน 29 ราย (รอยละ 56.9) รองลงมาคือ เพ่ือประกอบอาชีพ จํานวน 17 ราย (รอยละ 33.3) 

เพ่ือการศึกษา จํานวน 3 ราย (รอยละ 5.9) และเพ่ือสราง/ซอมแซมที่อยู จํานวน 2 ราย (รอยละ 3.9)  

สวนที่ 4 ขอมูลดานสภาพสังคม และสภาพแวดลอมปจจุบัน 

ประเด็นดานสังคม : จากผูใหขอมูล จํานวน 428 ราย พบวาประเด็นดานสังคมที่ผูให

ขอมูลแสดงความเห็นวาในพื้นที่ชุมชนที่อยูอาศัยไดรับผลกระทบ 3 อันดับแรก ไดแก ประเด็นปญหายาเสพติด  

(รอยละ 48.8) ไดรับผลกระทบระดับปานกลาง (รอยละ 22.0) ระดับนอย (รอยละ 13.5) ระดับนอยที่สุด (รอยละ 11.7) 

และระดับมาก (รอยละ 1.6) รองลงมาคือ การเพ่ิมของคนตางถ่ินเขามาในพื้นที่ (รอยละ 39.7) โดยไดรับผลกระทบระดับ
ปานกลาง (รอยละ 19.2) ระดับมาก (รอยละ 11.2) ระดับนอย (รอยละ 4.4) มากที่สุด (รอยละ 2.8) และระดับนอยท่ีสุด 

(รอยละ 2.1) สวนผลกระทบเรื่องการใหบริการระบบประปา (รอยละ 33.4) ไดรับผลกระทบระดับปานกลาง (รอยละ 16.4) 

ระดับมาก (รอยละ 9.3) ระดับมากที่สุด (รอยละ 5.4) ระดับนอย (รอยละ 1.6) และระดับนอยที่สุด (รอยละ 0.7) 

รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.6-41 

ตารางที่ 4.6-41 ขอมูลสภาพสังคมในปจจุบันในพื้นที่ชุมชนของผูใหขอมูลกลุมครัวเรือนใน NEF < 30 ถึงขอบเขต 

พื้นที่ศึกษา 

ประเด็นดานสังคม 

ไมไดรับ

ผลกระทบ 

(รอยละ) 

ไดรับ

ผลกระทบ 

(รอยละ) 

ระดับของผลกระทบ (รอยละ) 

นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

การใหบริการระบบสาธารณูปโภค        

- ไฟฟา 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 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน        

- ปญหายาเสพติด 51.2 48.8 11.7 13.5 22.0 1.6 0.0 

- การประทุษรายตอทรัพย อาทิ ลักขโมย 79.9 20.1 6.6 9.3 4.0 0.2 0.0 

- การประทุษรายตอรางกาย อาทิ ทะเลาะวิวาท 96.8 3.2 2.6 0.2 0.2 0.2 0.0 

ความแออัดในชุมชน/ความพอใจตอที่อยูในปจจุบัน 99.3 0.7 0.0 0.5 0.2 0.0 0.0 

ความสัมพันธและความผูกพนักันในชุมชน 85.7 14.3 0.2 1.9 7.0 4.7 0.5 

การวางงาน/ตกงาน 93.8 6.2 4.9 0.2 0.9 0.2 0.0 

การเพิ่มของคนตางถิ่นเขามาในพื้นที ่ 60.3 39.7 2.1 4.4 19.2 11.2 2.8 
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นอกจากนี้ผูใหขอมูลระบุวาชุมชนมีความสามัคคีชวยเหลือเกื้อกูลกันอยูในระดับปานกลาง 

จํานวน 266 ราย (รอยละ 62.2) รองลงมาคือ ระดับมาก จํานวน 138 ราย (รอยละ 32.2) ไมมีความสามัคคีเลย จํานวน  

14 ราย (รอยละ 3.3) และระดับนอย จํานวน 10 ราย (รอยละ 2.3) สวนเรื่องการรวมกิจกรรมของชุมชน เชน กิจกรรม

สําคัญตามประเพณี การชวยเหลือกิจกรรมสาธารณประโยชนนั้น เปนตน ผูใหขอมูลสวนใหญไมเคยเขารวมกิจกรรม 

จํานวน 138 ราย (รอยละ 32.2) รองลงมาคือ เคยเขารวมกิจกรรมเปนคร้ังคราว จํานวน 128 ราย (รอยละ 29.9) เขารวม

กิจกรรมนานๆ ครั้ง จํานวน 103 ราย (รอยละ 13.8) และเขารวมเปนประจํา จํานวน 59 ราย (รอยละ 13.8)  

ประเด็นดานสิ่งแวดลอม : ปจจุบันผูใหขอมูลไดรับผลกระทบจากปญหาความเดือดรอน/

เหตุรําคาญจากสภาพแวดลอม 3 อันดับแรก ไดแก ฝุนละออง/เขมาควัน (รอยละ 47.7) รองลงมาคือ เสียงดังรบกวน 

(รอยละ 46.1) และสภาพการจราจร (รอยละ 4.0) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.6-42 ทั้งนี้มีรายละเอียดของแตละ

ปญหา ดังนี้ 

-  เสียงดังรบกวน ไดรับผลกระทบ จํานวน 196 ราย (รอยละ 46.1) โดยไดรับผลกระทบ

ระดับปานกลาง จํานวน 99 ราย (รอยละ 22.4) ระดับมาก จํานวน 47 ราย (รอยละ 11.0) ระดับนอย จํานวน  

24 ราย (รอยละ 6.1) และระดับนอยที่สุดและมากที่สุด จํานวน 13 ราย (รอยละ 3.3) ในสัดสวนที่เทากัน สาเหตุของ

ปญหาเสียงดังรบกวน มาจากการจราจร/ยานพาหนะ จํานวน 187 ราย (รอยละ 95.4) การกอสราง จํานวน 7 ราย  

(รอยละ 3.6) และไมประสงคตอบ จํานวน 2 ราย (รอยละ 1.0)  

-  ปญหาฝุนละออง/เขมาควัน ไดรับผลกระทบ จํานวน 204 ราย (รอยละ 47.7) โดย

ไดรับผลกระทบระดับปานกลาง จํานวน 99 ราย (รอยละ 23.1) ระดับมาก จํานวน 55 ราย (รอยละ 12.9) ระดับนอย 

จํานวน 23 ราย (รอยละ 5.4) ระดับมากที่สุด จํานวน 15 ราย (รอยละ 3.5) และนอยที่สุด จํานวน 12 ราย  

(รอยละ 2.8) สาเหตุของปญหาฝุนละออง/เขมาควัน มาจากการจราจร/ยานพาหนะ จํานวน 186 ราย (รอยละ 91.2) 

รองลงมาคือ มาจากไอเสียจากยานพาหนะ จํานวน 14 ราย (รอยละ 6.8) การกอสราง จํานวน 2 ราย (รอยละ 1.0) 

และมาจากโรงงานอุตสาหกรรมกับการเผาหญา จํานวน 1 ราย (รอยละ 0.5) ในสัดสวนที่เทากัน 

-  ปญหาขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูล ไดรับผลกระทบ จํานวน 5 ราย (รอยละ 1.1) โดยไดรับ

ผลกระทบระดับปานกลาง จํานวน 3 ราย (รอยละ 0.7) ระดับนอยและมาก จํานวน 1 ราย (รอยละ 0.2) ในสัดสวน 

ที่เทากัน สาเหตุของปญหาขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูล มาจากขยะจากที่อื่นถูกนํามาทิ้งและขยะตกคาง/ไมมาจัดเก็บ 

จํานวน 2 ราย (รอยละ 40.0) ในสัดสวนที่เทากัน และมากจากโรงงานอุตสาหกรรม จํานวน 1 ราย (รอยละ 20.0) 

-  ปญหาน้ําเนาเสีย ไดรบัผลกระทบ จํานวน 3 ราย (รอยละ 0.6) โดยไดรับผลกระทบระดับ

ปานกลาง มาก และมากที่สุด จํานวน 1 ราย (รอยละ 0.2) ในสัดสวนที่ เทากัน สาเหตุของปญหาน้ําเนาเสีย  

มาจากบานเรือนที่พักอาศัย จํานวน 2 ราย (รอยละ 66.7) และมากจากโรงงานอุตสาหกรรม จํานวน 1 ราย (รอยละ 33.3)  

-  ปญหาการระบายน้ํา/น้ําทวมขัง ไดรับผลกระทบ จํานวน 12 ราย (รอยละ 2.8) โดย

ไดรับผลกระทบระดับปานกลางและมากที่สุด จํานวน 4 ราย (รอยละ 0.9) ในสัดสวนที่เทากัน และระดับนอยที่สุด 

และนอย จํานวน 2 ราย (รอยละ 0.5) สาเหตุของปญหาการระบายน้ํา/น้ําทวมขัง มาจากฝนตกหนัก จํานวน 6 ราย  

(รอยละ 50.0) รองลงมาคือ มาจากไมมีทางระบายน้ํา จํานวน 5 ราย (รอยละ 41.7) และอ่ืนๆ จํานวน 1 ราย (รอยละ 8.3)  
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-  ปญหาสภาพการจราจร ไดรับผลกระทบ จํานวน 17 ราย (รอยละ 4.0) โดยไดรับ

ผลกระทบระดับมาก จํานวน 7 ราย (รอยละ 1.6) ระดับนอย จํานวน 4 ราย (รอยละ 1.0) ระดับปานกลาง จํานวน  

3 ราย (รอยละ 0.7) ระดับนอยที่สุด จํานวน 2 ราย (รอยละ 0.5) และระดับมากที่สุด จํานวน 1 ราย (รอยละ 0.2) 

สาเหตุของปญหาสภาพการจราจร มาจากปริมาณยานพาหนะหนาแนน จํานวน 14 ราย (รอยละ 82.3) รองลงมาคือ 

ไมเคารพกฎจราจร จํานวน 2 ราย (รอยละ 11.8) และสภาพถนนไมดี จํานวน 1 ราย (รอยละ 5.9) 

-  ปญหากลิ่นเหม็น ไดรับผลกระทบ จํานวน 4 ราย (รอยละ 0.9) โดยไดรับผลกระทบ

ระดับปานกลาง จํานวน 3 ราย (รอยละ 0.7) และระดับนอย จํานวน 1 ราย (รอยละ 0.2) สาเหตุของปญหากลิ่นเหม็น  

มาจากอื่นๆ แตไมระบุสาเหตุ จํานวน 2 ราย (รอยละ 50.0) รองลงมาคือ มาจากขยะมูลฝอยและไอเสียจาก

ยานพาหนะ จํานวน 1 ราย (รอยละ 25.0) ในสัดสวนที่เทากัน 

-  ปญหาขาดแคลนน้ําดื่ม - น้ําใช ไดรับผลกระทบ จํานวน 1 ราย (รอยละ 0.2) โดยไดรับ

ผลกระทบระดับปานกลาง จํานวน 1 ราย (รอยละ 0.2) สาเหตุของปญหาขาดแคลนน้ําดื่ม  

–  น้ําใช มาจากปริมาณน้ําฝนไมเพียงพอ จํานวน 1 ราย (รอยละ 100.0)  

-  ปญหาแรงสั่นสะเทือน ไดรับผลกระทบ จํานวน 4 ราย (รอยละ 0.9) โดยไดรับ

ผลกระทบระดับมากที่สุด จํานวน 2 ราย (รอยละ 0.5) และระดับปานกลางและมาก จํานวน 1 ราย (รอยละ 0.2)  

ในสัดสวนที่เทากัน สาเหตุของปญหาแรงสั่นสะเทือน มาจากการจราจร/ยานพาหนะ จํานวน 4 ราย (รอยละ 100.0)  

ตารางที่ 4.6-42 ขอมูลปญหาความเดือดรอน/เหตุ รําคาญจากสภาพแวดลอมปจจุบันของผูใหขอมูล 

กลุมครัวเรือนใน NEF < 30 ถึงขอบเขตพื้นท่ีศึกษา 

ปญหาความเดือดรอน/ 

เหตุรําคาญจาก

สภาพแวดลอมปจจุบัน 

ไมไดรับ

ผลกระทบ 

(รอยละ) 

ไดรับ

ผลกระทบ 

(รอยละ) 

ระดับผลกระทบ (รอยละ) 

นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

1) เสียงดังรบกวน 53.9 46.1 3.3 6.1 22.4 11.0 3.3 

2) ฝุนละออง/เขมาควัน 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) น้ําเนาเสีย 99.4 0.6 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 

5) การระบายน้ํา/นํ้าทวมขัง 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) ขาดแคลนน้ําดื่ม - น้ําใช 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 

จํานวนยานพาหนะในครัวเรือนของผูใหขอมูล ระบุวา มีรถจักรยานยนต จํานวน 667 ราย 

(รอยละ 61.6) รองลงมาคอื รถยนต 4 ลอ จํานวน 399 ราย (รอยละ 36.9) และอ่ืนๆ เชน จักรยาน รถไถ จํานวน 16 ราย 

(รอยละ 1.5) โดยทางหลวงที่ผูใหขอมูลใชในการเดินทางเปนประจํา คือ ถนนสุขุมวิท (บริเวณดานหนาสนามบินนานาชาติ

อูตะเภา) จํานวน 337 ราย (รอยละ 49.7) รองลงมาคือ ทางหลวงหมายเลข 331 สายสัตหีบ – เขาหินซอน จํานวน 138 ราย 

(รอยละ 20.4) ทางหลวงหมายเลข 332 สายสัตหีบ – สํานักทอน จํานวน 64 ราย (รอยละ 9.4) ถนนพลา จํานวน 59 ราย 

(รอยละ 8.7) อื่นๆ เชน ทางหลวงหมายเลข 36, 3376 ถนนสุขุมวิท (ระยอง - บานฉาง) จํานวน 42 ราย (รอยละ 6.2) 
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และทางหลวงหมายเลข 3126 ตอนทางเขาสนามบินนานาชาติอูตะเภา - ทาเรือจุกเสม็ด จํานวน 38 ราย (รอยละ 5.6) 

โดยมีวัตถุประสงคในการเดินทาง 3 อันดับแรก คือ ติดตอธุรกิจ จํานวน 263 ราย (รอยละ 31.3) รองลงมาคือ ทํางาน 

จํานวน 244 ราย (รอยละ 29.0) และทองเที่ยว จํานวน 149 ราย (รอยละ 17.7) ตามลําดับ 

เมื่อสอบถามถึงผลกระทบในการเดินทางบริเวณโดยรอบสนามบินนานาชาติอูตะเภา  

ผูใหขอมูลระบุวา ไมไดรับผลกระทบจํานวน 400 ราย (รอยละ 93.5) รองลงมาคือ ไดรับผลกระทบปานกลาง จํานวน 

21 ราย (รอยละ 4.9) ไดรับผลกระทบมาก จํานวน 4 ราย (รอยละ 0.9) และไดรับผลกระทบเล็กนอย จํานวน 3 ราย 

(รอยละ 0.7) โดยไดรับผลกระทบที่สําคัญ 3 อันดับแรก คือ จากการจราจรติดขัดมากที่สุด จํานวน 22 ราย  

(รอยละ 81.5) รองลงมาคือ อุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้น จํานวน 3 ราย (รอยละ 11.1) และการเดินทางสัญจรไมสะดวก และ

ไมประสงคตอบ จํานวน 1 ราย (รอยละ 3.7) ในสัดสวนที่เทากัน เมื่อสอบถามถึงการเดินทางไปใชบริการสนามบิน

นานาชาติอูตะเภา ผูใหขอมูลระบุวา ไมเคยใชบริการสนามบิน จํานวน 361 ราย (รอยละ 84.3) และเคยเดินทางเขา

สนามบินนานาชาติอูตะเภา จํานวน 67 ราย (รอยละ 15.7) 

ความสะดวกในการเดินทางไปสนามบินนานาชาติอูตะเภาโดยไมใชรถยนตสวนตัว ผูใหขอมูล 

ไมประสงคตอบ จํานวน 423 ราย (รอยละ 98.8) รองลงมาคือ สะดวกสบายปานกลาง จํานวน 3 ราย (รอยละ 0.7)  

และไมไดรับ ความสะดวก จํานวน 2 ราย (รอยละ 0.5) รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก 3–10   

สวนที่ 5 ขอมูลดานสาธารณสุข 

ดานสาธารณสุขในพื้นที่ผูใหขอมูลระบุวา สมาชิกในครัวเรือนของผูใหขอมูลเคยเจ็บปวย 

จํานวน 304 ราย (รอยละ 71.0) และสมาชิกในครัวเรือนไมมีประวัติเจ็บปวย จํานวน 124 ราย (รอยละ 29.0)  

โดยโรคที่พบเจ็บปวยมากที่สุด 3 ลําดับแรก คือ โรคหวัดหรือเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ จํานวน 277 ราย  

(รอยละ 50.9) รองลงมาคือ โรคผิวหนังและภูมิแพ จํานวน 123 ราย (รอยละ 22.5) และโรคอ่ืนๆ เชน โรคหัวใจ เบาหวาน  

ความดัน ไต ไทรอยด เปนตน จํานวน 63 ราย (รอยละ 11.6)  

สําหรับการใหบริการดานสาธารณสุขในพื้นที่ผูใหขอมูลระบุวา เม่ือสมาชิกในครัวเรือนเกิด

การเจ็บปวย (สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ) คือ รักษาที่โรงพยาบาลของรัฐ จํานวน 331 ราย (รอยละ 65.2) รองลงมา

คือ ซื้อยากินเอง จํานวน 156 ราย (รอยละ 30.7) ปลอยใหหายเอง จํานวน 17 ราย (รอยละ 3.3) และโรงพยาบาลเอกชน 

จํานวน 4 ราย (รอยละ 0.8)  

โดยในรอบปที่ผานมาถึงปจจุบันสมาชิกในครัวเรือนของผูใหขอมูลสวนใหญ ไมมีปญหา

สุขภาพจิต จํานวน 425 ราย (รอยละ 99.3) และสมาชิกในครัวเรือนมีปญหาสุขภาพจิต จํานวน 3 ราย (รอยละ 0.7)  

โดยอาการทางสุขภาพจิตทั้งหมดเกิดจาก ภาวะเครียด ผูใหขอมูลไมทราบสาเหตุวาสมาชิกในครัวเรือนมีปญหา

สุขภาพจิตไดอยางไร จํานวน 3 ราย (รอยละ 100.0) และทราบสาเหตุวาเกิดจากการคิดมาก จํานวน 1 ราย (รอยละ 33.3) 

กรณีที่สมาชิกในครอบครัวมีอาการทางสุขภาพจิตสวนใหญเลือกที่จะปลอยใหหายเอง จํานวน 2 ราย (รอยละ 66.7) 

และไปพบจิตแพทยและเจาหนาที่เพื่อบําบัด จํานวน 1 ราย (รอยละ 33.3)  

ปญหาการไดยิน พบวา สมาชิกในครัวเรือนของผูใหขอมูลไมมีปญหาการไดยิน จํานวน  

426 ราย (รอยละ 99.5) และสมาชิกในครัวเรือนมีปญหาดานการไดยิน จํานวน 2 ราย (รอยละ 0.5) โดยปญหาการไดยิน

เกิดจากอุบัติเหตุและอายุ จํานวน 1 ราย (รอยละ 50.0) ในสัดสวนที่เทากัน  
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การใหบริการดานสาธารณสุขในพื้นที่ ผูใหขอมูลสวนใหญระบุวา ไมพบปญหาในการ

ใหบรกิาร จํานวน 397 ราย (รอยละ 99.3) และมีพบปญหาในการใหบริการบาง จํานวน 3 ราย (รอยละ 0.7) ซึ่งมีสาเหตุ

ของปญหาที่สําคัญ คือ สถานบริการสุขภาพอยูไกล จํานวน 3 ราย (รอยละ 100.0)  

กิจกรรมปองกันควบคุมโรค และกิจกรรมสงเสริมสุขภาพในชุมชน ผูใหขอมูลระบุวา  

ไมมีกิจกรรมปองกันควบคุมโรค และกิจกรรมสงเสริมสุขภาพในชุมชน จํานวน 363 ราย (รอยละ 84.8) และมีเพียง 

จํานวน 65 ราย (รอยละ 15.2) ที่ระบุวา มีกิจกรรมปองกันควบคุมโรค และกิจกรรมสงเสริมสุขภาพในชุมชน เชน 

กิจกรรมการปองกันโรคไขเลือดออก กิจกรรมตานยาเสพติด กิจกรรมฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ตรวจสุขภาพ

ปองกันมะเร็งปากมดลูก และกิจกรรมการออกกําลังกายในชุมชน เปนตน เมื่อสอบถามถึงการเขารวมกิจกรรมของผูให

ขอมูล ระบุวาไมไดเขารวมกิจกรรม จํานวน 363 ราย (รอยละ 84.8) และมีเพียงบางสวนที่เขารวมกิจกรรม จํานวน 

65 ราย (รอยละ 15.2) รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก 3–10   

สวนที่ 6 ขอมูลดานอบุัติเหตุ อุบัติภัย และความปลอดภัยสาธารณะ  

อุบัติเหตุ อุบัติภัยที่เกิดข้ึนบอยที่สุดในชุมชน คือ อุบัติเหตุทางรถยนต จํานวน 41 ราย  

(รอยละ 9.6) โดยทราบสาเหตุของอุบัติเหตุ เกิดจากการขับรถเร็ว ประมาท และหลับใน จํานวน 24 ราย (รอยละ 58.5) 

และไมทราบสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ จํานวน 17 ราย (รอยละ 41.5) ประสบการณการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย  

ผูใหขอมูลทั้งหมดระบุวา ไมมีประสบการณ จํานวน 428 ราย (รอยละ 100.0)  

การรวมฝกซอมการจัดการเหตุฉุกเฉินรวมกับหนวยงานทองถิ่น พบวา ผูใหขอมูลทั้งหมด 

ไมเคยรวมฝกซอม จํานวน 428 ราย (รอยละ 100.0) รวมถึงไมทราบวิธีการแจงเหตุฉุกเฉิน กรณีเกิดอุบัติเหต ุ

ทางการบินดวย รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก 3–10 

สวนที่ 7 ขอมูลดานอนามัยสิ่งแวดลอม  

แหลงน้ําที่ใชเพื่อการบริโภค มาจากซื้อน้ําบรรจุขวดถัง จํานวน 423 ราย (รอยละ 98.8) 

น้ําประปา จํานวน 4 ราย (รอยละ 1.0) และน้ําฝน จํานวน 1 ราย (รอยละ 0.2) โดยปริมาณและคุณภาพน้ําที่ใชเพ่ือการ

บริโภคพบวา ไมมีปญหา จํานวน 427 ราย (รอยละ 99.8) และมีปญหา จํานวน 1 ราย (รอยละ 0.2) แตผูใหขอมูลไมได

ระบุถึงปญหานั้น  

แหลงน้ําที่ใชเพื่อการอุปโภคมาจากการใชน้ําประปา จํานวน 409 ราย (รอยละ 95.6) น้ําบอ

ตื้น จํานวน 12 ราย (รอยละ 2.8) และน้ําบาดาล จํานวน 7 ราย (รอยละ 1.6) โดยปริมาณและคุณภาพน้ําที่ใชเพื่อการ

อุปโภคสวนใหญ พบวา ไมมีปญหา จํานวน 303 ราย (รอยละ 70.8) และมีเพียงบางสวนที่ระบุวา มีปญหา จํานวน  

125 ราย (รอยละ 29.2) โดยปญหาที่พบ คือ น้ําขุน เปนตะกอน มีสีเหลือง สีดํา สีแดง และมีกลิ่นสนิม เปนตน 

ดานคุณภาพอากาศ พบวา ผูใหขอมูลทั้งหมดไมมีปญหา จํานวน 428 ราย (รอยละ 100.0)  

การจัดการน้ําเสียจากการใชน้ําของครัวเรือนผูใหขอมูลสวนใหญระบายน้ําเสียลงรางหรือทอ

ระบายน้ําสาธารณะ จํานวน 362 ราย (รอยละ 84.6) รองลงมาคือ ปลอยน้ําเสียซึมลงดิน จํานวน 59 ราย (รอยละ 13.8) 

ติดตั้งบอดักไขมัน จํานวน 4 ราย (รอยละ 0.9) และรวบรวมไปยังระบบบําบัดน้ําเสีย จํานวน 3 ราย (รอยละ 0.7)  
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การจัดการน้ําเสียจากสวมของครัวเรือนผูใหขอมูลสวนใหญทําการติดตั้งบอเกรอะ 

รวบรวมและสูบไปกําจัด จํานวน 282 ราย (รอยละ 65.9) รองลงมาคือ ติดตั้งบอเกรอะ บอซึม ลงดิน จํานวน 100 ราย 

(รอยละ 23.4) และติดตั้งถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป จํานวน 46 ราย (รอยละ 10.7)  

การกําจัดขยะมูลฝอยของครัวเรือนผูใหขอมูลสวนใหญทิ้งขยะมูลฝอยในภาชนะของ อบต.

หรือเทศบาลหรือสํานักงานเขต จํานวน 426 ราย (รอยละ 99.5) และเผาทิ้งบริเวณครัวเรือน จํานวน 2 ราย (รอยละ 0.5)  

ความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมบริเวณที่อยูอาศัยผูใหขอมูลมีความพึงพอใจปานกลาง 

จํานวน 257 ราย (รอยละ 60.0) รองลงมาคือ พึงพอใจมาก จํานวน 152 ราย (รอยละ 35.5) พีงพอใจนอย จํานวน  

11 ราย (รอยละ 2.5) และไมพึงพอใจเลย จํานวน 9 ราย (รอยละ 2.0) รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก 3–10   

สวนที่ 8 การรับรูขอมูลขาวสารและการประชาสัมพันธ 

การรับรูขอมูลขาวสารโครงการ : ผูใหสัมภาษณเคยรบัทราบขอมูลขาวสารของโครงการ 

จํานวน 122 ราย (รอยละ 28.5) โดยรับทราบจากแหลงขอมูล 3 ลําดับแรก ไดแก เพื่อนบานหรือคนรูจัก จํานวน  

285 ราย (รอยละ 68.2) รองลงมาคือ เจาหนาที่ของโครงการหรือเจาหนาที่กองทัพเรือ จํานวน 61 ราย (รอยละ 14.6) 

และอินเตอรเน็ต/เว็บไซตโครงการ จํานวน 33 ราย (รอยละ 7.9) สวนผูใหสัมภาษณที่เพิ่งทราบขอมูลโครงการ 

จากการสัมภาษณครั้งนี้มี จํานวน 306 ราย (รอยละ 71.5) โดยความจําเปนในการเผยแพรขอมูลขาวสาร/

ประชาสัมพันธโครงการ : ผูใหสัมภาษณ จํานวน 254 ราย (รอยละ 59.3) เห็นวามีความจําเปนในการเผยแพรขอมูล

ขาวสาร/ประชาสัมพันธโครงการเพิ่มเติม และผูใหสัมภาษณ จํานวน 174 ราย (รอยละ 40.7) เห็นวาไมมีความจําเปน

ในการเผยแพรขอมูลเพ่ิมเติม 

ขอมูลขาวสารที่ผูใหสัมภาษณตองการทราบเพิ่มเติม : ผูใหสัมภาษณสามารถตอบได

มากกวา 1 ขอในประเด็นนี้ กลาวคือ ความกาวหนาในการศึกษาของโครงการ จํานวน 336 ราย (รอยละ 78.4) กิจกรรมการ

มีสวนรวมของประชาชน จํานวน 87 ราย (รอยละ 20.3) และไมระบุความตองการ จํานวน 5 ราย (รอยละ 1.3)  

รูปแบบหรือวิธีการที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลโครงการ : สําหรับ

รูปแบบหรือวิธีการที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลโครงการ (ผูใหสัมภาษณสามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ 

ในประเด็นนี้) คือ ผูใหสัมภาษณตองการใหสงเอกสารถึงบาน จํานวน 183 ราย (รอยละ 42.8) จัดทําแผนพับหรือโปสเตอร

หรือปายประชาสัมพันธ จํานวน 105 ราย (รอยละ 24.5) และใหมีการจัดประชุม จํานวน 56 ราย (รอยละ 13.1) 

ความคิดเห็นของผูใหสัมภาษณตอการพัฒนาโครงการ : กลุมครัวเรือนในพื้นที่ NEF < 30 

ถึงขอบเขตพื้นที่ศึกษา ที่สํารวจความคิดเห็นดวยแบบสอบถาม ไดจํานวน 428 ราย พบวา กลุมครวัเรือนที่เห็นดวยกับ

ภาพรวมทั้งโครงการ มีจํานวน 422 ราย (รอยละ 98.6) รองลงมาไมแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ จํานวน 5 ราย  

(รอยละ 1.2) เนื่องจากยังไมทราบรายละเอียดของโครงการ และไมไดมีความเก่ียวของหรือใชบริการสนามบิน

นานาชาติอูตะเภา และไมเห็นดวยกับการดําเนินโครงการ จํานวน 1 ราย (รอยละ 0.2) เนื่องจากไมไดอยูใกลสนามบนิ 

และไมไดประโยชนจากการมีสนามบิน แสดงดังรูปที่ 4.6-29  
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รูปที่ 4.6-29 ความคิดเห็นตอการพัฒนาโครงการผูใหสัมภาษณกลุมครัวเรือน พื้นที่ NEF < 30 ถึงขอบเขต

พื้นที่ศึกษา 

สวนที่ 9 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอโครงการ  

ระยะกอสราง 

ความคิดเห็นตอผลกระทบในระยะกอสรางของโครงการ พบวา ผูใหสัมภาษณคาดวา 

จะไมไดรับผลกระทบ จํานวน 340 ราย (รอยละ 79.4) รองลงมาคือ ไดรับผลกระทบดานบวก จํานวน 70 ราย  

(รอยละ 16.4) ไดรับผลกระทบดานลบ จํานวน 14 ราย (รอยละ 3.3) และไดรับผลกระทบทั้งดานบวกและดานลบ 

จํานวน 4 ราย (รอยละ 0.9)  

ทั้งนี้ผูใหสัมภาษณที่คาดวาจะไดรับผลกระทบจากโครงการในระยะกอสราง (ผูที่ตอบวา

ไดรับผลกระทบสามารถตอบไดมากกวา 1 ขอในประเด็นนี้) ระบุวาจะไดรับผลกระทบดานบวก ไดแก ดานเศรษฐกิจ 

จํานวน 70 ราย (รอยละ 70.7) รองลงมาคือ ดานสังคม จํานวน 18 ราย (รอยละ 18.2) และดานสิ่งแวดลอม จํานวน  

10 ราย (รอยละ 10.1) สวนผลกระทบดานลบ ไดแก ดานสิ่งแวดลอม จํานวน 16 ราย (รอยละ 76.0) และดานเศรษฐกิจ  

ดานสังคม ดานสุขภาพ จํานวน 1 ราย (รอยละ 4.8) ในสัดสวนที่เทากัน รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.6-43 

ระยะดําเนินการ 

ความคิดเห็นตอผลกระทบในระยะดําเนินการของโครงการ พบวา ผูใหสัมภาษณคาดวา

จะไมไดรับผลกระทบ จํานวน 246 ราย (รอยละ 57.5) รองลงมาคือ ไดรับผลกระทบดานบวก จํานวน 167 ราย  

(รอยละ 39.0) ไดรับผลกระทบทั้งดานบวกและดานลบ จํานวน 14 ราย (รอยละ 3.3) และไดรับผลกระทบดานลบ 

จํานวน 1 ราย (รอยละ 0.2)  

ทั้งนี้ผูใหสัมภาษณที่คาดวาจะไดรับผลกระทบจากโครงการในระยะดําเนินการ (ผูที่ตอบวา

ไดรับผลกระทบสามารถตอบไดมากกวา 1 ขอในประเด็นนี้) ระบุวาจะไดรับผลกระทบดานบวก ไดแก ดานเศรษฐกิจ 

จํานวน 91 ราย (รอยละ 43.3) ดานสังคม จํานวน 76 ราย (รอยละ 36.2) ดานสิ่งแวดลอม จํานวน 34 ราย (รอยละ 

16.2) และดานสุขภาพ จํานวน 6 ราย (รอยละ 2.9) สวนผลกระทบดานลบ ไดแก ดานสังคม จํานวน 12 ราย (รอยละ 

48.0) ดานเศรษฐกิจและดานสิ่งแวดลอม จํานวน 2 ราย (รอยละ 8.0) ในสัดสวนที่เทากัน รายละเอียดแสดงดัง 

ตารางที่ 4.6-43 

เห็นดวย

รอยละ 98.6 (422 ราย)

ไมเห็นดวย … 
ไมแสดงความคิดเห็น 

รอยละ 1.2 (5 ราย) 
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ตารางที่ 4.6-43 ความคิดเห็นตอโครงการในระยะกอสรางและระยะดําเนินการของผูใหสัมภาษณกลุมครัวเรือน 

พื้นที่ NEF < 30  

ประเด็นผลกระทบ 

ระยะกอสราง ระยะดําเนินการ 

ดานบวก ดานลบ ดานบวก ดานลบ 

จํานวน 

(ราย) 
รอยละ 

จํานวน 

(ราย) 
รอยละ 

จํานวน 

(ราย) 
รอยละ 

จํานวน 

(ราย) 
รอยละ 

1. ดานเศรษฐกิจ (ดานบวก เกิดการจางงาน 

การกระจายรายได ความเจริญ การคาขาย 

การสงเสริมการทองเที่ยว การลงทุน  

การขนสงทางเครื่องบิน การประกอบอาชีพ 

มีรายไดสูงขึ้น การคาขายของชุมชนใน

พ้ืนที่การซื้อขายวัสดกุอสราง ภาษีบํารุง

ทองที่ ดานลบ สิ้นเปลืองเชื้อเพลงิในการ

สัญจรมากขึ้น การสูญเสยีคาเชื้อเพลงิจาก

การจราจรท่ีติดขัดมากขึ้น) 

70 70.7 1 4.8 91 43.3 2 8.0 

2. ดานสังคม (ดานบวก การทํางานในพื้นท่ี 

ความอบอุนในครอบครัว การเปลี่ยนแปลง 

ทางสังคม ประหยัดเวลาในการเดินทาง 

มีความปลอดภัยในการเดินทาง ดานลบ 

การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ความเปนอยู 

การเดนิทางท่ีไมสามารถใชถนนเดิมได 

แรงงานตางถิ่นเขามาในพ้ืนท่ี ปญหา

อาชญากรรม) 

18 18.2 1 4.8 76 36.2 12 48.0 

3. ดานสิ่งแวดลอม (ดานบวก การปรับเปลี่ยน 

พ้ืนที่รกรางเดิมมาใชประโยชน การใช

ประโยชนที่ดิน การจราจร คมนาคมขนสง 

ประหยัดพลังงาน ดานลบ น้ําเสีย น้ําทวม 

การจราจรติดขัด ฝุนละออง ถนนชํารุด  

การขนสงวัสดุกอสราง อุบัติเหตุจากการ

ขนสงและจราจร ผลกระทบเรื่องเสียง  

ไอนํ้ามัน การใชน้ํา ไฟฟา ขยะ ทัศนียภาพฯ) 

10 10.1 16 76.0 34 16.2 2 8.0 

4. ดานสุขภาพ (ดานบวก โอกาสทางการ

รักษาพยาบาลจากสถานพยาบาล 

ที่หลากหลายขึ้นจากความเจริญของ

ชุมชน ดานลบ การสญูเสยีการไดยิน 

ความเครียด ความวิตกกังวล นอนไมหลับ 

ปวดหัว ภูมิแพ) 

0 0.0 1 4.8 6 2.9 0 0.0 

5. ไมแสดงความคิดเห็น 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 
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ความคิดเห็นตอรางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ  

ในระยะกอสรางและระยะดําเนินการ มีดังนี้ 

ระยะกอสราง 

ความคิดเห็นตอความเพียงพอของรางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  

จากผลกระทบที่สําคัญของโครงการในระยะกอสราง รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.6-44 สรุปไดดังนี้ 

ผูใหสัมภาษณทั้งหมดระบุวารางมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแลว จํานวน 428 ราย  

(รอยละ 100.0) ทั้งเรื่องเสียงและความสั่นสะเทือน คุณภาพอากาศ (ฝุนละออง) คุณภาพน้ําผิวดิน/น้ําทะเล/นิเวศวิทยา

ทางน้ํา นิเวศวิทยาทางบก การจัดการของเสีย การคมนาคมขนสง เศรษฐกิจและสังคม และการสาธารณสุข (สุขภาพ) 

ตารางที่ 4.6-44 ความคิดเห็นตอรางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการในระยะ

กอสรางของผูใหสัมภาษณกลุมครัวเรือน พื้นที่ NEF < 30 ถึงขอบเขตพื้นที่ศกึษา 

รางมาตรการปองกันและแกไข

ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ 
ไมแสดง 

ความคิดเห็น 
รวม 

จํานวน 

(ราย) 
รอยละ 

จํานวน 

(ราย) 
รอยละ 

จํานวน 

(ราย) 
รอยละ 

จํานวน 

(ราย) 
รอยละ 

1. เสียง และความสั่นสะเทือน 428 100.0 0 0.0 0 0.0 428 100.0 

2. คุณภาพอากาศ (ฝุนละออง) 428 100.0 0 0.0 0 0.0 428 100.0 

3. คุณภาพน้ําผิวดิน/นํ้าทะเล/

นิเวศวิทยาทางน้ํา 

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. การคมนาคมขนสง 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 

ประเด็นความคิดเห็นตอความเพียงพอของรางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

จากผลกระทบที่สําคัญของโครงการในระยะดําเนินการ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.6-45 สรุปไดดังนี้ 

ผูใหสัมภาษณทั้งหมดระบุวารางมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแลว จํานวน 428 ราย 

(รอยละ 100.0) ทั้งเรื่องเสียงและความสั่นสะเทือน คุณภาพอากาศ (ฝุนละออง) คุณภาพน้ําผิวดิน/น้ําทะเล/

นิเวศวิทยาทางน้ํา นิเวศวิทยาทางบก การจัดการของเสีย การคมนาคมขนสง เศรษฐกิจและสังคม การโยกยาย 

และทดแทนทรัพยสิน และการสาธารณสุข (สุขภาพ)   
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เมื่อสอบถามเร่ืองความวิตกกังวลที่มีตอโครงการของผูใหสัมภาษณ พบวา ไมมีความวิตก

กังวล จํานวน 422 ราย (รอยละ 98.6) รองลงมาคือ วิตกกังวลมาก จํานวน 4 ราย (รอยละ 0.9) และวิตกกังวลปานกลาง 

จํานวน 2 ราย (รอยละ 0.9) 

ความคิดเห็นตอภาพรวมของรางมาตรการฯ : ผูใหสัมภาษณ มีความคิดเห็นวาภาพรวมราง

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพในระยะกอสรางและระยะดําเนินการ วามีความครอบคลุม

เพียงพอแลว จํานวน 428 ราย (รอยละ 100.0) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.6-46 และรูปที่ 4.6-30 

ตารางที่ 4.6-46 ความคิดเห็นตอภาพรวมของรางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ

ระยะกอสรางและระยะดําเนินการของกลุมครัวเรือนพื้นที่ NEF < 30 ถึงขอบเขตพื้นที่ศึกษา 

ความคิดเห็น จํานวน (ราย) รอยละ 

เพียงพอ 428 100.0 

ไมเพียงพอ 0 0.0 

รวม 428 100.0 

  

ตารางที่ 4.6-45 ความคิดเห็นตอรางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการในระยะ

ดําเนินการของผูใหสัมภาษณกลุมครัวเรือน พื้นที่ NEF < 30 ถึงขอบเขตพื้นที่ศกึษา 

รางมาตรการปองกันและแกไข

ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ 
ไมแสดง 

ความคิดเห็น 
รวม 

จํานวน 

(ราย) 

รอย

ละ 

จํานวน 

(ราย) 

รอย

ละ 

จํานวน 

(ราย) 

รอย

ละ 

จํานวน 

(ราย) 
รอยละ 

1. เสียง และความสั่นสะเทือน 428 100.0 0 0.0 0 0.0 428 100.0 

2. คุณภาพอากาศ (ไอเสียและ

สารอินทรียระเหย) 

428 100.0 0 0.0 0 0.0 428 100.0 

3. คุณภาพน้ําผิวดิน/นํ้าทะเล/

นิเวศวิทยาทางน้ํา 

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. การคมนาคมขนสง 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. การโยกยายและการทดแทน

ทรัพยสิน 

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 
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โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อาํเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
 

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

 
รูปที่ 4.6-30 ความคิดเห็นตอภาพรวมของรางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 

ในระยะกอสรางและระยะดําเนินการของผูใหสัมภาษณกลุมครัวเรือนพื้นที่ NEF < 30 ถึงขอบเขต

พื้นที่ศึกษา 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ : ผูใหสัมภาษณมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอการ

ดําเนินโครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบิน นานาชาติอูตะเภา ดังนี้ 

 ขอใหมีการจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการใหทั่วถึงและการมีสวนรวม

ระหวางประชาชนกับโครงการ 

 ขอใหเจาของโครงการพบปะกับประชาชนบอยๆ 

 การรับทราบขาวสารของประชาชนในพื้นที่รูจักนอย ทําใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสาร

ภายในชุมชนอยางเชนแจกแผนพับ 

 ควรมีมาตรการปองกันในดานสิ่งแวดลอมที่เขมงวด 

 มั่นใจในมาตรการของโครงการวามีมาตรการควบคุมดีแนนอน แตขอใหดําเนินการ

อยางเสมอตนเสมอปลาย 

 ขอใหโครงการเขาถึงชุมชนใหมากกวานี ้

(4) กลุมพื้นที่ออนไหว  

จากการลงพื้นที่สํารวจกลุมพื้นที่ออนไหวดานสิ่งแวดลอมที่ไดรับผลกระทบในพื้นที่ NEF ≥ 40 

และพื้นที่ NEF 30 - 40  จํานวน 14 แหง รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.6-47 และรูปที่ 4.6-31 

  

เพียงพอ

รอยละ 100.0 (428 ราย) 

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 4-162 
 

ตารางที่ 4.6-47 ผลการสํารวจกลุมพื้นที่ออนไหวที่ที่ไดรับผลกระทบในพื้นที่เสนเสียง  

ลําดับ หนวยงาน ตําแหนงในหนวยงาน ประเภท 

พื้นที่ออนไหว 

ระยะหางจาก

พื้นที่โครงการ 

(กโิลเมตร) 

พื้นที่ NEF ≥ 40   

1 วัดสระแกว ต.สํานักทอน อ.บานฉาง จ.ระยอง เจาอาวาส ศาสนสถาน 1.77 

2 โรงเรียนวดัสระแกว ต.สํานักทอน อ.บานฉาง จ.ระยอง ผูอํานวยการ สถานศกึษา 2.73 

3 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กแสงสองหลา ๓ ต.สํานักทอน อ.บานฉาง 

จ.ระยอง 

หัวหนาศูนยฯ สถานศกึษา 2.62 

4 รพ.สต.บานสระแกว ต.สํานักทอน อ.บานฉาง จ.ระยอง เจาพนักงาน

สาธารณสุขชํานาญการ 

สถานพยาบาล 2.62 

พื้นที่ NEF 30 - 40   

1 วัดสมบูรณาราม ต.สํานักทอน อ.บานฉาง จ.ระยอง เจาอาวาส ศาสนสถาน 5.10 

2 วัดสํานักกะทอน ต.สํานักทอน อ.บานฉาง จ.ระยอง ผูชวยเจาอาวาส * ศาสนสถาน 7.15 

3 โรงเรียนวดัสมบูรณาราม ต.สํานักทอน อ.บานฉาง จ.ระยอง ผูอํานวยการ สถานศกึษา 6.26 

4 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต.สํานักทอน อ.บานฉาง จ.ระยอง หัวหนาศูนยฯ  สถานศึกษา 6.26 

5 โรงเรียนวดัสํานักกะทอน ต.สาํนักทอน อ.บานฉาง จ.ระยอง ผูอํานวยการ สถานศกึษา 1.87 

6 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสํานักทอน ต.สาํนักทอน อ.บานฉาง  

จ.ระยอง 

หัวหนาศูนยฯ สถานศกึษา 1.75 

7 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช ต.สํานักทอน อ.บานฉาง  

จ.ระยอง 

ครู * สถานศึกษา 8.56 

8 โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา ต.สํานักทอน อ.บานฉาง จ.ระยอง  ผูอํานวยการ สถานศกึษา 8.58 

9 รพ.สต.บานคลองบางไผ ต.สํานักทอน อ.บานฉาง จ.ระยอง นักวิชาการสาธารณสุข

ชํานาญการ * 

สถานพยาบาล 5.21 

10 รพ.สต.บานเขาครอก ต.สํานักทอน อ.บานฉาง จ.ระยอง พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบัติการ * 

สถานพยาบาล 1.48 

หมายเหต ุ:  *  ไดรับมอบหมายจากหัวหนา/ผูอํานวยการ หรือผูมีอํานาจในหนวยงานนั้น 
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ที่มา : จัดทําโดย บรษิัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด, พ.ศ. 2564 

รูปที่ 4.6-31 ตําแหนงพื้นที่ออนไหวที่ไดรับผลกระทบในพื้นท่ีเสนเสียง 
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ศาสนสถาน 

การสํารวจขอมูลดานเศรษฐกิจสังคมของกลุมพื้นที่ออนไหวดานสิ่งแวดลอมที่ไดรับ

ผลกระทบในพื้นที่เสนเสียงที่เปนศาสนสถาน จํานวน 3 ราย มีรายละเอียดผลการศึกษาดังนี้ 

วัดสระแกว 

ผูใหขอมูลเปนเจาอาวาสวัดสระแกวและดํารงตําแหนงเจาคณะตําบลสํานักทอน อายุ 55 ป 

ดํารงตําแหนงมาแลว 3 ป อยูที่วัดนี้เปนระยะเวลา 20 ป ไมไดระบุภูมิลําเนาเดิมแตอาศัยอยูในพื้นที่นี้ 16-20 ป  

จากการสัมภาษณ พบวา วัดสระแกวมีพระสงฆจํานวน 8 รูป ศาสนสถานแหงนี้กอตั้งมาแลวประมาณ 50 ป มีจํานวน

ผูมาเยือนศาสนสถานแหงนี้เฉลี่ย 80 - 100 คนตอวัน โดยมาประกอบกิจกรรมทางศาสนาทั้งหมด 

ปจจุบันสภาพสังคมในพื้นที่ชุมชนซึ่งเปนที่ตั้งของศาสนสถานแหงนี้ ผูใหขอมูลระบุวา 

ปญหายาเสพติดไดรับผลกระทบระดับปานกลาง ปญหาการวางงาน/ตกงานไดรับผลกระทบระดับนอย และปญหา 

การเพิ่มจํานวนของคนตางถิ่นเขามาในพื้นที่ไดรับผลกระทบระดับปานกลาง ชุมชนที่อยูอาศัยมีความสามัคคี 

ชวยเหลือเก้ือกูลกันอยู ในระดับปานกลาง การเขารวมกิจกรรมสําคัญตามประเพณี การชวยเหลือกิจกรรม

สาธารณประโยชนมีบางเปนครั้งคราว (1 - 6 เดือน/ครั้ง แตไมเกิน 5 ครั้ง/ป) มีความพึงพอใจตอสภาพทั่วไปในชุมชน 

(ผูใหขอมูลสามารถตอบไดมากกวา 1 ขอในประเด็นนี้) ไดแก การคมนาคมสะดวก และความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน แตไมพอใจตอสภาพทั่วไปในชุมชน (ผูใหขอมูลสามารถตอบไดมากกวา 1 ขอในประเด็นนี้) ไดแก การจราจร

ติดขัดในชั่วโมงเรงดวน ปจจุบันมีผลกระทบเกี่ยวกับปญหาเสียงดังรบกวนอยูในระดับปานกลาง สาเหตุเกิดจาก

การจราจร/ยานพาหนะ ปญหาฝุนละออง/ควัน/เขมาไดรับผลกระทบระดับปานกลาง สาเหตุเกิดจากไอเสียของ

ยานพาหนะ ปญหาสภาพการจราจรไดรับผลกระทบระดับนอย สาเหตุเกิดจากปริมาณยานพาหนะหนาแนน ทั้งนี้ผูให

ขอมูลไมมีประสบการณการเดินทางบริเวณพื้นที่โดยรอบสนามบินนานาชาติอูตะเภา  

ผูใหขอมูลระบุวา การใหบริการดานสาธารณสุขของภาครัฐในพื้นที่มีความเพียงพอ  

ไมมีปญหาการใชบริการดานสาธารณสุข เมื่อเจ็บปวย (ผูใหขอมูลสามารถตอบไดมากกวา 1 ขอในประเด็นนี้)  

จะเขารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ  แหลงน้ําดื่มซื้อน้ําบรรจุขวดถัง แหลงน้ําใช คือ น้ําประปา และ 

ไมมีปญหาดานคุณภาพและปริมาณของน้ําดื่มและน้ําใช สําหรับการกําจัดขยะมีหนวยงานทองถิ่น (อบต.) รวบรวม 

ไปกําจัด ผูใหขอมูลมีความพึงพอใจสภาพแวดลอมบริเวณโดยรอบในระดับมาก 

การรับรูขอมูลขาวสารของโครงการ (ผูใหสัมภาษณสามารถตอบไดมากกวา 1 ขอใน

ประเด็นนี้) ผูใหสัมภาษณระบุวารับทราบวามีโครงการมากอนแลวโดยทราบจาก เอกสารเผยแพร/แผนพับ/โปสเตอร 

และอินเตอรเน็ต/เว็บไซตโครงการ พรอมแสดงความเห็นวาการเผยแพรขาวสารขอมูลของโครงการเปนสิ่งจําเปน 

เพราะตองการทราบขาวสารมากขึ้นและตองการรับทราบขอมูลลาสุด โดยตองการทราบความกาวหนาในการศึกษา

ของโครงการ วิธีการที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธเผยแพรโครงการ คือ การจัดประชุม 

ความคิดเห็นตอโครงการในระยะกอสราง ผูใหสัมภาษณระบุวาไมไดรับผลกระทบทั้ง

ทางบวกและทางลบ ความคิดเห็นตอโครงการในระยะดําเนินการ ผูใหสัมภาษณระบุวาไดรับผลกระทบดานบวก (ผูให

สัมภาษณสามารถตอบไดมากกวา 1 ขอในประเด็นนี้) คือ ดานเศรษฐกิจ (เชน รายได การประกอบอาชีพ ความเจริญ 

การคาขาย การสงเสริมการทองเที่ยว การลงทุน) และดานสังคม (เชน ประหยัดเวลาในการเดินทาง มีความปลอดภัย
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ในการเดินทาง) ทั้งนี้ผูใหสัมภาษณไมมีความวิตกกังวลตอโครงการ และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการ วาอาจ

กอใหเกิดผลกระทบทางสิ่งแวดลอม สุขภาพ และสังคม โดยไดรับผลกระทบเชิงลบเก่ียวกับมลพิษทางอากาศในระดับ

ปานกลาง ไดรับผลกระทบเชิงบวกเก่ียวกับการจางงาน รายได และกิจกรรมมวลชนสัมพันธ/กิจกรรมความรับผิดชอบ

ตอสังคม (CSR) ในระดับปานกลาง  

ความคิดเห็นตอรางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ  

ในระยะกอสราง 8 ประเด็นหลัก ผูใหสัมภาษณมีความเห็นวาครอบคลุมและเพียงพอ ความคิดเห็นในระยะดําเนินการ 

9 ประเด็นหลัก ผูใหสัมภาษณมึความเห็นวาครอบคลุมและเพียงพอแลว โดยภาพรวมของรางมาตรการปองกันและ

แกไขผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ผูใหสัมภาษณมีความเห็นวาครอบคลุมและเพียงพอทั้งในระยะกอสราง 

และระยะดําเนินการ ทั้งนี้ ผูใหสัมภาษณไมมีขอเสนอแนะใดๆ เพิ่มเติม 

วัดสมบูรณาราม 

ผูใหขอมูลเปนเจาอาวาสวัดสมบูรณาราม อายุ 85 ป ระดับการศึกษาสูงสุด คือ มัธยมศึกษา 

ตอนปลาย/ปวช. ดํารงตําแหนงมาแลว 8 ป ยายมาจากจังหวัดนครสวรรค และอาศัยอยูในพื้นที่นี้ประมาณ 16-20 ป 

จากการสัมภาษณ พบวา วัดสมบูรณารามมีพระสงฆจํานวน 9 รูป ศาสนสถานแหงนี้กอตั้งมาแลวมากกวา 50 ป  

มีจํานวนผูมาเยือนศาสนสถานแหงนี้เฉลี่ย 20 คนตอวนั โดยมาประกอบกิจกรรมทางศาสนาทั้งหมด  

ปจจุบันสภาพสังคมในพื้นที่ชุมชนซึ่งเปนที่ตั้งของศาสนสถานแหงนี้ ผูใหขอมูลระบุวา

ปญหาน้ําประปาไดรับผลกระทบระดับนอย และปญหาการเพิ่มจํานวนของคนตางถ่ินเขามาในพื้นที่ไดรับผลกระทบ

ระดับมาก ชุมชนที่อยูอาศัยมีความสามัคคี ชวยเหลือเกื้อกูลกันอยูในระดับมาก การเขารวมกิจกรรมสําคัญ 

ตามประเพณี การชวยเหลือกิจกรรมสาธารณประโยชนมีเปนประจํา (เดือนละครั้ง) มีความพึงพอใจตอสภาพทั่วไป 

ในชุมชน (ผูใหขอมูลสามารถตอบไดมากกวา 1 ขอในประเด็นนี้) ไดแก สภาพแวดลอมที่ดี และความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน ปจจุบันมีผลกระทบเก่ียวกับปญหาสภาพการจราจรอยูในระดับปานกลาง สาเหตุเกิดจากปริมาณ

ยานพาหนะหนาแนน ทั้งนี้ผูใหขอมูลมีประสบการณการเดินทางบริเวณพื้นที่โดยรอบสนามบินนานาชาติอูตะเภา  

แตไมไดรบัผลกระทบในการเดินทาง และเคยเดินทางเขาสนามบินนานาชาติอูตะเภาโดยรถยนตสวนตัว  

ผูใหขอมูลระบุวา การใหบริการดานสาธารณสุขของภาครัฐในพื้นที่มีความเพียงพอ  

ไมมีปญหาการใชบริการดานสาธารณสุข เมื่อเจ็บปวย (ผูใหขอมูลสามารถตอบไดมากกวา 1 ขอในประเด็นนี้)  

จะเขารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ  แหลงน้ําดื่มซื้อน้ําบรรจุขวดถัง แหลงน้ําใช คือ น้ําประปา และ 

ไมมีปญหาดานคุณภาพและปริมาณของน้ําดื่มและน้ําใช สําหรับการกําจัดขยะมีหนวยงานทองถิ่น (อบต.) รวบรวม 

ไปกําจัด ผูใหขอมูลมีความพึงพอใจสภาพแวดลอมบริเวณโดยรอบในระดับปานกลาง 

การรับรูขอมูลขาวสารของโครงการ ผูใหสัมภาษณระบุวารับทราบวามีโครงการมากอน

แลว โดยทราบจาก (ผูใหสัมภาษณสามารถตอบไดมากกวา 1 ขอในประเด็นนี้) เอกสารเผยแพร/แผนพับ/โปสเตอร 

พรอมแสดงความเห็นวาการเผยแพรขาวสารขอมูลของโครงการเปนสิ่งจําเปน เพราะตองการทราบขาวสารมากขึ้น

และตองการรับทราบขอมูลลาสุด โดยตองการทราบความกาวหนาในการศึกษาของโครงการ วิธีการที่เหมาะสมในการ

ประชาสัมพันธเผยแพรโครงการ คือ การจัดประชุม 

ความคิดเห็นตอโครงการในระยะกอสราง ผูใหสัมภาษณระบุวาไมไดรับผลกระทบ 

ทั้งทางบวกและทางลบ ความคิดเห็นตอโครงการในระยะดําเนินการ ผูใหสัมภาษณระบุวาไมไดรับผลกระทบ 
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ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งนี้ผูใหสัมภาษณไมมีความวิตกกังวลตอโครงการ และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการ 

วาอาจกอใหเกิดผลกระทบทางสิ่งแวดลอม สุขภาพและสังคม โดยแสดงความคิดเห็นวาคงไมไดรับผลกระทบเชิงลบ 

แตไดรับผลกระทบเชิงบวกดานกิจกรรมมวลชนสัมพันธ/กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ในระดับปานกลาง 

ความคิดเห็นตอรางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ  

ในระยะกอสราง 8 ประเด็นหลัก ผูใหสัมภาษณมีความเห็นวาครอบคลุมและเพียงพอ ความคิดเห็นในระยะดําเนินการ 

9 ประเด็นหลัก ผูใหสัมภาษณมึความเห็นวาครอบคลุมและเพียงพอแลว โดยภาพรวมของรางมาตรการปองกันและ

แกไขผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ผูใหสัมภาษณมีความเห็นวาครอบคลุมและเพียงพอทั้งในระยะกอสราง 

และระยะดําเนินการ ทั้งนี้ผูใหสัมภาษณไมมีขอเสนอแนะใดๆ เพิ่มเติม 

วัดสํานักกะทอน 

ผูใหขอมูลเปนผูชวยเจาอาวาสวัดสํานักกะทอน อายุ 76 ป ระดับการศึกษาสูงสุด คือ 

ประถมศึกษา ดํารงตําแหนงมาแลว 12 ป เทากับระยะเวลาที่ปฏิบัติธรรมที่วัดแหงนี้ ยายมาจากจังหวัดฉะเชิงเทรา 

เปนระยะเวลา 11-15 ป จากการสัมภาษณ พบวา วัดสํานักกะทอนมีพระสงฆจํานวน 10 รูป ศาสนสถานแหงนี้กอตั้ง

มาเปนระยะเวลา 30 ป จํานวนผูมาศาสนสถานโดยเฉลี่ยประมาณ 10 คน/วัน โดยมาประกอบกิจกรรมทางศาสนา  

50 คน/วัน จํานวนอาคารภายในบริเวณพื้นที่ศาสนสถานมี 6 อาคาร ไดแก โบสถ 1 ชั้น 1 อาคาร กุฏิ 2 ชั้น 3 อาคาร 

ศาลาเอนกประสงค 1 ชั้น 1 อาคาร และเมร ุ1 ชั้น 1 อาคาร สําหรับวัสดุในการทําหลังคาใชกระเบื้องคอนกรีต 

ปจจุบันสภาพสังคมในพื้นที่ชุมชนซึ่งเปนที่ตั้งของศาสนสถานแหงนี้ ผูใหขอมูลระบุวาปญหา

ไฟฟาไดรับผลกระทบในระดับมาก และปญหาน้ําประปาไดรับผลกระทบระดับนอย ชุมชนที่อยูอาศัยมีความสามัคคี 

ชวยเหลือเก้ือกูลกันอยูในระดับมาก การเขารวมกิจกรรมสําคัญตามประเพณี การชวยเหลือกิจกรรมสาธารณประโยชน 

มีเปนประจํา (เดือนละครั้ง) มีความพึงพอใจตอสภาพทั่วไปในชุมชน (ผูใหขอมูลสามารถตอบไดมากกวา 1 ขอในประเด็นนี้) 

ไดแก สภาพแวดลอมที่ดี การคมนาคมสะดวก ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และเศรษฐกิจในชุมชนดีข้ึน ทั้งนี้  

ผูใหขอมูลไมมีประสบการณการเดินทางบริเวณพื้นที่โดยรอบสนามบินนานาชาติอูตะเภา  

ผูใหขอมูลระบุวา การใหบริการดานสาธารณสุขของภาครัฐในพื้นที่มีความเพียงพอ  

ไมมีปญหาการใชบริการดานสาธารณสุข เมื่อเจ็บปวย (ผูใหขอมูลสามารถตอบไดมากกวา 1 ขอในประเด็นนี้)  

จะเขารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ  แหลงน้ําดื่มซื้อน้ําบรรจุขวดถัง แหลงน้ําใช คือ น้ําประปา และ 

ไมมีปญหาดานคุณภาพและปริมาณของน้ําดื่มและน้ําใช สําหรับการกําจัดขยะมีหนวยงานทองถิ่น (อบต.) รวบรวม 

ไปกําจัด ผูใหขอมูลมีความพึงพอใจสภาพแวดลอมบริเวณโดยรอบในระดับมาก 

การรับรูขอมูลขาวสารของโครงการ ผูใหสัมภาษณระบุวารับทราบวามีโครงการ มากอน

แลว โดยทราบจาก (ผูใหสัมภาษณสามารถตอบไดมากกวา 1 ขอในประเด็นนี้) ประธาน/คณะกรรมการ/ผูนําชุมชน 

พรอมแสดงความเห็นวาการเผยแพรขาวสารขอมูลของโครงการเปนสิ่งจําเปน เพราะตองการทราบขาวสารมากขึ้น

และตองการรับทราบขอมูลลาสุด โดยตองการทราบความกาวหนาในการศึกษาของโครงการ วิธีการที่เหมาะสมในการ

ประชาสัมพันธเผยแพรโครงการ คือ แจงผานผูนําชุมชน 

ความคิดเห็นตอโครงการในระยะกอสราง ผูใหสัมภาษณระบุวาไมไดรับผลกระทบ 

ทั้งทางบวกและทางลบ ความคิดเห็นตอโครงการในระยะดําเนินการ ผูใหสัมภาษณระบุวาไมไดรับผลกระทบ 

ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งนี้ผูใหสัมภาษณไมมีความวิตกกังวลตอโครงการ และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการ 
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วาอาจกอใหเกิดผลกระทบทางสิ่งแวดลอม สุขภาพและสังคม โดยแสดงความคิดเห็นวาคงไมไดรับผลกระทบเชิงลบ 

แตไดรับผลกระทบเชิงบวกดานรายไดในระดับปานกลาง 

ความคิดเห็นตอรางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ  

ในระยะกอสราง 8 ประเด็นหลัก ผูใหสัมภาษณมีความเห็นวาครอบคลุมและเพียงพอ ความคิดเห็นในระยะดําเนินการ 

9 ประเด็นหลัก ผูใหสัมภาษณมึความเห็นวาครอบคลุมและเพียงพอแลว โดยภาพรวมของรางมาตรการปองกันและ

แกไขผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ผูใหสัมภาษณมีความเห็นวาครอบคลุมและเพียงพอทั้งในระยะกอสราง 

และระยะดําเนินการ ทั้งนี้ผูใหสัมภาษณไมมีขอเสนอแนะใดๆ เพิ่มเติม 

สถานศึกษา 

การสํารวจขอมูลดานเศรษฐกิจสัมคมของกลุมพื้นที่ออนไหวดานสิ่งแวดลอมที่ไดรับ

ผลกระทบในพื้นที่เสนเสียงที่เปนสถานศึกษา จํานวน 8 ราย มีรายละเอียดผลการศกึษาดังนี้ 

โรงเรียนวัดสระแกว 

ผูใหขอมูลเปนผูอํานวยการโรงเรียนวัดสระแกว เพศหญิง อายุ 46 ป นับถือศาสนาพุทธ 

ระดับการศึกษาสูงสุด คือ สูงกวาปริญญาตรี ดํารงตําแหนงเปนระยะเวลา 10 ป ปฏิบัติงานในที่แหงนี้เปนระยะเวลา 

20 ป ยายมาจากจังหวัดตรัง ระยะเวลาที่อาศัยอยูในพื้นที่ประมาณ 5-10 ป จากการสัมภาษณ เปดการเรียนการสอน

ในระดับอนุบาล 2 - ม.3 จํานวนครู 25 คน จํานวนนักเรียน 477 คน สถานศึกษากอตั้งมาแลว 52 ป ในบริเวณพ้ืนที่

สถานศึกษามีจํานวน 7 อาคาร ไดแก อาคารเรียนจํานวน 2 - 3 ชั้น 4 อาคาร โรงอาหารจํานวน 1 ชั้น 1 อาคาร 

อาคารเอนกประสงคจํานวน 1 ชั้น 1 อาคาร และสํานักงานจํานวน 1 ชั้น 1 อาคาร วัสดุของหลังคาอาคารใชพ้ืน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ปจจุบันสภาพสังคมในพ้ืนที่ชุมชนซึ่งเปนที่ตั้งของสถานศึกษาแหงนี้ ผูใหขอมูลระบุวา

ปญหาการวางงาน/ตกงานไดรับผลกระทบระดับปานกลาง และปญหาการเพิ่มจํานวนของคนตางถิ่นเขามาในพื้นที่

ไดรับผลกระทบระดับนอย ชุมชนที่อยูอาศัยมีความสามัคคี ชวยเหลือเกื้อกูลกันอยูในระดับมาก การเขารวมกิจกรรม

สําคัญตามประเพณี การชวยเหลือกิจกรรมสาธารณประโยชนมีเปนประจํา (เดือนละครั้ง) มีความพึงพอใจตอสภาพ

ทั่วไปในชุมชน (ผูใหขอมูลสามารถตอบไดมากกวา 1 ขอในประเด็นนี้) ไดแก การคมนาคมสะดวก ความปลอดภัย 

ในชีวิตและทรัพยสิน มีโอกาสการขยายธุรกิจ และเศรษฐกิจในชุมชนดีข้ึน ปจจุบันมีผลกระทบเก่ียวกับปญหาเสียงดัง

รบกวนอยูในระดับปานกลาง สาเหตุเกิดจากการจราจร/ยานพาหนะ ทั้งนี้ผูใหขอมูลไมมีประสบการณการเดินทาง

บริเวณพื้นที่โดยรอบสนามบินนานาชาติอูตะเภา  

ผูใหขอมูลระบุวา การใหบริการดานสาธารณสุขของภาครัฐในพื้นที่มีความเพียงพอ  

ไมมีปญหาการใชบริการดานสาธารณสุข เมื่อเจ็บปวย (ผูใหขอมูลสามารถตอบไดมากกวา 1 ขอในประเด็นนี้)  

จะเขารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ  แหลงน้ําดื่มซื้อน้ําบรรจุขวดถัง แหลงน้ําใช คือ น้ําประปา และ 

ไมมีปญหาดานคุณภาพและปริมาณของน้ําดื่มและน้ําใช สําหรับการกําจัดขยะมีหนวยงานทองถิ่น (อบต.) รวบรวม 

ไปกําจัด ผูใหขอมูลมีความพึงพอใจสภาพแวดลอมบริเวณโดยรอบในระดับมาก 

การรบัรูขอมูลขาวสารของโครงการ ผูใหสัมภาษณระบุวารับทราบวามีโครงการ มากอนแลว 

โดยทราบจาก (ผูใหสัมภาษณสามารถตอบไดมากกวา 1 ขอในประเด็นนี้) เจาหนาที่ของโครงการ/เจาหนาที่

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 4-168 
 

กองทัพเรือ และเอกสารเผยแพร/แผนพับ/โปสเตอร พรอมแสดงความเห็นวาการเผยแพรขาวสารขอมูลของโครงการ

เปนสิ่งจําเปน เพราะตองการทราบขาวสารมากขึ้นและตองการรบัทราบขอมูลลาสุด โดยตองการทราบความกาวหนา

ในการศึกษาของโครงการ วิธีการที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธเผยแพรโครงการ คือ จัดประชุม 

ความคิดเห็นตอโครงการในระยะกอสราง ผูใหสัมภาษณระบุวาไมไดรับผลกระทบ 

ทั้งทางบวกและทางลบ ความคิดเห็นตอโครงการในระยะดําเนินการ ผูใหสัมภาษณระบุวาไมไดรับผลกระทบทั้งทางบวก

และทางลบ ทั้งนี้ผูใหสัมภาษณไมมีความวิตกกังวลตอโครงการ และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการ วาอาจกอใหเกิด

ผลกระทบทางสิ่งแวดลอม สุขภาพและสังคม โดยแสดงความคิดเห็นวาคงไมไดรับผลกระทบทั้งเชิงลบและเชิงบวก 

ความคิดเห็นตอรางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ  

ในระยะกอสราง 8 ประเด็นหลัก ผูใหสัมภาษณมีความเห็นวาครอบคลุมและเพียงพอ ความคิดเห็นในระยะดําเนินการ  

9 ประเด็นหลัก ผูใหสัมภาษณมึความเห็นวาครอบคลุมและเพียงพอแลว โดยภาพรวมของรางมาตรการปองกันและ

แกไขผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ผูใหสัมภาษณมีความเห็นวาครอบคลุมและเพียงพอทั้งในระยะกอสราง 

และระยะดําเนินการ ทั้งนี้ผูใหสัมภาษณไมมีขอเสนอแนะใดๆ เพิ่มเติม 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กแสงสองหลา 3 

ผูใหขอมูลเปนหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กแสงสองหลา 3 เพศหญิง อายุ 41 ป นับถือศาสนา

พุทธ ระดับการศึกษาสูงสุด คือ ปริญญาตรีหรือเทียบเทา ดํารงตําแหนงเปนระยะเวลา 3 ป ปฏิบัติงานในที่แหงนี้ 

เปนระยะเวลา 18 ป อาศัยอยูในพื้นที่นี้ตั้งแตเกิด จากการสัมภาษณ เปดการเรียนการสอนในระดับเตรียมอนุบาล

จํานวนครู 3 คน จํานวนเจาหนาที่ 1 คน จํานวนนักเรียน 47 คน สถานศึกษากอตั้งมาแลว 30 ป ในบริเวณพื้นที่

สถานศึกษามีจํานวน 2 อาคาร ไดแก อาคารเรียนจํานวน 1 ชั้น 2 อาคารวัสดุของหลังคาอาคารใชพื้นคอนกรตีเสริมเหล็ก 

ปจจุบันสภาพสังคมในพ้ืนที่ชุมชนซึ่งเปนที่ตั้งของสถานศึกษาแหงนี้ ผูใหขอมูลระบุวา

ปญหาการเพิ่มจํานวนของคนตางถิ่นเขามาในพื้นที่ไดรับผลกระทบระดับปานกลาง ชุมชนที่อยูอาศัยมีความสามัคคี 

ชวยเหลือเก้ือกูลกันอยูในระดับมาก การเขารวมกิจกรรมสําคัญตามประเพณี การชวยเหลือกิจกรรมสาธารณประโยชน

มีบางเปนครั้งคราว (1-6 เดือนครั้ง แตไมเกิน 5 ครั้ง/ป) มีความพึงพอใจตอสภาพทั่วไปในชุมชน (ผูใหขอมูลสามารถ

ตอบไดมากกวา 1 ขอในประเด็นนี้) ไดแก การคมนาคมสะดวก และมีโอกาสขยายธุรกิจ แตไมพอใจตอสภาพทั่วไป 

ในชุมชน (ผูใหขอมูลสามารถตอบไดมากกวา 1 ขอในประเด็นนี้) ไดแก การจราจรติดขัดในชั่วโมงเรงดวน ปจจุบัน 

มีผลกระทบเกี่ยวกับปญหาขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลอยูในระดับนอย สาเหตุเกิดจากขยะตกคาง/ไมมาจัดเก็บ ทั้งนี ้

ผูใหขอมูลมีประสบการณการเดินทางบริเวณพื้นที่โดยรอบสนามบินนานาชาติอูตะเภา แตไมไดรับผลกระทบในการ

เดินทาง และเคยเดนิทางเขาสนามบินนานาชาติอูตะเภาโดยรถยนตสวนตัว  

ผูใหขอมูลระบุวา การใหบริการดานสาธารณสุขของภาครัฐในพื้นที่มีความเพียงพอ  

ไมมีปญหาการใชบริการดานสาธารณสุข เมื่อเจ็บปวย (ผูใหขอมูลสามารถตอบไดมากกวา 1 ขอในประเด็นนี้)  

จะเขารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ  แหลงน้ําดื่มไดจากน้ําประปาผานเครื่องกรองน้ํา แหลงน้ําใช  

คือ น้ําประปา และไมมีปญหาดานคุณภาพและปริมาณของน้ําดื่มและน้ําใช สําหรับการกําจัดขยะมีหนวยงานทองถิ่น 

(อบต.) รวบรวมไปกําจัด ผูใหขอมูลมีความพึงพอใจสภาพแวดลอมบริเวณโดยรอบในระดับปานกลาง 

การรับรูขอมูลขาวสารของโครงการ ผูใหสัมภาษณระบุวารับทราบวามีโครงการ มากอน

แลว โดยทราบจาก (ผูใหสัมภาษณสามารถตอบไดมากกวา 1 ขอในประเด็นนี้) เจาหนาที่ของโครงการ/เจาหนาที่

Draft Version
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาต ิ

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อาํเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
 

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

กองทัพเรือ และอินเตอรเน็ต/เว็บไซตโครงการ พรอมแสดงความเห็นวาการเผยแพรขาวสารขอมูลของโครงการ 

เปนสิ่งจําเปน เพราะตองการทราบขาวสารมากขึ้นและตองการรบัทราบขอมูลลาสุด โดยตองการทราบความกาวหนา 

ในการศึกษาของโครงการ วิธีการที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธเผยแพรโครงการ คือ สงเอกสารใหถึงบาน 

ความคิดเห็นตอโครงการในระยะกอสราง ผูใหสัมภาษณระบุวาไมไดรับผลกระทบ 

ทั้งทางบวกและทางลบ ความคิดเห็นตอโครงการในระยะดําเนินการ ผูใหสัมภาษณระบุวาไดรับผลกระทบดานบวก 

(ผูใหสัมภาษณสามารถตอบไดมากกวา 1 ขอในประเด็นนี้) ผลกระทบดานบวกที่ไดรับ คอื ดานเศรษฐกิจ (เชน รายได 

การประกอบอาชีพ ความเจริญ การคาขาย ผลกระทบดานลบที่ไดรับ คือ ดานสิ่งแวดลอม (เชน ผลกระทบเรื่องเสียง 

ไอน้ํามัน เขมา ฝุนละออง การจราจร อุบัติเหตุ การใชน้ํา ไฟฟา น้ําเสีย ขยะ) ดานสุขภาพ (เชน การสูญเสียการไดยิน 

ความเครียด ความวิตกกังวล นอนไมหลับ ปวดศีรษะ ภูมิแพ) 

ความคิดเห็นตอรางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ  

ในระยะกอสราง 8 ประเด็นหลัก ผูใหสัมภาษณมีความเห็นวาครอบคลุมและเพียงพอ ความคิดเห็นในระยะดําเนินการ  

9 ประเด็นหลัก ผูใหสัมภาษณมึความเห็นวาครอบคลุมและเพียงพอแลว โดยภาพรวมของรางมาตรการปองกันและ

แกไขผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ผูใหสัมภาษณมีความเห็นวาครอบคลุมและเพียงพอทั้งในระยะกอสราง 

และระยะดําเนินการ ทั้งนี้ผูใหสัมภาษณไมมีขอเสนอแนะใดๆ เพิ่มเติม 

โรงเรียนวัดสมบูรณาราม 

ผูใหขอมูลเปนผูอํานวยการโรงเรียนวัดสมบูรณาราม เพศหญิง อายุ 56 ป นับถือศาสนาพุทธ 

ระดับการศึกษาสูงสุด คือ สูงกวาปริญญาตรี ดํารงตําแหนงเปนระยะเวลา 3 ป ปฏิบัติงานในที่แหงนี้เปนระยะเวลา 25 ป 

ยายมาจากจังหวัดสุโขทัย จากการสัมภาษณ หนวยงานตนสังกัด สปฐ. เปดการเรียนการสอนในระดับอนุบาล 1 - ป.6 

จํานวนคร ู14 คน จํานวนนักเรียน 200 คน สถานศกึษากอตั้งมาแลว 80 ป ในบริเวณพื้นที่สถานศึกษามีจํานวน 3 อาคาร 

ไดแก อาคารเรียน 2 ชั้น จํานวน 2 อาคาร และอาคารอเนกประสงคชั้นเดียว จํานวน 1 อาคาร วัสดุของหลังคาอาคาร 

ใชพื้นคอนกรตีเสริมเหล็ก 

ปจจุบันสภาพสังคมในพื้นที่ชุมชนซึ่งเปนที่ตั้งของสถานศึกษาแหงนี้ ผูใหขอมูลระบุวาปญหา

ไฟฟาไดรับผลกระทบในระดับนอย ปญหายาเสพติดไดรับผลกระทบระดับนอย การประทุษรายตอทรัพย อาทิ ลักขโมย 

ไดรับผลกระทบระดับปานกลาง การประทุษรายตอรางกาย อาทิ ทะเลาะวิวาท ไดรับผลกระทบระดับนอย ความแออัด 

ในชุมชนไดรับผลกระทบระดับปานกลาง การวางงาน/ตกงานไดรับผลกระทบระดับนอย การเพ่ิมของคนตางถ่ินเขามา 

ในพื้นที่ไดรบัผลกระทบระดับนอย ชุมชนที่อยูอาศัยมีความสามัคคี ชวยเหลือเก้ือกูลอยูในระดับมาก การเขารวมกิจกรรม

สําคัญตามประเพณี การชวยเหลือกิจกรรมสาธารณประโยชนเปนประจํา (เดือนละครั้ง) ความพึงพอใจตอสภาพทั่วไป 

ในชุมชน ไดแก (ผูใหขอมูลสามารถตอบไดมากกวา 1 ขอในประเด็นนี้) ไดแก มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

สภาพแวดลอมดี ปจจุบันมีผลกระทบเก่ียวกับปญหาเสียงดังรบกวนอยูในระดับมากที่สุด สาเหตุเกิดจากการจราจร/

ยานพาหนะ ฝุนละออง/ควัน/เขมาไดรับผลกระทบระดับปานกลาง สาเหตุจากการจราจร ขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูล ไดรับ

ผลกระทบระดับนอย สาเหตุจากขยะตกคาง/ไมมาจัดเก็บ การระบายน้ํา/น้ําทวมขัง ไดรับผลกระทบระดับปานกลาง 

สาเหตุจากทอระบายน้ําอุดตัน สภาพการจราจร ไดรบัผลกระทบระดับมากสาเหตุจากปริมาณยานพาหนะหนาแนน ทั้งนี้

ผูใหขอมูลไมมีประสบการณการเดินทางบริเวณพื้นที่โดยรอบสนามบินนานาชาติอูตะเภา 
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ผูใหขอมูลระบุวา การใหบริการดานสาธารณสุขของภาครัฐในพื้นที่มีความเพียงพอ  

ไมมีปญหาการใชบริการดานสาธารณสุข เมื่อเจ็บปวย (ผูใหขอมูลสามารถตอบไดมากกวา 1 ขอในประเด็นนี้)  

จะเขารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ  แหลงน้ําดื่มไดจากน้ําประปาผานเครื่องกรองน้ํา แหลงน้ําใช คือ 

น้ําประปา และไมมีปญหาดานคุณภาพและปริมาณของน้ําดื่มและน้ําใช สําหรับการกําจัดขยะมีหนวยงานทองถ่ิน 

(อบต.) รวบรวมไปกําจัด ผูใหขอมูลมีความพึงพอใจสภาพแวดลอมบริเวณโดยรอบในระดับปานกลาง 

การรบัรูขอมูลขาวสารของโครงการ ผูใหสัมภาษณระบุวารับทราบวามีโครงการ มากอนแลว 

โดยทราบจาก (ผูใหสัมภาษณสามารถตอบไดมากกวา 1 ขอในประเด็นนี้) เจาหนาที่ของโครงการ/เจาหนาที่กองทัพเรือ 

และเพื่อนบาน/คนรูจัก  พรอมแสดงความเห็นวาการเผยแพรขาวสารขอมูลของโครงการเปนสิ่งจําเปน เพราะตองการ

ทราบขอมูลที่แทจริง และตองการทราบความกาวหนาในการศึกษาโครงการ โดยตองการทราบกิจกรรมดานการมีสวนรวม

ของประชาชน วิธีการที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธเผยแพรโครงการ คือ การจัดประชุม 

ความคิดเห็นตอโครงการในระยะกอสราง ผูใหสัมภาษณระบุวาไดรับผลกระทบทางลบ 

คือ ดานสิ่งแวดลอม (เชน น้ําเสีย น้ําทวม การจราจร ถนนชํารุด อุบัติเหตุจากการขนสง จราจร ขยะ ทัศนียภาพ ฯลฯ) 

ดานสุขภาพ (เชน ฝุนละอองจากการขนสงวัสดุกอสราง ความเครยีด ความวิตกกังวล นอนไมหลับ ปวดศีรษะ ภูมิแพ)

ความคิดเห็นตอโครงการในระยะดําเนินการ ผูใหสัมภาษณระบุวาไดรับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ผลกระทบ

ดานบวกที่ไดรับ คือ ดานเศรษฐกิจ (เชน รายได การประกอบอาชีพ ความเจริญ การคาขาย การสงเสริมการทองเที่ยว 

การลงทุน) ดานสังคม (เชน ประหยัดเวลาในการเดินทาง มีความปลอดภัยในการเดินทาง) ผลกระทบดานลบที่ไดรบั 

คือ ดานสังคม (เชน การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต แรงงานตางถ่ินเขามาในพื้นที่ ปญหาอาชญากรรม) ดานสิ่งแวดลอม  

(เชน ผลกระทบเรื่องเสียง ไอน้ํามัน เขมา ฝุนละออง การจราจร อุบัติเหตุ การใชน้ํา ไฟฟา น้ําเสีย ขยะ) ดานสุขภาพ 

(เชน การสูญเสียการไดยิน ความเครียด ความวิตกกังวล นอนไมหลับ ปวดศีรษะ ภูมิแพ) ทั้งนี้ผูใหสัมภาษณมีความ

วิตกเรื่องเสียงดัง และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ วาอาจกอใหเกิดผลกระทบทางสิ่งแวดลอม สุขภาพ และ

สังคม โดยแสดงความคิดเห็นวาคงไมไดรับผลกระทบทั้งเชิงลบและเชิงบวก 

ความคิดเห็นตอรางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ  

ในระยะกอสราง 8 ประเด็นหลัก ผูใหสัมภาษณมีความเห็นวาครอบคลุมและเพียงพอ ความคิดเห็นในระยะดําเนินการ  

9 ประเด็นหลัก ผูใหสัมภาษณมึความเห็นวาครอบคลุมและเพียงพอแลว โดยภาพรวมของรางมาตรการปองกันและ

แกไขผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ผูใหสัมภาษณมีความเห็นวาครอบคลุมและเพียงพอทั้งในระยะกอสราง 

และระยะดําเนินการ ทั้งนี้ผูใหสัมภาษณไมมีขอเสนอแนะใดๆ เพิ่มเติม 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลสํานักทอน 

ผูใหขอมูลเปนหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลสํานักทอน เพศหญิง อายุ 53 ป  

นับถือศาสนาพุทธ ระดับการศึกษาสูงสุด คือ ปริญญาตรีหรือเทียบเทา ดํารงตําแหนงเปนระยะเวลา 6 ป เทากับ

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในหนวยงานนี้ อยูที่ตําบลนี้ตั้งแตเกิด จากการสัมภาษณ หนวยงานตนสังกัดรัฐ เปดการเรียน

การสอนในระดับเตรียมอนุบาล คร ู3 คน นักเรียน 55 คน สถานศึกษากอตั้งมาแลว 12 ป ในบรเิวณพื้นที่สถานศึกษา

มีจํานวน 1 อาคาร ไดแก อาคารเรยีน 1 ชั้น วัสดุของหลังคาอาคารใชพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ปจจุบันสภาพสังคมในพ้ืนที่ชุมชนซึ่งเปนที่ตั้งของสถานศึกษาแหงนี้ ผูใหขอมูลระบุวา

ปญหาการวางงาน/ตกงานไดรับผลกระทบระดับปานกลาง และการเพิ่มจํานวนของคนตางถิ่นที่เขามาในพื้นที่ไดรับ
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ผลกระทบระดับนอย ชุมชนที่อยูอาศัยมีความสามัคคี ชวยเหลือเก้ือกูลกันอยูในระดับมาก การเขารวมกิจกรรมสําคัญ

ตามประเพณี การชวยเหลือกิจกรรมสาธารณประโยชนมีเปนประจํา (เดือนละครั้ง) มีความพึงพอใจตอสภาพทั่วไป 

ในชุมชน (ผูใหขอมูลสามารถตอบไดมากกวา 1 ขอในประเด็นนี้) ไดแก การคมนาคมสะดวก ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน มีโอกาสขยายธุรกิจ และเศรษฐกิจในชุมชนดีข้ึน ปจจุบันมีผลกระทบเกี่ยวกับปญหาเสียงดังรบกวน 

อยูในระดับปานกลาง สาเหตุเกิดจากการจราจร/ยานพาหนะ ทั้งนี้ผูใหขอมูลไมมีประสบการณการเดินทางบริเวณ

พื้นที่โดยรอบสนามบินนานาชาติอูตะเภา  

ผูใหขอมูลระบุวา การใหบริการดานสาธารณสุขของภาครัฐในพื้นที่มีความเพียงพอ  

ไมมีปญหาการใชบริการดานสาธารณสุข เมื่อเจ็บปวย (ผูใหขอมูลสามารถตอบไดมากกวา 1 ขอในประเด็นนี้)  

จะเขารับการรกัษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรฐั แหลงน้ําดื่มซื้อน้ําบรรจุขวดถัง แหลงน้ําใช คือ น้ําประปา และไมมี

ปญหาดานคุณภาพและปริมาณของน้ําดื่มและน้ําใช สําหรับการกําจัดขยะมีหนวยงานทองถิ่น (อบต.) รวบรวม 

ไปกําจัด ผูใหขอมูลมีความพึงพอใจสภาพแวดลอมบริเวณโดยรอบในระดับมาก 

การรับรูขอมูลขาวสารของโครงการ ผูใหสัมภาษณระบุวารับทราบวามีโครงการ มากอน

แลว โดยทราบจาก (ผูใหสัมภาษณสามารถตอบไดมากกวา 1 ขอในประเด็นนี้) เจาหนาที่ของโครงการ/เจาหนาที่

กองทัพเรือ และเอกสารเผยแพร/แผนพับ/โปสเตอร พรอมแสดงความเห็นวาการเผยแพรขาวสารขอมูลของโครงการ

เปนสิ่งจําเปน เพราะตองการทราบขาวสารมากขึ้นและตองการรบัทราบขอมูลลาสุด โดยตองการทราบความกาวหนา

ในการศึกษาของโครงการ วิธีการที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธเผยแพรโครงการ คือ การจัดประชุม 

ความคิดเห็นตอโครงการในระยะกอสราง ผูใหสัมภาษณระบุวาไดรับผลกระทบทางลบ คือ 

ดานสุขภาพ (เชน ฝุนละอองจากการขนสงวัสดุกอสราง ความเครียด ความวิตกกังวล นอนไมหลับ ปวดศีรษะ ภูมิแพ) 

ความคิดเห็นตอโครงการในระยะดําเนินการ ผูใหสัมภาษณระบุวาไดรับผลกระทบทางลบ คือ ดานสิ่งแวดลอม  

(เชน ผลกระทบเรื่องเสียง ไอน้ํามัน เขมา ฝุนละออง การจราจร อุบัติเหตุ การใชน้ํา ไฟฟา น้ําเสีย ขยะ) ดานสุขภาพ  

(เชน การสูญเสียการไดยิน ความเครียด ความวิตกกังวล นอนไมหลับ ปวดศีรษะ ภูมิแพ) ทั้งนี้ผูใหสัมภาษณมีความวิตก

กังวลเรื่องการยายที่อยูอาศัย และเสียงดังอันเนื่องมาจากโครงการ และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการ  

วาอาจกอใหเกิดผลกระทบทางสิ่งแวดลอม สุขภาพและสังคม โดยแสดงความคิดเห็นวาคงไมไดรับผลกระทบทั้งเชิงลบ

และเชิงบวก 

ความคิดเห็นตอรางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ  

ในระยะกอสราง 8 ประเด็นหลัก ผูใหสัมภาษณมีความเห็นวาครอบคลุมและเพียงพอ ความคิดเห็นในระยะดําเนินการ  

9 ประเด็นหลัก ผูใหสัมภาษณมึความเห็นวาครอบคลุมและเพียงพอแลว โดยภาพรวมของรางมาตรการปองกันและ

แกไขผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ผูใหสัมภาษณมีความเห็นวาครอบคลุมและเพียงพอทั้งในระยะกอสราง 

และระยะดําเนินการ ทั้งนี้ผูใหสัมภาษณไมมีขอเสนอแนะใดๆ เพิ่มเติม 

โรงเรียนวัดสํานักกะทอน 

ผูใหขอมูลเปนผูอํานวยการโรงเรียนวัดสํานักกะทอน เพศหญิง อายุ 47 ป นับถือศาสนาพุทธ 

ระดับการศึกษาสูงสุด คือ สูงกวาปริญญาตรี ดํารงตําแหนงเปนระยะเวลา 1 ป 3 เดือน เทากับระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 

ในหนวยงานนี้ อยูที่ตําบลนี้ตั้งแตเกิด จากการสัมภาษณ โรงเรียนแหงนี้เปดการเรียนการสอนในระดับอนุบาล 2 - ป.6 

จํานวนคร ู14 คน จํานวนนักเรียน 160 คน สถานศกึษากอตั้งมาแลว 44 ป ในบริเวณพื้นที่สถานศึกษามีจํานวน 6 อาคาร 
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ไดแก หอประชุม 1 ชั้น 1 อาคาร อาคารเรียน 1 ชั้น 2 อาคาร หองสมุด 1 ชั้น 1 อาคาร และบานพักครู 2 ชั้น 2 อาคาร 

วัสดุของหลังคาอาคารสวนใหญใชกระเบื้องคอนกรตีและพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ปจจุบันสภาพสังคมในพ้ืนที่ชุมชนซึ่งเปนที่ตั้งของสถานศึกษาแหงนี้ ผูใหขอมูลระบุวา

ปญหาไฟฟาไดรับผลกระทบในระดับมาก ปญหาการวางงาน/ตกงานไดรับผลกระทบในระดับปานกลาง และการเพิ่ม

จํานวนของคนตางถ่ินที่เขามาในพื้นที่ไดรับผลกระทบในระดับนอย ชุมชนที่อยูอาศัยมีความสามัคคี ชวยเหลือเกื้อกูล

กันอยูในระดับมาก การเขารวมกิจกรรมสําคัญตามประเพณี การชวยเหลือกิจกรรมสาธารณประโยชนมีเปนประจํา 

(เดือนละครั้ง) มีความพึงพอใจตอสภาพทั่วไปในชุมชน (ผูใหขอมูลสามารถตอบไดมากกวา 1 ขอในประเด็นนี้) ไดแก  

มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีโอกาสขยายธุรกิจ และเศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น ปจจุบันมีผลกระทบเก่ียวกับ

ปญหาเสียงดังรบกวนอยูในระดับปานกลาง สาเหตุเกิดจากการจราจร/ยานพาหนะ ทั้งนี้ผูใหขอมูลไมมีประสบการณ

การเดินทางบริเวณพ้ืนที่โดยรอบสนามบินนานาชาติอูตะเภา  

ผูใหขอมูลระบุวา การใหบริการดานสาธารณสุขของภาครัฐในพื้นที่มีความเพียงพอ  

ไมมีปญหาการใชบริการดานสาธารณสุข เมื่อเจ็บปวย (ผูใหขอมูลสามารถตอบไดมากกวา 1 ขอในประเด็นนี้)  

จะเขารับการรกัษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรฐั แหลงน้ําดื่มซื้อน้ําบรรจุขวดถัง แหลงน้ําใช คือ น้ําประปา และไมมี

ปญหาดานคุณภาพและปริมาณของน้ําดื่มและน้ําใช สําหรับการกําจัดขยะมีหนวยงานทองถิ่น (อบต.) รวบรวม 

ไปกําจัด ผูใหขอมูลมีความพึงพอใจสภาพแวดลอมบริเวณโดยรอบในระดับมาก 

การรับรูขอมูลขาวสารของโครงการ ผูใหสัมภาษณระบุวารับทราบวามีโครงการ มากอน

แลว โดยทราบจาก (ผูใหสัมภาษณสามารถตอบไดมากกวา 1 ขอในประเด็นนี้) เจาหนาที่ของโครงการ/เจาหนาที่

กองทัพเรือ และเอกสารเผยแพร/แผนพับ/โปสเตอร พรอมแสดงความเห็นวาการเผยแพรขาวสารขอมูลของโครงการ

เปนสิ่งจําเปน เพราะตองการทราบขาวสารมากขึ้นและตองการรบัทราบขอมูลลาสุด โดยตองการทราบความกาวหนา

ในการศึกษาของโครงการ วิธีการที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธเผยแพรโครงการ คือ การจัดประชุม 

ความคิดเห็นตอโครงการในระยะกอสราง ผูใหสัมภาษณระบุวาไมไดรับผลกระทบ 

ทั้งทางบวกและทางลบ ความคิดเห็นตอโครงการในระยะดําเนินการ ผูใหสัมภาษณระบุวาไมไดรับผลกระทบทั้งทางบวก

และทางลบ ทั้งนี้ผูใหสัมภาษณไมมีความวิตกกังวลตอโครงการ และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการ วาอาจกอใหเกิด

ผลกระทบทางสิ่งแวดลอม สุขภาพและสังคม โดยแสดงความคิดเห็นวาคงไมไดรับผลกระทบทั้งเชิงลบและเชิงบวก 

ความคิดเห็นตอรางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ  

ในระยะกอสราง 8 ประเด็นหลัก ผูใหสัมภาษณมีความเห็นวาครอบคลุมและเพียงพอ ความคิดเห็นในระยะดําเนินการ  

9 ประเด็นหลัก ผูใหสัมภาษณมึความเห็นวาครอบคลุมและเพียงพอแลว โดยภาพรวมของรางมาตรการปองกันและ

แกไขผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ผูใหสัมภาษณมีความเห็นวาครอบคลุมและเพียงพอทั้งในระยะกอสราง 

และระยะดําเนินการ ทั้งนี้ผูใหสัมภาษณไมมีขอเสนอแนะใดๆ เพิ่มเติม 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสํานักทอน 

ผูใหขอมูลเปนหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสํานักทอน เพศหญิง อายุ 45 ป นับถือ

ศาสนาพุทธ ระดับการศึกษาสูงสุด คอื ปริญญาตรีหรือเทียบเทา ดํารงตําแหนงเปนระยะเวลา 24 ป เทากับระยะเวลา

ที่ปฏิบัติงานในหนวยงานนี้ อาศัยอยูในพื้นที่นี้ตั้งแตเกิด จากการสัมภาษณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ เปดการเรียน 

การสอนในระดับเตรียมอนุบาล จํานวนครู 3 คน จํานวนนักเรียน 40 คน สถานศึกษากอตั้งมาแลว 24 ป ในบริเวณ
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พื้นที่สถานศึกษามีจํานวน 2 อาคาร ไดแก โรงอาหาร 1 ชั้น 1 อาคาร และอาคารเรียน 1 ชั้น 1 อาคาร วัสดุของ

หลังคาอาคารสวนใหญใชกระเบื้องคอนกรีต 

ปจจุบันสภาพสังคมในพ้ืนที่ชุมชนซึ่งเปนที่ตั้งของสถานศึกษาแหงนี้ ผูใหขอมูลระบุวา

ปญหาการวางงาน/ตกงานไดรับผลกระทบในระดับปานกลาง ชุมชนที่อยูอาศัยมีความสามัคคี ชวยเหลือเกื้อกูลกัน 

อยูในระดับมาก การเขารวมกิจกรรมสําคัญตามประเพณี การชวยเหลือกิจกรรมสาธารณประโยชนมีเปนประจํา  

(เดือนละครั้ง) มีความพึงพอใจตอสภาพทั่วไปในชุมชน (ผูใหขอมูลสามารถตอบไดมากกวา 1 ขอในประเด็นนี้) ไดแก  

มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีโอกาสขยายธุรกิจ และเศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น ปจจุบันมีผลกระทบเก่ียวกับ

ปญหาเสียงดังรบกวนอยูในระดับปานกลาง สาเหตุเกิดจากการจราจร/ยานพาหนะ ทั้งนี้ผูใหขอมูลไมมีประสบการณ 

การเดินทางบริเวณพ้ืนที่โดยรอบสนามบินนานาชาติอูตะเภา  

ผูใหขอมูลระบุวา การใหบริการดานสาธารณสุขของภาครัฐในพื้นที่มีความเพียงพอ ไมมี

ปญหาการใชบริการดานสาธารณสุข เมื่อเจ็บปวย (ผูใหขอมูลสามารถตอบไดมากกวา 1 ขอในประเด็นนี้) จะเขารับ

การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ  แหลงน้ําดื่มซื้อน้ําบรรจุขวดถัง แหลงน้ําใช คือ น้ําประปา และไมมีปญหา

ดานคุณภาพและปริมาณของน้ําดื่มและน้ําใช สําหรับการกําจัดขยะมีหนวยงานทองถ่ิน (อบต.) รวบรวมไปกําจัด ผูให

ขอมูลมีความพึงพอใจสภาพแวดลอมบริเวณโดยรอบในระดับมาก 

การรับรูขอมูลขาวสารของโครงการ ผูใหสัมภาษณระบุวารับทราบวามีโครงการ มากอน

แลว โดยทราบจาก (ผูใหสัมภาษณสามารถตอบไดมากกวา 1 ขอในประเด็นนี้) เพื่อนบาน/คนรูจัก พรอมแสดง

ความเห็นวาการเผยแพรขาวสารขอมูลของโครงการเปนสิ่งจําเปน เพราะตองการทราบขาวสารมากขึ้นและตองการ

รับทราบขอมูลลาสุด โดยตองการทราบความกาวหนาในการศึกษาของโครงการ วิธีการที่ เหมาะสมในการ

ประชาสัมพันธเผยแพรโครงการ คือ การจัดประชุม 

ความคิดเห็นตอโครงการในระยะกอสราง ผูใหสัมภาษณระบุวาไมไดรับผลกระทบ 

ทั้งทางบวกและทางลบ ความคิดเห็นตอโครงการในระยะดําเนินการ ผูใหสัมภาษณระบุวาไดรับผลกระทบดานบวก  

(ผูใหสัมภาษณสามารถตอบไดมากกวา 1 ขอในประเด็นนี้) คือ ดานเศรษฐกิจ (เชน รายได การประกอบอาชีพ ความเจริญ 

การคาขาย การสงเสริมการทองเที่ยว การลงทุน) และดานสังคม (เชน ประหยัดเวลาในการเดินทาง มีความปลอดภัย 

ในการเดินทาง) ทั้งนี้ผูใหสัมภาษณไมมีความวิตกกังวลตอโครงการ และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการ วาอาจ

กอใหเกิดผลกระทบทางสิ่งแวดลอม สุขภาพและสังคม โดยแสดงความคิดเห็นวาคงไมไดรับผลกระทบทั้งเชิงลบ 

และเชิงบวก 

ความคิดเห็นตอรางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ  

ในระยะกอสราง 8 ประเด็นหลัก ผูใหสัมภาษณมีความเห็นวาครอบคลุมและเพียงพอ ความคิดเห็นในระยะดําเนินการ  

9 ประเด็นหลัก ผูใหสัมภาษณมึความเห็นวาครอบคลุมและเพียงพอแลว โดยภาพรวมของรางมาตรการปองกันและ

แกไขผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ผูใหสัมภาษณมีความเห็นวาครอบคลุมและเพียงพอทั้งในระยะกอสราง 

และระยะดําเนินการ ทั้งนี้ผูใหสัมภาษณไมมีขอเสนอแนะใดๆ เพิ่มเติม 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช 

ผูใหขอมูลเปนผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพฒันเวช เพศชาย อายุ 50 ป นับถือศาสนา

พุทธ ระดับการศึกษาสูงสุด คือ ปริญญาตรีหรือเทียบเทา ดํารงตําแหนงเปนระยะเวลา 19 ป เทากับระยะเวลา 
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ที่ปฏิบัติงานในหนวยงานนี้ อาศัยอยูในพื้นที่นี้ตั้งแตเกิด จากการสัมภาษณ เปดการเรียนการสอนในระดับ ปวช. - ปวส.

จํานวนครู 20 คน จํานวนเจาหนาที่ 8 คน จํานวนนักเรียน 400 คน สถานศึกษากอตั้งมาแลว 19 ป ในบริเวณพื้นที่

สถานศึกษามีจํานวน 4 อาคาร ไดแก อาคารเรียน จํานวน 1 ชั้น 1 อาคาร โรงอาหารจํานวน 1 ชั้น 1 อาคาร อาคาร

เรียนจํานวน 2 ชั้น 1 อาคาร และอาคารเรียนจํานวน 3 ชั้น 1 อาคาร วัสดุของหลังคาอาคารใชพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ปจจุบันสภาพสังคมในพ้ืนที่ชุมชนซึ่งเปนที่ตั้งของสถานศึกษาแหงนี้ ผูใหขอมูลระบุวา

ปญหาการวางงาน/ตกงานไดรับผลกระทบระดับนอย และการเพ่ิมจํานวนของคนตางถิ่นที่เขามาในพื้นที่ไดรับ

ผลกระทบระดับปานกลาง ชุมชนที่อยูอาศัยมีความสามัคคี ชวยเหลือเกื้อกูลกันอยูในระดับปานกลาง การเขารวม

กิจกรรมสําคัญตามประเพณี การชวยเหลือกิจกรรมสาธารณประโยชนมีเปนประจํา (เดือนละครั้ง) มีความพึงพอใจ 

ตอสภาพทั่วไปในชุมชน (ผูใหขอมูลสามารถตอบไดมากกวา 1 ขอในประเด็นนี้) ไดแก การคมนาคมสะดวก  

แตไมพอใจตอสภาพทั่วไปในชุมชน (ผูใหขอมูลสามารถตอบไดมากกวา 1 ขอในประเด็นนี้) ไดแก คาครองชีพสูงขึ้น 

ปจจุบันไมมีผลกระทบของสภาพแวดลอมในพื้นที่ชุมชน ทั้งนี้ผูใหขอมูลไมมีประสบการณการเดินทางบริเวณพื้นที่

โดยรอบสนามบินนานาชาติอูตะเภา  

ผูใหขอมูลระบุวา การใหบริการดานสาธารณสุขของภาครัฐในพื้นที่มีความเพียงพอ ไมมี

ปญหาการใชบริการดานสาธารณสุข เมื่อเจ็บปวย (ผูใหขอมูลสามารถตอบไดมากกวา 1 ขอในประเด็นนี้) จะเขา 

รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ แหลงน้ําดื่มซื้อน้ําบรรจุขวดถัง แหลงน้ําใช คือ น้ําประปา และไมมีปญหา

ดานคุณภาพและปริมาณของน้ําดื่มและน้ําใช สําหรับการกําจัดขยะมีหนวยงานทองถิ่น (อบต.) รวบรวม 

ไปกําจัด ผูใหขอมูลมีความพึงพอใจสภาพแวดลอมบรเิวณโดยรอบในระดับปานกลาง   

การรับรูขอมูลขาวสารของโครงการ ผูใหสัมภาษณระบุวารับทราบวามีโครงการ มากอน

แลว โดยทราบจาก (ผูใหสัมภาษณสามารถตอบไดมากกวา 1 ขอในประเด็นนี้) เอกสารเผยแพร/แผนพับ/โปสเตอร 

และอินเตอรเน็ต/เว็บไซตโครงการ พรอมแสดงความเห็นวาการเผยแพรขาวสารขอมูลของโครงการเปนสิ่งจําเปน 

เพราะตองการทราบขาวสารมากขึ้นและตองการรับทราบขอมูลลาสุด โดยตองการทราบความกาวหนาในการศึกษา

ของโครงการ วิธีการที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธเผยแพรโครงการ คือ การสงเอกสารใหถึงบาน 

ความคิดเห็นตอโครงการในระยะกอสราง ผูใหสัมภาษณระบุวาไมไดรับผลกระทบ 

ทั้งทางบวกและทางลบ ความคิดเห็นตอโครงการในระยะดําเนินการ ผูใหสัมภาษณระบุวาไดรับผลกระทบดานบวก 

(ผูใหสัมภาษณสามารถตอบไดมากกวา 1 ขอในประเด็นนี้) คือ ดานเศรษฐกิจ (เชน รายได การประกอบอาชีพ 

ความเจริญ การคาขาย การสงเสริมการทองเที่ยว การลงทุน) ทั้งนี้ผูใหสัมภาษณไมมีความวิตกกังวลตอโครงการ  

และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการ วาอาจกอใหเกิดผลกระทบทางสิ่งแวดลอม สุขภาพและสังคม โดยแสดง 

ความคิดเห็นวาคงไมไดรับผลกระทบทั้งเชิงลบและเชิงบวก 

ความคิดเห็นตอรางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ  

ในระยะกอสราง 8 ประเด็นหลัก ผูใหสัมภาษณมีความเห็นวาครอบคลุมและเพียงพอ ความคิดเห็นในระยะดําเนินการ  

9 ประเด็นหลัก ผูใหสัมภาษณมึความเห็นวาครอบคลุมและเพียงพอแลว โดยภาพรวมของรางมาตรการปองกันและ

แกไขผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ผูใหสัมภาษณมีความเห็นวาครอบคลุมและเพียงพอทั้งในระยะกอสราง 

และระยะดําเนินการ ทั้งนี้ผูใหสัมภาษณไมมีขอเสนอแนะใดๆ เพิ่มเติม 
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โรงเรียนพัฒนเวชศกึษา 

ผูใหขอมูลเปนผูอํานวยการโรงเรียนพัฒนเวชศึกษา เพศหญิง อายุ 41 ป นับถือศาสนา

พุทธ ระดับการศึกษาสูงสุด คือ สูงกวาปริญญาตรี ดํารงตําแหนงเปนระยะเวลา 3 ป แตมีระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 

ในหนวยงานนี้ 17 ป ผูใหขอมูลยายมาจากจังหวัดชลบุรี อาศัยอยูในพื้นที่มาเปนระยะเวลา 16-20 ป จากการ

สัมภาษณ เปดการเรียนการสอนในระดับอนุบาล 1 - ม.6 จํานวนคร ู50 คน จํานวนเจาหนาที่ 10 คน จํานวนนักเรียน 

739 คน สถานศึกษากอตั้งมาแลว 30 ป ในบริเวณพื้นที่สถานศึกษามีจํานวน 4 อาคาร ไดแก อาคารเรียนจํานวน  

2 ชั้น 2 อาคาร และโรงอาหารจํานวน 1 ชั้น 2 อาคาร วัสดุของหลังคาอาคารใชพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ปจจุบันสภาพสังคมในพ้ืนที่ชุมชนซึ่งเปนที่ตั้งของสถานศึกษาแหงนี้ ผูใหขอมูลระบุวา

ปญหายาเสพติดไดรับผลกระทบในระดับนอย ปญหาการวางงาน/ตกงานไดรับผลกระทบในระดับนอย และ 

การเพ่ิมจํานวนของคนตางถิ่นที่เขามาในพื้นที่ไดรับผลกระทบในระดับนอย ชุมชนที่อยูอาศัยมีความสามัคคี ชวยเหลือ

เกื้อกูลกันอยูในระดับมาก การเขารวมกิจกรรมสําคัญตามประเพณี การชวยเหลือกิจกรรมสาธารณประโยชน 

มีเปนประจํา (เดือนละครั้ง) มีความพึงพอใจตอสภาพทั่วไปในชุมชน (ผูใหขอมูลสามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ  

ในประเด็นนี้) ไดแก สภาพแวดลอมที่ดี การคมนาคมสะดวก มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และเศรษฐกิจ 

ในชุมชนดีขึ้น ปจจุบันมีผลกระทบเกี่ยวกับปญหาเสียงดังรบกวนอยูในระดับนอย สาเหตุเกิดจากการจราจร/

ยานพาหนะ ปญหาสภาพการจราจรอยูในระดับปานกลาง สาเหตุเกิดจากปริมาณยานพาหนะหนาแนน ทั้งนี้  

ผูใหขอมูลไมมีประสบการณการเดินทางบริเวณพื้นที่โดยรอบสนามบินนานาชาติอูตะเภา  

ผูใหขอมูลระบุวา การใหบริการดานสาธารณสุขของภาครัฐในพื้นที่มีความเพียงพอ  

ไมมีปญหาการใชบริการดานสาธารณสุข เมื่อเจ็บปวย (ผูใหขอมูลสามารถตอบไดมากกวา 1 ขอในประเด็นนี้)  

จะเขารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ  แหลงน้ําดื่มซื้อน้ําบรรจุขวดถัง แหลงน้ําใช คือ น้ําประปา และ 

ไมมีปญหาดานคุณภาพและปริมาณของน้ําดื่มและน้ําใช สําหรับการกําจัดขยะมีหนวยงานทองถิ่น (อบต.) รวบรวม 

ไปกําจัด ผูใหขอมูลมีความพึงพอใจสภาพแวดลอมบริเวณโดยรอบในระดับปานกลาง 

การรับรูขอมูลขาวสารของโครงการ ผูใหสัมภาษณระบุวารับทราบวามีโครงการ มากอน

แลว โดยทราบจาก (ผูใหสัมภาษณสามารถตอบไดมากกวา 1 ขอในประเด็นนี้) เจาหนาที่ของโครงการ/เจาหนาที่

กองทัพเรือ และเอกสารเผยแพร/แผนพับ/โปสเตอร พรอมแสดงความเห็นวาการเผยแพรขาวสารขอมูลของโครงการ

เปนสิ่งจําเปน เพราะตองการทราบขาวสารมากขึ้นและตองการรบัทราบขอมูลลาสุด โดยตองการทราบความกาวหนา

ในการศึกษาของโครงการ วิธีการที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธเผยแพรโครงการ คือ การจัดประชุม 

ความคิดเห็นตอโครงการในระยะกอสราง ผูใหสัมภาษณระบุวาไมไดรับผลกระทบ 

ทั้งทางบวกและทางลบ ความคิดเห็นตอโครงการในระยะดําเนินการ ผูใหสัมภาษณระบุวาไดรับผลกระทบดานบวก 

(ผูใหสัมภาษณสามารถตอบไดมากกวา 1 ขอในประเด็นนี้) คือ ดานเศรษฐกิจ (เชน รายได การประกอบอาชีพ  

ความเจริญ การคาขาย การสงเสริมการทองเที่ยว การลงทุน) และดานสังคม (เชน ประหยัดเวลาในการเดินทาง 

มีความปลอดภัยในการเดินทาง) ทั้งนี้ผูใหสัมภาษณไมมีความวิตกกังวลตอโครงการ และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ

โครงการ วาอาจกอใหเกิดผลกระทบทางสิ่งแวดลอม สุขภาพและสังคม โดยแสดงความคิดเห็นวาคงไมไดรับผลกระทบ

เชิงลบ แตไดรับผลกระทบเชิงบวกเก่ียวกับรายไดในระดับปานกลาง  
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ความคิดเห็นตอรางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ  

ในระยะกอสราง 8 ประเด็นหลัก ผูใหสัมภาษณมีความเห็นวาครอบคลุมและเพียงพอ ความคิดเห็นในระยะดําเนินการ  

9 ประเด็นหลัก ผูใหสัมภาษณมึความเห็นวาครอบคลุมและเพียงพอแลว โดยภาพรวมของรางมาตรการปองกันและ

แกไขผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ผูใหสัมภาษณมีความเห็นวาครอบคลุมและเพียงพอทั้งในระยะกอสราง 

และระยะดําเนินการ ทั้งนี้ผูใหสัมภาษณไมมีขอเสนอแนะใดๆ เพิ่มเติม 

สถานพยาบาล 

การสํารวจขอมูลดานเศรษฐกิจสังคมของกลุมพื้นที่ออนไหวดานสิ่งแวดลอมที่ไดรับ

ผลกระทบในพื้นที่เสนเสียงที่เปนสถานพยาบาล จํานวน 3 ราย มีรายละเอียดผลการศึกษา ดังนี้ 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานสระแกว 

ผูใหขอมูลเปนเจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญการของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล

บานสระแกว เพศหญิง อายุ 41 ป นับถือศาสนาพุทธ ระดับการศึกษาสูงสุด คือ สูงกวาปริญญาตรี ดํารงตําแหนง 

เปนระยะเวลา 20 ป แตมีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในหนวยงานนี้ 1 ป อาศัยอยูในพื้นที่นี้ตั้งแตเกิด จากการสัมภาษณ 

หนวยงานตนสังกัด สส.อ.บานฉางจํานวนเจาหนาที่ประจํา 3 คนจํานวนพยาบาล 2 คน พนักงานอ่ืนๆ 2 คน บุคลากร

มีความเพียงพอจํานวนผูใชบริการทางการแพทยโดยเฉลี่ยประมาณ 10 คน/วัน เปนผูปวยนอก 10 ราย ในบริเวณ

พื้นที่สถานพยาบาลมีจํานวน 4 อาคาร ไดแก สถานพยาบาลจํานวน 2 ชั้น 1 อาคาร อาคารบานพักจํานวน 1 ชั้น 1 อาคาร 

บานพักจํานวน 2 ชั้น 1 อาคาร และหองเก็บของจํานวน 1 ชั้น 1 อาคาร วัสดุของหลังคาอาคารใชกระเบื้องคอนกรีต 

ปจจุบันสภาพสังคมในพื้นที่ชุมชนซึ่งเปนที่ตั้งของสถานพยาบาลแหงนี้ ผูใหขอมูลระบุวา

ปญหาการเพิ่มจํานวนของคนตางถ่ินที่เขามาในพ้ืนที่ไดรับผลกระทบระดับปานกลาง ชุมชนที่อยูอาศัยมีความสามัคคี 

ชวยเหลือเก้ือกูลกันอยู ในระดับปานกลาง การเขารวมกิจกรรมสําคัญตามประเพณี การชวยเหลือกิจกรรม

สาธารณประโยชนมีบางเปนครั้งคราว (1-6 เดือนครั้ง แตไมเกิน 5 ครั้ง/ป) ความพึงพอใจตอสภาพทั่วไปในชุมชน 

(ผู ใหขอมูลสามารถตอบไดมากกวา 1 ขอในประเด็นนี้ )  ไดแก  สภาพแวดลอมที่ดี ปจจุบันไมมีผลกระทบ 

ของสภาพแวดลอมในพ้ืนที่ชุมชน ทั้งนี้ผูใหขอมูลไมมีประสบการณการเดินทางบริเวณพื้นที่โดยรอบสนามบิน

นานาชาติอูตะเภา  

ผูใหขอมูลระบุวา การใหบริการดานสาธารณสุขของภาครัฐในพื้นที่มีความเพียงพอ  

ไมมีปญหาการใชบริการดานสาธารณสุข เมื่อเจ็บปวย (ผูใหขอมูลสามารถตอบไดมากกวา 1 ขอในประเด็นนี้)  

จะเขารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ แหลงน้ําดื่มไดจากน้ําประปาผานเครื่องกรองน้ํา แหลงน้ําใช  

คือ น้ําประปา และไมมีปญหาดานคุณภาพและปริมาณของน้ําดื่มและน้ําใช สําหรับการกําจัดขยะมีหนวยงานทองถิ่น 

(อบต.) รวบรวมไปกําจัด ผูใหขอมูลมีความพึงพอใจสภาพแวดลอมบริเวณโดยรอบในระดับมาก 

การรับรูขอมูลขาวสารของโครงการ ผูใหสัมภาษณระบุวารับทราบวามีโครงการ มากอน

แลว โดยทราบจาก (ผูใหสัมภาษณสามารถตอบไดมากกวา 1 ขอในประเด็นนี้) เอกสารเผยแพร/แผนพับ/โปสเตอร 

พรอมแสดงความเห็นวาการเผยแพรขาวสารขอมูลของโครงการเปนสิ่งจําเปน เพราะตองการทราบขาวสารมากขึ้น

และตองการรับทราบขอมูลลาสุด โดยตองการทราบความกาวหนาในการศึกษาของโครงการ วิธีการที่เหมาะสมในการ

ประชาสัมพันธเผยแพรโครงการ คือ สงเอกสารใหถึงบาน 
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ความคิดเห็นตอโครงการในระยะกอสราง ผูใหสัมภาษณระบุวาไมไดรับผลกระทบ 

ทั้งทางบวกและทางลบ ความคิดเห็นตอโครงการในระยะดําเนินการ ผูใหสัมภาษณระบุวาไมไดรับผลกระทบ 

ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งนี้ผูใหสัมภาษณไมมีความวิตกกังวลตอโครงการ และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการ 

วาอาจกอใหเกิดผลกระทบทางสิ่งแวดลอม สุขภาพและสังคม โดยแสดงความคิดเห็นวาคงไมไดรับผลกระทบเชิงลบ 

แตไดรับผลกระทบเชิงบวกเก่ียวกับการจางงานในระดับสูง และรายไดอยูในระดับปานกลาง 

ความคิดเห็นตอรางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ  

ในระยะกอสราง 8 ประเด็นหลัก ผูใหสัมภาษณมีความเห็นวาครอบคลุมและเพียงพอ ความคิดเห็นในระยะดําเนินการ  

9 ประเด็นหลัก ผูใหสัมภาษณมึความเห็นวาครอบคลุมและเพียงพอแลว โดยภาพรวมของรางมาตรการปองกันและ

แกไขผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ผูใหสัมภาษณมีความเห็นวาครอบคลุมและเพียงพอทั้งในระยะกอสราง 

และระยะดําเนินการ ทั้งนี้ผูใหสัมภาษณไมมีขอเสนอแนะใดๆ เพิ่มเติม 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลคลองบางไผ 

ผูใหขอมูลเปนนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 

ตําบลคลองบางไผ เพศหญิง อายุ 42 ป นับถือศาสนาพุทธ ระดับการศึกษาสูงสุด คือ ปริญญาตรีหรือเทียบเทา  

ดํารงตําแหนงเปนระยะเวลา 3 ป เทากับระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในหนวยงานนี้ ผูใหขอมูลยายมาจากจังหวัด

อุบลราชธานี และอยูอาศัยในพื้นที่มาเปนระยะเวลา 5-10 ป จากการสัมภาษณ หนวยงานตนสังกัดสาธารณสุขอําเภอ

บานฉาง จํานวนเจาหนาที่ประจํา 2 คน จํานวนพยาบาล 1 คน บุคลากรมีความเพียงพอ กอตั้งมาเปนระยะเวลา 9 ป

จํานวนผูใชบริการทางการแพทยโดยเฉลี่ยประมาณ 25 คน/วัน เปนผูปวยนอก 25 ราย ในบริเวณพ้ืนที่สถานพยาบาล 

มีจํานวน 3 อาคาร ไดแก อาคารหลัก จํานวน 2 ชั้น 1 อาคาร อาคารหลังเกา จํานวน 1 ชั้น 1 อาคาร และอาคาร

บานพัก จํานวน 2 ชั้น 1 อาคาร วัสดุของหลังคาอาคารใชกระเบื้องคอนกรีต 

ปจจุบันสภาพสังคมในพื้นที่ชุมชนซึ่งเปนที่ตั้งของสถานพยาบาลแหงนี้ ผูใหขอมูลระบุวา

ปญหาการเพิ่มจํานวนของคนตางถ่ินที่เขามาในพื้นที่ไดรับผลกระทบในระดับปานกลาง ชุมชนที่อยูอาศัยมีความ

สามัคคี ชวยเหลือเก้ือกูลกันอยูในระดับปานกลาง การเขารวมกิจกรรมสําคัญตามประเพณี การชวยเหลือกิจกรรม

สาธารณประโยชนมีบางเปนครั้งคราว (1-6 เดือนครั้ง แตไมเกิน 5 ครั้ง/ป) มีความพึงพอใจตอสภาพทั่วไปในชุมชน 

(ผูใหขอมูลสามารถตอบไดมากกวา 1 ขอในประเด็นนี้) ไดแก สภาพแวดลอมที่ดี ปจจุบันไมมีผลกระทบของ

สภาพแวดลอมในพื้นที่ชุมชน ทั้งนี้ผูใหขอมูลไมมีประสบการณการเดินทางบริเวณพ้ืนที่โดยรอบสนามบินนานาชาต ิ

อูตะเภา  

ผูใหขอมูลระบุวา การใหบริการดานสาธารณสุขของภาครัฐในพื้นที่มีความเพียงพอ  

ไมมีปญหาการใชบริการดานสาธารณสุข เมื่อเจ็บปวย (ผูใหขอมูลสามารถตอบไดมากกวา 1 ขอในประเด็นนี้)  

จะเขารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ แหลงน้ําดื่มไดจากน้ําประปาผานเครื่องกรองน้ํา แหลงน้ําใช คือ 

น้ําประปา และไมมีปญหาดานคุณภาพและปริมาณของน้ําดื่มและน้ําใช สําหรับการกําจัดขยะมีหนวยงานทองถ่ิน 

(อบต.) รวบรวมไปกําจัด ผูใหขอมูลมีความพึงพอใจสภาพแวดลอมบริเวณโดยรอบในระดับมาก   

การรับรูขอมูลขาวสารของโครงการ ผูใหสัมภาษณระบุวารับทราบวามีโครงการ มากอน

แลว โดยทราบจาก (ผูใหสัมภาษณสามารถตอบไดมากกวา 1 ขอในประเด็นนี้) เอกสารเผยแพร/แผนพับ/โปสเตอร 

พรอมแสดงความเห็นวาการเผยแพรขาวสารขอมูลของโครงการเปนสิ่งจําเปน เพราะตองการทราบขาวสารมากขึ้น
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คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 
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และตองการรับทราบขอมูลลาสุด โดยตองการทราบความกาวหนาในการศึกษาของโครงการ วิธีการที่เหมาะสมในการ

ประชาสัมพันธเผยแพรโครงการ คือ สงเอกสารใหถึงบาน 

ความคิดเห็นตอโครงการในระยะกอสราง ผูใหสัมภาษณระบุวาไมไดรับผลกระทบ 

ทั้งทางบวกและทางลบ ความคิดเห็นตอโครงการในระยะดําเนินการ ผูใหสัมภาษณระบุวาไมไดรับผลกระทบ 

ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งนี้ผูใหสัมภาษณไมมีความวิตกกังวลตอโครงการ และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการ 

วาอาจกอใหเกิดผลกระทบทางสิ่งแวดลอม สุขภาพและสังคม โดยแสดงความคิดเห็นวาคงไมไดรับผลกระทบเชิงลบ 

แตไดรับผลกระทบเชิงบวกเก่ียวกับการจางงานในระดับสูง และรายไดในระดับปานกลาง 

ความคิดเห็นตอรางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ  

ในระยะกอสราง 8 ประเด็นหลัก ผูใหสัมภาษณมีความเห็นวาครอบคลุมและเพียงพอ ความคิดเห็นในระยะดําเนินการ  

9 ประเด็นหลัก ผูใหสัมภาษณมึความเห็นวาครอบคลุมและเพียงพอแลว โดยภาพรวมของรางมาตรการปองกันและ

แกไขผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ผูใหสัมภาษณมีความเห็นวาครอบคลุมและเพียงพอทั้งในระยะกอสราง 

และระยะดําเนินการ ทั้งนี้ผูใหสัมภาษณไมมีขอเสนอแนะใดๆ เพิ่มเติม 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานเขาครอก 

ผูใหขอมูลเปนพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานเขาครอก 

เพศหญิง อายุ 46 ป นับถือศาสนาพุทธ ระดับการศึกษาสูงสุด คือ ปริญญาตรีหรือเทียบเทา ดํารงตําแหนง 

เปนระยะเวลา 20 ป เทากับระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในหนวยงานนี้ ผูใหขอมูลไมประสงคตอบภูมิลําเนาเดิม แตอยูอาศัย 

ในพ้ืนที่มาเปนระยะเวลา 16-20 ป จากการสัมภาษณ หนวยงานตนสังกัด สส.อ.บานฉางจํานวนเจาหนาที่ประจํา  

3 คน จํานวนพยาบาล 2 คน พนักงานนวด 1 คน บุคลากรมีความเพียงพอ กอตั้งมาเปนระยะเวลา 37 ป จํานวน

ผูใชบริการทางการแพทยโดยเฉลี่ยประมาณ 20 คน/วัน เปนผูปวยนอก 20 ราย ในบริเวณพื้นที่สถานพยาบาล 

มีจํานวน 2 อาคาร ไดแก รพ.สต.บานเขาครอกจํานวน 2 ชั้น 1 อาคาร และอาคารบานพักจํานวน 1 ชั้น 1 อาคาร 

วัสดุของหลังคาอาคารใชกระเบื้องคอนกรีต 

ปจจุบันสภาพสังคมในพื้นที่ชุมชนซึ่งเปนที่ตั้งของสถานพยาบาลแหงนี้ ผูใหขอมูลระบุวา

ปญหาการเพิ่มจํานวนของคนตางถ่ินที่เขามาในพ้ืนที่ไดรับผลกระทบระดับปานกลาง ชุมชนที่อยูอาศัยมีความสามัคคี 

ชวยเหลือเก้ือกูลกันอยูในระดับมาก การเขารวมกิจกรรมสําคัญตามประเพณี การชวยเหลือกิจกรรมสาธารณประโยชน

มีเปนประจํา (เดือนละครั้ง) มีความพึงพอใจตอสภาพทั่วไปในชุมชน (ผูใหขอมูลสามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ 

ในประเด็นนี้) ไดแก สภาพแวดลอมที่ดี แตไมพอใจตอสภาพทั่วไปในชุมชน (ผูใหขอมูลสามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ

ในประเด็นนี้) ไดแก คาครองชีพสูงข้ึน ปจจุบันมีผลกระทบของสภาพแวดลอมในพื้นที่ชุมชนเก่ียวกับสภาพการจราจร

อยูในระดับปานกลาง สาเหตุเกิดจากปริมาณยานพาหนะหนาแนน ทั้งนี้ผูใหขอมูลมีประสบการณการเดินทางบริเวณ

พื้นที่โดยรอบสนามบินนานาชาติอูตะเภา แตไมไดรับผลกระทบในการเดนิทาง และเคยเดินทางเขาสนามบินนานาชาติ

อูตะเภาโดยรถยนตสวนตัว 

ผูใหขอมูลระบุวา การใหบริการดานสาธารณสุขของภาครัฐในพื้นที่มีความเพียงพอ  

ไมมีปญหาการใชบริการดานสาธารณสุข เมื่อเจ็บปวย (ผูใหขอมูลสามารถตอบไดมากกวา 1 ขอในประเด็นนี้)  

จะเขารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ แหลงน้ําดื่มซื้อน้ําบรรจุขวดถัง แหลงน้ําใช คือ น้ําประปา และ 
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ไมมีปญหาดานคุณภาพและปริมาณของน้ําดื่มและน้ําใช สําหรับการกําจัดขยะมีหนวยงานทองถิ่น (อบต.) รวบรวม 

ไปกําจัด ผูใหขอมูลมีความพึงพอใจสภาพแวดลอมบริเวณโดยรอบในระดับปานกลาง   

การรับรูขอมูลขาวสารของโครงการ ผูใหสัมภาษณระบุวารับทราบวามีโครงการ มากอน

แลว โดยทราบจาก (ผูใหสัมภาษณสามารถตอบไดมากกวา 1 ขอในประเด็นนี้) เจาหนาที่ของโครงการ/เจาหนาที่

กองทัพเรือ และเอกสารเผยแพร/แผนพับ/โปสเตอร พรอมแสดงความเห็นวาการเผยแพรขาวสารขอมูลของโครงการ

เปนสิ่งจําเปน เพราะตองการทราบขาวสารมากขึ้นและตองการรบัทราบขอมูลลาสุด โดยตองการทราบความกาวหนา

ในการศึกษาของโครงการ วิธีการที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธเผยแพรโครงการ คือ สงเอกสารใหถึงบาน 

ความคิดเห็นตอโครงการในระยะกอสราง ผูใหสัมภาษณระบุวาไมไดรับผลกระทบทั้ง

ทางบวกและทางลบ ความคิดเห็นตอโครงการในระยะดําเนินการ ผูใหสัมภาษณระบุวาไมไดรับผลกระทบทั้งทางบวก

และทางลบ ทั้งนี้ผูใหสัมภาษณไมมีความวิตกกังวลตอโครงการ และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการ วาอาจกอใหเกิด

ผลกระทบทางสิ่งแวดลอม สุขภาพและสังคม โดยแสดงความคิดเห็นวาคงไมไดรับผลกระทบทั้งเชิงลบและเชิงบวก  

ความคิดเห็นตอรางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ  

ในระยะกอสราง 8 ประเด็นหลัก ผูใหสัมภาษณมีความเห็นวาครอบคลุมและเพียงพอ ความคิดเห็นในระยะดําเนินการ  

9 ประเด็นหลัก ผูใหสัมภาษณมึความเห็นวาครอบคลุมและเพียงพอแลว โดยภาพรวมของรางมาตรการปองกันและ

แกไขผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ผูใหสัมภาษณมีความเห็นวาครอบคลุมและเพียงพอทั้งในระยะกอสราง 

และระยะดําเนินการ ทั้งนี้ผูใหสัมภาษณไมมีขอเสนอแนะใดๆ เพิ่มเติม 

(5) กลุมผูนําชุมชน 

การสํารวจขอมูลดานเศรษฐกิจสังคมของกลุมผูนําชุมชนในพื้นที่เสนเสียงที่ไดรับผลกระทบ 

จํานวน 26 ราย แตหมูบานรินสิริ 3 และหมูบานรินสิริ 4 ผูดูแลยังเปนเจาของโครงการโดยเปนบุคคลเดียวกัน จํานวน

ตัวอยางในการสํารวจกลุมผูนําชุมชนจึงมี 25 ตัวอยาง รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.6-48 

ตารางที่ 4.6-48 ผลการสํารวจผูนําชุมชนในพื้นที่เสนเสียงที่ไดรบัผลกระทบ 

ลําดับ รายชื่อหมูบาน/ชุมชน ตําแหนงของผูนํา 
ระยะหางจากพื้นที่

โครงการ (กิโลเมตร) 

พื้นที่ NEF ≥ 40 

1 หมูท่ี 3 บานสระแกว ต.สํานักทอน อ.บานฉาง จ.ระยอง ผูใหญบาน * 1.87 

2 หมูท่ี 4 บานคลองบางไผ ต.สํานักทอน อ.บานฉาง จ.ระยอง กํานันตําบลสํานักทอน * 1.32 

พื้นที่ NEF 30 - 40 

3 หมูท่ี 1 บานสํานักทอน ต.สํานักทอน อ.บานฉาง จ.ระยอง ผูใหญบาน 6.45 

4 ชุมชนสํานักทอน 1 ต.สาํนักทอน อ.บานฉาง จ.ระยอง ประธานชุมชน 6.53 

5 ชุมชนสํานักทอน 2 ต.สาํนักทอน อ.บานฉาง จ.ระยอง ประธานชุมชน 6.21 

6 ชุมชนสํานักทอน 3 ต.สาํนักทอน อ.บานฉาง จ.ระยอง ประธานชุมชน 6.77 

7 หมูบานรินสิริ 3 ต.สํานักทอน อ.บานฉาง จ.ระยอง เจาของโครงการ ** 2.31 

8 หมูบานรินสิริ 4 ต.สํานักทอน อ.บานฉาง จ.ระยอง เจาของโครงการ ** 2.53 

9 หมูท่ี 2 บานชากหมาก ต.สํานักทอน อ.บานฉาง จ.ระยอง ผูใหญบาน 9.81 

10 ชุมชนสระแกว 1 ต.สาํนักทอน อ.บานฉาง จ.ระยอง ประธานชุมชน 3.59 
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ตารางที่ 4.6-48 ผลการสํารวจผูนําชุมชนในพื้นที่เสนเสียงที่ไดรบัผลกระทบ 

ลําดับ รายชื่อหมูบาน/ชุมชน ตําแหนงของผูนํา 
ระยะหางจากพื้นที่

โครงการ (กิโลเมตร) 

11 ชุมชนสระแกว 2 ต.สาํนักทอน อ.บานฉาง จ.ระยอง ประธานชุมชน 2.61 

12 หมูบานชัยพฤกษวิลล ต.สาํนักทอน อ.บานฉาง จ.ระยอง ประธานหมูบาน 2.39 

13 หมูบานปุณญพัฒน ต.สํานักทอน อ.บานฉาง จ.ระยอง ประธานหมูบาน 3.08 

14 หมูที่ 5 บานยายรา ต.สํานักทอน อ.บานฉาง จ.ระยอง ผูใหญบาน 5.13 

15 หมูที่ 6 บานเขาครอก ต.สํานักทอน อ.บานฉาง จ.ระยอง ผูใหญบาน 4.40 

16 ชุมชนเขาครอก 1 ต.สํานักทอน อ.บานฉาง จ.ระยอง ประธานชุมชน 4.77 

17 ชุมชนเขาครอก 2 ต.สํานักทอน อ.บานฉาง จ.ระยอง ประธานชุมชน 4.64 

18 หมูที่ 7 บานหนองตะเคยีน ต.สํานักทอน อ.บานฉาง จ.ระยอง ผูใหญบาน 9.28 

19 หมูที่ 8 บานเชิงเขา ต.สํานักทอน อ.บานฉาง จ.ระยอง ผูใหญบาน 1.88 

20 ชุมชนอีสเทิรน – หนองมวง ต.พลา อ.บานฉาง จ.ระยอง ประธานชุมชน 1.12 

21 หมูที่ 1 บานพลูตาหลวง ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี กํานันตําบลพลูตาหลวง 2.94 

22 หมูที่ 5 บานเขาบายศรี ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุร ี ผูใหญบาน 3.01 

23 หมูที่ 8 บานทุงละหาน ต.หวยใหญ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  กํานันตําบลหวยใหญ 12.28 

24 หมูที่ 11 บานมาบฟกทอง ต.หวยใหญ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ผูใหญบาน 8.00 

25 หมูที่ 13 บานหนองผักกูด ต.หวยใหญ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ผูใหญบาน 10.64 

26 ชุมชนมาบฟกทอง ต.หวยใหญ อ.บางละมุง จ.ชลบุร ี ประธานชุมชน 11.68 

หมายเหต ุ:  *  มพีื้นที่รับผิดชอบไดรบัผลกระทบในพื้นที่เสนเสียง NEF ≥ 40 และ และพื้นที่ NEF 30 – 40  

**   หมูบานรินสิริ 3 และหมูบานรินสิร ิ4 ยังไมมีประธาน ผูดแูลยังเปนเจาของโครงการโดยเปนบุคคลเดียวกัน 

รายละเอียดตารางสรุปผลการสาํรวจขอมูลดานเศรษฐกิจสังคมดวยแบบสอบถามกลุมผูนํา

ชุมชนในพื้นที่เสนเสียงที่ไดรบัผลกระทบ (พืน้ที่ NEF ≥ 40 และพื้นที่ NEF 30 – 40) แสดงดงัภาคผนวก 3–10 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูใหขอมูล 

ผูใหขอมูลเปนเพศชาย จํานวน 15 ราย (รอยละ 60.0) และเปนเพศหญิง จํานวน 10 ราย 

(รอยละ 40.0) ชวงอายุของผูใหขอมูลพบวา มีชวงอายุ 51 - 60 ป จํานวน 12 ราย (รอยละ 48.0) รองลงมาคือ ชวง

อายุ 41 – 50 ป จํานวน 6 ราย (รอยละ 24.0) และอายุ 60 ปข้ึนไป จํานวน 4 ราย (รอยละ 16.0) ในสัดสวนที่เทากนั 

ชวงอายุ 31 – 40 ป จํานวน 2 ราย (รอยละ 8.0) และชวงอายุ 21 - 30 ป จํานวน 1 ราย (รอยละ 4.0) โดยผูใหขอมูล

นับถือศาสนาพุทธทั้งหมด จํานวน 25 ราย (รอยละ 100.0)  

ผูใหขอมูลสวนใหญมีตําแหนงในชุมชน/หมูบาน คือ ประธานชุมชน/ประธานหมูบาน 

จํานวน 13 ราย (รอยละ 52.0) รองลงมาคือ กํานัน/ผูใหญบาน จํานวน 12 ราย (รอยละ 48.0) โดยมีระยะเวลาที่ดํารง

ตําแหนงนอยกวา 5 ป จํานวน 7 ราย (รอยละ 28.0) รองลงมาคือ และระหวาง 11 – 15 ป จํานวน 6 ราย (รอยละ 24.0) 

ระหวาง 5 – 10 ป และระหวาง 16 – 20 ป จํานวน 4 ราย (รอยละ 16.0) ในสัดสวนที่เทากัน มากกวา 20 ป จํานวน  

3 ราย (รอยละ 12.0) และไมระบุชวงเวลา จํานวน 1 ราย (รอยละ 4.0) 

ระดับการศึกษาสูงสุดของผูใหขอมูลพบวา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จํานวน  

10 ราย (รอยละ 40.0) รองลงมาคือ ระดับอนุปริญญา/ปวส. จํานวน 5 ราย (รอยละ 20.0) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
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และระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา จํานวน 3 ราย (รอยละ 12.0) ในสัดสวนที่เทากัน ระดับประถมศกึษา จํานวน 2 ราย 

(รอยละ 8.0) และสูงกวาปริญญาตรีและไมระบุระดับการศึกษา จํานวน 1 ราย (รอยละ 4.0) ในสัดสวนที่เทากัน  

อาชีพหลักของผูใหขอมูลพบวา ประกอบธุรกิจสวนตัว และเกษตรกรรม จํานวน 6 ราย  

(รอยละ 24.0) ในสัดสวนที่เทากัน รองลงมาคือ คาขาย จํานวน 4 ราย (รอยละ 16.0) พนักงานบริษัทเอกชน รับจางทั่วไป 

ขาราชการบํานาญ และไมไดประกอบอาชีพ/แมบาน จํานวน 2 ราย (รอยละ 8.0) ในสัดสวนที่เทากัน และประมง/

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา จํานวน 1 ราย (รอยละ 4.0)  

ผูใหขอมูลอาศัยอยูในพื้นที่มากกวา 20 ป จํานวน 15 ราย (รอยละ 60.0) รองลงมาคือ อาศัย

เปนเวลา 5 – 10 ป จํานวน 6 ราย (รอยละ 24.0) และอาศัยเปนเวลา 11 - 15 ป ในสัดสวนที่เทากันกับอาศัยเปนเวลา  

16 – 20 ป จํานวน 2 ราย (รอยละ 8.0) โดยมีเหตุผลที่เขามาอยูอาศัยหรือประกอบอาชีพ (ผูใหขอมูลสามารถตอบได

มากกวา 1 ขอในประเด็นนี้) เนื่องจากเปลี่ยนอาชีพหรือหางานทําใหม จํานวน 6 ราย (รอยละ 66.6) และติดตามครอบครัว

หรือแตงงานกับคนที่นี่ เหตุผลอ่ืนๆ เชน ยายมารับราชการ ถูกเวนคืนจากสนามบิน เปนตน จํานวน 2 ราย (รอยละ 16.7) 

ในสัดสวนที่เทากัน เมื่อสอบถามขอมูลเก่ียวกับการยายที่อยูอาศัย พบวา ผูใหขอมูลสวนใหญไมคิดจะยายไปอยูที่อื่น 

จํานวน 24 ราย (รอยละ 96.0) โดยสาเหตุที่ไมคิดจะยายไปที่ อ่ืน เชน มีงานทําและมีครอบครัวอยูที่นี่ เปนตน และ 

ยังไมแนใจ จํานวน 1 ราย (รอยละ 4.0) โดยสาเหตุที่ไมแนใจวาจะยายไปอยูที่อื่นหรือไม เชน ข้ึนอยูกับสภาพเศรษฐกิจ 

เปนตน 

สวนที่ 2 ขอมูลดานประชากร และความสัมพันธของประชาชนในชุมชน 

จํานวนประชากรที่อยูในพื้นที่ปจจุบัน พบวา มีประชากรรวมเฉลี่ย 643 ครัวเรือน 

เปนประชากรในทะเบียนราษฎรเฉลี่ย 549 ครัวเรือน เปนประชากรแฝงเฉลี่ย 94 ครวัเรือน ทั้งนี้เปนประชากรที่อาศัย

อยูดั้งเดิม รอยละ 83.0 และเปนประชากรที่ยายเขามาอยูใหม รอยละ 17.0 ประชาชนในชุมชนนับถือศาสนาพุทธ 

รอยละ 98.7 รองลงมาคือ ศาสนาครสิต รอยละ 1.0 และศาสนาอิสลาม รอยละ 0.3 

ระยะเวลาการกอตั้งชุมชน พบวา มีระยะเวลากอตั้งเฉลี่ย 34.2 ป โดยลักษณะของชุมชน

เปนชุมชนชานเมือง จํานวน 12 ราย (รอยละ 48.0) รองลงมาคือ ชุมชนหมูบานจัดสรร จํานวน 5 ราย (รอยละ 20.0) 

ชุมชนเมืองหรือเทศบาล จํานวน 4 ราย (รอยละ 16.0) เปนชุมชนแออัด จํานวน 3 ราย (รอยละ 12.0) และเปนเคหะ

ชุมชน จํานวน 1 ราย (รอยละ 4.0) 

ความสัมพันธของประชาชนในชุมชน พบวา มีความสัมพันธที่ดีระดับปานกลาง จํานวน  

13 ราย (รอยละ 52.0) และมีความสัมพันธระดับดี จํานวน 12 ราย (รอยละ 48.0) โดยประชาชนชวยเหลือเกื้อกูลกันดี 

จํานวน 19 ราย (รอยละ 76.0) มีการทํากิจกรรมรวมกันนานๆ ครั้ง จํานวน 4 ราย (จํานวน 16.0) และรวมตัวกัน

เหนียวแนน จํานวน 2 ราย (จํานวน 8.0) ทั้งนี้การใหความรวมมือของประชาชนในชุมชนตอการแกปญหาของสวนรวม 

พบวา ใหความรวมมือบางแลวแตสภาพปญหา จํานวน 14 ราย (รอยละ 56.0) รองลงมาคือ ใหความรวมมือกันอยางดี 

จํานวน 10 ราย (รอยละ 40.0) และไมคอยใหความรวมมือ จํานวน 1 ราย (รอยละ 4.0) 

ผูใหขอมูลระบุวา ภายในชุมชนมีการจัดประชุมรวมกัน จํานวน 22 ราย (รอยละ 96.0) 

และไมมีการจัดประชุมรวมกัน จํานวน 1 ราย (รอยละ 4.0) โดยชุมชนมีการรวมตัวกันเพ่ือจัดตั้งกลุมองคกรของชุมชน 

จํานวน 21 ราย (รอยละ 84.0) และไมมีการรวมตัวกันจัดตั้งกลุมองคกร จํานวน 4 ราย (รอยละ 16.0) กลุมองคกร 

ที่รวมตัวกันจัดตั้ง 3 อันดับแรก คือ กลุมกองทุน/กิจกรรม/เงินทุนในการประกอบอาชีพ จํานวน 16 ราย (รอยละ 29.1) 
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รองลงมาคือ กลุมเกษตรกรรม กิจกรรม เพื่อชวยเหลือเกษตรกร จํานวน 10 ราย (รอยละ 18.2) และกองทุนบทบาท

สตรี/กิจกรรม/กิจกรรมหมูบาน จํานวน 7 ราย (รอยละ 12.7) 

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมในชุมชนตลอดระยะเวลา 10 ป พบวา เปลี่ยนแปลงไปอยาง

มาก จํานวน 15 ราย (รอยละ 60.0) รองลงมาคือ เปลี่ยนแปลงระดับปานกลาง จํานวน 7 ราย (รอยละ 28.0) และ

เปลี่ยนแปลงระดับเล็กนอย จํานวน 3 ราย (รอยละ 12.0) โดยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ ถนน 

ที่ใชในการเดินทางดีข้ึน จํานวน 10 ราย (รอยละ 22.2) รองลงมาคือ สิ่งปลูกสรางมีจํานวนเพิ่มข้ึนมาก จํานวน 8 ราย 

(รอยละ 20.5) และชุมชนมีความเจริญเพิ่มมากขึ้น จํานวน 6 ราย (รอยละ 8.4) สําหรับสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง 

ที่สําคัญ 3 อันดับแรกเกิดจาก ความเจริญที่เพิ่มมากขึ้น จํานวน 19 ราย (รอยละ 36.6) รองลงมาคือ มีการจัดการระบบ

ตางๆ ไดดีขึ้น จํานวน 14 ราย (รอยละ 25.9) และจํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้น จํานวน 10 ราย (รอยละ 18.5) 

สวนที่ 3 ขอมูลดานสังคม และสิ่งแวดลอมในปจจุบัน 

ประเด็นดานสังคม : เมื่อสัมภาษณกลุมผูนํา จํานวน 25 ราย พบวาประเด็นดานสังคมที่

ผูใหขอมูลใหความเห็นวาในพื้นที่ชุมชนที่ดูแลรบัผิดชอบไดรับผลกระทบ 3 อันดับแรก ไดแก ประเด็นปญหายาเสพติด  

(รอยละ 92.0) โดยไดรับผลกระทบระดับปานกลาง (รอยละ 36.0) ระดับนอย (รอยละ 32.0) และมาก (รอยละ 24.0)  

รองลงมาคือ ไดรับผลกระทบเรื่องการใหบริการระบบไฟฟา (รอยละ 88.0) ไดรับผลกระทบระดับปานกลาง (รอยละ 

44.0) ระดับนอย (รอยละ 36.0) และมาก (รอยละ 8.0) และไดรบัผลกระทบเรื่องการวางงาน/ตกงาน (รอยละ 76.0) 

ไดรับผลกระทบระดับปานกลาง (รอยละ 28.0) ระดับมาก ระดับนอย และนอยที่สุด (รอยละ 16.0) ในสัดสวน 

ที่เทากัน รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.6-49 

ตารางที่ 4.6-49 ขอมูลผลกระทบดานสังคมในปจจุบันในพื้นที่ของผูใหขอมูลกลุมผูนําชุมชน 

ประเด็นดานสังคม 

ไมไดรับ

ผลกระทบ 

(รอยละ) 

ไดรับ

ผลกระทบ 

(รอยละ) 

ระดับของผลกระทบ (รอยละ) 

นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

การใหบริการระบบสาธารณูปโภค        

- ไฟฟา 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 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน        

- ปญหายาเสพติด 8.0 92.0 0.0 32.0 36.0 24.0 0.0 

- การประทุษรายตอทรัพย อาทิ ลักขโมย 84.0 16.0 4.0 8.0 4.0 0.0 0.0 

- การประทุษรายตอรางกาย อาทิ ทะเลาะวิวาท 88.0 12.0 0.0 12.0 0.0 0.0 0.0 

ความแออัดในชุมชน/ความพอใจตอท่ีอยูในปจจุบัน 96.0 4.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 

ความสัมพันธและความผูกพนักันในชุมชน 60.0 40.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 

การวางงาน/ตกงาน 24.0 76.0 16.0 16.0 28.0 16.0 0.0 

การเพิ่มของคนตางถิ่นเขามาในพื้นที ่ 32.0 68.0 0.0 12.0 44.0 12.0 0.0 

ประเด็นดานสิ่งแวดลอม : ปจจุบันในพื้นที่ชุมชนที่ดูแลรับผิดชอบของผูใหขอมูล พบวา 

ประเด็นดานสิ่งแวดลอมที่ไดรับผลกระทบ 3 อันดับแรก ไดแก ผลกระทบเรื่องฝุนละออง/เขมาควัน (รอยละ 98.0)  

ซึ่งเกิดจากการจราจร/ยานพาหนะ เปนผลกระทบระดับปานกลาง (รอยละ 56.0) ระดับนอย และระดับมาก (รอยละ 16.0)  
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ในสัดสวนเทากัน และมากที่สุด (รอยละ 4.0) รองลงมาคือ ไดรับผลกระทบเรื่องสภาพการจราจร (รอยละ 56.0)  

ซึ่งเกิดจากปริมาณยานพาหนะที่หนาแนนและสภาพถนนไมดี ไดรับผลกระทบระดับนอย (รอยละ 28.0) ระดับปานกลาง 

(รอยละ 24.0) และระดับนอยที่สุด (รอยละ 4.0) สวนประเด็นเรื่องเสียงดังรบกวน (รอยละ 56.0) เกิดจากเสียง 

ของเครื่องบิน ไดรับผลกระทบนอย (รอยละ 36.0) ปานกลาง (รอยละ 12.0) ระดับมาก และมากที่สุดในสัดสวน 

ที่เทากัน (รอยละ 4.0) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.6-50 

ตารางที่ 4.6-50 ขอมูลผลกระทบดานสิ่งแวดลอมในปจจุบันในพื้นที่ของผูใหขอมูลกลุมผูนําชุมชน 

ประเด็นดานส่ิงแวดลอม 

ไมมี

ผลกระทบ 

(รอยละ) 

ไดรับ

ผลกระทบ 

(รอยละ) 

ระดับของผลกระทบ (รอยละ) 

นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

1. เสียงดังรบกวน 44.0 56.00 0.0 36.0 12.0 4.0 4.0 

2. ฝุนละออง/เขมาควัน 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. น้ําเนาเสีย 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

5. การระบายน้ํา/นํ้าทวมขัง 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. ขาดแคลนน้ําดื่ม-น้ําใช 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 ผูใหขอมูลเคยมีประสบการณในการเดินทางสัญจรบริเวณพื้นที่โดยรอบสนามบิน

นานาชาติอูตะเภา จํานวน 24 ราย (รอยละ 96.0) และไมเคยมีประสบการณเดินทางบริเวณพื้นที่โดยรอบสนามบิน

นานาชาติอูตะเภา จํานวน 1 ราย (รอยละ 4.0) โดยไมไดรบัผลกระทบในการเดินทาง จํานวน 18 ราย (รอยละ 72.0) 

รองลงมาคือ ไดรับผลกระทบเล็กนอย จํานวน 6 ราย (รอยละ 24.0) และไดรับผลกระทบปานกลาง จํานวน 1 ราย  

(รอยละ 4.0) ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้น คือ การเขาใชบรกิารสนามบินไมสะดวก จํานวน 4 ราย (รอยละ 57.1) รองลงมา

คือ การจราจรติดขัด จํานวน 2 ราย (รอยละ 28.6) และการเดินทางสัญจรไมสะดวก จํานวน 1 ราย (รอยละ 14.3) 

ผูใหขอมูลระบุวา ไมเคยใชบริการเคร่ืองบินที่สนามบินนานาชาติอูตะเภา จํานวน 15 ราย 

(รอยละ 60.0) และเคยใชบริการ จํานวน 10 ราย (รอยละ 40.0)  

สวนที่ 4 ขอมูลดานสาธารณสุข 

การใหบริการดานสาธารณสุขในพ้ืนที่ผูใหขอมูลสวนใหญระบุวา มีความเพียงพอ จํานวน 

21 ราย (รอยละ 84.0) และไมเพียงพอ จํานวน 4 ราย (รอยละ 16.0) นอกจากนี้ยังระบุวา ไมมีปญหาในการใชบรกิาร

ดานสาธารณสุข จํานวน 23 ราย (รอยละ 92.0) และมีปญหาในการใชบริการ จํานวน 2 ราย (รอยละ 8.0) โดยทั้งหมด

ระบุวา การรักษาพยาบาลเมื่อเกิดการเจ็บปวย คือ การใชบริการโรงพยาบาลของรฐั จํานวน 25 ราย (รอยละ 100.0)  

แหลงน้ําเพื่อการบริโภคของชุมชนมาจากการซื้อน้ําบรรจุขวดหรือบรรจุถัง จํานวน 17 ราย 

(รอยละ 68.0) ตูหยอดเหรียญ จํานวน 7 ราย (รอยละ 28.0) และน้ําประปา จํานวน 1 ราย (รอยละ 4.0) ซึ่งทั้งหมด

ระบุวา ไมมีปญหาเกี่ยวกับแหลงน้ําเพื่อการบริโภค สําหรับแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคของชุมชนใชน้ําประปา จํานวน 22 ราย 

(รอยละ 88.0) และน้ําบาดาล จํานวน 3 ราย (รอยละ 12.0) ซึ่งทั้งหมดระบุวาไมมีปญหาเกี่ยวกับแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค 
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การกําจัดขยะมูลฝอยผูใหขอมูลทั้งหมดใชวิธีทิ้งลงภาชนะขององคการบริหารสวนตําบล/

เทศบาล จํานวน 25 ราย (รอยละ 100.0) มีความพึงพอใจในสภาพแวดลอมบริเวณที่อยูอาศัยระดับปานกลาง จํานวน  

24 ราย (รอยละ 96.0) และมีความพึงพอใจในสภาพแวดลอมบริเวณที่อยูอาศัยระดับมาก จํานวน 1 ราย (รอยละ 4.0)  

สวนที่ 5 การรับรูขอมูลขาวสารและการประชาสัมพันธ 

การรับรูขอมูลขาวสารโครงการ : ผูใหสัมภาษณทั้งหมดเคยรับทราบขอมูลขาวสาร 

ของโครงการ จํานวน 25 ราย (รอยละ 100.0) โดยรับทราบจากแหลงขอมูล 3 ลําดับแรก ไดแก การประชุมรับฟง 

ความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ หองแกรนดบอลรูม 1-3 โรงแรมภูริมาศ บีช  

แอนด สปา อ.บานฉาง จ.ระยอง จํานวน 26 ราย (รอยละ 37.1) รองลงมาคือ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 14 ราย 

(รอยละ 20.0) และเจาหนาที่โครงการหรือเจาหนาที่กองทัพเรือ จํานวน 11 ราย (รอยละ 15.7) โดยผูใหสัมภาษณทั้งหมด 

จํานวน 25 ราย (รอยละ 100.0) เห็นวามีความจําเปนในการเผยแพรขอมูลขาวสาร/ประชาสัมพันธโครงการเพิ่มเติม 

ขอมูลขาวสารที่ผูใหสัมภาษณตองการทราบเพิ่มเติม : ผูใหสัมภาษณสามารถตอบ 

ไดมากกวา 1 ขอในประเด็นนี้ กลาวคือ ความกาวหนาในการศึกษาของโครงการ จํานวน 19 ราย (รอยละ 76.0) และ

กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชน จํานวน 6 ราย (รอยละ 24.0)  

รูปแบบหรือวิธีการที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลโครงการ : สําหรับ

รูปแบบหรือวิธีการที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลโครงการ (ผูใหสัมภาษณสามารถตอบไดมากกวา  

1 ขอในประเด็นนี้) คือ ผูใหสัมภาษณตองการใหมีการจัดประชุม จํานวน 24 ราย (รอยละ 96.0) และแจงผานผูนํา 

จํานวน 1 ราย (รอยละ 4.0) 

ความคิดเห็นของผูใหสัมภาษณตอการพัฒนาโครงการ : กลุมผูนําชุมชนในพื้นทีเ่สนเสยีง

ที่ไดรับผลกระทบ ที่สํารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นดวยแบบสอบถาม ไดจํานวน 25 ราย พบวา  

กลุมผูนําที่เห็นดวยกับภาพรวมของการพัฒนาโครงการ มีจํานวน 19 ราย (รอยละ 76.0) และไมแสดงความคิดเห็น 

ในประเด็นนี้ จํานวน 6 ราย (รอยละ 24.0) เนื่องจากยังไมทราบรายละเอียดของโครงการมากนัก ยังตองการทราบ

ขอมูลโครงการเพ่ิมเติม แสดงดังรูปที่ 4.6-32 

 

รูปที่ 4.6-32 ความคิดเห็นตอการพัฒนาโครงการผูใหสัมภาษณกลุมผูนําชมุชน 

เห็นดวย 

รอยละ 76.0 (19 ราย)

ไมแสดงความคิดเห็น 

รอยละ 24.0 (6 ราย)
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สวนที่ 6 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอโครงการ 

ความคิดเห็นตอโครงการในระยะกอสรางและระยะดําเนินการ รายละเอียดแสดงดัง

ตารางที่ 4.6-51 

ตารางที่ 4.6-51 ความคิดเห็นตอโครงการในระยะกอสรางและระยะดําเนินการของผูใหสัมภาษณกลุมผูนําชมุชน 

ประเด็นผลกระทบ 

ระยะกอสราง ระยะดําเนินการ 
ดานบวก ดานลบ ดานบวก ดานลบ 

จํานวน 
(ราย) 

รอยละ 
จํานวน 
(ราย) 

รอยละ 
จํานวน 
(ราย) 

รอยละ 
จํานวน 
(ราย) 

รอยละ 

1.ดานเศรษฐกิจ (ดานบวก เกิดการจาง
งาน การกระจายรายได ความเจริญ 
การคาขาย การสงเสริมการทองเท่ียว 
การลงทุน การขนสงทางเครื่องบิน  
การประกอบอาชีพมีรายไดสูงขึ้น 
การคาขายของชุมชนในพื้นที่การซื้อ
ขายวัสดกุอสราง ภาษีบํารุงทองที่  
ดานลบ สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในการ
สัญจรมากขึ้น การสูญเสียคาเชื้อเพลิง
จากการจราจรที่ตดิขัดมากขึ้น) 

1 4.0 0 0.0 14 37.8 0 0.0 

2.ดานสังคม (ดานบวก การทํางาน 
ในพ้ืนท่ี ความอบอุนในครอบครัว การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม ประหยัดเวลา 
ในการเดินทาง มีความปลอดภัยในการ
เดินทาง ดานลบ การเปลี่ยนแปลงวิถี
ชีวิต ความเปนอยู การเดินทางท่ีไม
สามารถใชถนนเดิมได แรงงานตางถิ่น
เขามาในพ้ืนท่ี ปญหาอาชญากรรม) 

0 0.0 1 20.0 10 27.0 1 6.7 

3. ดานสิ่งแวดลอม (ดานบวก การ
ปรับเปลี่ยนพื้นท่ีรกรางเดมิมาใชประโยชน 
การใชประโยชนที่ดนิ การจราจร คมนาคม
ขนสง ประหยัดพลังงาน ดานลบ น้ําเสีย 
น้ําทวม การจราจรติดขัด ฝุนละออง ถนน
ชํารุด การขนสงวัสดุกอสราง อุบัติเหตุ
จากการขนสงและจราจร ผลกระทบเรื่อง
เสยีง ไอน้ํามัน การใชนํ้า ไฟฟา ขยะ 
ทัศนียภาพฯ) 

0 0.0 4 80.0 1 2.7 10 66.7 

4.ดานสุขภาพ (ดานบวก โอกาสทางการ
รักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลท่ี
หลากหลายขึ้นจากความเจริญของ
ชุมชน ดานลบ การสูญเสียการไดยิน 
ความเครียด ความวิตกกังวล นอนไมหลับ 
ปวดหัว ภูมิแพ) 

0 0.0 0 0.0 12 32.4 3 20.0 

5.ไมแสดงความคิดเห็น 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 
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ความคิดเห็นตอรางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 

ในระยะกอสรางและระยะดําเนินการ มีดังนี้ 

ระยะกอสราง 

ความคิดเห็นตอความเพียงพอของรางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และสุขภาพ จากผลกระทบที่สําคัญของโครงการในระยะกอสราง รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.6-52 โดยสรุปดังนี้ 

ผูใหสัมภาษณทั้งหมดระบุวารางมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแลว จํานวน 25 ราย 

(รอยละ 100) ทั้งเร่ืองเสียงและความสั่นสะเทือน คุณภาพอากาศ (ฝุนละออง) คุณภาพน้ําผิวดิน/น้ําทะเล/นิเวศวิทยา 

ทางน้ํา นิเวศวิทยาทางบก การจัดการของเสีย การคมนาคมขนสง เศรษฐกิจและสังคม และการสาธารณสุข (สุขภาพ) 

ตารางที่ 4.6-52 ความคิดเห็นตอรางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการในระยะ

กอสรางของผูใหสัมภาษณกลุมผูนําชุมชน 

รางมาตรการปองกันและแกไข

ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ 
ไมแสดง 

ความคิดเห็น 
รวม 

จํานวน 

(ราย) 
รอยละ 

จํานวน 

(ราย) 
รอยละ 

จํานวน 

(ราย) 
รอยละ 

จํานวน 

(ราย) 
รอยละ 

1. เสียง และความสั่นสะเทือน 25 100.0 0 0.0 0 0.0 25 100.0 

2. คุณภาพอากาศ (ฝุนละออง) 25 100.0 0 0.0 0 0.0 25 100.0 

3. คุณภาพน้ําผิวดิน/นํ้าทะเล/

นิเวศวิทยาทางน้ํา 

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. การคมนาคมขนสง 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 

ระยะดําเนินการ 

ประเด็นความคิดเห็นตอความเพียงพอของรางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม จากผลกระทบที่สําคัญของโครงการในระยะดําเนินการ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.6-53 โดยสรปุดังนี้ 

ผูใหสัมภาษณทั้งหมดระบุวารางมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแลว จํานวน  

354 ราย (รอยละ 100) ทั้งเรื่องเสียงและความสั่นสะเทือน คุณภาพอากาศ (ฝุนละออง) คุณภาพน้ําผิวดิน/น้ําทะเล/

นิเวศวิทยาทางน้ํา นิเวศวิทยาทางบก การจัดการของเสีย การคมนาคมขนสง เศรษฐกิจและสังคม การโยกยายและ

ทดแทนทรัพยสิน และการสาธารณสุข (สุขภาพ) 
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เมื่อสอบถามเรื่องความวิตกกังวลที่มีตอโครงการของผูใหสัมภาษณ พบวา มีความวิตก

กังวลในระดับปานกลาง จํานวน 13 ราย (รอยละ 52.0) รองลงมาคือ ไมวิตกกังวล จํานวน 8 ราย (รอยละ 32.0) และ

วิตกกังวลเล็กนอยและวิตกกังวลมาก จํานวน 2 ราย (รอยละ 8.0) ในสัดสวนที่เทากัน 

ความคิดเห็นตอภาพรวมของรางมาตรการฯ : กลุมผูนําชุมชนในพื้นที่เสนเสียงที่ไดรับ

ผลกระทบ มีความเห็นตอรางมาตรการฯ ในระยะกอสรางและระยะดําเนินการ วามีความครอบคลุมเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งหมด 24 ราย (รอยละ 96.0) และไมแนใจ/ไมแสดงความคิดเห็น จํานวน 1 ราย (รอยละ 4.0) รายละเอียดแสดงดัง 

ตารางที่ 4.6-54 และรูปที่ 4.6-33  

ตารางที่ 4.6-54 ความคิดเห็นตอภาพรวมของรางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและ

สุขภาพในระยะกอสรางและระยะดําเนินการของผูใหสัมภาษณกลุมผูนําชุมชน 

ความคิดเห็น จํานวน (ราย) รอยละ 

เพียงพอ 24 96.0 

ไมเพียงพอ 0 0.0 

ไมแนใจ/ไมแสดงความคดิเห็น 1 4.0 

รวม 25 100.0 

ตารางที่ 4.6-53 ความคิดเห็นตอรางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการในระยะ

ดําเนินการของผูใหสัมภาษณกลุมผูนําชุมชน 

รางมาตรการปองกันและแกไข

ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ 
ไมแสดง 

ความคิดเห็น 
รวม 

จํานวน 

(ราย) 
รอยละ 

จํานวน 

(ราย) 
รอยละ 

จํานวน 

(ราย) 
รอยละ 

จํานวน 

(ราย) 
รอยละ 

1. เสียง และความสั่นสะเทือน 25 100.0 0 0.0 0 0.0 25 100.0 

2. คุณภาพอากาศ (ไอเสียและ

สารอินทรียระเหย) 

25 100.0 0 0.0 0 0.0 25 100.0 

3. คุณภาพน้ําผิวดิน/นํ้าทะเล/

นิเวศวิทยาทางน้ํา 

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. การคมนาคมขนสง 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. การโยกยายและการทดแทน

ทรัพยสิน 

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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คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อาํเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 4-188 
 

 

รูปที่ 4.6-33 ความคิดเห็นตอภาพรวมของรางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ

ในระยะกอสรางและระยะดําเนินการของผูใหสัมภาษณกลุมผูนําชุมชน 

ทั้งนี้ สามารถสรุปความคิดเห็นจําแนกเปนประเด็นสําคัญๆ ตามแตละกลุมเปาหมายไดดังตารางที่ 4.6-55 

(โดยสัญลักษณ  แสดงถึงกลุมผูมีสวนไดเสียที่ไดสอบถาม แสดงความคิดเห็น หรือใหขอเสนอแนะในประเด็นนั้นๆ)  

ในการนําเสนอขอมูลรายละเอียดโครงการ พรอมผลการศึกษาและประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 

และสุขภาพในเบื้องตน รวมถึงรางมาตรการดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพของโครงการ จากการสํารวจความคิดเห็น 

ของประชาชนดวยแบบสอบถาม ซึ่งผูแทนจากโครงการและบริษัทที่ปรึกษาฯ โดยโครงการแยกสรุปผลความคิดเห็น

ของการจัดประชุมกลุมประมงเรือเล็ก 4 กลุม กลุมผูไดรับผลกระทบในพ้ืนที่ NEF 30 - 40 และกลุมผูไดรับผลกระทบ 

ในพื้นที่ NEF ≥ 40 พรอมมีมาตรการดานสิ่งแวดลอมรองรับประเด็นขอคิดเห็นและขอเสนอแนะไวเรียบรอยแลว

รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.6-56 และตารางที่ 4.6-57 ตามลําดับ และไดมีการตอบชี้แจง และใหขอมูลเก่ียวกับ

ประเด็นคําถาม ขอซักถามตางๆ เปนที่เรียบรอยแลวรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.6-58 สวนประเด็นความคิดเห็น

และขอเสนอแนะไดรับมาพิจารณาประกอบการศึกษาและจัดทํารางรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและ

สุขภาพเรียบรอยแลว

เพียงพอ … 

ไมแนใจ/ไมแสดงความคิดเห็น 

รอยละ 4.0 (1 ราย) 
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ตารางที่ 4.6-55 ประเด็นคําถาม ความคิดเห็น และขอเสนอแนะที่สําคัญจําแนกตามแตละกลุมเปาหมายที่ไดสัมภาษณเชิงลึก การประชุมกลุม/สนทนากลุม และการสํารวจความคิดเห็น 

ดวยแบบสอบถาม 

ประเด็นคาํถาม ความคิดเห็น 

และขอเสนอแนะ 

กลุมเปาหมาย 

(สัมภาษณเชิงลึก) 

กลุมเปาหมาย 

(ประชุมกลุม/สนทนากลุม) 

กลุมเปาหมาย 

(การสํารวจความคิดเห็นดวยแบบสอบถาม) 

หนวยงาน

ปกครอง 

สิ่งแวดลอม 

ทรัพยากร 

ทางทะเลปาไม 

สุขภาพและ

พัฒนา

สังคม 

ความ

ปลอดภัย 

และคมนาคม 

ประมง 
ทอง 

เที่ยว 

ศึกษา 

และศาสนา 

ผูนําและ

ประชาชน 

ประมง

พื้นบาน 
อสม. อปพร. 

ผูไดรับ

ผลกระทบ 

NEF ≥ 40 

ผูไดรับ

ผลกระทบ 

NEF 30-40 

ครัวเรือน

NEF ≥ 40  

ครัวเรือน 

NEF 30-40 

ครัวเรือน  

NEF30- ขอบเขต 

พื้นที่ศึกษา 

พื้นที่ 

ออนไหว  

ผูนําชุมชน 

ที่อยูในพื้นที่ 

เสนเสียง 

1. รายละเอียดโครงการ 

1.1 เสนอใหเปดทางเขา-ออกทาง 

ดานถนนสุขุมวิท เพื่ออํานวย 

ความสะดวกเมื่อเปดเปนสนามบิน

พาณิชย 

•  •   •  •    • •      

1.2 การติดตั้งปายเขาสนามบินเพิ่มเติม 

โดยใหหนวยงานท่ีบริหารจัดการ

สนามบินประสานขออนุญาต 

จากกรมทางหลวง 

   •         
 

     

1.3 เสนอใหโครงการแจงกิจกรรม 

ที่จะดําเนินการในพื้นท่ีโครงการ

และพื้นที่โดยรอบ ขอมูลเสนเทา

ระดับเสียง และเขตปลอดภัย

ทางเดินอากาศ ใหโยธาธิการและ 

ผังเมืองรับทราบ เพื่อนํามาผนวก 

ในการทําผังเมืองรวม 

• • • •    •     

 

     

1.4 เขตปลอดภัยทางเดินอากาศ 

คืออะไร มีผลบังคบัใชอยางไร • • •         • •      
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ตารางที่ 4.6-55 ประเด็นคําถาม ความคิดเห็น และขอเสนอแนะที่สําคัญจําแนกตามแตละกลุมเปาหมายที่ไดสัมภาษณเชิงลึก การประชุมกลุม/สนทนากลุม และการสํารวจความคิดเห็น 

ดวยแบบสอบถาม 

ประเด็นคาํถาม ความคิดเห็น 

และขอเสนอแนะ 

กลุมเปาหมาย 

(สัมภาษณเชิงลึก) 

กลุมเปาหมาย 

(ประชุมกลุม/สนทนากลุม) 

กลุมเปาหมาย 

(การสํารวจความคิดเห็นดวยแบบสอบถาม) 

หนวยงาน

ปกครอง 

สิ่งแวดลอม 

ทรัพยากร 

ทางทะเลปาไม 

สุขภาพและ

พัฒนา

สังคม 

ความ

ปลอดภัย 

และคมนาคม 

ประมง 
ทอง 

เที่ยว 

ศึกษา 

และศาสนา 

ผูนําและ

ประชาชน 

ประมง

พื้นบาน 
อสม. อปพร. 

ผูไดรับ

ผลกระทบ 

NEF ≥ 40 

ผูไดรับ

ผลกระทบ 

NEF 30-40 

ครัวเรือน

NEF ≥ 40  

ครัวเรือน 

NEF 30-40 

ครัวเรือน  

NEF30- ขอบเขต 

พื้นที่ศึกษา 

พื้นที่ 

ออนไหว  

ผูนําชุมชน 

ที่อยูในพื้นที่ 

เสนเสียง 

1.5 แขวงทางหลวงชนบทระยอง 

มีการวางแผนโครงขายถนน รอบๆ 

สนามบินนานาชาติอูตะเภา 

ตองการคาํแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ

เพื่อจะไดออกแบบไดอยาง

เหมาะสม 

   •         

 

     

1.6 ควรใชชื่อสนามบินใหตรงกับชื่อ

ปจจุบัน และควรใชชื่อเดยีวกัน 

ในทุกเอกสาร 
   •         

 

     

1.7 เสนอใหเตรียมความพรอม 

ของระบบสาธารณูปโภค ไฟฟา  

น้ําใช การจัดการน้ําเสียและขยะ 

เพื่อรองรับการพัฒนาท่ีจะเกิดขึ้น 

• • • •  • • •  •  • •      

1.8 โครงการมีการเชื่อมตอกับระบบ

ขนสงมวลชนอยางไร •   •   •       
     

1.9 การกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษา 

มีหลักการอยางไร มีมาตรฐานสากล

หรือไม   
 • •    •     • •      
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ตารางที่ 4.6-55 ประเด็นคําถาม ความคิดเห็น และขอเสนอแนะที่สําคัญจําแนกตามแตละกลุมเปาหมายที่ไดสัมภาษณเชิงลึก การประชุมกลุม/สนทนากลุม และการสํารวจความคิดเห็น 

ดวยแบบสอบถาม 

ประเด็นคาํถาม ความคิดเห็น 

และขอเสนอแนะ 

กลุมเปาหมาย 

(สัมภาษณเชิงลึก) 

กลุมเปาหมาย 

(ประชุมกลุม/สนทนากลุม) 

กลุมเปาหมาย 
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1.10  การกอสรางทางว่ิงจะตองรื้อ 

อูซอมการบินไทยดวยหรือไม    •    •      
     

1.11  เสนอใหโครงการทบทวนเหตุผล

ความจําเปนในการพัฒนา

สนามบินนานาชาติอูตะเภา 
       •     

 

     

1.12  โครงการตองเขาพิจารณา  

จาก กกวล. หรือไม         •           

1.13  หนวยงานใดเปนเจาของและ/หรือ

ผูรับผิดชอบบริหารจัดการโครงการน้ี   •     •           

1.14  โครงการจะกอสรางไดเม่ือไร   •         • •      

1.15  ในอนาคตเท่ียวบินที่สนามบิน

นานาชาติอูตะเภา จะมีก่ีเท่ียวบิน 

รองรับเครื่องบินขนาดใดบาง  

และมีเสนทางบินไปที่ใดบาง 

  •         • •      

1.16  จํานวนเที่ยวบินคาดการณตาม

แผนแมบท มีกี่ระยะ และใน

ปจจุบันการพัฒนาอยูในระยะใด 
           • •      
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1.17  ขอทราบเหตผุลที่เลือกระยะหาง

ของทางว่ิงท่ี 1 และ 2  

ที่ 1,140 เมตร และเปนไปตาม

มาตรฐานหรือไม 

       • •   • •      

1.18 เสนอใหยายทางว่ิงท่ี 2  

ศูนยซอม และกิจกรรมตางๆ 

ทั้งหมดไปทางดานซายของทางว่ิง

ที่ 1 เพ่ือไมใหผลกระทบออกมา

นอกพื้นที่ทหารมาถึงประชาชน 

           • •      

1.19 ขอทราบการบริหารจัดการสัดสวน

เที่ยวบินของทางว่ิงท่ี 1  

และทางว่ิงท่ี 2 
       •    • •      

1.20 เสนอใหถมทะเล ผลกระทบดาน

เสียงจะมีตอประชาชนนอยลง       •     • •      

1.21 โครงการใชแหลงดินจากที่ใด 

ขอใหควบคุมการลักลอบขุดหนา

ดินของประชาชน 
 •           

 

     

1.22 โครงการมีแนวทางปฏิบัติอยางไร

กับนกภายในสนามบิน    •          
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1.23 ขอมูลท่ีนําเสนอเปนการนําเสนอ

ขอมูลจริงหรือไม            • •      

1.24 เปนโครงการท่ีดี เห็นดวยกับ 

การพัฒนาโครงการ เนื่องจาก

ประเทศเราควรมีการพัฒนาขึ้น  
• • • •    •     

 

     

1.25 โครงการกําหนดเขตหามเขา 

ทําประมงหรือไม ระยะเทาใด 

เนื่องจากมีการไดหมึก ซึ่งแสงอาจ

รบกวนการขึ้นลงของอากาศยาน 

    •        
 

     

1.26 ผลกระทบบวกดานการทองเท่ียว 

นักทองเที่ยวมองวา บางเท่ียวบิน

สะดวกกวาถามาขึ้นที่อูตะเภา

เพราะสนามบินเล็ก และไมวุนวาย

เหมือนสุวรรณภูมิ 

     •       
 

     

1.27 เสนอใหพิจารณาระดับน้ําทะเลท่ี

เพิ่มสงูขึ้นจากโลกรอน ซึ่งอาจจะ 

มีผลกระทบตอสนามบิน 
     •             
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1.28 เสนอหลัก Green airport โดย

เสนอใหเพิ่มพ้ืนที่สเีขียวภายใน

สนามบิน ใหจัดภูมิสถาปตย  

การใชพลังงานทดแทน เพ่ือ

สวยงาม/ไมอึดอัด/เปนที่พักผอน/

สรางความประทับใจ 

      •      
 

     

1.29 เสนอใหมีสถาปตยกรรมท่ีเปน

เอกลักษณ แสดงความเปน 

ภาคตะวันออก 
      •            

2. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

2.1 ผลกระทบของโครงการนี้ ศึกษา

ประเด็นอะไรบาง ครอบคลุม

กิจกรรมท้ังหมดท้ังในระยะกอสราง

และระยะดําเนินการแลวหรือไม 

•  •     •    • •      

2.2 เสนอใหพิจารณาจุดตรวจวัด และ

ความถี่ใหเหมาะสม และครอบคลุม

พ้ืนที่ออนไหวที่คาดวาจะไดรับ

ผลกระทบ 

  •     •    • •      
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2.3 มาตรการฯ ท่ีเสนอมามีความ

ครบถวนและครอบคลุมดีแลว  

มีความกังวลวาโครงการจะไมปฏิบัติ

ตามมาตรการฯ ที่กําหนดไว โครงการ

มีวิธีการควบคมุผูรับเหมาใหปฏิบัติ

ตามมาตรการอยางไร และในกรณ ี

ที่ผูรับเหมาไมปฏิบัติตามมาตรการฯ 

โครงการจะดาํเนินการอยางไร โดย

ขอใหโครงการมีความรับผิดชอบ 

ตอผลกระทบสิ่งแวดลอมที่จะเกิดขึ้น

ภายหลังกอสรางเสร็จ เชน การ

จัดการขยะ ระบบระบายน้ํา เปนตน 

• • •    • •  • • • •  • • •  

2.4 กรณีท่ีโครงการไดรับอนุมัติแลว  

จะมีการติดตามตรวจสอบการ

ปฏิบัติตามมาตรการอยางไร 
       •     

 

     

2.5 เสนอใหมีมาตรการฯ ใหผูรับเหมา

รับผิดชอบตอความเสียหายที่

เกิดขึ้นจากการดําเนินการ เชน 

ถนนชํารุด อุบัตเิหตุ เปนตน 

•  •          
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2.6 ผลประเมินสดุทายของ VOCs , 

Noise  จะเปลี่ยนไปเน่ืองจาก 

ปจจัยใดบาง 
  •          

 

     

2.7 โครงการมีการสํารวจทางทะเล

หรือไม ถาไมมีขอเสนอใหเพ่ิมเติม

การประเมินผลกระทบทางทะเล  

เนื่องจากมีขอหวงกังวลผลกระทบ

ทางทะเล เพราะในพื้นท่ีสวนมาก

ประกอบอาชีพประมง 

        •  •  

 

     

2.8 การประเมินผลกระทบจากการ

ขนสง ใหเริ่มจากแหลงวัสดุกอสราง

ซึ่งอยูนอกขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษา

โครงการ 

 •           
 

     

2.9 เสนอใหชี้แจงผลประเมินคุณคาตอ

การใชประโยชนของมนุษย คณุคา

ตอคุณภาพชีวิต การใชประโยชน

ที่ดิน เศรษฐกิจ ศึกษาการใชนํ้า 

มีการประเมินอยางไร  

           • •      
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NEF ≥ 40  

ครัวเรือน 
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2.10 เสนอใหโครงการจัดตั้ง

คณะกรรมการไตรภาคีในการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบ 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

       •     
 

     

2.11 เสนอใหภาคประชาชนมีสวนรวม

ในการติดตามตรวจสอบผลการ

ปฏิบัติตามมาตรการของ

ผูรับเหมากอสราง 

• •      •    • •      

2.12 เสนอใหมีมาตรการจายเงิน เมื่อมี

การบินหลังเที่ยงคืน            • •      

2.13 การขึ้นลงของเครื่องบินรบกวน

คลื่นสัญญาณของ TV หรือไม        • •           

2.14 เสนอใหมีการแจงผลการตรวจวัด

เสียงและความสั่นสะเทือนให

ประชาชนไดรับทราบดวย 
       •    • •      

2.15 เสนอใหดําเนินโครงการดวยความ

ระมัดระวัง ทั้งในระยะกอสราง

และระยะดําเนินการ เพื่อให

เกิดผลกระทบนอยที่สุด 

            
 

 • •   
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เสนเสียง 

3. ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน 

3.1 ไดมีการนําผลการศกึษาผลกระทบ

ดานเสียงใหคณะกรรมการ EEC 

รับทราบแลวหรือไม 
       •           

3.2 คา NEF คือคาอะไร ใชเครื่องมือใด

ในการตรวจวัด และสามารถแปลง

เปนเดซิเบลไดหรือไม เพื่อใหงาย 

ตอการทําความเขาใจของประชาชน 

       •    • •      

3.3 โครงการไดนําขอมูลงานวิจัยการ

จัดการปญหามลพิษทางเสียงจาก

อากาศยานของกรมสงเสริมคณุภาพ

สิ่งแวดลอมมาใชประกอบการศึกษา

หรือไม 

           • •      

3.4 เสนอใหทําความเขาใจและใหความรู 

เกี่ยวกับเขตปลอดภัยทางเดินอากาศ

ใหกับประชาชนทราบ 
  • •    •           

3.5 จากการพิจารณาแนวเสนเสียง

พบวาแนวเสนเสียงจะเนนไปทางว่ิง

ที่ 1 ไมทราบวาไดรวมการใชทางว่ิง

ที่ 2 เขาไปดวยหรือไม 

       •    • •      
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3.6 พ้ืนที่ท่ีอยูในแนวเสนเสียง

ครอบคลมุพื้นท่ีใดบาง คิดเปนพ้ืนท่ี

ขนาดเทาไร 
•  •     •  • • • •      

3.7 โครงการมีแนวทางการปฏิบัติ

อยางไรกับพ้ืนท่ีออนไหว 

(สถานศึกษา สถานพยาบาล 

และศาสนสถาน) ท่ีไดรับผลกระทบ

เรื่องเสียง และความสั่นสะเทือน 

จากอากาศยาน 

•  •    • •  •  • •      

3.8 กรณีท่ีบานไมอยูในแนวเสนเสียง 

แตไดรับผลกระทบจากเสียงเชนกัน 

และถาในอนาคตไดรับผลกระทบ

ดานเสียงเพ่ิมขึ้น โครงการจะมี

มาตรการในการดูแลอยางไร 

  •     •  •  • •      

3.9 โครงการมีมาตรการฯ ชดเชย

เยียวยาผูไดรับผลกระทบเรื่องเสยีง

อยางไร 
  •       •  • • • •    
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NEF 30-40 

ครัวเรือน  
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3.10 ในระยะกอสรางควรมีการติดตาม

ตรวจสอบระดับเสียงขณะกอสราง

ดวย เน่ืองจากมีเสียงดังภายใน

สนามบิน 

  •         • • •     

3.11 โครงการไดมีการสํารวจสิ่งมีชีวิต 

ในถ้ําดวยหรือไม เกรงวาเสียงจาก

เครื่องบินจะมีผลกระทบตอคางคาว

และสัตวอื่นๆ ขอใหประสานกับ

หนวยงานดานปาไมดวย 

 •           
 

     

3.12 การคํานวณคา NEF ใชเครื่องมือ

ใดในการรันโมเดล มีขอมูลนําเขา

อะไรบาง  
 •      •    • •      

3.13 การคํานวณคา NEF ไดคิดรวม

เที่ยวบินราชการเขาไปดวยหรือไม 

เนื่องจากมีเสียงดังมาก 
      • •  •  • •      

3.14 การคํานวณคา NEF ไดคํานวณ

กรณีที่เท่ียวบินขึ้นลงไมปกติ และ

กรณีการเลี้ยวหรือบินวนหรือไม 
       •    • •      

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 4-201 
 

ตารางที่ 4.6-55 ประเด็นคําถาม ความคิดเห็น และขอเสนอแนะที่สําคัญจําแนกตามแตละกลุมเปาหมายที่ไดสัมภาษณเชิงลึก การประชุมกลุม/สนทนากลุม และการสํารวจความคิดเห็น 

ดวยแบบสอบถาม 

ประเด็นคาํถาม ความคิดเห็น 

และขอเสนอแนะ 

กลุมเปาหมาย 

(สัมภาษณเชิงลึก) 

กลุมเปาหมาย 

(ประชุมกลุม/สนทนากลุม) 

กลุมเปาหมาย 

(การสํารวจความคิดเห็นดวยแบบสอบถาม) 

หนวยงาน

ปกครอง 

สิ่งแวดลอม 

ทรัพยากร 

ทางทะเลปาไม 

สุขภาพและ

พัฒนา

สังคม 

ความ

ปลอดภัย 

และคมนาคม 

ประมง 
ทอง 

เที่ยว 

ศึกษา 

และศาสนา 

ผูนําและ

ประชาชน 

ประมง

พื้นบาน 
อสม. อปพร. 

ผูไดรับ

ผลกระทบ 

NEF ≥ 40 

ผูไดรับ

ผลกระทบ 

NEF 30-40 

ครัวเรือน

NEF ≥ 40  

ครัวเรือน 

NEF 30-40 

ครัวเรือน  

NEF30- ขอบเขต 

พื้นที่ศึกษา 

พื้นที่ 

ออนไหว  

ผูนําชุมชน 

ที่อยูในพื้นที่ 

เสนเสียง 

3.15 โครงการไดประเมินผลกระทบ

ดานเสียงของโครงการไฮสปด 

และมอเตอรเวย ผนวกในโครงการ

ดวยหรือไม 

     •      • •      

3.16 เสนอใหมีการติดตั้งเครื่องตรวจวัด

คุณภาพอากาศและเสียงอัตโนมัติ 

และมีชองทางใหประชาชนสามารถ

รับทราบผลได 

 

 
 •     •    • • •     

3.17 ขอทราบตําแหนงและผลการ

ตรวจวัดเสียง ณ ปจจุบัน 
  •     •    • •      

3.18 ขอทราบวาการขึ้นหรือลง 

ของเครื่องบินเสียงดังกวากัน 
           • •      

3.19 เสนเทาระดับเสียงที่พาดผาน 

ในทะเล จะมีผลกระทบ 

ตอสัตวทะเลอยางไร 
   •  •   •          

3.20 ระดับเสียงที่มนุษยสามารถอยูได

โดยไมกระทบตอสุขภาพตามที่

กฎหมายกําหนด คอืเทาไร 
           • •      
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3.21 เสนเสียงท่ีนําเสนอเปนเสียง

สุดทายแลวใชหรือไม        •    • •      
3.22 โครงการมีแนวทางในการแกไข

ผลกระทบดานเสียงและความ

สั่นสะเทือนอยางไร 
  •    • •    • •    •  

3.23 ไดรับผลกระทบเรื่องเสียงจากการ

ที่เครื่องบินบินวน เพราะลงไมได        •    • •      
3.24 เทศบาลตําบลบานฉางขอให

โครงการใหขอมูลเรื่องเสนเทา

ระดับเสียงกับเทศบาลดวย เพ่ือจะ

ไดเปนการวางแผนการพัฒนา

พ้ืนที่ใหเหมาะสมเนื่องจาก

ปจจุบันมียุทธศาสตรของ EEC  

เปน Smart City เปนเมือง

อุทยานการบิน 

  •          

 

     

4. คุณภาพอากาศ 

4.1 เครื่องบินใชเชื้อเพลิงอะไร  

หากในอนาคตเท่ียวเพ่ิมขึ้นจะมี

ผลกระทบกับประชาชนในพื้นท่ี
  • •    •    • •      
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หรือไม เชน เรื่องกลิ่นและไอ 

จากน้ํามันเครื่องบิน 

4.2 เสนอใหโครงการมีมาตรการลด

ผลกระทบเรื่องฝุนละอองท่ีกระทบ

ตอชุมชนทั้งในระยะกอสราง และ

ระยะดําเนินการ 

•  •     •   •   
 

•   •  

4.3 มีการประเมินคุณภาพอากาศ 

จากการบินในปจจุบันไดรันโมเดล 

ไวหรือไม มีคาความเขมขนของ 

ฝุนละออง PM2.5 และ Total VOCs 

ประมาณเทาใด 

  •        • • • •      

4.4 เสนอใหพิจารณาดัชนีและความถี่ 

ในการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

ใหเหมาะสม 
  •                

4.5 หนวยงานใดเปนผูตรวจวัดคุณภาพ

อากาศของโครงการ          •         
4.6 เสนอใหปลูกตนไมเปนพ้ืนที่ 

กันชน (Buffer Zone)  •                 
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5. คุณภาพน้ําผิวดิน น้ําทะเล นิเวศวิทยาทางน้ํา 

5.1 ผงลอยางเครื่องบินอาจมีผลกระทบ

ตอสัตวน้ําในทะเล โครงการจะมี

มาตรการอยางไร 
 •                 

5.2 ขอทราบวิธีการและผลการตรวจวัด

คุณภาพน้ําทะเลและนิเวศวิทยา 

น้ําทะเลของโครงการ 
  •   •              

5.3 ระยะทางจากปลายทางว่ิงถึงทะเล 

มีความยาวเทาไร    •               
5.4 การตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดิน บริเวณ

ที่สํารวจมีแหลงกําเนิดน้ําเสียจาก

โรงงาน สถานประกอบการหรือไม  
  •                

5.5 ปจจุบันสนามบินนานาชาติ 

อูตะเภาปลอยน้ําท้ิงลงคลองบางไผ

หรือไม เนื่องจากเปนแหลงน้ํา 

สายหลักสําหรับพื้นที่ทหาร และ

ชาวบานโดยรอบ  

         •   
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5.6 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดิน

บริเวณคลองบางไผ มีคณุภาพน้ํา 

ไมดี โครงการมีแนวทางการปฏิบัติ

อยางไร 

 • •          
 

     

5.7 โครงการออกแบบการรองรับ

ปริมาณน้ําฝนหรือไม และ 

มีระบบการจัดการน้ําฝนอยางไร

กอนระบายน้ําออกสูสิ่งแวดลอม 

 • •        •  
 

     

5.8 พ้ืนที่โครงการคอนขางใหญอาจมีการ

ขวางเสนทางนํ้าธรรมชาติ   •                 

5.9 ควรพิจารณาตะกอนดินที่จะสงผล

กระทบตอการทําประมง รวมท้ัง

การเปลี่ยนทิศของกระแสน้ํา 
  •                

5.10 คุณภาพน้ําทะเลในพ้ืนท่ีโครงการ 

อาจตรวจพบโลหะหนัก เชน  

สารหนู และแมงกานีส ซึ่งเปนผลมา

จากสายแรในชั้นดิน 

  •          
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6. การจัดการของเสีย 

6.1 โครงการประเมินปริมาณน้ําเสียจาก

คนงานไดอยางไร เนื่องจากขณะนี้

ยังไมมีบริษัทผูรับเหมา 
  •          

 

     

6.2 โครงการมีการจัดการขยะ  

น้ําเสีย และของเสียจากหองสวม

จากที่พักคนงาน ที่อยูภายนอก

สนามบินอยางไร 

• • • •         

 

     

6.3 โครงการมีมาตรการควบคุม 

เรื่องขยะติดเช้ือจากที่พักคนงาน

อยางไรบาง 
  •          

 

     

6.4 โครงการมีการบริหารจัดการ 

น้ําเสียภายในสนามบินในระยะ

กอสราง และระยะดําเนินการ

อยางไร 

 • •   •      • •  
 

     

6.5 เสนอใหมีการจัดพ้ืนท่ีในการกําจัด

ขยะท่ีถูกตองในพ้ืนท่ี •  •              •  
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6.6 หวงกังวลเรื่องการลกัลอบทิ้งขยะ

และของเสียในที่สาธารณะ 

โครงการมีมาตรการอยางไร 
 •      •   •        

6.7 การพัฒนาสนามบินทําใหมีปญหา

ขยะเกิดขึ้น ขอทราบวามีการคดั

แยก ขนสง และกําจัดอยางไร 

เนื่องจากปจจุบันในพ้ืนท่ีประสบ

ปญหาเรื่องการจัดการขยะ 

• • •   •   •   • • • 
 

     

6.8 หนวยงานใดเปนผูรับผิดชอบ 

ในการจัดการขยะ กรณีท่ีตองให

ทองถิ่นรวมในการจัดการขยะ 

โครงการจะตองมีหนังสือแจงให

ทองถิ่นรับทราบและยินยอมกอน 

•  •     •     
 

     

6.9 เสนอใหโครงการสงเสริมเรื่องการ

สรางจิตสํานึกในดานการจัดการ

ขยะ ใหกับคนในพ้ืนท่ี 
  •                

6.10 หวงกังวลเรื่องขยะจากนักทองเที่ยว 

ที่จะมีปริมาณมากขึ้น   •   •             
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7. การคมนาคมขนสง 

7.1 ระบบโครงขายการจราจร และ

ระบบขนสงมวลชนในการเดิน

ทางเขา-ออกสนามบิน และเสนทาง

โดยรอบเปนอยางไร ขอใหโครงการ

ประสานกับหนวยงานดานคมนาคม

ขนสงอยางรอบดาน 

• • • •  •     •   
 

•     

7.2 เสนอใหมีสัญลักษณ/ปาย/

เครื่องหมายจราจร บอกเสนทาง

ภายในสนามบินใหชัดเจน และเพ่ิม

พ้ืนที่สาํหรับจอดรถภายในสนามบิน

ใหเพียงพอ 

       •     

 

     

7.3 เสนอใหพิจารณาเปดชองทางเขา

สนามบินใหมในการขนสงวัสดุ

อุปกรณกอสราง เพ่ือรถผลกระทบ

เรื่องการจราจรติดขัด บริเวณ

ทางเขาปจจุบัน 

• • • •    •    • •      

7.4 เสนอใหมีการตรวจสภาพรถให

พรอมใชงานไดอยางปลอดภัย 

อยูเสมอ  
   •         

 

     

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 4-209 
 

ตารางที่ 4.6-55 ประเด็นคําถาม ความคิดเห็น และขอเสนอแนะที่สําคัญจําแนกตามแตละกลุมเปาหมายที่ไดสัมภาษณเชิงลึก การประชุมกลุม/สนทนากลุม และการสํารวจความคิดเห็น 

ดวยแบบสอบถาม 

ประเด็นคาํถาม ความคิดเห็น 

และขอเสนอแนะ 

กลุมเปาหมาย 

(สัมภาษณเชิงลึก) 

กลุมเปาหมาย 

(ประชุมกลุม/สนทนากลุม) 

กลุมเปาหมาย 

(การสํารวจความคิดเห็นดวยแบบสอบถาม) 

หนวยงาน

ปกครอง 

สิ่งแวดลอม 

ทรัพยากร 

ทางทะเลปาไม 

สุขภาพและ

พัฒนา

สังคม 

ความ

ปลอดภัย 

และคมนาคม 

ประมง 
ทอง 

เที่ยว 

ศึกษา 

และศาสนา 

ผูนําและ

ประชาชน 

ประมง

พื้นบาน 
อสม. อปพร. 

ผูไดรับ

ผลกระทบ 

NEF ≥ 40 

ผูไดรับ

ผลกระทบ 

NEF 30-40 

ครัวเรือน

NEF ≥ 40  

ครัวเรือน 

NEF 30-40 

ครัวเรือน  

NEF30- ขอบเขต 

พื้นที่ศึกษา 

พื้นที่ 

ออนไหว  

ผูนําชุมชน 

ที่อยูในพื้นที่ 

เสนเสียง 

7.5 เสนอใหรถของโครงการท่ีเขามาว่ิง

ควรมีชื่อโครงการ เบอรโทรศัพท 

และชองทางรองเรียนติดขางรถ

ชัดเจน เนื่องจากอาจมีหลายงาน 

ที่กอสรางพรอมกันในพื้นท่ี  

  •     •     

 

     

7.6 เสนอใหมีมาตรการซอมบํารุงถนน

หากมีการชํารุดเสียหายจากการ

ขนสงของโครงการ ใหมีสภาพ

เหมือนเดิม 

•     •   •   •   
 

     

7.7 โครงการใชวัสดุมาจากแหลงใด  

ใชเสนทางใดในการขนสง เสนอให

หลีกเลี่ยงการขนสงผานชุมชน  

วัด โรงเรียน และเสนทางที่

การจราจรติดขัด 

•  • •  •  • •   •  

 

     

7.8 ในระยะกอสราง เสนอใหจัดทําปาย

แสดงเสนทางการขนสง เพื่อให

ประชาชนรับทราบและหลีกเลี่ยง

เสนทางการขนสง 

       •     
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ดวยแบบสอบถาม 

ประเด็นคาํถาม ความคิดเห็น 

และขอเสนอแนะ 

กลุมเปาหมาย 

(สัมภาษณเชิงลึก) 

กลุมเปาหมาย 

(ประชุมกลุม/สนทนากลุม) 

กลุมเปาหมาย 

(การสํารวจความคิดเห็นดวยแบบสอบถาม) 

หนวยงาน

ปกครอง 

สิ่งแวดลอม 

ทรัพยากร 

ทางทะเลปาไม 

สุขภาพและ

พัฒนา

สังคม 

ความ

ปลอดภัย 

และคมนาคม 

ประมง 
ทอง 

เที่ยว 

ศึกษา 

และศาสนา 

ผูนําและ

ประชาชน 

ประมง

พื้นบาน 
อสม. อปพร. 

ผูไดรับ

ผลกระทบ 

NEF ≥ 40 

ผูไดรับ

ผลกระทบ 

NEF 30-40 

ครัวเรือน

NEF ≥ 40  

ครัวเรือน 

NEF 30-40 

ครัวเรือน  

NEF30- ขอบเขต 

พื้นที่ศึกษา 

พื้นที่ 

ออนไหว  

ผูนําชุมชน 

ที่อยูในพื้นที่ 

เสนเสียง 

7.9 ปญหาการจราจรติดขัดจาก 

การกอสรางหลายโครงการพรอมกัน 

ในพ้ืนท่ีใกลเคยีงโครงการ 
  •          

 

     

7.10 เสนอใหหลีกเลี่ยงชวงเวลาเรงดวน

เชา 06.00-09.00 น./เย็น 16.00-

19.00 น. และวันหยุดนักขัตฤกษ  

เนื่องจากปจจุบันในพ้ืนท่ีการจราจร

ติดขัดอยูแลว 

•   •  •  •   •   

 

     

7.11 เสนอใหโครงการพิจารณา

มาตรการเรื่องการหลีกเลี่ยง

ชวงเวลาเรงดวน บริเวณสัตหีบ 

กม.10 แยกถนน 331 จะเปนเขต

ชุมชนใหญและมีปริมาณรถ

หนาแนน   

  •         • •      

7.12 เสนอใหมีผาใบปดคลุมรถบรรทุก

เพื่อปองกันฝุนละออง และการ 

ตกหลนของดิน/ทราย ขณะทําการ

ขนสง เพ่ือลดอุบัติเหตุ 

•       •   •   
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ตารางที่ 4.6-55 ประเด็นคําถาม ความคิดเห็น และขอเสนอแนะที่สําคัญจําแนกตามแตละกลุมเปาหมายที่ไดสัมภาษณเชิงลึก การประชุมกลุม/สนทนากลุม และการสํารวจความคิดเห็น 

ดวยแบบสอบถาม 

ประเด็นคาํถาม ความคิดเห็น 

และขอเสนอแนะ 

กลุมเปาหมาย 

(สัมภาษณเชิงลึก) 

กลุมเปาหมาย 

(ประชุมกลุม/สนทนากลุม) 

กลุมเปาหมาย 

(การสํารวจความคิดเห็นดวยแบบสอบถาม) 

หนวยงาน

ปกครอง 

สิ่งแวดลอม 

ทรัพยากร 

ทางทะเลปาไม 

สุขภาพและ

พัฒนา

สังคม 

ความ

ปลอดภัย 

และคมนาคม 

ประมง 
ทอง 

เที่ยว 

ศึกษา 

และศาสนา 

ผูนําและ

ประชาชน 

ประมง

พื้นบาน 
อสม. อปพร. 

ผูไดรับ

ผลกระทบ 

NEF ≥ 40 

ผูไดรับ

ผลกระทบ 

NEF 30-40 

ครัวเรือน

NEF ≥ 40  

ครัวเรือน 

NEF 30-40 

ครัวเรือน  

NEF30- ขอบเขต 

พื้นที่ศึกษา 

พื้นที่ 

ออนไหว  

ผูนําชุมชน 

ที่อยูในพื้นที่ 

เสนเสียง 

7.13 เสนอใหมีชองทางรับเรื่องรองเรียน

ที่ประชาชนเขาถึงไดสะดวก และ 

มีการแกไขอยางจริงจัง 
•       •    • •      

7.14 เสนอใหพิจารณาการขนสง

อุปกรณขนาดใหญ อาจลอดใต

สะพานไมได 
   •               

7.15 เสนอใหปรับปรุงสภาพรถใหมี

สภาพดีพรอมใชงานอยูเสมอ        •           

7.16 หนวยงานใดเปนผูรับผิดชอบ 

ในการติดตามตรวจสอบผูรับเหมา 

ในการปฏิบัติตามมาตรการ 

ดานการคมนาคมขนสง วาทําได

จริงหรือไม และควรมีบทลงโทษ 

ที่จริงจัง 

   •    •    • •      

7.17 เสนอใหมีมาตรการควบคุมน้ําหนัก

ในการขนสงวัสดุอุปกรณ ตั้งแต 

ตนทาง เชน โรงโมหิน เนื่องจาก

ทําใหถนนชํารุด 

   •    •    • •     • 

Draft Version

Subject to changes and approval by the Government of Thailand



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ 
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ตารางที่ 4.6-55 ประเด็นคําถาม ความคิดเห็น และขอเสนอแนะที่สําคัญจําแนกตามแตละกลุมเปาหมายที่ไดสัมภาษณเชิงลึก การประชุมกลุม/สนทนากลุม และการสํารวจความคิดเห็น 

ดวยแบบสอบถาม 

ประเด็นคาํถาม ความคิดเห็น 

และขอเสนอแนะ 

กลุมเปาหมาย 

(สัมภาษณเชิงลึก) 

กลุมเปาหมาย 

(ประชุมกลุม/สนทนากลุม) 

กลุมเปาหมาย 

(การสํารวจความคิดเห็นดวยแบบสอบถาม) 

หนวยงาน

ปกครอง 

สิ่งแวดลอม 

ทรัพยากร 

ทางทะเลปาไม 

สุขภาพและ

พัฒนา

สังคม 

ความ

ปลอดภัย 

และคมนาคม 

ประมง 
ทอง 

เที่ยว 

ศึกษา 

และศาสนา 

ผูนําและ

ประชาชน 

ประมง

พื้นบาน 
อสม. อปพร. 

ผูไดรับ

ผลกระทบ 

NEF ≥ 40 

ผูไดรับ

ผลกระทบ 

NEF 30-40 

ครัวเรือน

NEF ≥ 40  

ครัวเรือน 

NEF 30-40 

ครัวเรือน  

NEF30- ขอบเขต 

พื้นที่ศึกษา 

พื้นที่ 

ออนไหว  

ผูนําชุมชน 

ที่อยูในพื้นที่ 

เสนเสียง 

7.18 เสนอใหเพ่ิมการฉีดพรมน้ําให

เหมาะสมกับกิจกรรมหรือพ้ืนที่ที่ทํา

กิจกรรมตางๆ ในชวงระยะกอสราง 

เชน เพิ่มการฉีดพรมน้ําบริเวณ 

โรงโมหิน 

   •         
 

     

7.19 เสนอใหมีการติดตั้ง GPS เพ่ือ

ควบคุมความเร็วของรถบรรทุก 

ใหเปนไปตามท่ีกฏหมายกําหนด 

อยางเครงครัด เพ่ือลดอุบัติเหตุ 

• • • • •     •  • •      

7.20 มีความเปนไปไดมากนอยเพียงใด 

ที่จะเปดเสนทาง กม.16 ลงหาด 

พลาเพ่ือปรับภูมิทัศนใหสวยงาม 

สามารถมองเห็นสนามบินได  

         •   
 

     

7.21 พื้นท่ีในความดูแลของแขวงทาง

หลวงชนบทชลบุรีที่อยูรอบ

สนามบินนานาชาติอูตะเภายังไมมี

แผนในการพัฒนาโครงการใดๆ  

   •         
 

     

7.22 เสนอใหใชชวงเวลากลางคืน 

ในการขนสงอุปกรณตาง ๆ ที่ใช

รถบรรทุกขนาดใหญ 
                 • 

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 4-213 
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ดวยแบบสอบถาม 

ประเด็นคาํถาม ความคิดเห็น 

และขอเสนอแนะ 

กลุมเปาหมาย 

(สัมภาษณเชิงลึก) 

กลุมเปาหมาย 

(ประชุมกลุม/สนทนากลุม) 

กลุมเปาหมาย 

(การสํารวจความคิดเห็นดวยแบบสอบถาม) 

หนวยงาน

ปกครอง 

สิ่งแวดลอม 

ทรัพยากร 

ทางทะเลปาไม 

สุขภาพและ

พัฒนา

สังคม 

ความ

ปลอดภัย 

และคมนาคม 

ประมง 
ทอง 

เที่ยว 

ศึกษา 

และศาสนา 

ผูนําและ

ประชาชน 

ประมง

พื้นบาน 
อสม. อปพร. 

ผูไดรับ

ผลกระทบ 

NEF ≥ 40 

ผูไดรับ

ผลกระทบ 

NEF 30-40 

ครัวเรือน

NEF ≥ 40  

ครัวเรือน 

NEF 30-40 

ครัวเรือน  

NEF30- ขอบเขต 

พื้นที่ศึกษา 

พื้นที่ 

ออนไหว  

ผูนําชุมชน 

ที่อยูในพื้นที่ 

เสนเสียง 

8. เศรษฐกจิ-สังคม 

8.1 ตําแหนงที่พักคนงานกอสรางอยู

บริเวณใด เสนอใหอยูไกลจากชุมชน 

เนื่องจากเกรงจะทําใหชุมชนไดรับ

ความเดือดรอน เชน การทะเลาะ

วิวาท การพนัน ยาเสพติด  

และสัตวเลี้ยง 

• • • •  •   • •  • • •      

8.2 จํานวนคนงานประมาณเทาไร เสนอ

ใหจางคนงานในพ้ืนท่ี และไมใช

แรงงานตางชาติ 
•      •    •      •  

8.3 เสนอใหมีมาตรการลดผลกระทบตอ

การประกอบอาชีพประมง 

เนื่องจากมีการพัฒนาโครงการ

โดยรอบ และมีการกันเขตปลอดภัย

จนเหลือที่ทํากินนอยมาก 

• • •   • •  •     
 

     

8.4 เสนอใหดําเนินกิจกรรมท่ีจะดูแล

ดานการศกึษา เชน มอบ

ทุนการศกึษา ใหนักศึกษาเขาดูงาน/

ฝกงานในสนามบิน 

  •    •     • • •     

Draft Version
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ประเด็นคาํถาม ความคิดเห็น 

และขอเสนอแนะ 

กลุมเปาหมาย 

(สัมภาษณเชิงลึก) 

กลุมเปาหมาย 

(ประชุมกลุม/สนทนากลุม) 

กลุมเปาหมาย 

(การสํารวจความคิดเห็นดวยแบบสอบถาม) 

หนวยงาน

ปกครอง 

สิ่งแวดลอม 

ทรัพยากร 

ทางทะเลปาไม 

สุขภาพและ

พัฒนา

สังคม 

ความ

ปลอดภัย 

และคมนาคม 

ประมง 
ทอง 

เที่ยว 

ศึกษา 

และศาสนา 

ผูนําและ

ประชาชน 

ประมง

พื้นบาน 
อสม. อปพร. 

ผูไดรับ

ผลกระทบ 

NEF ≥ 40 

ผูไดรับ

ผลกระทบ 

NEF 30-40 

ครัวเรือน

NEF ≥ 40  

ครัวเรือน 

NEF 30-40 

ครัวเรือน  

NEF30- ขอบเขต 

พื้นที่ศึกษา 

พื้นที่ 

ออนไหว  

ผูนําชุมชน 

ที่อยูในพื้นที่ 

เสนเสียง 

8.5 เสนอใหมีหนวย CSR เพ่ือลงพ้ืนท่ี

พบปะหนวยงานหรือประชาชน 

ในพ้ืนท่ีบอยๆ และทํางานอยาง

เขมแข็ง 

         •   
 

     

8.6 เสนอใหโครงการเสนอแนวคิด

เกี่ยวกับกิจกรรมท่ีจะดูแลสังคม 

ชุมชน และกลุมประมงที่ไดรับ

ผลกระทบจากโครงการ 

 • •   •   • •    
 

   • • 

8.7 เสนอใหจัดตั้งกองทุนพัฒนา

สนามบินและชุมชนโดยรอบตั้งแต

เริ่มแรก โครงการมีแนวทางการ

บริหารจัดการกองทุนอยางเปน

รูปธรรมอยางไร ควรใส

องคประกอบใหชัดเจน และมี

ประโยชนตอชุมชนอยางแทจริง 

• • • •   • •   • • • •    • • 

8.8 เสนอใหมีผูแทนภาคประชาชน และ

ภาคสวนตางๆ ของทองถิ่นรวม 

เปนคณะกรรมการบริหารจัดการ

กองทุนดวย 

•  •        •   
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และขอเสนอแนะ 

กลุมเปาหมาย 

(สัมภาษณเชิงลึก) 

กลุมเปาหมาย 

(ประชุมกลุม/สนทนากลุม) 

กลุมเปาหมาย 
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ปลอดภัย 
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ประมง 
ทอง 

เที่ยว 

ศึกษา 
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ประมง
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NEF 30-40 
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ที่อยูในพื้นที่ 

เสนเสียง 

8.9 เสนอใหเก็บเงินคาเหยียบสนามบิน

เขากองทุนฯ •              •    
8.10 ประชาชนตองการใหมีการจัดตั้ง

กองทุนดูแลผูไดรับผลกระทบ  

ใหเรียบรอยกอนเริ่มดําเนินการ

กอสรางโครงการ 

•       •    • •      

8.11 เมื่อมีการพัฒนาโครงการ

เศรษฐกิจจะดีข้ึน ความเจริญจะ

เขามาในพ้ืนที่ มีทั้งขอดีและ

ขอเสีย ดังน้ัน การประสานและให

ความรวมมือกับหนวยงานทองถิ่น

จะเปนประโยชนตอทุกภาคสวน 

  •          
 

     

8.12 เปนโครงการท่ีมีประโยชน สราง

รายไดทําใหเศรษฐกิจในพื้นท่ีดีขึ้น 

เชน การทองเที่ยว การศึกษา 
•  •   • • • •           

8.13 เสนอใหกลุมทองเท่ียวในพื้นท่ีไป

ตั้งบูธ ประชาสัมพันธ ภายใน

สนามบินได 
     • •             
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กลุมเปาหมาย 
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พัฒนา

สังคม 

ความ

ปลอดภัย 

และคมนาคม 

ประมง 
ทอง 

เที่ยว 

ศึกษา 
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ผูนําและ
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ประมง
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ผูไดรับ

ผลกระทบ 
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ผูไดรับ
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NEF 30-40 

ครัวเรือน
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ครัวเรือน 

NEF 30-40 

ครัวเรือน  
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ที่อยูในพื้นที่ 

เสนเสียง 

8.14 เสนอใหพิจารณาสรางงาน 

สงเสริมคุณภาพชีวิต และความ

เขมแข็งใหกับคนในพื้นที่ที่ไดรับ

ผลกระทบกอน 

• • •   •   •  • • • •  •    

8.15 ประชาชนจะไดรับผลประโยชน

อะไรบางจากการพัฒนาโครงการ   •     •    • •      
8.16 เสนอใหประชาขนในทองถิ่นสามารถ

เชาไปประกอบอาชีพในเขต

สนามบินได เชน คาขาย รถรับจาง 
•  •   •   •    • • •    • 

8.17 เสนอใหเพ่ิมเตมิมาตรการเกี่ยวกับ

การอนุรักษสงเสริมแหลงอนุรักษ

พันธุพืชและสัตวปาดวย 
 •           

 

     

8.18 การยายเขามาของคนตางถิ่น มีการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม พัฒนาชุมชน

เปนเมืองมากขึ้น สงผลตอปญหาการ

ใชสาธารณูปโภคซึ่งอาจไมทันกับการ

พัฒนาและเกิดความขาดแคลนได 

 •           
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กลุมเปาหมาย 

(สัมภาษณเชิงลึก) 

กลุมเปาหมาย 
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ปกครอง 

สิ่งแวดลอม 

ทรัพยากร 

ทางทะเลปาไม 

สุขภาพและ

พัฒนา

สังคม 

ความ

ปลอดภัย 

และคมนาคม 

ประมง 
ทอง 

เที่ยว 

ศึกษา 

และศาสนา 

ผูนําและ

ประชาชน 

ประมง

พื้นบาน 
อสม. อปพร. 

ผูไดรับ

ผลกระทบ 

NEF ≥ 40 

ผูไดรับ

ผลกระทบ 

NEF 30-40 

ครัวเรือน

NEF ≥ 40  

ครัวเรือน 

NEF 30-40 

ครัวเรือน  

NEF30- ขอบเขต 

พื้นที่ศึกษา 

พื้นที่ 

ออนไหว  

ผูนําชุมชน 

ที่อยูในพื้นที่ 

เสนเสียง 

8.19 เสนอใหมีมาตรการลดผลกระทบ

ตอคุณภาพชีวิต/จิตใจของ

ประชาชนท่ีตองโยกยายถิ่นฐาน 
         •  • •      

8.20 การพัฒนาดานเศรษฐกิจตอง

ดําเนินการควบคูกับการพัฒนา 

ดานสังคม 
•  •     •     

 

     

8.21 เสนอใหมีมาตรการปองกันผูมี

อิทธิพล/ผูไดรับประโยชนจาก

โครงการ 
•       •     

 

     

8.22 เสนอใหโครงการสํารวจขอมูล

สภาพปจจุบันของชุมชน และแจง

ขอมูลผลกระทบกับผูใหสัมภาษณ

ทราบดวย 

  •     •    • •      

8.23 เสนอใหสนามบินนานาชาติ 

อูตะเภา ดูตัวอยางการเยียวยา 

ผูท่ีไดรับผลกระทบจากสนามบิน 

สุวรรณภูมิวามีการดําเนินการ

อยางไร 

            
 

    • 
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(สัมภาษณเชิงลึก) 

กลุมเปาหมาย 

(ประชุมกลุม/สนทนากลุม) 

กลุมเปาหมาย 
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พัฒนา

สังคม 

ความ

ปลอดภัย 
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ทอง 

เที่ยว 
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ประมง
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ผลกระทบ 

NEF ≥ 40 

ผูไดรับ

ผลกระทบ 

NEF 30-40 

ครัวเรือน

NEF ≥ 40  

ครัวเรือน 

NEF 30-40 

ครัวเรือน  

NEF30- ขอบเขต 

พื้นที่ศึกษา 

พื้นที่ 
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ผูนําชุมชน 

ที่อยูในพื้นที่ 

เสนเสียง 

8.24 เสนอใหโครงการคํานึงถึงผูท่ีจะ

ไดรับผลกระทบเปนอันดบัแรก 

พรอมมีแนวทางการแกไข 

ที่เหมาะสม 

           • •  •   • 

9. การโยกยายและการทดแทนทรัพยสิน 

9.1 ประชาชนไมตองการยายออกจาก

พ้ืนที่ NEF ≥ 40  จะไดรับคาชดเชย

หรือไม และมีวิธีเพื่อใหอยูในพื้นท่ี

ไดหรือไม 

•      • •    • •      

9.2 กรณีท่ีวัด หรือโรงเรียน ไมสามารถ

ยายได เสนอใหติดแอร ติดแผน

กรองเสยีงและจายคาไฟใหดวย 

เพื่อแกไขปญหาพื้นที่ที่อยูในแนว

เสนเสียงไดหรือไม 

       •    • •      

9.3 เสนอใหจายคาชดเชยในราคา 

ที่เปนธรรม เพราะคาชดเชยที่ไดรับ

อาจจะไมสามารถซื้อที่อื่นได 

เนื่องจากราคาแพงกวาท่ีจะไดรับ  

•  •    •    •  • •      
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กลุมเปาหมาย 

(สัมภาษณเชิงลึก) 

กลุมเปาหมาย 

(ประชุมกลุม/สนทนากลุม) 

กลุมเปาหมาย 

(การสํารวจความคิดเห็นดวยแบบสอบถาม) 

หนวยงาน

ปกครอง 

สิ่งแวดลอม 

ทรัพยากร 

ทางทะเลปาไม 

สุขภาพและ

พัฒนา

สังคม 

ความ

ปลอดภัย 

และคมนาคม 

ประมง 
ทอง 

เที่ยว 

ศึกษา 

และศาสนา 

ผูนําและ

ประชาชน 

ประมง

พื้นบาน 
อสม. อปพร. 

ผูไดรับ

ผลกระทบ 

NEF ≥ 40 

ผูไดรับ

ผลกระทบ 

NEF 30-40 

ครัวเรือน

NEF ≥ 40  

ครัวเรือน 

NEF 30-40 

ครัวเรือน  

NEF30- ขอบเขต 

พื้นที่ศึกษา 

พื้นที่ 

ออนไหว  

ผูนําชุมชน 

ที่อยูในพื้นที่ 

เสนเสียง 

9.4 กรณีบานไมมีใบอนุญาตกอสราง

และเลขที่บาน และปลูกในท่ีดิน 

ที่เปน สปก. ภบท. 5 และอื่นๆ  

จะไดรับคาชดเชยอยางไร 

• • •    • •    • • •     

9.5 กรณีท่ีไมรับคาชดเชยในชวงแรก 

แตเมื่อผานไปไมสามารถอยูได  

จะสามารถขอรับคาชดเชยได

หรือไม 

•          • • •      

9.6 มีรายละเอียดการชดเชยทรัพยสิน

หรือดูแลผูไดรับผลกระทบเรื่องเสียง

อยางไร และหนวยงานใดเปน

ผูรับผิดชอบดําเนินการ 

•  •   • • •   • • • •      

9.7 เสนเสียงในพื้นท่ี NEF ≥ 40 หาก

เปนพ้ืนท่ีที่ไมมีสิ่งปลูกสรางจะไดรับ

คาชดเชยหรือไม แลวในอนาคตจะ

ขายใหใครได  

       •    • •      

9.8 กรณีที่ตองปรับปรุงที่พักอาศัย  

มีแนวทางการดําเนินการอยางไร 

ใครเปนผูตรวจสอบวาทําจริงหรือไม 
  • •               
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ประเด็นคาํถาม ความคิดเห็น 

และขอเสนอแนะ 

กลุมเปาหมาย 

(สัมภาษณเชิงลึก) 

กลุมเปาหมาย 

(ประชุมกลุม/สนทนากลุม) 

กลุมเปาหมาย 

(การสํารวจความคิดเห็นดวยแบบสอบถาม) 
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ความ
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ประมง 
ทอง 
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ผลกระทบ 

NEF ≥ 40 

ผูไดรับ

ผลกระทบ 
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ครัวเรือน

NEF ≥ 40  

ครัวเรือน 

NEF 30-40 

ครัวเรือน  

NEF30- ขอบเขต 

พื้นที่ศึกษา 

พื้นที่ 

ออนไหว  

ผูนําชุมชน 

ที่อยูในพื้นที่ 

เสนเสียง 

เสนอใหมีการชดเชยเพ่ิมเติมกรณี

วัสดุเสื่อมสภาพ 

9.9 ในปจจุบันบริเวณอูตะเภามีการ

กวานซื้อที่ดินเพ่ือทําการคาและที่

อยูอาศัย หากมีการดําเนินการจริง 

จะมีการควบคุมการกอสรางอาคาร

อยางไร 

  •          
 

     

9.10 เสนอใหโครงการพิจารณา

มาตรการในการชดเชย ทั้งเรื่องป

ปลูกสราง และเรื่องการประเมิน

ราคาคาชดเชย 

 •      • • •  • •      

9.11 การยายที่ตั้งศาสนสถาน 

สถานศึกษา และสถานพยาบาล  

ตองใชงบประมาณดําเนินการสูง  

ใครจะเปนผูรับผิดชอบคา

ดําเนินการ 

       •    • •      

9.12 การยายที่ตั้งศาสนสถาน 

สถานศึกษา และสถานพยาบาล  

อาจสงผลกระทบตอการเดินทาง

ของคนในชุมชน 

      • •    • •      
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ประเด็นคาํถาม ความคิดเห็น 

และขอเสนอแนะ 

กลุมเปาหมาย 
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กลุมเปาหมาย 
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สิ่งแวดลอม 

ทรัพยากร 

ทางทะเลปาไม 

สุขภาพและ

พัฒนา

สังคม 

ความ

ปลอดภัย 

และคมนาคม 

ประมง 
ทอง 

เที่ยว 

ศึกษา 

และศาสนา 

ผูนําและ

ประชาชน 

ประมง

พื้นบาน 
อสม. อปพร. 

ผูไดรับ

ผลกระทบ 

NEF ≥ 40 

ผูไดรับ

ผลกระทบ 

NEF 30-40 

ครัวเรือน

NEF ≥ 40  

ครัวเรือน 

NEF 30-40 

ครัวเรือน  

NEF30- ขอบเขต 

พื้นที่ศึกษา 

พื้นที่ 

ออนไหว  

ผูนําชุมชน 

ที่อยูในพื้นที่ 

เสนเสียง 

9.13 กรณีวัด/โรงเรียนถาเกิดผลกระทบ

มากก็จําเปนตองยายออก แตตอง

หาที่สรางใหใหมใหเหมาะสมและ

มีพ้ืนท่ีเพียงพอ 

  •    •    •  • •      

9.14 โครงการจะเริ่มชดเชยเมื่อไร และ

ตองยายออกเมื่อไร หลังจาก 

ที่โครงการซื้อแลว ขอใหแจง

ลวงหนาอยางนอย 1 ป 

      • •    • •      

9.15 เสนอใหโครงการนําพ้ืนท่ีจํานวนมาก

จากการจายคาชดเชย ไปทําใหเกิด

ประโยชนสูงท่ีสุด 
  • •    •           

9.16 การชดเชยสําหรับผูไดรับ

ผลกระทบ และหนวยรับรองเรียน

ตั้งอยูท่ีไหน เบอรโทร ควรระบุให

ชัดเจน และหนวยงานใดเปน

ผูติดตามตรวจสอบมาตรการฯ 

และรับผิดชอบหากมาตรการท่ี

กําหนดไมเปนไปตามท่ีกําหนด 

       •    • • •    • 
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ทรัพยากร 
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สุขภาพและ

พัฒนา

สังคม 

ความ

ปลอดภัย 

และคมนาคม 

ประมง 
ทอง 

เที่ยว 

ศึกษา 

และศาสนา 

ผูนําและ

ประชาชน 

ประมง

พื้นบาน 
อสม. อปพร. 

ผูไดรับ

ผลกระทบ 

NEF ≥ 40 

ผูไดรับ

ผลกระทบ 

NEF 30-40 

ครัวเรือน

NEF ≥ 40  

ครัวเรือน 

NEF 30-40 

ครัวเรือน  

NEF30- ขอบเขต 

พื้นที่ศึกษา 

พื้นที่ 

ออนไหว  

ผูนําชุมชน 

ที่อยูในพื้นที่ 

เสนเสียง 

9.17 การกําหนดการชดเชยในพ้ืนท่ี 

ที่ไดรับผลกระทบ NEF > 30 และ  

NEF ≥ 40  มีกฎหมายรับรอง

หรือไม 

       •    • •      

9.18 การตั้งกองทุนชดเชย ตั้งเม่ือไร 

กองทุนวงเงินเทาไร ใครเปน

ผูบริหารกองทุน จะพิจารณา

จายเงินเมื่อไร กระบวนการ

พิจารณเปนอยางไร  

       •    • •      

9.19 หนวยงานที่ดูแลประชาชนผูไดรับ

ผลกระทบและไมสามารถหาที่อยู

ใหมเองได เชน การเคหะ สถาบัน

พัฒนาองคกรชุมชน (องคการ

มหาชน) 

  •          
 

     

9.20 ในกรณีที่ตองยายออกจากพื้นที่

เสนเสียง พื้นท่ีจังหวัดระยองมี 3 

อําเภอ ที่กันไวสําหรับเปนท่ีอยู

อาศัย ไดแก อําเภอวังจันทร  

เขาชะเมา และแกลง 

         •   
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สุขภาพและ

พัฒนา

สังคม 

ความ

ปลอดภัย 
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ทอง 

เที่ยว 
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ผูไดรับ

ผลกระทบ 

NEF ≥ 40 

ผูไดรับ

ผลกระทบ 

NEF 30-40 
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NEF ≥ 40  

ครัวเรือน 

NEF 30-40 

ครัวเรือน  
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พื้นที่ศึกษา 

พื้นที่ 

ออนไหว  
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ที่อยูในพื้นที่ 

เสนเสียง 

9.21 การใชประโยชนในที่ราชพัสดุ

สามารถทําได ถาเปนประชาชนก็จะ

เปนในรูปแบบการเชา การเขามา

เชาในพื้นท่ีธนารักษมี 3 ประเภท 

คือ อยูอาศัย ทําการเกษตร และเชา

เพ่ือทําประโยชนอยางอื่น 

กรณีเปนหนวยงานก็ใหทําเรื่องขอ

ใชพื้นท่ีได ซ่ึงทางธนารักษก็จะมี

เกณฑในการพิจารณา อาทิ วัด

สามารถขอใชที่ราชพัสดุได

ประมาณ 6 ไร โรงเรียน หรือ

สถานพยาบาลของรัฐ ก็สามารถทํา

เรื่องขอเขาใชที่ดินไดตามเกณฑที่มี 

  •          

 

     

9.22 เสนอใหมีการจัดการพ้ืนที่สาํหรับ

ประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจาก

การกอสรางสนามบินเปนพิเศษ 

              •   • 
9.23 เสนอใหพิจารณาจายคาชดเชยให

ครอบคลมุ NEF 30 - 40 

เนื่องจากไดรบผลกระทบดานเสียง

ไมแตกตางจาก NEF ≥ 40  

       •    • •      
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ประเด็นคาํถาม ความคิดเห็น 

และขอเสนอแนะ 

กลุมเปาหมาย 

(สัมภาษณเชิงลึก) 

กลุมเปาหมาย 

(ประชุมกลุม/สนทนากลุม) 

กลุมเปาหมาย 
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สุขภาพและ

พัฒนา

สังคม 

ความ

ปลอดภัย 

และคมนาคม 

ประมง 
ทอง 

เที่ยว 

ศึกษา 

และศาสนา 
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ประมง
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อสม. อปพร. 
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ผลกระทบ 

NEF ≥ 40 

ผูไดรับ

ผลกระทบ 

NEF 30-40 

ครัวเรือน

NEF ≥ 40  

ครัวเรือน 

NEF 30-40 

ครัวเรือน  

NEF30- ขอบเขต 

พื้นที่ศึกษา 

พื้นที่ 

ออนไหว  

ผูนําชุมชน 

ที่อยูในพื้นที่ 

เสนเสียง 

9.24 เสนอใหมีการบวกคาเสียโอกาส

สําหรับผูที่ไดรับคาชดเชยและตอง

ยายออกจากพื้นที่ท่ีตอไปจะมี

ความเจริญมากขึ้น 

       •    • •      

10. การสาธารณสุข (สุขภาพ) 

10.1 เสนอใหมีการตรวจวัดอากาศ

ภายในสนามบิน เพื่อหาแนวทาง 

ลดผลกระทบของโรคระบบ

ทางเดินหายใจ 

  •          
 

     

10.2 เสนอใหโครงการดําเนินการ 

เฝาระวังสมรรถภาพการไดยิน 

ของคนในชุมชนที่ไดรับผลกระทบ 

เรื่องเสียง 

  •    • •    • •      

10.3 เสนอใหโครงการเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ

ผลกระทบเรื่องระดับเสียงท่ีมีผล

ตอสุขภาพรางกาย และจิตใจ 

พรอมวิธีการปองกัน 

•  •        •   
 

     

10.4 เสนอใหมีมาตรการดานสขุภาพ 

ใหสอดคลองกับผลกระทบที่จะ

เกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการ 
  •         • •    •  

Draft Version
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ประเด็นคาํถาม ความคิดเห็น 

และขอเสนอแนะ 

กลุมเปาหมาย 

(สัมภาษณเชิงลึก) 
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ปกครอง 

สิ่งแวดลอม 

ทรัพยากร 

ทางทะเลปาไม 

สุขภาพและ

พัฒนา

สังคม 

ความ

ปลอดภัย 

และคมนาคม 

ประมง 
ทอง 

เที่ยว 

ศึกษา 

และศาสนา 

ผูนําและ

ประชาชน 

ประมง

พื้นบาน 
อสม. อปพร. 

ผูไดรับ

ผลกระทบ 

NEF ≥ 40 

ผูไดรับ

ผลกระทบ 

NEF 30-40 

ครัวเรือน

NEF ≥ 40  

ครัวเรือน 

NEF 30-40 

ครัวเรือน  

NEF30- ขอบเขต 

พื้นที่ศึกษา 

พื้นที่ 

ออนไหว  

ผูนําชุมชน 

ที่อยูในพื้นที่ 

เสนเสียง 

10.5 เสนอใหมีแผนปองกันโรคจาก

คนงาน นักทองเที่ยว และ

ประชากรแฝงท่ีเขามาในพื้นที่

เพิ่มขึ้นทําใหเกิดโรคใหม/เกิดซ้ํา 

ในพ้ืนท่ี 

•  •     •   • •  
 

     

10.6 เสนอใหมีการตรวจสุขภาพ และ

บัญชีรายชื่อพรอมประวัติของ

คนงานกอนเขาทํางาน และตรวจ

ติดตามปละ 1 ครั้ง 

  •        •   
 

     

10.7 เสนอใหเนนการปองกันเบ้ืองตน 

และใหวัคซนีในกลุมเสี่ยง •  •                
10.8 หวงกังวลเรื่องจํานวนคนงาน  

และประชากรแฝงที่จะเขามา 

ในพ้ืนท่ีแยงการบริการดาน

สาธารณสุขกับคนในพ้ืนท่ี 

  •     • •  •   
 

   •  

10.9 เสนอใหคนงานมีการยายทะเบียน

บานเขาพ้ืนท่ี เพื่อใหงบประมาณการ

รักษาพยาบาลเขามาในพ้ืนท่ีดวย 
  •                

Draft Version
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ประเด็นคาํถาม ความคิดเห็น 

และขอเสนอแนะ 

กลุมเปาหมาย 

(สัมภาษณเชิงลึก) 

กลุมเปาหมาย 

(ประชุมกลุม/สนทนากลุม) 

กลุมเปาหมาย 

(การสํารวจความคิดเห็นดวยแบบสอบถาม) 

หนวยงาน

ปกครอง 

สิ่งแวดลอม 

ทรัพยากร 

ทางทะเลปาไม 

สุขภาพและ

พัฒนา

สังคม 

ความ

ปลอดภัย 

และคมนาคม 

ประมง 
ทอง 

เที่ยว 

ศึกษา 

และศาสนา 

ผูนําและ

ประชาชน 

ประมง

พื้นบาน 
อสม. อปพร. 

ผูไดรับ

ผลกระทบ 

NEF ≥ 40 

ผูไดรับ

ผลกระทบ 

NEF 30-40 

ครัวเรือน

NEF ≥ 40  

ครัวเรือน 

NEF 30-40 

ครัวเรือน  

NEF30- ขอบเขต 

พื้นที่ศึกษา 

พื้นที่ 

ออนไหว  

ผูนําชุมชน 

ที่อยูในพื้นที่ 

เสนเสียง 

10.10 กังวลเรื่องอุบัติเหตุท่ีจะเกิดขึ้น

จากปริมาณจราจรท่ีเพ่ิมขึ้น   •                
10.11 เสนอใหโครงการมีระบบ 

การจัดการท่ีพักคนงานใหถูก

หลักสุขาภิบาล มีสถานพยาบาล

เบื้องตน มีการอบรมใหความรู 

ในการดูแลความสะอาด เพ่ือลด

การเกิดโรค 

•  •     •   •   
 

     

10.12 เสนอใหมีมาตรการดูแล

สุขภาพจิตของคนในพื้นท่ีไดรับ

ผลกระทบจากโครงการ 
  •        •         

10.13 เสนอใหเพ่ิมมาตรการดาน

สุขภาพ “ประสานกับหนวยงาน

สาธารณสุขในพ้ืนท่ีเพ่ือวาง

แผนการดําเนินงานดานสุขภาพ" 

  •          
 

   •  

10.14 เสนอใหมีการตรวจสุขภาพและ

จัดทําสถานะสุขภาพของ

ประชาชนในพ้ืนท่ีเพื่อเปนการ
 • •        •         

Draft Version
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ประเด็นคาํถาม ความคิดเห็น 

และขอเสนอแนะ 

กลุมเปาหมาย 

(สัมภาษณเชิงลึก) 

กลุมเปาหมาย 

(ประชุมกลุม/สนทนากลุม) 

กลุมเปาหมาย 

(การสํารวจความคิดเห็นดวยแบบสอบถาม) 

หนวยงาน

ปกครอง 

สิ่งแวดลอม 

ทรัพยากร 

ทางทะเลปาไม 

สุขภาพและ

พัฒนา

สังคม 

ความ

ปลอดภัย 

และคมนาคม 

ประมง 
ทอง 

เที่ยว 

ศึกษา 

และศาสนา 

ผูนําและ

ประชาชน 

ประมง

พื้นบาน 
อสม. อปพร. 

ผูไดรับ

ผลกระทบ 

NEF ≥ 40 

ผูไดรับ

ผลกระทบ 

NEF 30-40 

ครัวเรือน

NEF ≥ 40  

ครัวเรือน 

NEF 30-40 

ครัวเรือน  

NEF30- ขอบเขต 

พื้นที่ศึกษา 

พื้นที่ 

ออนไหว  

ผูนําชุมชน 

ที่อยูในพื้นที่ 

เสนเสียง 

เฝาระวังผลกระทบที่เกิดขึ้น เปน

การสรางความตระหนักในพื้นท่ี 

10.15 เห็นดวยกับมาตรการดาน 

การรวมมือกับหนวยงาน

สาธารณสุข และการจัดตั้ง

กองทุนชดเชยผูไดรับผลกระทบ 

และขอใหการชดเชย 

เปนการชดเชยอยางยั่งยืน 

       •   •   
 

     

10.16 เสนอให EEC สงเสริมระบบ

บริการดานการสาธารณสุข และ

เพิ่มจํานวนบุคลากรทาง

การแพทย และสนับสนุน

งบประมาณในพื้นท่ี เพื่อรองรับ

การพัฒนาตางๆ ที่จะเกิดขึ้น 

  • •  •   •    • •      

10.17 เสนอใหมีมาตรการดาน

สาธารณสุขใหเหมาะสมกับ

สถานการณที่มีการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (Covid-19) 

 

       •            

Draft Version
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ทรัพยากร 

ทางทะเลปาไม 

สุขภาพและ

พัฒนา

สังคม 

ความ

ปลอดภัย 

และคมนาคม 

ประมง 
ทอง 

เที่ยว 

ศึกษา 

และศาสนา 
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ผูไดรับ
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NEF ≥ 40  

ครัวเรือน 

NEF 30-40 

ครัวเรือน  

NEF30- ขอบเขต 

พื้นที่ศึกษา 

พื้นที่ 

ออนไหว  

ผูนําชุมชน 

ที่อยูในพื้นที่ 

เสนเสียง 

11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

11.1 เสนอใหโครงการมีมาตรการ

ปองกัน ควบคุม มีเแผนการตอบ

โตเหตุฉุกเฉินและแผนการฟนฟู 

ที่ชัดเจนครบถวน 

 • •        •   
 

•     

11.2 อปพร.ในพ้ืนท่ีพรอมสนับสนุนวัสดุ

อุปกรณตางๆ และการจัดเตรียม

กําลังพลใหเพียงพอเพ่ือเปนแผน

รองรับในอนาคต รวมถึงการซอม

แผนรวมกัน เพ่ือใหเกิดความ

รวมมือกันระหวางหนวยงาน

ภายนอก และในเขตพ้ืนท่ี

สนามบิน 

          •  

 

     

11.3 เสนอใหพัฒนาศักยภาพของการ

บรรเทาสาธารณภัยทางนํ้า โดยการ

ใหความรู อุปกรณสนับสนุน  

ใหเพียงพอ 

          •  
 

     

11.4 โครงการมีแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน

กรณีอุบัติเหตุหรือไม   •     •           
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กลุมเปาหมาย 

(ประชุมกลุม/สนทนากลุม) 

กลุมเปาหมาย 
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11.5 ขอใหแจงบัญชีรายชื่อคนงาน 

ตอทองที่ดวย    •              • 
11.6 เสนอใหมีการเตรียมความพรอม

เรื่องการรักษาความปลอดภัย 

โดยการซอมแผนรองรับเหตุ

ฉุกเฉินตามระยะเวลที่กําหนด 

•  • •       •  
 

     

11.7 เสนอใหกําหนดมาตรการดานความ

ปลอดภัยในการขนสงคนงาน   • •               
11.8 ในพื้นท่ีมีสถานบริการดาน

สาธารณสุขเพียงท่ีจะรองรับกรณี

เกิดเหตุฉุกเฉินตางๆ 
  •                

12. ปาไมและสัตวปา 

12.1 การขึ้นลงของเครื่องบินผาน

บริเวณเยอดเขา กระทบตอระบบ

นิเวศและวงจรชีวิตบนเขาหรือไม 
• •           

 

     

12.2 เสนอใหมีการปลูกตนไมเพ่ือ 

ดูดซับเสียง  • •          
 

     

12.3 ผลการสํารวจทรัพยากรปาไมและ

สัตวปาในปจจุบันเปนอยางไร  •           
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12.4 เสนอใหโครงการปลูกปาทดแทน

พ้ืนที่สเีขียวกอนมีการปรับพื้นท่ี

เปนสนามบิน 
 •    •       

 

     

12.5 การนําเสนอขอมูลการสํารวจนก

ในพ้ืนท่ีสนามบินมีวัตถุประสงค

เพื่ออะไร  
 •           

 

     

12.6 การกําจัดนกปากหาง มีวิธีการ

จัดการ/มาตรการอยางไร 

เนื่องจากหวงกังวลเรื่อง 

ระบบนิเวศ  

         •   

 

     

12.7 เสนอใหโครงการสงเสริมการ

อนุรักษปาบริเวณเขาโกรกตะแบก  •           
 

     

12.8 พื้นท่ีปาตามกรมที่ดิน มีมต ิครม. 

2541 ซึ่งชะลอการจับกุมผูบุกรุก

พ้ืนที่ปา ทําใหยังสามารถอยูได  

ซึ่งใน มติ ครม. จะมีการประกาศ

รายชื่อผูที่ไดรับสิทธิดังกลาว 

 •           

 

     

12.9 สถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาบริเวณ 

เขาชีโอน เปนพื้นท่ีฟนฟู อนุรักษ 
 •           
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ความ
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ครัวเรือน  

NEF30- ขอบเขต 

พื้นที่ศึกษา 
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เพาะพันธุสัตวปา โดยสัตวในคดี

ตางๆ ที่จับกุมจะนํามาเลี้ยงท่ีนี่  

หากมีการรบกวนอาจสงผลตอสัตว

เหลานี้ โดยเฉพาะสัตวใจเสาะ เชน 

นกสาลิกา และอาจรบกวนการ 

ใหนมลูกของสัตว 

13. การมีสวนรวมและประชาสัมพันธ 

13.1 เสนอใหมีการประชุมชี้แจง

เกี่ยวกับการประเมินราคาซื้อขาย

และชดเชยอีกครั้ง กอนเริ่มทําการ

ซื้อขาย 

           • •      

13.2 เสนอใหโครงการประชาสัมพันธ

ขอมูลขาวสารตางๆ ผานผูนํา เชน 

นายอําเภอ กํานัน ผูใหญบาน  

ส.อบต. เพ่ือประสานลูกบานตอไป 

•       •     
 

•    • 

13.3 เสนอใหมีการประชาสัมพันธผาน

ทางไลนและเฟสบุค    •               
13.4 เสนอใหจัดประชุมกลุมกับกลุมธุรกิจ

และหนวยงานหลักๆ ในพ้ืนที่  •                  
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NEF 30-40 

ครัวเรือน  
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จ.ระยอง เชน อบจ. หอการคา  

สภาอุตสาหกรรม ดวย 

13.5 เสนอใหมีชองทางรองเรียนสําหรับ

ผูไดรับผลกระทบจากโครงการ 

ที่ประชาชนสามารถเขาถึงไดงาย 

และใครจะเปนผูรับผิดชอบ

ดําเนินการรับเรื่อง และตอบสนอง

เรื่องรองเรียน 

 • •     •    • •      

13.6 เสนอใหแจงขอเท็จจริงที่จะเกิดขึ้น 

จากการดําเนินการใหประชาชน

ไดรับทราบ โดยทั่วถึง 
•  •                

13.7 เสนอใหโครงการประชาสัมพันธถึง

ปญหาท่ีคนในพื้นท่ีจะไดรับ

ผลกระทบอยางท่ัวถึง 
      • •   •  • •      

13.8 เสนอใหโครงการลงพ้ืนท่ีจัด

ประชุมกับผูที่ไดรับผลกระทบ

โดยตรง เพ่ือใหประชาชนไดรับ

ทราบขอมูลที่ถูกตอง 

         •  • •      

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 4-233 
 

ตารางที่ 4.6-55 ประเด็นคําถาม ความคิดเห็น และขอเสนอแนะที่สําคัญจําแนกตามแตละกลุมเปาหมายที่ไดสัมภาษณเชิงลึก การประชุมกลุม/สนทนากลุม และการสํารวจความคิดเห็น 

ดวยแบบสอบถาม 

ประเด็นคาํถาม ความคิดเห็น 

และขอเสนอแนะ 

กลุมเปาหมาย 

(สัมภาษณเชิงลึก) 

กลุมเปาหมาย 

(ประชุมกลุม/สนทนากลุม) 

กลุมเปาหมาย 

(การสํารวจความคิดเห็นดวยแบบสอบถาม) 

หนวยงาน

ปกครอง 

สิ่งแวดลอม 

ทรัพยากร 

ทางทะเลปาไม 
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ผูนําและ

ประชาชน 

ประมง

พื้นบาน 
อสม. อปพร. 

ผูไดรับ

ผลกระทบ 

NEF ≥ 40 

ผูไดรับ

ผลกระทบ 

NEF 30-40 

ครัวเรือน

NEF ≥ 40  

ครัวเรือน 

NEF 30-40 

ครัวเรือน  

NEF30- ขอบเขต 

พื้นที่ศึกษา 

พื้นที่ 

ออนไหว  

ผูนําชุมชน 

ที่อยูในพื้นที่ 

เสนเสียง 

13.9 เสนอใหเขามาจัดประชุมรับฟง

ความคิดเห็น ครั้งท่ี 3 ในพื้นที่ 

NEF ≥ 40  ไดหรือไม โดยมี

กลุมเปาหมาย 4 หมูบาน คือ  

หมู 3 4 6 8 ตําบลสาํนักทอน 

           • 
 

     

13.10 ใหประชาชนไดเห็นรายงาน

การศึกษาของโครงการดวย  
       •     

 
     

13.11 เสนอใหสงสรุปผลการประชุมรับ

ฟงความคิดเห็น ครั้งท่ี 2  

โดยละเอียดใหประชาชนในพ้ืนท่ี

รับทราบดวย เพื่อความมั่นใจวา

สิ่งที่เสนอไว ไดนําเสนอไวแลว 

       •    • •      

13.12 ในการจัดประชุมใหญครั้งถัดไป 

ขอเสนอใหโครงการจัดใหมีรถ

กระจายเสียงประชาสัมพันธ 

เพื่อประกาศแจงเชิญชวน

ผูเขารวมประชุมใหทั่วถึง 

       •     
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ตารางที่ 4.6-55 ประเด็นคําถาม ความคิดเห็น และขอเสนอแนะที่สําคัญจําแนกตามแตละกลุมเปาหมายที่ไดสัมภาษณเชิงลึก การประชุมกลุม/สนทนากลุม และการสํารวจความคิดเห็น 

ดวยแบบสอบถาม 

ประเด็นคาํถาม ความคิดเห็น 

และขอเสนอแนะ 

กลุมเปาหมาย 

(สัมภาษณเชิงลึก) 

กลุมเปาหมาย 

(ประชุมกลุม/สนทนากลุม) 

กลุมเปาหมาย 

(การสํารวจความคิดเห็นดวยแบบสอบถาม) 

หนวยงาน

ปกครอง 

สิ่งแวดลอม 

ทรัพยากร 

ทางทะเลปาไม 

สุขภาพและ

พัฒนา

สังคม 

ความ

ปลอดภัย 

และคมนาคม 

ประมง 
ทอง 

เที่ยว 

ศึกษา 

และศาสนา 

ผูนําและ

ประชาชน 

ประมง

พื้นบาน 
อสม. อปพร. 

ผูไดรับ

ผลกระทบ 

NEF ≥ 40 

ผูไดรับ

ผลกระทบ 

NEF 30-40 

ครัวเรือน

NEF ≥ 40  

ครัวเรือน 

NEF 30-40 

ครัวเรือน  

NEF30- ขอบเขต 

พื้นที่ศึกษา 

พื้นที่ 

ออนไหว  

ผูนําชุมชน 

ที่อยูในพื้นที่ 

เสนเสียง 

13.13 เสนอใหสื่อสารใหประชาชน

ทราบทันทีเม่ือเกิดเหตกุารณ/ 

เหตุฉุกเฉิน ผานชองทางตางๆ 
• •                 

13.14 การประชาสัมพันธอาจจะตองมี

หลายภาษา เนื่องจากมีคน

ตางชาติในพ้ืนท่ี 
 •          • •      

13.15 เสนอใหแจงประชาชนให

รับทราบขอมูลแผนการกอสราง 

วาอยูในระยะใด และแตละระยะ

ใชเวลานานเทาใด 

       •     
 

     

13.16 การรับฟงความคิดเห็นใน 

ครั้งที่ 2 นี้เปนสวนหนึ่งของ

ขั้นตอนตามกฎหมายหรือไม 

ขณะนี้อยูในขั้นตอนใด และได

แจงผูเกี่ยวของลวงหนาอยางไร 

บริษัทที่ปรึกษาไดแจกเอกสาร

ลวงหนาใหทราบมากอนตาม

เงื่อนไขเวลาหรือไม อยางไร 

           • •      
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ตารางที่ 4.6-55 ประเด็นคําถาม ความคิดเห็น และขอเสนอแนะที่สําคัญจําแนกตามแตละกลุมเปาหมายที่ไดสัมภาษณเชิงลึก การประชุมกลุม/สนทนากลุม และการสํารวจความคิดเห็น 

ดวยแบบสอบถาม 

ประเด็นคาํถาม ความคิดเห็น 

และขอเสนอแนะ 

กลุมเปาหมาย 

(สัมภาษณเชิงลึก) 

กลุมเปาหมาย 

(ประชุมกลุม/สนทนากลุม) 

กลุมเปาหมาย 

(การสํารวจความคิดเห็นดวยแบบสอบถาม) 

หนวยงาน

ปกครอง 

สิ่งแวดลอม 

ทรัพยากร 

ทางทะเลปาไม 

สุขภาพและ

พัฒนา

สังคม 

ความ

ปลอดภัย 

และคมนาคม 

ประมง 
ทอง 

เที่ยว 

ศึกษา 

และศาสนา 

ผูนําและ

ประชาชน 

ประมง

พื้นบาน 
อสม. อปพร. 

ผูไดรับ

ผลกระทบ 

NEF ≥ 40 

ผูไดรับ

ผลกระทบ 

NEF 30-40 

ครัวเรือน

NEF ≥ 40  

ครัวเรือน 

NEF 30-40 

ครัวเรือน  

NEF30- ขอบเขต 

พื้นที่ศึกษา 

พื้นที่ 

ออนไหว  

ผูนําชุมชน 

ที่อยูในพื้นที่ 

เสนเสียง 

13.17 ควรมีการประชาสัมพันธและให

ขอมูลเบื้องตนที่จะใหทุกทาน

รับทราบกอนเริ่มประชุม 
           • •      

13.18 การประชุมครั้งถัดไปจัดข้ึน 

ที่ไหน และจะมีการตอบคาํถาม 

ที่ไดถามไวในวันนี้หรือไม 
           • •      

13.19 สามารถทําเว็บไซตที่มีชองทาง

การถาม-ตอบ ไดหรือไม            • •      

13.20 เอกสารสรุปการรับฟงความคิดเห็น

ครั้งที่ 1 มีการสงหรือเผยแพรให

ประชาชนไดรับทราบหรือไม 
           • •      

13.21 ท่ีผานมา รพ.สต.บานโคงวันเพ็ญ 

เปนหนวยกลางในการ

ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร

เกี่ยวกับโครงการโรงโมหินใหกับ

ชุมชน ซึ่งสําหรับโครงการนี้  

รพ.สต.ยินดีเปนสื่อกลางในการ

ชวยประชาสัมพันธขอมูล

ขาวสารใหกับชุมชนดวย 

  •          
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ประเด็นคาํถาม ความคิดเห็น 

และขอเสนอแนะ 

กลุมเปาหมาย 

(สัมภาษณเชิงลึก) 

กลุมเปาหมาย 

(ประชุมกลุม/สนทนากลุม) 

กลุมเปาหมาย 

(การสํารวจความคิดเห็นดวยแบบสอบถาม) 

หนวยงาน

ปกครอง 

สิ่งแวดลอม 

ทรัพยากร 

ทางทะเลปาไม 

สุขภาพและ

พัฒนา

สังคม 

ความ

ปลอดภัย 

และคมนาคม 

ประมง 
ทอง 

เที่ยว 

ศึกษา 

และศาสนา 

ผูนําและ

ประชาชน 

ประมง

พื้นบาน 
อสม. อปพร. 

ผูไดรับ

ผลกระทบ 

NEF ≥ 40 

ผูไดรับ

ผลกระทบ 

NEF 30-40 

ครัวเรือน

NEF ≥ 40  

ครัวเรือน 

NEF 30-40 

ครัวเรือน  

NEF30- ขอบเขต 

พื้นที่ศึกษา 

พื้นที่ 

ออนไหว  

ผูนําชุมชน 

ที่อยูในพื้นที่ 

เสนเสียง 

13.22 ขอเบอรติดตอกับกองทัพเรือได

หรือไม             •      
13.23 โครงการควรแจงขาวสาร ความ

คืบหนาใหประชาชนทราบอยาง

ตอเนื่อง สม่ําเสมอ 
              • • • • 

14. ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

14.1 ขอดูแผนแมบทของสนามบิน

นานาชาติอูตะเภาไดหรือไม    •        • •      
14.2 แผนแมบทโครงการทําไวตั้งแต

เมื่อไร มีระยะเวลาคุมทุนกี่ป            • •      
14.3 ขอไฟลรายงาน EHIA ของโครงการ

เก็บไวเปนฐานขอมูลดวย   •                
14.4 เนื่องจากปจจุบันมีหลายโครงการ

และหลายหนวยงานท่ีมารับฟงความ

คิดเห็นในพ้ืนที่ ขอฝากใหมีการบูร

ณาการโครงการตางๆ รวมกัน เพื่อ

จะไดเปนภาพรวมของการพัฒนา 

ในพื้นท่ี และมองผลกระทบท่ีจะ

เกิดขึ้นจากหลายๆ โครงการ 

•       •     
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ประเด็นคาํถาม ความคิดเห็น 

และขอเสนอแนะ 

กลุมเปาหมาย 

(สัมภาษณเชิงลึก) 

กลุมเปาหมาย 

(ประชุมกลุม/สนทนากลุม) 

กลุมเปาหมาย 

(การสํารวจความคิดเห็นดวยแบบสอบถาม) 

หนวยงาน

ปกครอง 

สิ่งแวดลอม 

ทรัพยากร 

ทางทะเลปาไม 

สุขภาพและ

พัฒนา

สังคม 

ความ

ปลอดภัย 

และคมนาคม 

ประมง 
ทอง 

เที่ยว 

ศึกษา 

และศาสนา 

ผูนําและ

ประชาชน 

ประมง

พื้นบาน 
อสม. อปพร. 

ผูไดรับ

ผลกระทบ 

NEF ≥ 40 

ผูไดรับ

ผลกระทบ 

NEF 30-40 

ครัวเรือน

NEF ≥ 40  

ครัวเรือน 

NEF 30-40 

ครัวเรือน  

NEF30- ขอบเขต 

พื้นที่ศึกษา 

พื้นที่ 

ออนไหว  

ผูนําชุมชน 

ที่อยูในพื้นที่ 

เสนเสียง 

14.5 เสนอใหมีการสรางเขื่อนกันคลื่น 

และขยายพันธุสัตวน้ํา เพ่ือเปน

การฟนฟูทรัพยากรทางทะเล 

เนื่องจากพลาเปนพ้ืนท่ีทะเลเปด 

การสรางปะการังเทียมอาจโดน

พายุ และเรือลากเสียหายไดงาย 

        •    
 

     

14.6 กรณีสุวรรณภูมิท่ีเกิดขึ้นจริงแลว 

มีขอมูลท่ีทําการศึกษาเทียบไว

หรือไม วาเสียงที่คาดการณกับ

เสียงที่เกิดขึ้นจริง ตางกันเทาไร 

            •      

14.7 โรงโมหินบริเวณเขาชีจรรย 

สรางความเดือดรอนใหกับคน 

ในพ้ืนท่ีมาก ไมมีการปฏิบัตตาม

มาตรการดานการขนสง มีเรื่อง

รองเรียนอยูบอยครั้ง 

•  •          
 

     

14.8 การประกาศใหจังหวัดระยอง ชลบุรี 

ฉะเชิงเทราเปนพ้ืนท่ีเศรษฐกิจสงผล

ใหราคาที่ดินสูงขึ้น  
  •                
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ตารางที่ 4.6-55 ประเด็นคําถาม ความคิดเห็น และขอเสนอแนะที่สําคัญจําแนกตามแตละกลุมเปาหมายที่ไดสัมภาษณเชิงลึก การประชุมกลุม/สนทนากลุม และการสํารวจความคิดเห็น 

ดวยแบบสอบถาม 

ประเด็นคาํถาม ความคิดเห็น 

และขอเสนอแนะ 

กลุมเปาหมาย 

(สัมภาษณเชิงลึก) 

กลุมเปาหมาย 

(ประชุมกลุม/สนทนากลุม) 

กลุมเปาหมาย 

(การสํารวจความคิดเห็นดวยแบบสอบถาม) 

หนวยงาน

ปกครอง 

สิ่งแวดลอม 

ทรัพยากร 

ทางทะเลปาไม 

สุขภาพและ

พัฒนา

สังคม 

ความ

ปลอดภัย 

และคมนาคม 

ประมง 
ทอง 

เที่ยว 

ศึกษา 

และศาสนา 

ผูนําและ

ประชาชน 

ประมง

พื้นบาน 
อสม. อปพร. 

ผูไดรับ

ผลกระทบ 

NEF ≥ 40 

ผูไดรับ

ผลกระทบ 

NEF 30-40 

ครัวเรือน

NEF ≥ 40  

ครัวเรือน 

NEF 30-40 

ครัวเรือน  

NEF30- ขอบเขต 

พื้นที่ศึกษา 

พื้นที่ 

ออนไหว  

ผูนําชุมชน 

ที่อยูในพื้นที่ 

เสนเสียง 

14.9 การเดินทางของคนชลบุรีไป

สุวรรณภูมิสะดวกกวาอูตะเภา    •               
14.10 การบริหารจัดการในพื้นท่ีทหาร  

มีขอจํากัดดานความมั่นคง    •               
14.11 มีความเห็นวาจังหวัดระยอง 

ไมไดประโยชนมากนักจากการ 

มีสนามบิน เนื่องจากนักทองเท่ียว 

มุงไปที่พัทยา ไมมาระยอง 

•            

 

     

14.12 เสนอใหมีหองปฏิบัติการเรื่อง

เสียง โดยจําลองเสียงจริงโดยมี

เสียงเครื่องบินที่ระดับความดัง 

NEF30 และ NEF40 ใหผูไดรับ

ผลกระทบไดทดสอบดวยตัวเอง

แลววาสามารถรับผลกระทบ 

ดานเสียงไดหรือไม 

            •      
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ 

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 4.6-56 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของกลุมประมงจากการประชุมกลุม/สนทนากลุม 

ประเด็นความคิดเห็นและขอเสนอแนะ การดําเนินงานของโครงการ/มาตรการดานสิ่งแวดลอมของโครงการ 
1. รายละเอียดโครงการ  

ขอทราบเหตุผลที่เลือกระยะหางของทางว่ิงท่ี 1 และ 2  

ที่ 1,140 เมตร และเปนไปตามมาตรฐานหรือไม 

โครงการพิจารณาเห็นวาระยะหางของทางว่ิง 1,140 เมตร มีความเหมาะสมมากที่สุด เนื่องจากเปนการหลีกเลี่ยงขอจํากัดของเขาโกรก

ตะแบกที่อาจมีผลตออุปสรรคดานการบิน และการปรับลดระดับความสูงของทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (มอเตอรเวย) รวมทั้งจากการ

พิจารณาของรัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ตามมติการประชุมเมื่อวันท่ี 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561  

ไดกําหนดใหใชระยะหางของทางว่ิง 1,140 เมตร ในการวางแผนการพัฒนาสนามบินนานาชาติอูตะเภา 

โครงการกําหนดเขตหามเขาทําประมงหรือไม ระยะเทาใด 

เนื่องจากมีการไดหมึก ซึ่งแสงอาจรบกวนการขึ้นลงของ

อากาศยาน 

โครงการไมมีการกันเขตหามเขาเพิ่มเติมจากเดิมท่ีกําหนดไว 

2. ผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการมีการสาํรวจทางทะเลหรือไม ถาไมมีขอเสนอให

เพิ่มเตมิการประเมินผลกระทบทางทะเล  เนื่องจากมีขอ

หวงกังวลผลกระทบทางทะเล เพราะในพื้นท่ีสวนมาก

ประกอบอาชีพประมง 

โครงการมีการตรวจวัดคุณภาพน้ําทะเลและการสํารวจนิเวศวิทยาทางทะเล แพลงกตอนพืช แพลงกสัตว สัตวหนาดิน จํานวน 6 สถานี 

ครอบคลมุพื้นท่ีที่คาดวาจะไดรับผลกระทบจากโครงการ และจะนําไปประเมินผลกระทบตอนิเวศวิทยาทางทะเลตอไป 

3. ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน  

เสนเทาระดับเสยีงที่พาดผานในทะเล จะมีผลกระทบ 

ตอสัตวทะเลอยางไร 

- เสียงมีลักษณะเปนพลังงานคล่ืน เมื่อผานตัวกลางที่เปนน้ํา  

ระดับพลังงานจะลดลง สรุปไดวา 

 เสียงจากเครื่องบินไมมีผลมากเทาเสียงจากเรือ 

 เสียงเรือมีผล โดยหลักสากลจะมี Guideline ของ IMO* ใหดําเนินการตาม เกี่ยวกับมาตรฐานการออกแบบเรือวาไมควรเกิดเสียง 

เกินมาตรฐานกําหนด 

อางอิง https://wildwhales.org/threats/noise-and-cetaceans/ 

* International Maritime Organization (2014). Guidelines for the reduction of underwater noise from commercial 

shipping to address adverse impacts on marine life, MEPC.1/Circ.833. London, U.K: IMO Publishing. 8pp 

4. คุณภาพน้ําผิวดิน น้ําทะเล นิเวศวิทยาทางน้ํา  

ผงลอยางเครื่องบินอาจมีผลกระทบตอสัตวน้ําในทะเล 

โครงการจะมีมาตรการอยางไร 

โครงการกําหนดใหมีมาตรการดานนิเวศวิทยาน้ําทะเลไวดังน้ี 
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ 

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 
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ตารางที่ 4.6-56 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของกลุมประมงจากการประชุมกลุม/สนทนากลุม 

ประเด็นความคิดเห็นและขอเสนอแนะ การดําเนินงานของโครงการ/มาตรการดานสิ่งแวดลอมของโครงการ 
โครงการไดออกแบบระบบระบายน้ําฝนบริเวณทางว่ิงและทางขับท่ี 2 โดยการออกแบบระบบระบายนํ้า แบงออกเปน 2 สวน คือ 1) ระบบระบายน้ํา

สายรองจะทําการระบายน้ําที่ไหลบนผิวดินจากพ้ืนทางว่ิงและทางขับท่ี 2 ลําเลยีงลงสูระบบรางเปดสามารถรองรับปริมาณน้ําไดประมาณ 50.25 

ลูกบาศกเมตรตอวินาที และน้ําจะถูกลําเลียง ลงสูระบบระบายน้ําหลัก 2) ระบบระบายน้ําหลักสามารถรองรับนํ้าไดสูงสุด 242.70 ลูกบาศกเมตร 

ตอวินาที โดยน้ําจะถูกสงไปพักไว ในบอหนวงน้ํา ซึ่งโครงการไดออกแบบบอหนวงนํ้าใหสามารถหนวงน้ําไวได 1 ชั่วโมง กอนปลอยลงทะเล  

ดวยระยะเวลาของการหนวงจะชวยใหมีการตกตะกอน ซึ่งไมสงผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตในทะเล  

5. เศรษฐกจิ-สังคม   

ตําแหนงท่ีพักคนงานกอสรางอยูบริเวณใด เสนอใหอยูไกล

จากชุมชน เน่ืองจากเกรงจะทําใหชุมชนไดรับความ

เดือดรอน เชน การลักขโมย การทะเลาะวิวาท การพนัน 

และยาเสพติด  

• ใหผูรับเหมากอสรางคัดเลือกและสอบประวัติแรงงานท่ีจะเขามาทํางานกอสรางโครงการใหถูกตองตามกฎหมาย จัดทําทะเบียนประวัติ

คนงานกอสรางพรอมรูปถายไวที่สํานักงานของโครงการ เมื่อเกิดปญหาหรือขอรองเรียน สามารถเรียกตรวจสอบไดทันที 

• กําหนดใหมีการจางแรงงานหรือสนับสนุนกิจการในทองถิ่น 

• จัดหาท่ีพักคนงานกอสรางใหเหมาะสม และเปนสดัสวนที่ชัดเจน พรอมทั้งกําหนดมาตรการควบคุมดแูลในพื้นที่กอสรางและที่พักคนงาน 

เพื่อไมใหคนงานกอปญหาและสรางความเดือดรอนรําคาญ เชน หามเลนการพนัน หามเสพยาเสพติด หามสงเสียงดังรบกวน เปนตน  

โดยมีบทลงโทษอยางเครงครัด 

• จัดใหมีเวรยามดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยในบริเวณพ้ืนท่ีกอสรางหรือบริเวณท่ีพักคนงานตลอดเวลา และใหหัวหนาคนงานทําหนาท่ี

ควบคุมและสอดสองดูแลความประพฤติของคนงานกอสรางเพ่ือชวยบรรเทาความกังวลของประชาชนในเรื่องของความปลอดภัย เชน 

ปญหาอาชญากรรม ปญหาการลกัทรัพย เปนตน 

การยายเขามาของคนตางถิ่น มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

พัฒนาชุมชนเปนเมืองมากขึ้น สงผลตอปญหาการใช

สาธารณูปโภคซึ่งอาจไมทันกับการพัฒนาและเกิดความ

ขาดแคลนได 

เสนอใหโครงการเสนอแนวคิดเก่ียวกับกิจกรรมท่ีจะดูแล

สังคม ชุมชน และกลุมประมงท่ีไดรบัผลกระทบจาก

โครงการ 

• ประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน เชน การสงเสริมอาชีพดานเกษตรกรรม และเพาะเลี้ยง

สัตวน้ําชายฝง (ธนาคารปู) การพัฒนาชุมชน การสงเสริมสุขภาพ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาแหลงทองเท่ียวและอนุรักษ

สิ่งแวดลอม เปนตน 

• จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบโดยมีหลักการใหชุมชนมีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบดวย EIA Monitoring Committee) 

• จัดตั้งกองทุนดูแลผลกระทบจากสนามบินนานาชาติอูตะเภา เพ่ือบรรเทาผลกระทบที่ประชาชนอาจไดรับจากการดําเนินงานของสนามบิน

นานาชาติอูตะเภา เพื่อบรรเทาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสาธารณสุขในภาพรวม 

• พิจารณารับคนในพื้นที่ชุมชนโดยรอบสนามบินนานาชาติอูตะเภาท่ีมีคุณสมบัติสอดคลองกับตําแหนงงานที่เหมาะสมเขาทํางานเปนอันดับแรก 

เสนอใหมีมาตรการลดผลกระทบตอการประกอบอาชีพ

ประมง เน่ืองจากมีการพัฒนาโครงการโดยรอบ และมีการ

กันเขตปลอดภัยจนเหลือที่ทํากินนอยมาก 
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ 

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 4.6-57 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของกลุมประชาชนในพื้นท่ี NEF 30 - 40 และ NEF ≥ 40 จากการประชุมกลุม/สนทนากลุม 

ประเด็นความคิดเห็นและขอเสนอแนะ การดําเนินงานของโครงการ/มาตรการดานสิ่งแวดลอมของโครงการ 
1. รายละเอียดโครงการ  

เสนอใหเปดทางเขา-ออกทางดานถนนสุขุมวิท เพื่ออํานวย

ความสะดวกเมื่อเปดเปนสนามบินพาณิชย 

โครงการมีแผนท่ีจะเปดทางเขา-ออก อยูทางทิศเหนือของสนามบินทางฝงจังหวัดระยองไวเพ่ือเชื่อมโยงการเดนิทางดวยระบบขนสง

สาธารณะและระบบขนสงมวลชนขนาดใหญเขาสูสนามบินนานาชาติอูตะเภาในอนาคต โดยสงเสริมใหมีการใชระบบขนสงสาธารณะและขนสง

มวลชนมากท่ีสุด เทาที่เปนไปได เนื่องจากมีระบบดังกลาวรองรับอยูแลว ทั้งนี้ ภาครัฐควรมีนโยบายพัฒนาโครงการตอเชื่อมระบบขนสง

มวลชนและรถไฟฟาจํานวนมากที่สามารถลดปริมาณการใชรถยนตสวนบุคคลในการเดินทางมายังสนามบินนานาชาติอูตะเภา และจะตองมี

การปรับปรุงการเชื่อมตอและการเขาถึงระบบขนสงดังกลาวเพ่ือเพ่ิมความสะดวกของผูใชบริการและลดปญหาที่เกิดขึ้น 

เขตปลอดภัยทางเดินอากาศคืออะไร มีผลบังคบัใชอยางไร เขตปลอดภัยในการเดินอากาศคือ พ้ืนที่โดยรอบสนามบินท่ีถูกกําหนดโดยประกาศกระทรวงคมนาคม ใหเปนพ้ืนที่ควบคุมสิ่งปลูกสราง หรือ

อาคาร หรือตนไมยืนตน เพ่ือมิใหเปนอุปสรรคตอการเดินอากาศของอากาศยานที่จะมาขึ้นลง ณ สนามบินนั้น โดยหามมิใหบุคคลใดทําการ

กอสรางสิ่งปลูกสราง หรืออาคาร หรือปลกูตนไมยืนตนภายในบริเวณน้ีเวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากพนักงานเจาหนาที่ (สํานักงาน

การบินพลเรอืนแหงประเทศไทย) โดยมีการกําหนดมาตรการฯ ดังนี้ 

• ประสานงานและสนับสนุนขอมูลใหหนวยงานทองถิ่นเพื่อประกาศและแจงใหประชาชนทราบแนวเขตปลอดภัยการเดนิอากาศ และ

บริเวณที่ไดรับผลกระทบดานเสยีงจากการพัฒนาโครงการ 

เสนอใหทําความเขาใจและใหความรู เกี่ยวกับเขตปลอดภัย

ทางเดินอากาศใหกับประชาชนทราบ 

เสนอใหเตรียมความพรอมของระบบสาธารณูปโภค ไฟฟา  

น้ําใช การจัดการน้ําเสียและขยะ เพ่ือรองรับการพัฒนา 

ที่จะเกิดขึ้น 

โครงการไดมีการเตรียมความพรอมในเรื่องของระบบสาธารณูปโภคเรียบรอยแลว 

1)  การใชน้ํา 

สําหรับการใชนํ้าเมื่อโครงการเปดดําเนินการ จะทําใหจํานวนผูใชบริการหรือผูโดยสารเพ่ิมขึ้นและสงผลใหมีความตองการใชน้ําประปาเพ่ิม

มากขึ้น ทั้งนี้ การคาดการณปริมาณการใช ในป พ.ศ. 2571  2581 และ 2591 จะมีความตองการใชนํ้าเทากับ 958.90  2,602.74 และ 4,794.52 

ลูกบาศกเมตรตอวัน ตามลําดับ ท้ังน้ี จะไดรับน้ําประปาจากระบบการผลิตน้ําประปาของบริษัท อีสทวอเตอร ซึ่งไดออกแบบระบบผลิตนํ้าประปา

ที่มีกําลังการผลิตสูงสุด 20,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน โดยจะมีการกอสรางแบงเปน 2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2563-2568) และระยะที่ 2  

(พ.ศ. 2569-2587) โดยแตละระยะมีขนาดระบบผลิตน้ําประปา 10,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน และถังสํารองน้ําประปา ขนาดความจุ 30,000 

ลูกบาศก-เมตร ซึ่งจากศักยภาพของระบบในการผลิตน้ําประปาจะสามารถจายน้ําประปาใหกับสนามบินนานาชาติอูตะเภา เพ่ือสามารถรองรับ

ผูโดยสารไดสูงสุด 70 ลานคน โดยจะไมกอใหเกิดผลกระทบตอการใชน้ํา ของผูที่อยูโดยรอบสนามบินนานาชาติอูตะเภา 

2) การใชไฟฟา 

การใชไฟฟาโครงการจะไดรับกระแสไฟฟาจาก บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน) ซึ่งจากการคาดการณปริมาณความตองการ

ไฟฟารวมท้ังหมด 98.58 เมกะวัตต โดยปริมาณไฟฟาท่ีผลิตไดสูงสดุ 160 เมกะวัตต ปริมาณไฟฟาท่ีผลิตไดจะจําหนายเขามายังพ้ืนที่

สนามบินนานาชาติอูตะเภาทั้งหมด สวนปริมาณไฟฟาท่ีเหลือจะจําหนายใหกับกิจการไฟฟา สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ เพื่อเสริมความ

มั่นคงใหกับระบบไฟฟาภายในพ้ืนท่ีตอไป ดังนั้นปริมาณไฟฟาจึงเพียงพอตอปริมาณความตองการใช จึงไมสงผลกระทบตอพ้ืนท่ีโดยรอบ 
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ตารางที่ 4.6-57 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของกลุมประชาชนในพื้นท่ี NEF 30 - 40 และ NEF ≥ 40 จากการประชุมกลุม/สนทนากลุม 
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 3) ขยะ 

ขยะที่เกิดขึ้นจะมีการจัดภาชนะจัดวางใหเหมาะสมกับประเภทและแหลงกําเนิดมูลฝอย มีการดําเนินการดังน้ี 

1) มูลฝอยทั่วไป 

- มูลฝอยประเภทอาหาร : โครงการจะใหผูไดรับอนุญาตจากหนวยงานราชการหรือตามที่กฎหมายกําหนด นําเศษอาหารดังกลาวไป

กําจัดอยางถูกหลักสุขาภิบาล  

- มูลฝอยที่สามารถนําไปรีไซเคิลได : จะมีเอกชนนํารถเขามารับซื้อภายในพ้ืนที่สถานีขนถาย 

- มูลฝอยที่เหลือจากการคัดแยก : จัดเก็บในอาคารคัดแยกขยะ เพ่ือรอการขนถายออกไปกําจัดเปนประจําทุกวัน ดวยวิธีกําจัดท่ีถูกตอง

ตามหลักสุขาภิบาล 

2) มูลฝอยอันตราย 

- มูลฝอยอันตราย จะเก็บในอาคารสําหรับเก็บมูลฝอยอันตราย เพื่อรอสงไปกําจัดโดยผูที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงานราชการ 

3) มูลฝอยติดเชื้อ 

- มูลฝอยติดเชื้อจะถูกนําไปเก็บไวในหองควบคุมอุณหภูมิไมใหเกิน 10 องศาเซลเซียส เพ่ือรอการขนสงไปกําจัดภายนอกพ้ืนที่สนามบิน

นานาชาติอูตะเภา โดยวิธีการเผาในเตาเผามูลฝอยติดเชื้อของผูที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงานราชการ 

การกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษามีหลักการอยางไร  

มีมาตรฐานสากลหรือไม   

โครงการไดกําหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษาใหครอบคลุมตามการคาดการณผลกระทบดานเสียงท่ีไกลที่สุด โดยใชประสบการณจากการศึกษา

ผลกระทบสิ่งแวดลอมของสนามบินดอนเมือง และสนามบินสุวรรณภูมิ 

หนวยงานใดเปนเจาของและ/หรือผูรับผิดชอบบริหาร

จัดการโครงการน้ี 

กองทัพเรือ (ทร.) และสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)/หรือผูบริหารจัดการโครงการหรือ

บํารุงรักษาโครงการ 

โครงการจะกอสรางไดเม่ือไร โครงการจะเริ่มการกอสรางไดภายหลังรายงาน EHIA ไดรับความเห็นชอบจาก สผ. และ กก.วล. คาดวาการกอสรางทางวิ่งและทางขับที่ 2  

จะกอสรางในป พ.ศ. 2564-2566 และจะเปดดําเนินการในป พ.ศ.2567 

ในอนาคตเที่ยวบินท่ีสนามบินนานาชาติอูตะเภา จะมี 

กี่เท่ียวบิน รองรับเครื่องบินขนาดใดบาง และมีเสนทางบิน

ไปที่ใดบาง 

จํานวนเที่ยวบินคาดการณตามแผนแมบท ไดมีการคาดการณกรณีมีการเติบโตมากกวากรณีฐาน เพื่อเปนการรองรับกิจกรรมท่ีเกินขีด

ความสามารถในการรองรับของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และทาอากาศยานดอนเมือง ทําใหสายการบินจํานวนมากมาใชบริการที่สนามบิน

นานาชาติอูตะเภา โดยแบงเปน 3 ระยะ คือ 

 ระยะที่ 1 (คาดการณถึงป พ.ศ. 2571 ตองพัฒนาในชวงป พ.ศ. 2564-2566) จํานวนเที่ยวบิน 78,000 เท่ียวตอป รองรับผูโดยสาร  

14 ลานคน 

จํานวนเที่ยวบินคาดการณตามแผนแมบท มีกี่ระยะ  

และในปจจุบันการพัฒนาอยูในระยะใด 
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 ระยะที่ 2 (คาดการณถึงป พ.ศ. 2581 ตองพัฒนาในชวงป พ.ศ. 2573-2576) จํานวนเที่ยวบิน 189,000 เที่ยวตอป รองรับผูโดยสาร 38 ลานคน 

 ระยะที่ 3 (คาดการณถงึป พ.ศ. 2591 ตองพัฒนาในชวงป พ.ศ. 2583-2576) จํานวนเท่ียวบิน 305,000 เที่ยวตอป รองรับผูโดยสาร 70 ลานคน 

การกอสรางทางว่ิงท่ี 2 อยูในการพัฒนาระยะท่ี 1 ซึ่งจะตองพัฒนาในชวงป พ.ศ. 2564-2566 ซื่งภายหลังรายงาน EHIA ไดรับความเห็นชอบ

จาก สผ. และ กก.วล. เรียบรอยแลว 

ขอทราบเหตุผลที่เลือกระยะหางของทางว่ิงท่ี 1 และ 2  

ที่ 1,140 เมตร และเปนไปตามมาตรฐานหรือไม 

โครงการพิจารณาเห็นวาระยะหางของทางว่ิง 1,140 เมตร มีความเหมาะสมมากท่ีสุด เนื่องจากเปนการหลีกเล่ียงขอจํากัดของเขาโกรกตะแบก  

ที่อาจมีผลตออุปสรรคดานการบิน และการปรับลดระดับความสูงของทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (มอเตอรเวย) รวมท้ังจากการพิจารณา 

ของรัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ตามมติการประชุมเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ไดกําหนดใหใช

ระยะหางของทางว่ิง 1,140 เมตร ในการวางแผนการพัฒนาสนามบินนานาชาติอูตะเภา 

ขอเสนอแนะ  

เปนโครงการท่ีดี เห็นดวยกับการพัฒนาโครงการ เนื่องจาก

ประเทศเราควรมีการพัฒนาขึ้น  

รับทราบขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

2. ผลกระทบสิ่งแวดลอม  

ผลกระทบของโครงการนี้ ศึกษาประเด็นอะไรบาง 

ครอบคลมุกิจกรรมท้ังหมดทั้งในระยะกอสราง 

และระยะดําเนินการแลวหรือไม 

โครงการทําการศกึษาผลกระทบครอบคลุมทรัพยากรสิ่งแวดลอม 4 ดาน ประกอบดวย ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ทรัพยากร

สิ่งแวดลอมทางชีวภาพ คุณคาการใชประโยชนของมนุษย และคุณคาตอคุณภาพชีวิต โดยมีประเด็นที่ศึกษาดังนี้ 

1) ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ไดแก สภาพภูมิประเทศ อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน ธรณีวิทยาและ

แผนดินไหว ทรัพยากรดิน อุทกวิทยาน้ําผิวดิน คุณภาพน้ําผิวดิน คุณภาพน้ําใตดิน และคุณภาพน้ําทะเล  

2) ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ ไดแก นิเวศวิทยาทางบก และนิเวศวิทยาทางนํ้า 

3) คุณคาการใชประโยชนของมนุษย ไดแก การจัดการของเสยี การใชประโยชนที่ดิน การคมนาคมขนสง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

(การใชน้ํา ไฟฟา สื่อสาร) และระบบระบายน้ําและการปองกันนํ้าทวม 

4) คุณคาตอคุณภาพชีวิต ไดแก เศรษฐกิจและสงัคม การโยกยายและการทดแทนทรัพยสิน สาธารณสุข (สุขภาพ) อาชีวอนามัย 

และความปลอดภัย แหลงทองเท่ียวและทัศนียภาพ และแหลงโบราณคดีและประวัติศาสตร 

ในการศกึษาผลกระทบไดพิจารณาครอบคลมุกิจกรรมท้ังหมด ในระยะกอสรางและระยะดําเนินการ โดยพิจารณาภาพรวมของการพัฒนา

สนามบินนานาชาติอูตะเภาในอนาคต ในการรองรับผูโดยสารสูงสุด เที่ยวบินสูงสดุ รวมถึงความตองการสิ่งอํานวยความสะดวกของสนามบิน  
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ตารางที่ 4.6-57 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของกลุมประชาชนในพื้นท่ี NEF 30 - 40 และ NEF ≥ 40 จากการประชุมกลุม/สนทนากลุม 

ประเด็นความคิดเห็นและขอเสนอแนะ การดําเนินงานของโครงการ/มาตรการดานสิ่งแวดลอมของโครงการ 

เสนอใหพิจารณาจุดตรวจวัด และความถี่ใหเหมาะสม  

และครอบคลุมพื้นท่ีออนไหวท่ีคาดวาจะไดรับผลกระทบ 

โครงการไดดาํเนินการกําหนดจุดตรวจวัด และความถี่ในการตรวจวัดอยางเหมาะสม ครอบคลมุพื้นท่ีออนไหวท่ีคาดวาจะไดรับผลกระทบ 

โดยไดกําหนดจุดตรวจวัดและรับฟงความคดิเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 และเพ่ิมเติมจุดตรวจวัดตามความคิดเห็นแลว 

มาตรการฯ ที่เสนอมามีความครบถวนและครอบคลุมดีแลว 

มีความกังวลวาโครงการจะไมปฏิบัติตามมาตรการฯ  

ที่กําหนดไว โครงการมีวิธีการควบคุมผูรับเหมาใหปฏิบัติ

ตามมาตรการอยางไร และในกรณีท่ีผูรับเหมาไมปฏิบัติ

ตามมาตรการฯ โครงการจะดาํเนินการอยางไร  

มาตรการที่กําหนดไวในตารางมาตรการของโครงการถือเปนกฎหมายเพื่อบังคบัใหผูรับเหมาฯ ตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด หากไมปฏิบัติตาม 

ฝาผืนหรือหลีกเลี่ยง จะมีบทลงโทษตามท่ีกฎหมายกําหนด ทั้งนี้หากประชาชนในพื้นท่ีพบเห็นปญหาจากการกอสราง รวมท้ังจากการดําเนิน

โครงการสามารถรองเรียนมายังเจาของโครงการ เพ่ือตรวจสอบและดําเนินการตามขั้นตอนตอไป 

กรณีที่โครงการไดรับอนุมัติแลว จะมีการติดตามตรวจสอบ

การปฏิบัติตามมาตรการอยางไร 

โครงการไดกําหนดมาตรการดังกลาวไวแลว พรอมท้ังกําหนดใหมีตวัแทนหนวยงานหรือชุมชน รวมตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ 

เสนอใหมีการแจงผลการตรวจวัดเสียง 

และความสั่นสะเทือนใหประชาชนไดรับทราบดวย 

การตรวจวัดเสียงและความสั่นสะเทือนดําเนินการตรวจวัดระดับเสียง (ตรวจวัด 24 ชั่วโมง เปนเวลา 7 วันตอเนื่อง) ไดแก ครั้งท่ี 1 ชวงฤดูฝน 

ระหวางวันท่ี 18-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 จํานวน 6 จุด ไดแก โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา บริเวณอาคารปฏิบัติงานของเจาหนาที่ พ้ืนท่ี

โครงการบริเวณ Airside โรงเรียนวัดครีีภาวนาราม โรงเรียนวัดพลา โรงเรียนบานคลองบางไผ และโรงเรียนวัดสระแกว ครั้งท่ี 2 ชวงฤดูแลง 

ระหวางวันท่ี 3-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จํานวน 7 จุด โดยเพ่ิม จุดตรวจวัด จํานวน 1 จุด คือ โรงเรียนวัดสระแกว ซึ่งเปนพื้นที่ออนไหว 

ทีอ่าจจะไดรับผลกระทบ พบวามีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนดทุกสถานี โดยเสนอผลการตรวจวัดไวในรายงานการประเมินผลกระทบ 

และสุขภาพ และนําเสนอใหประชาชนทราบแลวในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

3. ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน  

คา NEF คือคาอะไร ใชเครื่องมือใดในการตรวจวัด และ

สามารถแปลงเปนเดซเิบลไดหรือไม เพ่ือใหงายตอการ 

ทําความเขาใจของประชาชน 

- คา NEF คือ Noise Exposure Forecast เปนวิธีมาตรฐานสําหรับการประเมินเสียง เพ่ือทํานายคาระดับการรบกวนตอมนุษยในพ้ืนท่ี 

ที่ไดรับผลกระทบจากอากาศยาน โดยคา NEF สามารถประมาณเปนเดซเิบลไดโดยบวก 35 (เดซเิบล ≈ NEF+35) 

การคํานวณคา NEF ใชเครื่องมือใดในการรันโมเดล  

มีขอมูลนําเขาอะไรบาง  

การคํานวณคา NEF หรือ Noise Exposure Forecast เปนวิธีมาตรฐาน สําหรับการประเมินเสยีง เพ่ือทํานายคาระดับการรบกวนตอมนุษย 

ในพ้ืนท่ีที่ไดรับผลกระทบจากอากาศยาน โดยการคาํนวณไดรวมการใชทางว่ิงที่ 2 และกรณีการเลี้ยวไวแลว แตไมมีการคิดรวมเท่ียวบิน

ราชการเขาไปเนื่องจากมีขอจํากัดดานความมั่นคงทางทหาร  โดยคํานวณจาก  

- ชนิด/ระดับเสียงของเครื่องบิน 

การคํานวณคา NEF ไดคิดรวมเที่ยวบินราชการเขาไปดวย

หรือไม เนื่องจากมีเสียงดังมาก 
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ตารางที่ 4.6-57 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของกลุมประชาชนในพื้นท่ี NEF 30 - 40 และ NEF ≥ 40 จากการประชุมกลุม/สนทนากลุม 

ประเด็นความคิดเห็นและขอเสนอแนะ การดําเนินงานของโครงการ/มาตรการดานสิ่งแวดลอมของโครงการ 

การคํานวณคา NEF ไดคํานวณกรณีท่ีเท่ียวบินขึ้นลงไมปกติ 

และกรณีการเลี้ยวหรือบินวนหรือไม 

- จํานวนเที่ยวบินในชวงกลางวันและชวงกลางคืน 

- รูปแบบการใชทางว่ิง 

- ขอมูลอุตุนิยมวิทยา ไดรับผลกระทบเรื่องเสียงจากการท่ีเครื่องบินบินวน  

เพราะลงไมได 

จากการพิจารณาแนวเสนเสียงพบวาแนวเสนเสียงจะเนน 

ไปทางว่ิงที่ 1 ไมทราบวาไดรวมการใชทางว่ิงท่ี 2 เขาไปดวย

หรือไม 

โครงการไดนําขอมูลงานวิจัยการจัดการปญหามลพิษ 

ทางเสยีงจากอากาศยานของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

มาใชประกอบการศึกษาหรือไม 

โครงการไดนําขอมูลงานวิจัยการจัดการปญหามลพิษทางเสียงจากอากาศยานของกรมสงเสริมคณุภาพสิ่งแวดลอมมาใชประกอบการศกึษาดวย 

พ้ืนที่ท่ีอยูในแนวเสนเสียงครอบคลุมพื้นที่ใดบาง  

คิดเปนพ้ืนที่ขนาดเทาไร 

พ้ืนที่ท่ีไดรับผลกระทบดานเสียง ประกอบดวย  

- พ้ืนที่เสนเสียง NEF ≥ 40  ในพ้ืนท่ีตําบลสาํนักทอน อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ไดแก  

 หมูท่ี 3 บานสระแกว (ตําบลสํานักทอน)  

- พ้ืนที่เสนเสียง NEF 30 - 40 ในพ้ืนที่ตาํบลพลา ตําบลสาํนักทอน ตําบลพลูตาหลวง และตําบลหวยใหญ ไดแก  

 หมูท่ี 1 บานสํานักทอน (ตําบลสํานักทอน)  

 หมูท่ี 2 บานชากหมาก (ตําบลสํานักทอน)  

 หมูท่ี 3 บานสระแกว (ตําบลสํานักทอน) 

 หมูท่ี 4 บานคลองไผ (ตําบลสํานักทอน)  

 หมูท่ี 6 บานเขาครอก (ตําบลสํานักทอน) 

 หมูท่ี 7 บานหนองตะคียน (ตําบลสํานักทอน)  

 หมูท่ี 8 บานเชิงเขา (ตําบลสํานักทอน) 

 หมูท่ี 5 บานเขาบายศรี (ตําบลพลูตาหลวง)  

 หมูท่ี 11 บานมาบฟกทอง (ตาํบลหวยใหญ) 

หมายเหตุ : แผนที่เสนเสยีง ณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 
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ตารางที่ 4.6-57 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของกลุมประชาชนในพื้นท่ี NEF 30 - 40 และ NEF ≥ 40 จากการประชุมกลุม/สนทนากลุม 

ประเด็นความคิดเห็นและขอเสนอแนะ การดําเนินงานของโครงการ/มาตรการดานสิ่งแวดลอมของโครงการ 

โครงการมีแนวทางการปฏิบัติอยางไรกับพื้นที่ออนไหว 

(สถานศึกษา สถานพยาบาล และศาสนสถาน) ที่ไดรับ

ผลกระทบเรื่องเสียง และความสั่นสะเทือนจากอากาศยาน 

โครงการไดกําหนดมาตรการชดเชยทรัพยสิน ดังน้ี 

1) เงื่อนไขที่ตองดําเนินการชดเชย 

 ดําเนินการชดเชยผูไดรับผลกระทบดานเสียงจากการพัฒนาโครงการกอสรางทางว่ิงและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา  

โดยพิจารณาระดับผลกระทบจากแผนที่เสนเทาระดับเสียงท่ีมีการคาดการณในป พ.ศ. 2591 และพิจารณาปปลูกสรางอาคาร  

โดยชดเชยสิ่งปลูกสรางที่กอสรางถึงวันที่รายงาน EHIA ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ซึ่ง ทร. และ สกพอ. 

จะตองมีการเผยแพรขอมูลการกอสรางโครงการใหประชาชนรับทราบลวงหนา 

 ดําเนินการสํารวจ จัดทําฐานขอมูลและแผนการชดเชยผูที่ไดรับผลกระทบดานเสียงซึ่งเกิดจากการพัฒนาโครงการ โดยคณะทํางาน

สํารวจและพิจารณาคาชดเชยเยียวยา ใหแลวเสร็จกอนเปดใชทางว่ิงที่ 2 

2) หลักเกณฑในการชดเชย 

กรณี NEF ≥ 40 

 ให สกพอ. เจรจาซื้อท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางท่ีกอสรางถึงวันท่ีรายงาน EHIA ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอม

แหงชาติ กรณีเจาของที่ดินพรอมสิง่ปลูกสรางไมประสงคจะขาย ตองสนับสนุนการปรับปรุงอาคารเพ่ือลดผลกระทบดานเสียง  

โดยใหรับเงินคาชดเชยไปปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสรางเอง 

กรณี NEF 30 - 40 

 ให สกพอ. สนับสนุนการปรับปรุงอาคารเพ่ือลดผลกระทบดานเสียง โดยใหรับเงินคาชดเชยไปปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสรางเอง 

สําหรับอาคารที่กอสรางถึงวันที่วันท่ีรายงาน EHIA ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

สกพอ. สนับสนุนในการปองกันเสียงแกสถานที่ซึ่งตองการความเงียบเปนพิเศษ เชน โรงเรียน โรงพยาบาล ศาสนสถาน เปนตน สําหรับ

อาคารท่ีกอสรางถึงวันท่ีรายงาน EHIA ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

โครงการมีมาตรการฯ ชดเชยเยียวยาผูไดรับผลกระทบ

เรื่องเสียงอยางไร 

กรณีที่บานไมอยูในแนวเสนเสียง แตไดรับผลกระทบจาก

เสียงเชนกัน และถาในอนาคตไดรับผลกระทบดานเสียง

เพิ่มขึ้น โครงการจะมีมาตรการในการดูแลอยางไร 

โครงการไดกําหนดมาตรการแกไขปญหาเสียงดังรบกวน กรณีท่ีมีการรองเรียน ดังนี้ 

- ศูนยประสานงานการแกไขปญหาผลกระทบสิ่งแวดลอมสนามบินนานาชาติอูตะเภาจะเปนหนวยงานหลกัในการจัดการเรื่องรองเรียน 

โดยทําหนาที่ประเมิน วิเคราะห ตรวจสอบและชี้แจงขอรองเรียนใหประชาชนไดรับทราบ ใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเรื่องเสียง และ/หรือ

ปญหาอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการของอากาศยาน โดยจัดทําฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส ที่ระบุและเชื่อมโยงกับพิกัดภูมิศาสตรในพ้ืนที่

รอบสนามบินนานาชาติอูตะเภา ที่อยางนอยตองประกอบดวยรายละเอียด 

- ชื่อผูรองเรียน/หนวยงานที่รองเรียน 
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- บานเลขท่ี 

- อาคาร 

- จํานวนผูอยูอาศัย 

- สถิติการรองเรียน 

- พ้ืนที่ NEF คาดการณ 

- พ้ืนที่ NEF ตรวจวัด (หากมี) 

- การใชประโยชนที่ดิน 

- อื่นๆ ที่เกี่ยวของ  

- มีชองทางรับเรื่องรองเรียนตลอด 24 ชั่วโมง หากเกิดกรณีรองเรียนเรื่องผลกระทบดานเสียงจากการดําเนินงานของสนามบินนานาชาติ 

อูตะเภา ทร. และ สกพอ./หรือผูบริหารจัดการโครงการหรือบํารุงรักษาโครงการ จะพิจารณาใหมีการตรวจวัดระดับเสียงในหนวย NEF หรือ Ldn 

เพ่ือตรวจสอบระดับผลกระทบเปนรายกรณีไป ทั้งนี้ หากไดรับผลกระทบจริง ทร. และ สกพอ./หรือผูบริหารจัดการโครงการหรือบํารุงรักษา

โครงการ จะดําเนินการชดเชยตามแนวทางที่ ทร. และ สกพอ./หรือผูบริหารจัดการโครงการหรือบํารุงรักษาโครงการ ยึดถือปฏิบัติตอไป 

ในระยะกอสรางควรมีการติดตามตรวจสอบระดับเสียง

ขณะกอสรางดวย เน่ืองจากมีเสียงดังภายในสนามบิน 

โครงการไดกําหนดมาตรการปองกันและแกไข (ระยะกอสราง) ดังนี ้

- ใหลดระดับเสยีงและแรงสั่นสะเทือนจากการกอสรางโดยเลือกใชเครื่องจักร/อุปกรณกอสรางท่ีอยูในสภาพดี และเลือกใชเทคนิควิธีการ

กอสรางท่ีกอใหเกิดเสียงดังและแรงสั่นสะเทือนนอยที่สุด รวมท้ังใหติดต้ังอุปกรณลดเสียงท่ีเครื่องจักรหรืออุปกรณที่กอใหเกิดเสียงดัง 

- ตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องจักร/อุปกรณท่ีใชในการกอสรางอยางสมํ่าเสมอ ใหมีสภาพพรอมใชงานและไมกอใหเกิดเสยีงดังผิดปกติ 

โครงการมีแนวทางในการแกไขผลกระทบดานเสยีงและ

ความสั่นสะเทือนอยางไร 

- จัดทํารั้วสูง 2 เมตร ลอมรอบพื้นท่ีกอสราง บริเวณพ้ืนท่ีกอสรางท่ีอยูใกลกับพื้นท่ีออนไหวโดยใชแผนโลหะหนา 0.64 มิลลิเมตร  

(มีคาลดทอนเสียง (Transmission Loss) 18 เดซิเบลเอ ติดตั้งหางจากแหลงกําเนิดเสียงประมาณ 10-15 เมตร เพื่อลดระดับเสียงจาก

เครื่องจักรและกิจกรรมการกอสราง  

- กิจกรรมการกอสรางท่ีมีเสียงดังใหดําเนินการเฉพาะชวงกลางวัน (06.00-18.00 น.) โดยงดการกอสรางในชวงเวลากลางคนื กรณีที่มี 

ความจําเปนตองกอสรางในเวลากลางคนืใหผูรับเหมาแจงแผนใหหนวยงานและผูไดรับผลกระทบทราบลวงหนา 

- จัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล เชน Ear Plugs หรือ Ear Muffs สําหรับคนงานกอสราง 

- จํากัดระยะเวลาการทํางานของคนงานกอสรางในบริเวณท่ีมีเสียงดังไมใหเกินที่กฎหมายกําหนด เชน ทํางานไมเกิน 8 ชั่วโมง ในพ้ืนที่ท่ีมี

ระดับเสียงเกิน 90 เดซเิบลเอ  
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- จัดใหมีสถานที่ท่ีสามารถลดความดังของเสียงจากอากาศยานใหคนงานกอสรางไดพักในชั่วโมงพักการทํางาน 

- ประชาสัมพันธขาวสารการดําเนินงานโครงการ แผนและกิจกรรมการกอสราง ตลอดจนชองทางการรองเรียนใหผูที่อาศัยอยูในบริเวณ

ใกลเคียงและผูใชเสนทางไดรับทราบผานชองทางตางๆ เปนระยะๆ เชน เว็บบอรดประชาสัมพันธของสนามบินนานาชาติอูตะเภา  

สื่อออนไลน เปนตน 

- ประเมินกิจกรรมท่ีจะทําใหมีระดับเสียงเพิ่มขึ้นจากระดับเสียงพ้ืนฐาน (ระดับเสียงเปอรเซ็นตไทลที่ 90 : L90) เพ่ือปองกันการรองเรียน

ผลกระทบจากเสียงรบกวน 

-  ทร. และ สกพอ./หรือผูบริหารจัดการโครงการหรือบํารุงรักษาโครงการ  ประสานงานหรือแจงเตือนผูรับเหมาใหความรวมมือลดกิจกรรม

ที่มีเสียงดังเพ่ือลดระดับเสียงชวงกอสราง 

- จัดใหมีชองทางรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับผลกระทบดานเสียงที่เกิดจากการกอสรางของโครงการ ณ สํานักงานควบคุมการกอสราง หรือ 

บริเวณสนามบินนานาชาติอูตะเภา เพื่อรับทราบปญหาและผลกระทบตางๆ และเรงดําเนินการแกไข 

โครงการไดกําหนดมาตรการติดตามตรวจสอบ (ระยะกอสราง) ดังนี ้

-  ทร. และ สกพอ./หรือผูบริหารจัดการโครงการหรือบํารุงรักษาโครงการ  ประสานงาน ดําเนินการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป 24 ชั่วโมง 

เปนเวลา 7 วันตอเน่ืองจํานวน 2 จุด ไดแก  

• สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.6 กองการบินทหารเรือ 

• ชุมชนอีสเทอรน-หนองมวง 

ดําเนินการเดอืนละ 1 ครั้ง ในชวงที่มีการกอสรางทางว่ิงและทางขับท่ี 2 

ขอทราบตําแหนงและผลการตรวจวัดเสียง ณ ปจจุบัน - การตรวจวัดระดับเสียง (ตรวจวัด 24 ชั่วโมง เปนเวลา 7 วันตอเนื่อง) โดยตรวจวัด 2 ครั้ง ไดแก 

- ครั้งที่ 1 ชวงฤดูฝน : ระหวางวันท่ี 18-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 จํานวน 6 สถานี ไดแก โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา บริเวณอาคาร

ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ พ้ืนท่ีโครงการบริเวณ Airside โรงเรียนวัดครีีภาวนาราม โรงเรียนวัดพลา และโรงเรียนบานคลองบางไผ  

- ครั้งที่ 2 ชวงฤดูแลง : ระหวางวันท่ี 3-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จํานวน 7 สถานี โดยเพ่ิมจุดตรวจวัด จํานวน 1 จุด คอื โรงเรียน 

วัดสระแกว ซึ่งเปนพื้นท่ีออนไหวที่อาจจะไดรับผลกระทบ พบวามีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนดทุกสถานี 

เสนอใหมีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

และเสียงอัตโนมัต ิและมีชองทางใหประชาชนสามารถ

รับทราบผลได 

ขอทราบวาการขึ้นหรือลงของเครื่องบินเสียงดังกวากัน - การบินขึ้นเสียงดังมากกวา แตใชระยะเวลาสั้นกวา 

- การบินลงเสียงดังนอยกวา แตมีระยะเวลาตอเนื่องและยาวนานกวา 
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เสนเทาระดับเสยีงที่พาดผานในทะเล จะมีผลกระทบตอ

สัตวทะเลอยางไร 

- เสียงมีลักษณะเปนพลังงานคล่ืน เมื่อผานตัวกลางที่เปนน้ํา  

ระดับพลังงานจะลดลง สรุปไดวา 

 เสียงจากเครื่องบินไมมีผลมากเทาเสียงจากเรือ 

 เสียงเรือมีผล โดยหลักสากลจะมี Guideline ของ IMO* ใหดําเนินการตาม เกี่ยวกับมาตรฐานการออกแบบเรือวาไมควรเกิดเสียงเกิน

มาตรฐานกําหนด 

อางอิง https://wildwhales.org/threats/noise-and-cetaceans/ 

* International Maritime Organization (2014). Guidelines for the reduction of underwater noise from commercial 

shipping to address adverse impacts on marine life, MEPC.1/Circ.833. London, U.K: IMO Publishing. 8pp 

ระดับเสียงที่มนุษยสามารถอยูไดโดยไมกระทบตอสุขภาพ

ตามที่กฎหมายกําหนด คือเทาไร 

องคการอนามัยโลกกําหนดวา เสียงที่เปนอันตราย หมายถึง เสียงที่ดงัเกิน 85 เดซิเบลเอที่ทุกความถี่ 

เสนเสียงที่นําเสนอเปนเสียงสุดทายแลวใชหรือไม เปนรางเสนเทาระดับเสียงท่ีคาดการณบนพื้นฐานของขอมูลเบ้ืองตน แตภายหลังจากการหารือกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ขอมูลอาจมี

การเปลี่ยนแปลงได 

4. คุณภาพอากาศ  

เครื่องบินใชเชื้อเพลิงอะไร หากในอนาคตเที่ยวเพ่ิมขึ้นจะมี

ผลกระทบกับประชาชนในพื้นท่ีหรือไม เชน เรื่องกลิ่นและ

ไอจากน้ํามันเครื่องบิน 

- เครื่องบินใชนํ้ามันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องบิน Jet A-1 ซึ่งมีการผสมของ น้ํามันเบนซิน/น้ํามันกาด/น้ํามันดีเซลในอัตราสวนตามชนิดของ

เครื่องบิน 

โครงการกําหนดใหมีมาตรการควบคุมมลพิษทางอากาศภาคพ้ืนดินภายในสนามบินนานาชาติอูตะเภา ดังน้ี 

- ทร. และ สกพอ./หรือผูบริหารจัดการโครงการหรือบํารุงรักษาโครงการ ประสานกับบริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด (บวท.) 

สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย และภาคสวนอื่นๆ เชน Slot Committee สายการบินตางๆ เพ่ือพิจารณาแนวทางการจัดการ

เพื่อลดผลกระทบดานมลพิษอากาศ (เชน การกําหนดประเภทอากาศยาน ชวงเวลาและวิธีปฏิบัติการบินที่เหมาะสม) 
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ตารางที่ 4.6-57 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของกลุมประชาชนในพื้นท่ี NEF 30 - 40 และ NEF ≥ 40 จากการประชุมกลุม/สนทนากลุม 

ประเด็นความคิดเห็นและขอเสนอแนะ การดําเนินงานของโครงการ/มาตรการดานสิ่งแวดลอมของโครงการ 

 - ทร. และ สกพอ./หรือผูบริหารจัดการโครงการหรือบํารุงรักษาโครงการ ประสาน บวท. ในการพิจารณาใชงานทางว่ิงใหมีประสิทธิภาพ

สูงสุด ทั้งน้ี ตองไมกระทบถึงปจจัยดานความปลอดภัย (Safety) รวมทั้งตองพิจารณาควบคูไปกับปจจัยดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน 

ความสามารถรองรับเท่ียวบิน (Capacity) ประสิทธิภาพของการบริหารการจราจร (Efficiency) และการเขาถึง (Accessibility) 

- กําหนดใหสายการบินท่ีใชสนามบินนานาชาติอูตะเภา ปฏิบัติตามวิธีการบินและการขึ้น-ลง ท่ีกอใหเกิดมลพิษทางอากาศอยูในเกณฑ

มาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด ท้ังน้ี ตองไมกระทบตอปจจัยดานความปลอดภัย (Safety) รวมทั้งตองพิจารณาควบคูไปกับปจจัยดาน

อื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน ความสามารถรองรับเที่ยวบิน (Capacity) ประสิทธิภาพของการบริหารการจราจร (Efficiency) และการเขาถึง 

(Accessibility) 

- ประชาสัมพันธขอมูลการดําเนินการของสนามบินนานาชาติอูตะเภา และรับฟงคาํรองและคําแนะนําจากหนวยงานที่เกี่ยวของและ

สาธารณชนทั่วไป ไมนอยกวา 3 ชองทาง 

- ทร. และ สกพอ./หรือผูบริหารจัดการโครงการหรือบํารุงรักษาโครงการ จัดทําฐานขอมูลเท่ียวบิน อยางนอยใหมีความเชื่อมโยงกับการ

รายงานผลจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป เพื่อใชเปนขอมูลสนับสนุนการดําเนินงานตอไปในอนาคต 

มีการประเมินคุณภาพอากาศจากการบินในปจจุบันไดรัน

โมเดลไวหรือไม มีคาความเขมขนของฝุนละออง PM2.5 

และ Total VOCs ประมาณเทาใด 

- ในขั้นตอนการรับฟงความคิดเห็น ครั้งท่ี 2 มีการประเมินคุณภาพอากาศจากกิจกรรมของอากาศยาน โดยใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร

เพื่อคาดการณความเขมขนของฝุนละออง PM2.5 และ สารอินทรียระเหยงาย (VOCs) รายชนิดท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพ ดังนี้ 

- ฝุนละออง PM2.5 

• คาความเขมขนสูงสุดของฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง และ 1 ป เกิดขึ้นภายในสนามบิน มีคาเทากับ 

1.421 และ 0.315 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ตามลําดับ มีคาต่ํากวามาตรฐานฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศ

โดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบันท่ี 36 (พ.ศ. 2553) ซึ่งกําหนดไวจะตองไมเกิน 50 และ 25 

ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ตามลําดับ 

- สารอินทรียระเหยงาย (VOCs) ไดแก  

• อะครอลีน (Acrolein) มีคาความเขมขนสูงสดุ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เทากับ 0.969 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร เกิดขึ้นภายในสนามบิน 

เกินคาเฝาระวังสําหรับสารอินทรียระเหยงายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง ซึ่งกําหนดไวจะตองไมเกิน 0.55 ไมโครกรัม

ตอลูกบาศกเมตร 

• เบนซีน (Benzene) มีคาความเขมขนสูงสดุ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เทากับ 0.665 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร เกิดขึ้นภายในสนามบิน  

ไมเกินคาเฝาระวังสําหรับสารอินทรียระเหยงายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง ซึ่งกําหนดไวจะตองไมเกิน 7.6 ไมโครกรัม
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ตอลูกบาศกเมตร สวนคาความเขมขนสูงสุด เฉลี่ย 1 ป เทากับ 0.147 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร เกิดขึ้นภายในสนามบินไมเกิน

มาตรฐานคาสารอินทรียระเหยงายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ป ซึ่งกําหนดไวตองไมเกิน 1.7 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 

• 1,3 บิวทาไดอีน (1,3 Butadiene) มีคาความเขมขนสูงสุด เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เทากับ 0.668 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร เกิดขึ้น

ภายในสนามบิน ไมเกินคาเฝาระวังสําหรับสารอินทรียระเหยงายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง ซึ่งกําหนดไวจะตอง 

ไมเกิน 5.3 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร สวนคาความเขมขนสูงสุด เฉลี่ย 1 ป เทากับ 0.147 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร เกิดขึ้น

ภายในสนามบินไมเกินมาตรฐานคาสารอินทรียระเหยงายในบรรยากาศโดยท่ัวไปในเวลา 1 ป ซึ่งกําหนดไวตองไมเกิน 0.33 ไมโครกรัม 

ตอลูกบาศกเมตร 

5. การจัดการของเสีย  

การพัฒนาสนามบินทําใหมีปญหาขยะเกิดขึ้น ขอทราบวา 

มีการคัดแยก ขนสง และกําจัดอยางไร เนื่องจากปจจุบัน 

ในพ้ืนท่ีประสบปญหาเรื่องการจัดการขยะ 

โครงการกําหนดใหมีมาตรการดานการจัดการของเสีย (การจัดการขยะมลูฝอย) ดังนี้ 

• ขยะมูลฝอยท่ัวไปที่นํากลับมาใชใหมไดและไมสามารถนํากลับมาใชใหมได ใหดําเนินการดังนี้ 

- ตองเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและนํามาพักในอาคารพักขยะ  

- ขยะมูลฝอยที่สามารถนํากลับมาใชใหมได เชน ตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลางใหแยกจัดเก็บในภาชนะ ท่ีมีหลังคาปกคลุม  

และนําไปใชประโยชนทําปุยปลูกตนไม สวนท่ีเหลือใหนําไปฝงกลบหรือใหหนวยงานที่ไดรับอนุญาตใหกําจัดกากของเสียนําไปกําจัด 

อยางถูกหลักสุขาภิบาล สําหรับแอสฟลตจากการซอมทางว่ิงทางขับจะตองรวบรวมไปเก็บไวในที่ท่ี ทร. และ สกพอ./หรือผูบริหาร

จัดการโครงการหรือบํารุงรักษาโครงการ กําหนดใหเปนที่เก็บกองเทาน้ัน 

- ขยะมูลฝอยท่ีไมสามารถนํากลับมาใชใหมไดใหพักรอในภาชนะที่สามารถปองกันการรั่วไหลและฟุงกระจาย กอนสงไปดําเนินการ

กําจัดภายนอกพื้นที่สนามบินนานาชาติอูตะเภา อยางเครงครัดทุกวัน ไมใหตกคาง ไมเวนวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ โดยการ

ฝงกลบอยางถูกตองตามหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) หรือวิธีการอื่นท่ีเหมาะสม โดยผูที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงานราชการหรือ 

ตามกฎหมาย 

• ขยะมูลฝอยที่ยอยสลายได ไดแก เศษอาหาร จากรานอาหารตางๆ ภายในสนามบินนานาชาติอูตะเภา รวบรวมโดยนําถังใสเศษอาหารไปวาง

ใหบริการที่แหลงกําเนิดเพ่ือปองกันการทิ้งเศษอาหารปนมากับขยะมูลฝอยท่ัวไป และใหรานอาหารแยกเศษพลาสติก หลอด ตะเกียบ  

ฝาขวดน้ําและสิ่งเจือปนอื่นๆ ไปไวในถงขยะทั่วไปประเภทที่ไมสามารนํากลับมาใชใหมได เพื่อใหสามารถนําเศษอาหารไปใชเปนอาหารสัตวได 

ทั้งนี้จะตองนําออกจากสนามบินนานาชาติอูตะเภา ทุกวันไมใหตกคาง 

• ขยะมูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาลในสนามบินนานาชาติอูตะเภา เม่ือรวบรวมมาแลวใหเก็บไวภายในตูพักรอการกําจัดที่สามารถ
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ตารางที่ 4.6-57 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของกลุมประชาชนในพื้นท่ี NEF 30 - 40 และ NEF ≥ 40 จากการประชุมกลุม/สนทนากลุม 

ประเด็นความคิดเห็นและขอเสนอแนะ การดําเนินงานของโครงการ/มาตรการดานสิ่งแวดลอมของโครงการ 
ควบคุมอุณหภูมิไมใหเกิน 10 องศาเซลเซียสซึ่งสามารถพักรอไดไมเกิน 30 วัน และจะตองสงไปกําจัดภายนอกสนามบินนานาชาตอิูตะเภา 

ดวยการเผาในเตาเผาขยะติดเชื้อ หรือวิธีอื่นตามที่กฎหมายกําหนด โดยผูท่ีไดรับอนุญาตจากหนวยงานราชการหรือตามกฎหมายตอไป 

• ของเสียอันตรายที่เปนของแข็งและของเหลวตองทําการแยกเก็บพักรอ โดยเก็บไวในพ้ืนท่ีเฉพาะไมปะปนกับขยะมูลฝอยประเภทอื่น 

ภาชนะที่เก็บของเสียอันตรายตองสามารถปองกันการรั่วไหลและฟุงกระจาย โดยสามารถพักรอไดไมเกิน 90 วัน (ตามท่ีกฎหมายฯ 

กําหนด) และสงไปบําบัด กําจัด หรือรีไซเคิลใหถูกตองตามหลกัวิชาการ โดยผูที่ไดรับอนุญาตประกอบกิจการบําบัด กําจัด หรือรีไซเคลิ

ของเสียอันตรายจากหนวยงานราชการ 

• ลดปริมาณการนําขยะมูลฝอยไปกําจัดใหนอยท่ีสุด โดยใชประโยชนจากขยะมูลฝอยทั่วไปใหมากท่ีสุด และลดความชืน้ของขยะมูลฝอย

หลังการคัดแยกลง 

• จัดทําแผนและศึกษาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในสนามบินนานาชาติอูตะเภา และการสงไปกําจัด

ภายนอกใหสอดคลองเหมาะสมกับปริมาณและคุณสมบัติของขยะมูลฝอยทั่วไปและของเสยีอันตรายที่จะเพ่ิมขึ้นในอนาคต 

• ตรวจสอบภาชนะรองรบัขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายใหอยูในสภาพดีไมใหเกิดการหกหลน รั่วไหล หรือฟุงกระจายของขยะมูลฝอย

และของเสียอันตรายระหวางการขนสง 

• จัดหาพาหนะเก็บขนขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายใหเหมาะสม มีจํานวนเพียงพอตอปริมาณขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เกิดขึ้น 

โดยตองดูแลบํารุงรักษาพาหนะเก็บขนขยะมูลฝอยทั้งหมดใหอยูในสภาพด ีสามารถใชงานไดดแีละตอเน่ืองตลอดเวลา ทั้งนี้ กรณีเกิดเหตุ

ฉุกเฉินจะตองมีพาหนะทดแทนท่ีสามารถปฏิบัติงานแทนพาหนะคนัท่ีเสียหายไดทันที 

• น้ําเสียและน้ําชะขยะที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการขนถายและคัดแยกขยะมูลฝอยตองรวบรวมเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียเบ้ืองตนในสถานีขน

ถายขยะมูลฝอย โดยตองบําบัดใหมีคุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานนํ้าท้ิงของสนามบินนานาชาติอูตะเภา กอนเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย

สวนกลาง 

• พ้ืนที่พักขยะมูลฝอยในอาคารพักขยะ และเครื่องจักรที่ใชในการคัดแยกขยะมูลฝอยทั่วไป ควรมีการทําความสะอาดอยางสม่ําเสมอ  

เพื่อลดปญหากลิ่นรบกวนตอชุมชนท่ีอยูใกลเคยีง 

• พ้ืนที่คลังวัสดุรีไซเคลิควรมีการทําความสะอาดพ้ืนอยางสม่ําเสมอ และไมควรพักรอวัสดุรีไซเคิลไวนานเกินไปเพ่ือลดปญหาการเกิด

อัคคภีัยและกลิ่นรบกวน รวมทั้งปญหาสัตวกัดแทะและแมลง 

• ตองบํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณท่ีใชในการคดัแยกขยะมูลฝอย ใหอยูในสภาพดีพรอมใชงานไดตอเน่ืองอยูตลอดเวลา 

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 4-253 
 

ตารางที่ 4.6-57 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของกลุมประชาชนในพื้นท่ี NEF 30 - 40 และ NEF ≥ 40 จากการประชุมกลุม/สนทนากลุม 

ประเด็นความคิดเห็นและขอเสนอแนะ การดําเนินงานของโครงการ/มาตรการดานสิ่งแวดลอมของโครงการ 

• การนําขยะมูลฝอยทั่วไป ขยะติดเชื้อ และของเสียอันตรายประเภทตางๆ ออกไปกําจัดภายนอกสนามบินนานาชาติอูตะเภา ตองมี

เอกสารใบกํากับการขนสงของเสีย (Manifest) ทุกครั้งและพาหนะที่ดําเนินการขนสงตองปดคลุมผาใบหรือปองกันการรั่วไหล ตกหลน

ของขยะมูลฝอย และของเสียอันตรายตลอดเสนทางการขนสง และปฏิบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด 

• จัดหาผูรับจางบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในสนามบินนานาชาติอูตะเภา ที่มีความสามารถในการบริหารจัดการไดมาตรฐาน  

มีศกัยภาพ และจัดหาพ้ืนที่สําหรับรองรับการกําจัดของเสียไดอยางเพียงพอตลอดระยะเวลาการดําเนินงาน และตองไดรับอนุญาตจาก

หนวยงานรัฐ 

• คัดเลือกผูที่รับจางกําจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อสนามบินนานาชาติอูตะเภา ที่มีการดําเนินการติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลองเตาเผา

ขยะมูลฝอยติดเชื้อที่ไดตามมาตรฐานฯ และไดรับอนุญาตจากหนวยงานรัฐ ตามที่กฎหมายกําหนด เปนประจําทุกป 

• สุมตรวจสอบผูรับกําจัดขยะมูลฝอย ขยะติดเชื้อ และของเสยีอันตราย รวมทั้งผูรับจางรายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

ภายในสนามบินนานาชาติอูตะเภา อยางนอยปละ 2 ครั้ง และสํารวจสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยสํารอง (ท้ัง 3 ประเภท) อยางนอยปละ  

1 ครั้ง เพื่อประเมินความสามารถและประสิทธิภาพการดําเนินงานของผูรับกําจัดขยะมูลฝอย และตรวจสอบการดําเนินงานวาถูกตอง

ตามหลักวิชาการหรือไม หากตรวจพบวาดําเนินการไมถูกตองหรือไมปฏิบัติตามสัญญาจางฯ ทร. และ สกพอ./หรือผูบริหารจัดการ

โครงการหรือบํารุงรักษาโครงการ มีสิทธิยกเลิกสัญญา และพิจารณาเปลี่ยนผูรับกําจัดขยะมูลฝอย ขยะติดเชื้อ และของเสียอันตราย 

ใหเปนรายอื่นตามความเหมาะสมตอไป 

6. การคมนาคมขนสง  

เสนอใหรถของโครงการท่ีเขามาวิ่งควรมีชื่อโครงการ เบอร

โทรศัพท และชองทางรองเรียนติดขางรถชัดเจน เน่ืองจาก

อาจมีหลายงานท่ีกอสรางพรอมกันในพื้นท่ี  

• ยานพาหนะและรถบรรทุกจะตองติดปายสัญลักษณและชื่อโครงการเพ่ือใหทราบวาเปนรถขนสงวัสดุกอสรางสําหรับกอสรางโครงการ

พรอมท้ังระบุหมายเลขโทรศัพทตดิตอ ลําดับของรถ ชื่อบริษัทรับจาง ในตําแหนงที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน เพื่อใหประชาชนสามารถ

ตรวจสอบและรองเรียนไดเม่ือเกิดปญหาตางๆ รวมท้ังใหมีการติดตั้ง GPS เพ่ือใชในการติดตามรถขนสงวัสดุกอสราง 

 เสนอใหมีการติดตั้ง GPS เพ่ือควบคุมความเร็วของรถบรรทุก

ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนดอยางเครงครัด เพื่อลด

อุบัติเหตุ 

ในระยะกอสราง เสนอใหจัดทําปายแสดงเสนทางการขนสง 

เพื่อใหประชาชนรับทราบและหลีกเลี่ยงเสนทางการขนสง 
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ 

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 4-254 
 

ตารางที่ 4.6-57 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของกลุมประชาชนในพื้นท่ี NEF 30 - 40 และ NEF ≥ 40 จากการประชุมกลุม/สนทนากลุม 

ประเด็นความคิดเห็นและขอเสนอแนะ การดําเนินงานของโครงการ/มาตรการดานสิ่งแวดลอมของโครงการ 

เสนอใหมีมาตรการฯ ใหผูรับเหมารับผิดชอบตอความ

เสียหายที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการ เชน ถนนชํารุด 

อุบัติเหตุ เปนตน 

• กรณีที่การขนสงวัสดุกอสรางของโครงการทําใหถนนปจจุบันเสียหาย ใหผูรับเหมาในกํากับของ ทร. และ สกพอ./หรือผูบริหารจัดการ

โครงการหรือบํารุงรักษาโครงการ  ประสานงานกับหนวยงานผูรับผิดชอบ เพ่ือซอมแซมและแกไขทันที 

• ใหผูรับเหมากอสรางควบคุมน้ําหนักบรรทุกของรถที่ใชในการขนสงวัสดุกอสราง ใหมีน้ําหนักบรรทุกไมเกินตามที่กฎหมายกําหนด  

รวมท้ังควบคุมผูขับขี่ใหใชความเร็วต่ํา โดยใชความเร็วไมเกิน 60 กิโลเมตรตอชั่วโมง สําหรับรถบรรทุกน้ําหนักมากกวา 1,200 กิโลกรัม 

และใชความเร็วไมเกิน 45 กิโลเมตรตอชั่วโมง สําหรับรถบรรทุกที่ใชลากจูง รถพวง โดยในพื้นท่ีกอสรางใหใชความเร็วไมเกิน  

30 กิโลเมตรตอชั่วโมง 

เสนอใหมีมาตรการซอมบํารุงถนนหากมีการชํารุดเสียหาย

จากการขนสงของโครงการ ใหมีสภาพเหมือนเดิม 

โครงการใชวัสดุมาจากแหลงใด ใชเสนทางใดในการขนสง 

เสนอใหหลีกเลี่ยงการขนสงผานชุมชน วัด โรงเรียน และ

เสนทางท่ีการจราจรติดขัด 

• ใหผูรับเหมากอสรางจัดทําแผนการขนสงและลําเลียงวัสดุ อุปกรณ คนงาน บุคลากรที่เกี่ยวของกับการกอสราง เสนอตอ  ทร. และ สกพอ./ 

หรือผูบริหารจัดการโครงการหรือบํารุงรักษาโครงการ  กอนเริ่มการขนสง โดยกําหนดเปนเงื่อนไขแนบทายสัญญาจาง 

• ใหผูรับเหมากอสรางจัดทําบันทึกการขนสงวัสดุและแรงงานในแตละเท่ียวโดยระบุเสนทางการขนสง จุดเริ่มตนและปลายทาง รวมท้ัง 

บันทึกปริมาณและสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจราจรที่เกิดขึ้น บริเวณพื้นท่ีภายในสนามบินนานาชาตอิูตะเภา เพ่ือนําขอมูลมาปรับปรุงแกไข 

และเปนการเฝาระวัง 

• ติดต้ังปายจราจรชั่วคราวในบริเวณจุดกลับรถบรรทุกที่อาจทําใหการจราจรติดขัดและไมปลอดภัยติดตั้งปาย ขอความ และสญัญาณเตือน

ชั่วคราว (ไฟกระพริบ) ในการทํางานกอสรางตางๆ ที่มีความชัดเจน ตามพระราชบัญญัตจิราจรทางบก พ.ศ. 2522 หรือประกาศ 

ฉบับลาสุด ในบริเวณท่ีอาจมีปญหาการจราจรและอุบัติเหตุ เชน บริเวณทางเขา-ออกพื้นที่กอสราง บริเวณพ้ืนท่ีกอสรางโดยปายตางๆ 

ตองสามารถมองเห็นไดชัดเจนทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน 

• หลีกเลี่ยงขนสงวัสดุกอสรางในชวงเวลาเรงดวนเชา (06:00-09:00 น.) และชวงเวลาเรงดวนเย็น (16:00-20:00 น.) หรือตามที่กฎหมาย

กําหนด 

• ใหผูรับเหมากอสรางควบคุมน้ําหนักบรรทุกของรถท่ีใชในการขนสงวัสดุกอสราง ใหมีน้ําหนักบรรทุกไมเกินตามท่ีกฎหมายกําหนด รวมท้ัง

ควบคุมผูขับขี่ใหใชความเร็วตํ่า โดยใชความเร็วไมเกิน 60 กิโลเมตรตอชั่วโมง สําหรับรถบรรทุกนํ้าหนักมากกวา 1,200 กิโลกรัม และใช

ความเร็วไมเกิน 45 กิโลเมตรตอชั่วโมง สําหรับรถบรรทุกที่ใชลากจูง รถพวง โดยในพ้ืนที่กอสรางใหใชความเร็วไมเกิน 30 กิโลเมตรตอชั่วโมง 

• เลือกใชเสนทางการขนสงวัสดุอุปกรณและคนงานท่ีไมกอใหเกิดการกีดขวางเสนทางหลักในการเดินทางเขา-ออกพื้นท่ีสนามบินนานาชาติ 

อูตะเภา ของผูใชบริการและประชาชนท่ีอยูโดยรอบโดยใหหลีกเลี่ยงเสนทางท่ีมีการจราจรหนาแนน และกําหนดใหใชทางหลวงหมายเลข 3 

ดานทิศเหนือของสนามบินนานาชาติอูตะเภา เปนเสนทางขนสงหลกัในชวงกอสรางไมวาจะนําวัสดุมาจากแหลงใดก็ตาม 

เสนอใหโครงการพิจารณามาตรการเรื่องการหลีกเลี่ยง

ชวงเวลาเรงดวน บริเวณสัตหีบ กม.10 แยกถนน 331  

จะเปนเขตชุมชนใหญและมีปริมาณรถหนาแนน   

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 4-255 
 

ตารางที่ 4.6-57 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของกลุมประชาชนในพื้นท่ี NEF 30 - 40 และ NEF ≥ 40 จากการประชุมกลุม/สนทนากลุม 

ประเด็นความคิดเห็นและขอเสนอแนะ การดําเนินงานของโครงการ/มาตรการดานสิ่งแวดลอมของโครงการ 

หนวยงานใดเปนผูรับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบ

ผูรับเหมาในการปฏิบัติตามมาตรการดานการคมนาคม

ขนสง วาทําไดจริงหรือไม และควรมีบทลงโทษที่จริงจัง 

• ใหผูรับเหมากอสรางจัดทําแผนการขนสงและลําเลียงวัสดุ อุปกรณ คนงาน บุคลากรที่เกี่ยวของกับการกอสราง เสนอตอ  ทร. และ สกพอ./

หรือผูบริหารจัดการโครงการหรือบํารุงรักษาโครงการ  กอนเริ่มการขนสง โดยกําหนดเปนเงื่อนไขแนบทายสัญญาจาง 

• ใหผูรับเหมากอสรางจัดทําบันทึกการขนสงวัสดุและแรงงานในแตละเที่ยวโดยระบุเสนทางการขนสง จุดเริ่มตนและปลายทาง รวมท้ัง

บันทึกปริมาณและสาเหตกุารเกิดอุบัตเิหตุจราจรที่เกิดขึ้น บริเวณพ้ืนท่ีภายในสนามบินนานาชาติอูตะเภา เพ่ือนําขอมูลมาปรับปรุงแกไข

และเปนการเฝาระวัง 

7. เศรษฐกจิ-สังคม  

เสนอใหมีชวงทางรับเรื่องรองเรียนที่ประชาชนเขาถึงได

สะดวก และมีการแกไขอยางจริงจัง 
• ประชาสัมพันธขาวสารการดําเนินงานโครงการ แผนและกิจกรรมการกอสราง เสนทางการขนสงวัสดุกอสราง ตลอดจนชองทางการ

รองเรียน ใหผูที่อาศัยอยูในบริเวณใกลเคยีงและผูใชเสนทางไดรับทราบผานชองทางตางๆ เปนระยะๆ เชน เว็บไซตประชาสัมพันธของ

สนามบินนานาชาติอูตะเภา เว็บไซต สื่อออนไลน เปนตน 

• จัดใหมีชองทางรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากการกอสรางโครงการ ณ สํานักงานควบคุมการกอสราง หรือบริเวณ

สนามบินนานาชาติอูตะเภา เพ่ือรับทราบปญหาและผลกระทบตางๆ และเรงดําเนินการแกไข 

• กรณีไดรับเรื่องรองเรียนผลกระทบจากการกอสราง ใหนําขอรองเรียนดังกลาวมาพิจารณาหาแนวทางแกไขตามมาตรการปองกันและ

แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่กําหนดไวโดยเร็ว 

• ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมดานการคมนาคมขนสงในระยะกอสราง 

• ทร. และ สกพอ./หรือผูบริหารจัดการโครงการหรือบํารุงรักษาโครงการ ตองประชาสัมพันธและแจงผลการตรวจวัดระดับเสียงให

ประชาชนทราบอยางตอเนี่อง 

• ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมดานเสียง ในระยะดําเนินการ  

• ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมดานคมนาคม ในระยะดําเนินการ  

• พิจารณารับคนในพื้นที่ชุมชนโดยรอบสนามบินนานาชาติอูตะเภา ที่มีคุณสมบัติสอดคลองกับตําแหนงงานท่ีเหมาะสมเขาทํางานเปน

อันดับแรก 

ตําแหนงท่ีพักคนงานกอสรางอยูบริเวณใด เสนอใหอยูไกล

จากชุมชน เน่ืองจากเกรงจะทําใหชุมชนไดรับความ
• ใหผูรับเหมากอสรางคัดเลือกและสอบประวัติแรงงานท่ีจะเขามาทํางานกอสรางโครงการใหถูกตองตามกฎหมาย จัดทําทะเบียนประวัติ
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เดือดรอน เชน การทะเลาะวิวาท การพนัน ยาเสพติด และ

สัตวเลี้ยง 

คนงานกอสรางพรอมรูปถายไวที่สํานักงานของโครงการเม่ือเกิดปญหาหรือขอรองเรียน สามารถเรียกตรวจสอบไดทันที 

• กําหนดใหมีการจางแรงงานหรือสนับสนุนกิจการในทองถิ่น 

• จัดหาท่ีพักคนงานกอสรางใหเหมาะสม และเปนสดัสวนที่ชัดเจน พรอมทั้งกําหนดมาตรการควบคุมดแูลในพื้นที่กอสรางและที่พักคนงาน 

เพื่อไมใหคนงานกอปญหาและสรางความเดือดรอนรําคาญ เชน หามเลนการพนัน หามเสพยาเสพติด หามสงเสียงดังรบกวน เปนตน โดย

มีบทลงโทษอยางเครงครัด 

• จัดใหมีเวรยามดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยในบริเวณพ้ืนท่ีกอสรางหรือบริเวณท่ีพักคนงานตลอดเวลา และใหหัวหนาคนงานทําหนาท่ี

ควบคุมและสอดสองดูแลความประพฤติของคนงานกอสรางเพ่ือชวยบรรเทาความกังวลของประชาชนในเรื่องของความปลอดภัย เชน 

ปญหาอาชญากรรม ปญหาการลักทรัพย เปนตน 

การยายเขามาของคนตางถิ่น มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

พัฒนาชุมชนเปนเมืองมากขึ้น สงผลตอปญหาการใช

สาธารณูปโภคซึ่งอาจไมทันกับการพัฒนาและเกิดความ 

ขาดแคลนได 

เม่ือมีการพัฒนาโครงการเศรษฐกิจจะดีขึ้น ความเจริญจะเขา

มาในพื้นที่ มีท้ังขอดีและขอเสีย ดังนั้น การประสานและให

ความรวมมือกับหนวยงานทองถิ่นจะเปนประโยชนตอทุก

ภาคสวน 

• ประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน เชน การสงเสริมอาชีพดานเกษตรกรรม และเพาะเลี้ยง

สัตวน้ําชายฝง (ธนาคารปู) การพัฒนาชุมชน การสงเสริมสขุภาพ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาแหลงทองเท่ียวและอนุรักษ

สิ่งแวดลอม เปนตน 

• มีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบโดยใหชุมชนมีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบดวย 
เสนอใหพิจารณาสรางงาน สงเสริมคุณภาพชีวิต และความ

เขมแข็งใหกับคนในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบกอน 

เสนอใหมีมาตรการลดผลกระทบตอคุณภาพชีวิต/จิตใจ

ของประชาชนท่ีตองโยกยายถิ่นฐาน 

เสนอใหโครงการคํานึงถึงผูท่ีจะไดรับผลกระทบเปนอันดับ

แรก พรอมมีแนวทางการแกไขที่เหมาะสม 

ประชาชนตองการใหมีการจัดตั้งกองทุนดูแลผูไดรับ

ผลกระทบ ใหเรียบรอยกอนเริ่มดําเนินการกอสราง

โครงการ 

• จัดตั้งกองทุนดูแลผลกระทบจากสนามบินนานาชาติอูตะเภา เพ่ือบรรเทาผลกระทบที่ประชาชนอาจไดรับจากการดําเนินงาน 

ของสนามบินนานาชาติอูตะเภา เพ่ือบรรเทาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสาธารณสุขในภาพรวม  

 
เสนอใหจัดตั้งกองทุนพัฒนาสนามบินและชุมชนโดยรอบ

ตั้งแตเริ่มแรก โครงการมีแนวทางการบริหารจัดการกองทุน
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อยางเปนรูปธรรมอยางไร ควรใสองคประกอบใหชัดเจน 

และมีประโยชนตอชุมชนอยางแทจริง 

การต้ังกองทุนชดเชย ตั้งเมื่อไร กองทุนวงเงินเทาไร ใคร

เปนผูบริหารกองทุน จะพิจารณาจายเงินเม่ือไร 

กระบวนการพิจารณเปนอยางไร  

เสนอใหโครงการสํารวจขอมูลสภาพปจจุบันของชุมชน  

และแจงขอมูลผลกระทบกับผูใหสัมภาษณทราบดวย 

- การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนครั้งท่ี 2 นี้ เปนขั้นตอนในกิจกรรมการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ประกอบดวยหลายกิจกรรม 

ทั้งการประชุมกลุม การสัมภาษณเชิงลกึ การสาํรวจความคิดเห็นของประชาชนดวยแบบสอบถาม ซึ่งตามระเบียบในขั้นตอนตามกฎหมาย

มีการกําหนดใหมีการแจงลวงหนาตามความเหมาะสม โดยไดดําเนินการประสานกับผูนําชุมชนเพ่ือแจงเรียนเชิญการเขารวมประชุม ทั้งนี้ 

เอกสารลวงหนาสามารถศึกษาไดจากเว็บไซตของโครงการ 

- โครงการไดจัดทําแบบสัมภาษณกึ่งโครงสรางที่มีขอคําถามปลายปดและปลายเปด ซึ่งใชในการสํารวจความคิดเห็นของโครงการ เพ่ือให

ผูใหขอมูลมีโอกาสแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มท่ี โดยผูสัมภาษณจะมีเอกสารประกอบการนําเสนอขอมูลโครงการ (Flip Chart) เพื่อใช

ในการอธิบายขอมูลกอนการสัมภาษณทุกครั้ง 

- ปจจุบันเว็บไซตของโครงการ http://www.ehia-utprw2.com/ จัดใหมีชองทางการตอบขอซักถามผาน อีเมลโครงการ  

ehia-utprw2@gmail.com และโทรศัพท 0-2763-2828 ตอ 4083,4086 

8. การโยกยายและการทดแทนทรัพยสิน  

การกําหนดการชดเชยในพื้นที่ท่ีไดรับผลกระทบ NEF 30 - 40 

และ NEF ≥ 40  มีกฎหมายรับรองหรือไม 

โครงการไดกําหนดมาตรการชดเชยทรัพยสิน ดังน้ี 

1) เงื่อนไขที่ตองดําเนินการชดเชย 

 ดําเนินการชดเชยผูไดรับผลกระทบดานเสียงจากการพัฒนาโครงการกอสรางทางว่ิงและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา โดย

พิจารณาระดับผลกระทบจากแผนที่เสนเทาระดับเสียงท่ีมีการคาดการณในป พ.ศ. 2591 และพิจารณาปปลูกสรางอาคาร โดยชดเชย

สิ่งปลูกสรางท่ีกอสรางถึงวันที่รายงาน EHIA ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ซึ่ง ทร. และ สกพอ. จะตอง

มีการเผยแพรขอมูลการกอสรางโครงการใหประชาชนรับทราบลวงหนา 

 ดําเนินการสํารวจ จัดทําฐานขอมูลและแผนการชดเชยผูที่ไดรับผลกระทบดานเสียงซึ่งเกิดจากการพัฒนาโครงการ โดยคณะทํางาน

สํารวจและพิจารณาคาชดเชยเยียวยา ใหแลวเสร็จกอนเปดใชทางว่ิงที่ 2 

เสนอใหพิจารณาจายคาชดเชยใหครอบคลุม NEF 30 - 40 

เน่ืองจากไดรบผลกระทบดานเสียงไมแตกตางจาก NEF ≥ 40  

เสนอใหมีการบวกคาเสียโอกาสสาํหรับผูท่ีไดรับคาชดเชย

และตองยายออกจากพื้นท่ีที่ตอไปจะมีความเจริญมากขึ้น 

เสนอใหรวมพื้นที่ผูไดรับผลกระทบในแนวสีน้ําเงิน  

(NEF 30 - 40) และสีแดง (NEF ≥ 40 ) ไวดวยกัน และ
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สรุปความตองการของชาวบานเปน 2 ทางเพ่ือใหเลือก

ระหวางเจรจาขอซื้อและปรับปรุงท่ีอยูอาศัย 

2) หลักเกณฑในการชดเชย 

กรณี NEF ≥ 40 

 ให สกพอ. เจรจาซื้อท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางท่ีกอสรางถึงวันท่ีรายงาน EHIA ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอม

แหงชาติ กรณีเจาของที่ดินพรอมสิง่ปลูกสรางไมประสงคจะขาย ตองสนับสนุนการปรับปรุงอาคารเพ่ือลดผลกระทบดานเสียง โดยให

รับเงินคาชดเชยไปปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสรางเอง 

กรณี NEF 30 - 40 

 ให สกพอ. สนับสนุนการปรับปรุงอาคารเพ่ือลดผลกระทบดานเสียง โดยใหรับเงินคาชดเชยไปปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสรางเอง 

สําหรับอาคารที่กอสรางถึงวันที่วันท่ีรายงาน EHIA ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
 

ประชาชนไมตองการยายออกจากพื้นที่ NEF ≥ 40   

จะไดรับคาชดเชยหรือไม และมีวิธีเพื่อใหอยูในพื้นที่ได

หรือไม 

เสนอใหจายคาชดเชยในราคาที่เปนธรรม เพราะคาชดเชยที่

ไดรับอาจจะไมสามารถซื้อที่อื่นได เนื่องจากราคาแพงกวา 

ที่จะไดรับ  

กรณีบานไมมีใบอนุญาตกอสรางและเลขท่ีบาน และปลูกใน

ที่ดินที่เปน สปก. ภบท. 5 และอื่นๆ จะไดรับคาชดเชยอยางไร 

กรณีที่ไมรับคาชดเชยในชวงแรก แตเม่ือผานไปไมสามารถ

อยูได จะสามารถขอรับคาชดเชยไดหรือไม 

มีรายละเอียดการชดเชยทรัพยสินหรือดูแลผูไดรับ

ผลกระทบเรื่องเสียงอยางไร และหนวยงานใดเปน

ผูรับผิดชอบดําเนินการ 

เสนเสียงในพื้นท่ี NEF ≥ 40 หากเปนพ้ืนท่ีที่ไมมีสิ่งปลูกสราง

จะไดรับคาชดเชยหรือไม แลวในอนาคตจะขายใหใครได  

กรณีที่ตองปรับปรุงที่พักอาศัย มีแนวทางการดําเนินการ

อยางไร ใครเปนผูตรวจสอบวาทําจริงหรือไม เสนอใหมีการ

ชดเชยเพ่ิมเติมกรณีวัสดุเสื่อมสภาพ 

เสนอใหโครงการพิจารณามาตรการในการชดเชย ทั้งเรื่อง

ปปลูกสราง และเรื่องการประเมินราคาคาชดเชย 
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กรณีที่วัด หรือโรงเรียน ไมสามารถยายได เสนอใหติดแอร 

ติดแผนกรองเสียงและจายคาไฟใหดวย เพ่ือแกไขปญหา

พ้ืนที่ท่ีอยูในแนวเสนเสียงไดหรือไม 

สกพอ. สนับสนุนในการปองกันเสียงแกสถานที่ซึ่งตองการความเงียบเปนพิเศษ เชน โรงเรียน โรงพยาบาล ศาสนสถาน เปนตน สําหรับ

อาคารท่ีกอสรางถึงวันท่ีรายงาน EHIA ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

การยายที่ตั้งศาสนสถาน สถานศกึษา และสถานพยาบาล 

ตองใชงบประมาณดําเนินการสูง ใครจะเปนผูรับผิดชอบ 

คาดําเนินการ 

การยายที่ตั้งศาสนสถาน สถานศกึษา และสถานพยาบาล 

อาจสงผลกระทบตอการเดินทางของคนในชุมชน 

กรณีวัด/โรงเรียนถาเกิดผลกระทบมากก็จําเปนตองยายออก 

แตตองหาท่ีสรางใหใหมใหเหมาะสมและมีพื้นท่ีเพียงพอ 

โครงการจะเริ่มชดเชยเมื่อไร และตองยายออกเมื่อไร 

หลังจากที่โครงการซื้อแลว ขอใหแจงลวงหนาอยางนอย 1 ป 

รายละเอียดการชดเชยตาง ๆ ตองมีการศึกษาในรายละเอียดเพ่ือยืนยันในขั้นตอนตอไป โดย ทร. และ สกพอ./หรือผูบริหารจัดการโครงการ

หรือบํารุงรักษาโครงการ จะตองมีการแจงใหประชาชนรับทราบลวงหนา 

การชดเชยสําหรับผูไดรับผลกระทบฯ และหนวยรับ

รองเรียนตั้งอยูที่ไหน เบอรโทร ควรระบุใหชัดเจน และ

หนวยงานใดเปนผูติดตามตรวจสอบมาตรการฯ และ

รับผิดชอบหากมาตรการที่กําหนดไมเปนไปตามที่กําหนด 

• ประชาสัมพันธขาวสารการดําเนินงานโครงการ แผนและกิจกรรมการกอสราง เสนทางการขนสงวัสดุกอสราง ตลอดจนชองทางการ

รองเรียน ใหผูที่อาศัยอยูในบริเวณใกลเคยีงและผูใชเสนทางไดรับทราบผานชองทางตางๆ เปนระยะๆ เชน เว็บไซตประชาสัมพันธ 

ของสนามบินนานาชาติอูตะเภา เว็บไซต สื่อออนไลน เปนตน 

• จัดใหมีชองทางรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากการกอสรางโครงการณ สํานักงานควบคุมการกอสราง หรือบริเวณสนามบิน

นานาชาติอูตะเภา เพ่ือรับทราบปญหาและผลกระทบตางๆ และเรงดําเนินการแกไข 

• กรณีไดรับเรื่องรองเรียนผลกระทบจากการกอสราง ใหนําขอรองเรียนดังกลาวมาพิจารณาหาแนวทางแกไขตามมาตรการปองกันและ

แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่กําหนดไวโดยเร็ว 

9. การสาธารณสุข (สุขภาพ)  

เสนอใหมีมาตรการดานสขุภาพใหสอดคลองกับผลกระทบ 

ที่จะเกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการ 

โครงการไดกําหนดมาตรการฯ ไวใหสอดคลองกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการแลว 

เสนอใหโครงการดําเนินการเฝาระวังสมรรถภาพการไดยิน

ของคนในชุมชนที่ไดรับผลกระทบเรื่องเสียง 

มลพิษทางเสียง  

• ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมดานเสียง และดานสภาพเศรษฐกิจและสังคม ในระยะดําเนินการ 
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• มีการเฝาระวังตรวจวัดระดับเสียงอยางตอเนื่อง 

• จัดตั้งกองทุนดูแลผลกระทบจากสนามบินนานาชาตอิูตะเภา เพ่ือบรรเทา ผลกระทบที่ประชาชนอาจไดรับจากการดาํเนินงานของสนามบิน

นานาชาติอูตะเภา เพ่ือบรรเทาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสาธารณสุขในภาพรวม  

• ประสานและรวมมือกับหนวยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่เพ่ือวางแผนการดําเนินงานดานการเฝาระวังสมรรถภาพการไดยินของประชาชน 

ที่ไดรับผลกระทบเรื่องเสียงจากการดําเนินงานของสนามบินนานาชาติอูตะเภา 

• สงเสริมและสนับสนุนศักยภาพในการเฝาระวังมลพิษทางเสียงของหนวยงานและกลุมอาสาสมัครทางดานสาธารณสุข 

• เปดชองทางรองเรียน เชน เว็บไซตประชาสัมพันธของสนามบินนานาชาติอูตะเภา เว็บไซตของ ทร. และ สกพอ./หรือผูบริหารจัดการ

โครงการหรือบํารุงรักษาโครงการ สื่อออนไลน เปนตน 

เสนอให EEC สงเสริมระบบบริการดานการสาธารณสุข 

และเพ่ิมจํานวนบุคลากรทางการแพทย และสนับสนุน

งบประมาณในพื้นท่ี เพื่อรองรับการพัฒนาตางๆ ที่จะ

เกิดขึ้น 

ความพรอมและความเพียงพอของระบบบริการสุขภาพรวมบุคลากรและเวชภัณฑ  

• กําหนดให ทร. และ สกพอ./หรือผูบริหารจัดการโครงการหรือบํารุงรักษาโครงการ ประสานกับหนวยงานสาธารณสุขในพื้นท่ี เพื่อ 

วางแผนการดําเนินงานและการปองกันแกไขดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพในพ้ืนท่ีกอสรางโครงการ และที่พักอาศัยของคนงานกอสราง 

• กําหนดให ทร. และ สกพอ./หรือผูบริหารจัดการโครงการหรือบํารุงรักษาโครงการ จัดหาหรือระบุสถานพยาบาลหรือระบบบริการ

สาธารณสุขใหกับบริษัทรับเหมาเขาใชบริการ โดยตองไมเปนภาระกับสถานพยาบาลหลักที่ประชาชนในพื้นท่ีใช 

• ให ทร. และ สกพอ./หรือผูบริหารจัดการโครงการหรือบํารุงรักษาโครงการ จัดชองทางใหหนวยงานสาธารณสุขในพื้นท่ีสามารถติดตอได 

รวมท้ังสนับสนุนหนวยงานสาธารณสุขในพื้นท่ีในดานความพรอมของสถานบริการสุขภาพ และศักยภาพของบุคลากร 

• จัดทําบัญชีรายชื่อสถานบริการสุขภาพ/หนวยงานสาธารณสขุใกลเคยีงพ้ืนที่โครงการ พรอมชื่อผูประสานงานติดตอ และหมายเลข

โทรศัพท สําหรับเปนขอมูลในการประสานแจงรายละเอียดกิจกรรม 

• จัดทําสื่อ และประชาสัมพันธชองทางการติดตอประสานงานกับ  ทร. และ สกพอ./หรือผูบริหารจัดการโครงการหรือบํารุงรักษาโครงการ  

เพื่อสงใหหนวยงานสาธารณสุขรับทราบขอมูล บันทึกรายละเอียดกิจกรรมเกี่ยวกับการสนับสนุนหนวยงานสาธารณสุข 

• เปดชองทางรองเรียน เชน เว็บไซตประชาสัมพันธของสนามบินนานาชาติอูตะเภา เว็บไซตของ ทร. และ สกพอ./หรือผูบริหารจัดการ

โครงการหรือบํารุงรักษาโครงการ และสื่อออนไลน เปนตน 

ระยะดําเนินการ 

• ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมดานการคมนาคมขนสง ดานเสียงและความสั่นสะเทือน ดานคุณภาพอากาศ 
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ 

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 4-261 
 

ตารางที่ 4.6-57 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของกลุมประชาชนในพื้นท่ี NEF 30 - 40 และ NEF ≥ 40 จากการประชุมกลุม/สนทนากลุม 

ประเด็นความคิดเห็นและขอเสนอแนะ การดําเนินงานของโครงการ/มาตรการดานสิ่งแวดลอมของโครงการ 

ดานการจัดการของเสีย ดานเศรษฐกิจและสังคม และดานความปลอดภัยสาธารณะ 

• จัดตั้งกองทุนดูแลผลกระทบจากสนามบินนานาชาติอูตะเภา เพ่ือบรรเทาผลกระทบที่ประชาชนอาจไดรับจากการดําเนินงาน 

ของสนามบินนานาชาติอูตะเภา เพ่ือบรรเทาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสาธารณสุขในภาพรวม 

10. การมีสวนรวมและประชาสัมพันธ  

เสนอใหมีการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการประเมินราคาซื้อขาย

และชดเชยอีกครั้ง กอนเริ่มทําการซ้ือขาย 

รับทราบขอเสนอแนะ ซึ่งเปนขั้นตอนการเจรจาจายคาชดเชยตอไป 

เสนอใหโครงการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆ  

ผานผูนํา เชน นายอําเภอ กํานัน ผูใหญบาน ส.อบต.  

เพื่อประสานลูกบานตอไป 

• ประชาสัมพันธขาวสารการดําเนินงานโครงการ แผนและกิจกรรมการกอสราง ตลอดจนชองทางการรองเรียนใหผูที่อาศัยอยูในบริเวณ

ใกลเคียงและผูใชเสนทางไดรับทราบผานชองทางตางๆ เปนระยะๆ เชน เว็บบอรดประชาสัมพันธของสนามบินนานาชาติอูตะเภา 

สื่อออนไลน เปนตน 

• ประชาสัมพันธแผนที่เสนเทาระดับเสียงที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีใหชุมชนรับทราบ อยางนอย 3 ชองทาง เชน เว็บไซต เปนตน 

• เปดชองทางรองเรียน เชน เว็บไซตประชาสัมพันธของสนามบินนานาชาติอูตะเภา เว็บไซตของ  ทร. และ สกพอ./หรือผูบริหารจัดการ

โครงการหรือบํารุงรักษาโครงการ สื่อออนไลน เปนตน 

• ประชาสัมพันธขาวสารการดําเนินงานโครงการ แผนและกิจกรรมการกอสราง เสนทางการขนสงวัสดุกอสรางใหประชาชนทราบลวงหนา

อยางท่ัวถึง เพ่ือใหผูสัญจรสามารถหลีกเลี่ยงการใชเสนทางดังกลาวหรือหลีกเลี่ยงการเดนิทางในชวงเวลาดังกลาวได 

• ประชาสัมพันธใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของและประชาชนรับทราบการปดซอมทางว่ิงและมาตรการลดผลกระทบผานชองทางตางๆ เชน เว็บบอรด 

ประชาสัมพันธของสนามบินนานาชาติอูตะเภา สื่อออนไลน กิจกรรมมวลชนสัมพันธ เปนตน 

• ประสานงานกับสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี  และหนวยงานท่ีเก่ียวของ

ที่อยูใกลเคียงเพ่ือสงแผนท่ีเสนเทาระดับเสียงนําไปพิจารณาผนวกรวมแผนที่ดังกลาวในผังเมืองรวมเพื่อควบคุมการใชท่ีดินและการ

กอสรางอาคารโดยรอบสนามบินนานาชาติอูตะเภา ใหเหมาะสม และสอดคลองกับกิจกรรมของสนามบินนานาชาติอูตะเภา เขตความปลอดภัย 

ในการเดินอากาศ และพื้นท่ีที่ไดรับผลกระทบจากการพัฒนาสนามบินนานาชาตอิูตะเภา 

• ประสานงานกับหนวยงานทองถิ่นในการบังคับใชพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร ควบคูกับพระราชบัญญัติผังเมืองเฉพาะพ้ืนท่ีโดยรอบ

สนามบินนานาชาติอูตะเภา ในการอนุญาตกอสรางสิ่งปลูกสรางใหม 

• ประสานงานและสนับสนุนขอมูลใหหนวยงานทองถิ่น เพื่อประกาศและแจงใหประชาชนทราบแนวเขตปลอดภัยการเดนิอากาศ และ

เสนอใหโครงการประชาสัมพันธถึงปญหาที่คนในพื้นท่ีจะ

ไดรับผลกระทบอยางทั่วถึง 

เสนอใหสื่อสารใหประชาชนทราบทันทีเม่ือเกิดเหตุการณ/

เหตุฉุกเฉิน ผานชองทางตางๆ 

เสนอใหแจงประชาชนใหรับทราบขอมูลแผนการกอสราง

วาอยูในระยะใด และแตละระยะใชเวลานานเทาใด 

โครงการควรแจงขาวสาร ความคืบหนาใหประชาชนทราบ

อยางตอเน่ือง สม่ําเสมอ 

Draft Version
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ 

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 4-262 
 

ตารางที่ 4.6-57 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของกลุมประชาชนในพื้นท่ี NEF 30 - 40 และ NEF ≥ 40 จากการประชุมกลุม/สนทนากลุม 

ประเด็นความคิดเห็นและขอเสนอแนะ การดําเนินงานของโครงการ/มาตรการดานสิ่งแวดลอมของโครงการ 
บริเวณที่ไดรับผลกระทบดานเสยีงจากการพัฒนาโครงการ 

• จัดสงแผนที่เสนเทาระดบัเสียงที่ผานการพิจารณาแลวใหหนวยงานอนุมัติ อนุญาตในทองถิ่น เพื่อใชเปนแนวทางในการพิจารณาอนุมัติ

อนุญาตใหกอสรางอาคารในพื้นที่ประชาสัมพันธแผนท่ีเสนเทาระดับเสยีงที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี พรอมแสดงผลการ

ตรวจวัดเสียงจากสถานีตรวจวัดเสียงถาวร แบบปจจุบันทางเว็บไซต 

ในการจัดประชุมใหญครั้งถัดไป ขอเสนอใหโครงการจัดให

มีรถกระจายเสียงประชาสัมพันธเพ่ือประกาศแจงเชิญชวน

ผูเขารวมประชุมใหทั่วถึง 

สําหรับการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 โครงการจะจัดใหมีรถกระจายเสียงประชาสัมพันธเพ่ือประกาศแจงเชิญชวน

ผูเขารวมประชุมใหทั่วถึงตอไป 

เสนอใหมีชองทางรองเรียนสําหรับผูไดรับผลกระทบจาก

โครงการที่ประชาชนสามารถเขาถึงไดงาย และใครจะเปน

ผูรับผิดชอบดําเนินการรับเรื่อง และตอบสนองเรื่องรองเรียน 

• จัดใหมีชองทางรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากการกอสรางโครงการ ณ สํานักงานควบคุมการกอสราง หรือบริเวณ

สนามบินนานาชาติอูตะเภา เพ่ือรับทราบปญหาและผลกระทบตางๆ และเรงดําเนินการแกไข 

• กรณีไดรับเรื่องรองเรียนผลกระทบจากการกอสราง ใหนําขอรองเรียนดังกลาวมาพิจารณาหาแนวทางแกไขตามมาตรการปองกันและ

แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่กําหนดไวโดยเร็ว 

มีชองทางรับเรื่องรองเรียนตลอด 24 ชั่วโมง เกิดกรณีที่มีการรองเรียนจากชุมชนวาไดรับผลกระทบเรื่องเสียงจาก ใหใชขอมูลระดับเสียง

จากสถานีตรวจวัดเสียงถาวรท่ีเช่ือมโยงกับฐานขอมูลเที่ยวบินหรือ จากการตรวจวัดระดับเสียง ดวยเครื่องตรวจวัดระดับเสียงแบบ

เคลื่อนที่ (Mobile Unit)  จะพิจารณาใหมีการตรวจวัดระดับเสียงในหนวย NEF หรือ Ldn เพื่อตรวจสอบระดับผลกระทบเปนรายกรณีไป  

ทั้งน้ี หากไดรับผลกระทบจริง  

• ทร. และ สกพอ./หรือผูบริหารจัดการโครงการหรือบํารุงรักษาโครงการ จะดําเนินการชดเชยตามแนวทางท่ี ทร. และ สกพอ./ 

หรือผูบริหารจัดการโครงการหรือบํารุงรักษาโครงการ ยึดถือปฏิบัติตอไป 

• จัดใหมีชองทางหลักในการรับเรื่องรองเรียนจากความเสยีหายจากแรงอัดอากาศยานหรือสิ่งของตกหลนจากอากาศยาน โดยใหประชาชน

แจงเรื่องผานทางศูนยประสานงานการแกไขปญหาผลกระทบสิ่งแวดลอมสนามบินนานาชาติอูตะเภา ซึ่งตั้งอยูท่ีสนามบินนานาชาติ 

อูตะเภาทุกวัน ในเวลาทําการ (08.00-17.00 น.) 

• จัดสงเจาหนาท่ีเขาไปตรวจสอบสภาพความเสียหาย และจัดทําบันทึกเปนหลักฐานทุกกรณีเพ่ือประเมินคาใชจายที่ตองใชในการซอมแซม 

จากนั้นใหเจาของอาคารสิ่งปลูกสรางจัดหาผูรับเหมามาดําเนินการซอมแซมเอง โดยเรียกเก็บคาใชจายจาก ทร. และ สกพอ./หรือ

ผูบริหารจัดการโครงการหรือบํารุงรักษาโครงการ ภายในวงเงินที่ประเมินไวโดยคณะทํางานพิจารณาคาเสยีหายอันเน่ืองมาจากแรงอัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ 

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 4-263 
 

ตารางที่ 4.6-57 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของกลุมประชาชนในพื้นท่ี NEF 30 - 40 และ NEF ≥ 40 จากการประชุมกลุม/สนทนากลุม 

ประเด็นความคิดเห็นและขอเสนอแนะ การดําเนินงานของโครงการ/มาตรการดานสิ่งแวดลอมของโครงการ 

อากาศยานในทุกกรณี หรือในกรณีท่ีเจาของอาคารไมสามารถจัดหาผูรับเหมามาดาํเนินการซอมแซมได ทร. และ สกพอ. / 

หรือผูบริหารจัดการโครงการหรือบํารุงรักษาโครงการ จะจัดหาผูรับเหมามาดําเนินการให 

• ให ทร. และ สกพอ./หรือผูบริหารจัดการโครงการหรือบํารุงรักษาโครงการ ดําเนินการตามวัตถุประสงคของการจัดตั้งกองทุนดูแล

ผลกระทบจากสนามบินนานาชาติอูตะเภา กรณีการแกไขผลกระทบจากสิ่งของรวงหลนอันเนื่องมาจากอากาศยานและแรงอัดอากาศ 

เสนอใหโครงการลงพ้ืนท่ีจัดประชุมกลุมกับผูที่ไดรับผลกระทบ

โดยตรง เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลท่ีถูกตอง 

โครงการไดเขาไปรับฟงความคิดเห็นของกลุมผูไดรับผลกระทบโดยตรงดานเสียง ดังนี้ 

- การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ในรูปแบบการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นในพื้นท่ีอําเภอบานฉาง โดยเชิญผูท่ีอาจจะไดรับ

ผลกระทบทั้งหมดในพื้นที่ศึกษาของโครงการเขารวมเวทีฯ 

- การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ในรูปการณจัดประชุมกลุมที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น และในพ้ืนท่ีหมู 3 4 6 และ 8  

ของตําบลสํานักทอน  

- การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 ในรูปแบบการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็น โดยจัดข้ึน 2 เวที ตามขอเสนอของผูเขารวมรับฟง

ความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ที่มีขอแนะนําใหโครงการลงพ้ืนท่ีจัดประชุมกับผูท่ีไดรับผลกระทบดานเสียง เพ่ือใหประชาชนไดรับ

ทราบขอมูลที่ถูกตองจากผูศึกษาโดยตรง คือเวทีที่ 1 จัดในพ้ืนที่ตําบลสํานักทอนโดยมีกลุมเปาหมาย 4 หมูบาน คือ หมู 3 4 6 8  

ตําบลสํานักทอน 

- เวทีท่ี 1 จัดในพื้นท่ีตําบลสํานักทอนสําหรับผูไดรับผลกระทบดานเสียง ในวันพุธท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา เวลา 17.00-20.00 น.  

ณ อาคารเอนกประสงคศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอน ซอยเทศบาล 43 อําเภอบานฉาง  

จังหวัดระยอง ผูเขารวม 429 คน 

- เวทีท่ี 2 จัดในพื้นท่ีอําเภอบานฉาง สําหรับ หนวยงานท่ีเกี่ยวของและผูท่ีอาจจะไดรับผลกระทบทั้งหมดในพื้นท่ีศึกษาของโครงการ รวมทั้ง

ประชาชนท่ัวไปที่มีความสนใจโครงการ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ หองแกรนดบอลรูม 1-3 

โรงแรมภูริมาศ บีช แอนด สปา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง มีผูเขารวม 362 คน 

เสนอใหเขามาจัดประชุมรับฟงความคดิเห็น ครั้งท่ี 3 ในพื้นท่ี 

NEF ≥ 40  ไดหรือไม โดยมีกลุมเปาหมาย 4 หมูบาน คอื 

หมู 3 4 6 8 ตําบลสาํนักทอน 

การรับฟงความคิดเห็นในครั้งท่ี 2 น้ีเปนสวนหน่ึงของ

ขั้นตอนตามกฎหมายหรือไม ขณะนี้อยูในขั้นตอนใด และ

ไดแจงผูเกี่ยวของลวงหนาอยางไร บริษัทที่ปรึกษาไดแจก

เอกสารลวงหนาใหทราบมากอนตามเงื่อนไขเวลาหรือไม 

อยางไร 

การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนครั้งท่ี 2 นี้ เปนขั้นตอนในกิจกรรมการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ประกอบดวยหลายกิจกรรม 

ทั้งการประชุมกลุม การสัมภาษณเชิงลกึ การสาํรวจความคิดเห็นของประชาชนดวยแบบสอบถาม โดยโครงการมีการแจงลวงหนาผานแบบ

สื่อสิ่งพิมพที่ใชประกอบการเปดเผยขอเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการ โดยใชปายประชาสัมพันธ โปสเตอรประชาสัมพันธ และเว็บไซตของ

โครงการ  http://www.ehia-utprw2.com/ 
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ตารางที่ 4.6-57 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของกลุมประชาชนในพื้นท่ี NEF 30 - 40 และ NEF ≥ 40 จากการประชุมกลุม/สนทนากลุม 

ประเด็นความคิดเห็นและขอเสนอแนะ การดําเนินงานของโครงการ/มาตรการดานสิ่งแวดลอมของโครงการ 

ใหประชาชนไดเห็นรายงานการศึกษาของโครงการดวย  การประชาสัมพันธการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน โดยแจงใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และผูมี

สวนไดเสียทราบ กอนวันจัดเวทีรับฟงความคิดเห็น โดยแจงใหทราบผานทางซองทางการสื่อสาร ไมนอยกวา 3 ซองทาง ดังน้ี 

- การแจงสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และผูมีสวนไดเสียทราบ เปนการแจงใหทราบถึงกําหนดการจัด

เวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชน รวม 7 ชองทาง ไดแก 1) หนังสือเชิญ 2) ปายประชาสัมพันธ 3) โปสเตอรประชาสัมพันธ 4) 

เว็บไซต 5) สถานีวิทยุทองถิ่น 6) หนังสือพิมพทองถิ่น และ 7) รถกระจายเสียงประชาสัมพันธ 

การเปดเผยเอกสารโครงการและรางรายงานฯ ใหผูมีสวนเกี่ยวของและสาธารณชนพิจารณาลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน กอนการจัดเวทีฯ 

โดยผานชองทางตางๆ รวม 3 ชองทาง ดังน้ี 

- หนังสือนําสงเอกสารโครงการถึง สผ. และกลุมผูมีสวนไดเสยี 

- ปดประกาศหรือจัดวางเอกสารโครงการยังหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ สถานพยาบาล องคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูนําชุมชน 

ในเขตพ้ืนท่ีศึกษาของโครงการ รวม 47 แหง 

- เว็บไซต สามารถดาวนโหลดเอกสารโครงการไดผานทางเว็บไซต www. ehia-utprw2.com พรอมท้ังแสดงรายละเอียดของชองทาง 

ในการเปดเผยเอกสารโครงการในเว็บไซตดังกลาวขางตน เชนกัน 

การเผยแพรสรุปรายงานการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียในการกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอมและสุขภาพ โดยระบุประเดน็หวงกังวล ขอเสนอแนะตอขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 

พรอมคาํชี้แจง โดยเผยแพรผานชองทางตางๆ รวม 3 ชองทาง ดังน้ี 

- หนังสือนําสงเอกสารโครงการถึง สผ. และกลุมผูมีสวนไดเสยี 

- ปดประกาศหรือจัดวางเอกสารโครงการยังหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ สถานพยาบาล องคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูนําชุมชน 

ในเขตพ้ืนท่ีศึกษาของโครงการ รวม 47 แหง 

- เว็บไซต สามารถดาวนโหลดเอกสารโครงการไดผานทางเว็บไซต www. ehia-utprw2.com พรอมท้ังแสดงรายละเอียดของชองทาง 

ในการเปดเผยเอกสารโครงการในเว็บไซตดังกลาวขางตน เชนกัน 

ควรมีการประชาสัมพันธและใหขอมูลเบ้ืองตนที่จะให 

ทุกทานรับทราบกอนเริ่มประชุม 

เอกสารสรุปการรับฟงความคิดเห็นครั้งท่ี 1 มีการสงหรือ

เผยแพรใหประชาชนไดรับทราบหรือไม 

เสนอใหสงสรุปผลการประชุมรับฟงความคิดเห็น ครั้งท่ี 2 

โดยละเอียดใหประชาชนในพ้ืนท่ีรับทราบดวย เพื่อความ

มั่นใจวาสิ่งท่ีเสนอไว ไดนําเสนอไวแลว 

เสนอใหสงสรุปผลการประชุมรับฟงความคิดเห็น ครั้งท่ี 3 

โดยละเอียดใหประชาชนในพ้ืนท่ีรับทราบดวย เพื่อความ

มั่นใจวาสิ่งท่ีเสนอไว ไดนําเสนอไวแลว 
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ทั้งนี้ สามารถสรปุผลการประชุม ประเด็นคําถามและขอเสนอแนะตางๆ พรอมคําชี้แจงไดดัง ตารางที่ 4.6-58 

ตารางที่ 4.6-58 สรุปประเด็นขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะและคําชี้แจงจากบริษัทที่ปรึกษาจากเวทีรับฟงความคิดเห็น 

ของประชาชน คร้ังที่ 2 

ประเด็นขอคดิเห็น/ขอเสนอแนะ คําชี้แจง 

1) รายละเอียดโครงการ  

- เสนอใหเปดทางเขา-ออกทางดานถนนสุขุมวิท 

เพื่ออํานวยความสะดวกเม่ือเปดเปนสนามบิน

พาณิชย 

- โครงการมีแผนท่ีจะเปดทางเขา-ออก เชื่อมโยงกับการคมนาคมภายนอก 

ทั้งทางรถยนตและทางรถไฟความเร็วสงูเพ่ือเชื่อมโยงกับอาคารผูโดยสาร  

โดยกําหนดใหมีทางเขา-ออก อยูทางทิศเหนือของสนามบินทางฝงจังหวัด

ระยองไวแลว 

- การติดตั้งปายเขาสนามบินเพ่ิมเติม  

ใหหนวยงานที่บริหารจัดการสนามบินประสาน 

ขออนุญาตกรมทางหลวง 

- รับทราบขอเสนอแนะ 

- เสนอใหโครงการแจงกิจกรรมที่จะดําเนินการ 

ในพ้ืนท่ีโครงการและพื้นที่โดยรอบ ขอมูล 

เสนเทาระดับเสียง และเขตปลอดภัยทางเดิน

อากาศ ใหโยธาธิการและผังเมืองรับทราบ  

เพื่อนํามาผนวกในการทําผังเมืองรวม 

- โครงการจะประสานงานกับสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด และ

หนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือสงแผนท่ีเสนเทาระดับเสียงไปพิจารณาผนวกรวม

แผนท่ีดังกลาวในผังเมืองรวมเพ่ือควบคุมการใชท่ีดินและการกอสรางอาคาร

โดยรอบสนามบินนานาชาติอูตะเภา ใหเหมาะสม และสอดคลองกับ

กิจกรรมของสนามบินนานาชาติอูตะเภา เขตปลอดภัยในการเดินอากาศ 

และพ้ืนท่ีที่ไดรับผลกระทบจากการพัฒนาสนามบินนานาชาติอูตะเภา 

- เขตปลอดภัยในการเดินอากาศคืออะไร  

มีผลบังคบัใชอยางไร 

- เขตปลอดภัยในการเดินอากาศคือ พื้นท่ีโดยรอบสนามบินที่ถูกกําหนดโดย

ประกาศกระทรวงคมนาคม ใหเปนพ้ืนท่ีควบคุมสิ่งปลูกสราง หรืออาคาร  

หรือตนไมยืนตน เพ่ือมิใหเปนอุปสรรคตอการเดินอากาศของอากาศยานท่ีจะ

มาขึ้นลง ณ สนามบินน้ัน โดยหามมิใหบุคคลใดทําการกอสรางสิ่งปลูกสราง 

หรืออาคาร หรือปลูกตนไมยืนตนภายในบริเวณน้ีเวนแตจะไดรับอนุญาตเปน

หนังสอืจากพนักงานเจาหนาที่ (สํานักงานการบินพลเรอืนแหงประเทศไทย) 

- แขวงทางหลวงชนบทระยองมีการวางแผน

โครงขายถนน รอบๆ สนามบินนานาชาติ 

อูตะเภา ตองการคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ 

เพื่อจะไดออกแบบไดอยางเหมาะสม 

- รับทราบขอเสนอแนะ 

- ควรใชชื่อสนามบินใหตรงกับชื่อปจจุบัน และ

ควรใชชื่อเดียวกันในทุกเอกสาร 

- รับทราบขอเสนอแนะ 

- เสนอใหเตรียมความพรอมของระบบ

สาธารณูปโภค ไฟฟา น้ําใช การจัดการน้ําเสีย

และขยะ เพ่ือรองรับการพัฒนาที่จะเกิดขึ้น 

- โครงการไดมีการเตรียมความพรอมในเรื่องของระบบสาธารณูปโภค

เรียบรอยแลว 

 การใชไฟฟา ภายในโครงการพัฒนาสนามบินนานาชาติอูตะเภาและเมือง

การบินภาคตะวันออกจะรับไฟฟาจากบริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด 

(มหาชน) 

 การใชน้ํา ภายในโครงการพัฒนาสนามบินนานาชาติอูตะเภาและเมือง

การบินภาคตะวันออก จะมีการกอสรางระบบผลิตนํ้าประปาโดยบริษัท 

อีสทวอเตอร โดยมีขนาดกําลังการผลิตรวม 20,000 ลบ.ม./วัน 

 ขยะที่เกิดขึ้นจะมีการจัดภาชนะจัดวางใหเหมาะสมกับประเภท 

และแหลงกําเนิดมูลฝอย มีการดําเนินการดังน้ี 
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาต ิ

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อาํเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 4.6-58 สรุปประเด็นขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะและคําชี้แจงจากบริษัทที่ปรึกษาจากเวทีรับฟงความคิดเห็น 

ของประชาชน คร้ังที่ 2 

ประเด็นขอคดิเห็น/ขอเสนอแนะ คําชี้แจง 

1) มูลฝอยทั่วไป 

- มูลฝอยประเภทอาหาร : โครงการจะใหผูไดรับอนุญาตจากหนวยงาน

ราชการหรือตามที่กฎหมายกําหนด นําเศษอาหารดังกลาวไปกําจัด

อยางถูกหลักสุขาภิบาล  

- มูลฝอยที่สามารถนําไปรีไซเคิลได : จะมีเอกชนนํารถเขามารับซื้อ

ภายในพ้ืนที่สถานีขนถาย 

- มูลฝอยที่เหลือจากการคัดแยก : จัดเก็บในอาคารคัดแยกขยะ เพ่ือรอ

การขนถายออกไปกําจัดเปนประจําทุกวัน ดวยวิธีกําจัดที่ถูกตอง 

ตามหลักสุขาภิบาล 

2) มูลฝอยอันตราย 

มูลฝอยอันตราย จะเก็บในอาคารสําหรับเก็บมูลฝอยอันตราย  

เพ่ือรอสงไปกําจัดโดยผูที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงานราชการ 

3) มูลฝอยติดเชื้อ 

มูลฝอยติดเชื้อจะถูกนําไปเก็บไวในหองควบคุมอุณหภูมิไมใหเกิน  

10 องศาเซลเซยีส เพื่อรอการขนสงไปกําจัดภายนอกพื้นท่ีสนามบิน

นานาชาติอูตะเภา โดยวิธีการเผาในเตาเผามูลฝอยติดเชื้อของผูที่ไดรับ

อนุญาตจากหนวยงานราชการ 

- โครงการมีการเชื่อมตอกับระบบขนสงมวลชน

อยางไร 

- แผนการพัฒนางานกอสรางเสนทางการคมนาคมท่ีเกี่ยวของกับแผนพัฒนา 

ของสนามบินนานาชาติอูตะเภา ไดแก ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และรถไฟ

ความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ที่มีความเกี่ยวเนื่องและเชื่อมโยงสนับสนุนระบบ

ขนสงมวลชนสําหรับรองรับการใชบริการสนามบินสุวรรณภูมิ สนามบิน 

ดอนเมือง และสนามบินนานาชาตอิูตะเภา 

- การกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษามีหลักการ

อยางไร มีมาตรฐานสากลหรือไม 

- โครงการไดกําหนดขอบเขตพื้นท่ีศึกษาใหครอบคลุมตามการคาดการณ

ผลกระทบดานเสยีงที่ไกลที่สุด โดยใชประสบการณจากการศึกษาผลกระทบ

สิ่งแวดลอมของสนามบินดอนเมือง และสนามบินสุวรรณภูมิ 

- การกอสรางทางวิ่งจะตองรื้ออูซอมการบินไทย

ดวยหรือไม 

- เนื่องจากศูนยซอมบํารุงอากาศยาน (MRO) เดิมของบริษัทการบินไทยต้ังอยู

ในพ้ืนท่ีที่จะกอสรางทางวิ่งที่ 2 จึงมีความจําเปนตองยาย MRO ไปยังท่ีตั้ง

ใหม ซ่ึงอยูภายในพ้ืนท่ีเขตสงเสริมเมืองการบินภาคตะวันออก (6,500 ไร) 

- เสนอใหโครงการทบทวนเหตุผลความจําเปน 

ในการพัฒนาสนามบินนานาชาติอูตะเภา 

- รับทราบขอเสนอแนะ 

- โครงการตองเขาพิจารณาจากประชุม

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (กก.วล.) 

หรือไม  

- โครงการ ตองเขาพิจารณาจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (กก.วล.) 

เนื่องจากเปนโครงการของรัฐ 

- หนวยงานใดเปนเจาของและ/หรือผูรับผิดชอบ

บริหารจัดการโครงการน้ี 

- กองทัพเรือรวมกับคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

หรือ EEC เปนเจาของโครงการ สวนผูบริหารโครงการ อาจเปนกองทัพเรือ

หรือ EEC หรือหนวยงานอื่นที่เขามารับดําเนินการ 
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาต ิ

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 
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ตารางที่ 4.6-58 สรุปประเด็นขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะและคําชี้แจงจากบริษัทที่ปรึกษาจากเวทีรับฟงความคิดเห็น 

ของประชาชน คร้ังที่ 2 

ประเด็นขอคดิเห็น/ขอเสนอแนะ คําชี้แจง 

- โครงการจะกอสรางไดเม่ือไร - โครงการจะเริ่มการกอสรางไดภายหลังรายงาน EHIA ไดรับความเห็นชอบจาก 

สผ. และ กก.วล. คาดวาการกอสรางทางวิ่งและทางขับท่ี 2 จะกอสรางในป  

พ.ศ. 2564-2566 และจะเปดดําเนินการในป พ.ศ.2567  

- ในอนาคตเที่ยวบินที่สนามบินนานาชาติ 

อูตะเภาจะมีก่ีเท่ียวบิน รองรับเครื่องบิน 

ขนาดใดบาง และมีเสนทางบินไปท่ีใดบาง 

- คาดการณวา ป พ.ศ. 2591 จะมีเท่ียวบินสูงสุด 840 เที่ยวบิน/วัน  

- คาดการณวาชนิดเครื่องบิน (เครื่องบินพาณิชย) ป พ.ศ. 2591 สามารถรองรับ

เครื่องบิน Code C เชน Airbus A320, Code D เชน Boring 767, Code E 

เชน Boring 777 และ Code F เชน Airbus A380 

- สําหรับเสนทางการบินขึ้นอยูกับนโยบายในอนาคตของโครงการ 

- จํานวนเท่ียวบินคาดการณตามแผนแมบท  

มีกี่ระยะ และในปจจุบันการพัฒนา 

อยูในระยะใด 

- จํานวนเท่ียวบินคาดการณตามแผนแมบท ไดมีการคาดการณกรณ ี

มีการเติบโตมากกวากรณีฐาน (Aggressive Scenario) เพื่อเปนการรองรับ

กิจกรรมท่ีเกินขีดความสามารถในการรองรับของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

และทาอากาศยานดอนเมือง ทําใหสายการบินจํานวนมากมาใชบริการ 

ที่สนามบินนานาชาติอูตะเภา โดยแบงเปน 3 ระยะ คือ 

 ระยะที่ 1 (คาดการณถึงป พ.ศ. 2571 ตองพัฒนาในชวงป พ.ศ. 2564-

2566) จํานวนเท่ียวบิน 78,000 เท่ียวตอป รองรับผูโดยสาร 14 ลานคน 

 ระยะที่ 2 (คาดการณถึงป พ.ศ. 2581 ตองพัฒนาในชวงป พ.ศ. 2573-2576) 

จํานวนเท่ียวบิน 189,000 เท่ียวตอป รองรับผูโดยสาร 38 ลานคน 

 ระยะที่ 3 (คาดการณถึงป พ.ศ. 2591 ตองพัฒนาในชวงป พ.ศ. 2583-2576) 

จํานวนเท่ียวบิน 305,000 เท่ียวตอป รองรับผูโดยสาร 70 ลานคน 

- การกอสรางทางวิ่งท่ี 2 อยูในการพัฒนาระยะที่ 1 ซึ่งจะตองพัฒนาในชวงป 

พ.ศ. 2564-2566 

- ขอทราบเหตุผลที่เลือกระยะหางของทางวิ่งที่ 1 

และ 2 ที่ 1,140 เมตร และเปนไปตาม

มาตรฐานหรือไม 

- โครงการพิจารณาเห็นวาระยะหางของทางวิ่ง 1,140 เมตร มีความเหมาะสม

มากที่สุด เนื่องจากเปนการหลีกเลี่ยงขอจํากัดของเขาโกรกตะแบกที่อาจมี

ผลตออุปสรรคดานการบิน และการปรับลดระดับความสูงของทางหลวง

พิเศษหมายเลข 7 (มอเตอรเวย) รวมท้ังจากการพิจารณาของรัฐบาล 

โดยคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก ตามมติ 

การประชุมเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ไดกําหนดใหใชระยะหาง 

ของทางวิ่ง 1,140 เมตร ในการวางแผนการพัฒนาสนามบินนานาชาติอูตะเภา 

- เสนอใหยายทางวิ่งท่ี 2 ศูนยซอม และกิจกรรม

ตางๆ ทั้งหมดไปทางดานซายของทางวิ่งที่ 1 

เพื่อไมใหผลกระทบออกมานอกพื้นท่ีทหาร

มาถึงประชาชน 

- ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 

ภาคตะวันออก เรื่อง กําหนดเขตสงเสริม : เมืองการบินภาคตะวันออก  

ลงวันท่ี 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 ในพระราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 135 

คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

เห็นชอบในการกําหนดใหพ้ืนที่ 6,500 ไร บริเวณสนามบินนานาชาติอูตะเภา 

จังหวัดระยอง เปน “เขตสงเสริม : เมืองการบินภาคตะวันออก” เพ่ือรองรับ

อุตสาหกรรมการบิน และโลจิสติกส ดังนั้น การดําเนินการท่ีเกี่ยวของ 

กับอุตสาหกรรมการบิน และโลจิสติกส จะตองอยูในพ้ืนท่ีเขตสงเสริมเมือง

การบินภาคตะวันออก (6,500 ไร) เทานั้น 
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คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อาํเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 4.6-58 สรุปประเด็นขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะและคําชี้แจงจากบริษัทที่ปรึกษาจากเวทีรับฟงความคิดเห็น 

ของประชาชน คร้ังที่ 2 

ประเด็นขอคดิเห็น/ขอเสนอแนะ คําชี้แจง 

- ขอทราบการบริหารจัดการสัดสวนเที่ยวบิน 

ของทางวิ่งท่ี 1 และทางวิ่งที่ 2 

- การบริหารจัดการสัดสวนการใชทางวิ่งท่ี 1 และทางวิ่งท่ี 2 อยูใน 

ความรับผิดชอบของบริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด (บวท.)  

ซึ่งมีหนาที่ในการใหบริการควบคุมจราจรทางอากาศและสื่อสารการบิน 

ในอาณาเขตประเทศไทย โดยมีเครือขายเชื่อมโยงกับประเทศตางๆ 

- เสนอใหถมทะเล เพ่ือลดผลกระทบดานเสียง 

ที่จะมีตอประชาชนนอยลง 

- ดวยขอจํากัดของพ้ืนท่ีเดิมท่ีมีทางวิ่งท่ี 1 อยูแลว ดังนั้นเพื่อใหงายตอการศกึษา

ความเหมาะสมของตําแหนงทางวิ่งที่ 2 จึงตองพิจารณาอยางรอบดาน  

โดยตําแหนงท่ีเหมาะสมคอืขนานกับทางวิ่งที่ 1 ที่ระยะหาง 1,140 เมตร 

- โครงการใชแหลงดนิจากที่ใด ขอใหควบคุม 

การลกัลอบขุดหนาดินของประชาชน 

- แหลงดินและทรายสวนใหญมาจากอําเภอปลวกแดงและเขาชีจรรย เสนทางการ

ขนสงหลัก จะใชเสนทางถนนหมายเลข 331 และ 332 ซึ่งหากแหลงดินจาก

อําเภอปลวกแดงและเขาชีจรรยไมเพียงพอ จะมีการนําดินมาจากจังหวัด

เพชรบุรีและราชบุรี ซึ่งจะขนสงมาทางเรือ นํามาขึ้นที่ทาเรือจุกเสม็ด และขนสง

ตอมายังพื้นท่ีโครงการโดยใชรถบรรทุกมาทางถนนหมายเลข 3126 เพื่อลด 

ความหนาแนนจากการใชเสนทางถนนหมายเลข 331 และ 332 

- โครงการมีแนวทางปฏิบัตอิยางไรกับนกภายใน

สนามบิน 

- โครงการมีมาตรการฯ ในการตัดหญา การไลนก และการตัดตนไมบริเวณ

ใกลทางวิ่ง เพ่ือปองกันนกเขามาภายในทางวิ่ง 

- ขอมูลที่นําเสนอเปนการนําเสนอขอมูลจริง

หรือไม 

- ขอมูลที่นําเสนอเปนผลการศกึษาจริงของโครงการ 

- เปนโครงการท่ีดี เห็นดวยกับการพัฒนา

โครงการ เนื่องจากประเทศเราควรมีการ

พัฒนาขึ้น 

- รับทราบขอเสนอแนะ 

- โครงการกําหนดเขตหามเขาทําประมงหรือไม 

ระยะเทาใด เนื่องจากมีการไดหมึก ซึ่งแสงอาจ

รบกวนการขึ้นลงของอากาศยาน 

- โครงการไมมีการกันเขตหามเขาเพิ่มเติมจากเดิมท่ีกําหนดไว 

- คาดวาเปนผลกระทบบวกในดานการทองเท่ียว 

นักทองเที่ยวเห็นวา บางเที่ยวบินสะดวกกวา 

ถามาขึ้น-ลงท่ีสนามบินนานาชาติอูตะเภาเพราะ

สนามบินเล็ก และไมวุนวายเหมือนทาอากาศ

ยานสุวรรณภูมิ 

- รับทราบขอเสนอแนะ 

- เสนอใหพิจารณาระดับนํ้าทะเลที่เพ่ิมสูงขึ้น 

จากโลกรอน ซึ่งอาจจะมีผลกระทบตอสนามบิน 

- ในการออกแบบทางวิ่งท่ี 2 พิจารณาความสูงจากระดับน้ําทะเลแลว  

ซึ่งความสูงปลายรันเวยฝงที่ติดกับทะเลอยูที่ระดับ +8 เมตร (สูงกวารันเวย 

1 ปจจุบัน) ท่ีสรางและใชงานมาเปนเวลานาน และยังไมเคยไดรับผลกระทบ

จากระดับน้ําทะเลที่เพ่ิมขึ้น 

- เสนอหลัก Green airport  โดยเสนอใหเพ่ิม

พ้ืนที่สเีขียวภายในสนามบิน ใหจัดภูมิสถาปตย 

การใชพลังงานทดแทน เพ่ือสวยงาม/ไมอึดอัด/

เปนท่ีพักผอน/สรางความประทับใจ 

- รับทราบขอเสนอแนะ 

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 4-269 
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ประเด็นขอคดิเห็น/ขอเสนอแนะ คําชี้แจง 

- เสนอใหมีสถาปตยกรรมท่ีเปนเอกลักษณ แสดง

ความเปนภาคตะวันออก 

- รับทราบขอเสนอแนะ 

2) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม  

- ผลกระทบของโครงการนี้ ศึกษาประเด็น

อะไรบาง ครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมด 

ทั้งในระยะกอสรางและระยะดําเนินการแลว

หรือไม 

- โครงการทําการศกึษาผลกระทบครอบคลุมทรัพยากรสิ่งแวดลอม 4 ดาน 

ประกอบดวย ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดลอม 

ทางชีวภาพ คุณคาการใชประโยชนของมนุษย และคุณคาตอคณุภาพชีวิต 

โดยมีประเด็นที่ศกึษาดังน้ี 

1) ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ไดแก สภาพภูมิประเทศ 

อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน ธรณีวิทยา

และแผนดินไหว ทรัพยากรดิน อุทกวิทยาน้ําผิวดิน คุณภาพนํ้าผิวดิน 

คุณภาพน้ําใตดิน และคุณภาพน้ําทะเล  

2) ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ ไดแก นิเวศวิทยาทางบก และ

นิเวศวิทยาทางน้ํา 

3) คุณคาการใชประโยชนของมนุษย ไดแก การจัดการของเสีย  

การใชประโยชนท่ีดิน การคมนาคมขนสง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

(การใชน้ํา ไฟฟา สื่อสาร) และระบบระบายนํ้าและ 

การปองกันนํ้าทวม 

4) คุณคาตอคุณภาพชีวิต ไดแก เศรษฐกิจและสังคม การโยกยายและ 

การทดแทนทรัพยสิน สาธารณสุข (สุขภาพ) อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย แหลงทองเที่ยวและทัศนียภาพ และแหลงโบราณคดีและ

ประวัติศาสตร 

- ในการศกึษาผลกระทบไดพิจารณาครอบคลุมกิจกรรมท้ังหมด ในระยะ

กอสรางและระยะดําเนินการ โดยพิจารณาภาพรวมของการพัฒนาสนามบิน

นานาชาติอูตะเภาในอนาคต ในการรองรับผูโดยสารสูงสุด เที่ยวบินสงูสุด 

รวมถึงความตองการสิ่งอํานวยความสะดวกของสนามบิน  

- เสนอใหพิจารณาจุดตรวจวัด และความถี่ให

เหมาะสม และครอบคลมุพื้นท่ีออนไหวท่ีคาด

วาจะไดรับผลกระทบ 

- รับทราบขอเสนอแนะ 

- ทั้งน้ีโครงการไดดําเนินการกําหนดจุดตรวจวัด และความถี่ในการตรวจวัด

อยางเหมาะสม ครอบคลมุพื้นท่ีออนไหวท่ีคาดวาจะไดรับผลกระทบ โดยได

กําหนดจุดตรวจวัดและรับฟงความคิดเห็นของประชาชนครั้งท่ี 1 และ

เพิ่มเตมิจุดตรวจวัดตามความคิดเห็นแลว 

- มาตรการฯ ที่เสนอมามีความครบถวนและ

ครอบคลมุดีแลว มีความกังวลวาโครงการจะไม

ปฏิบัติตามมาตรการฯ ท่ีกําหนดไว โครงการมี

วิธีการควบคุมผูรับเหมาใหปฏิบัตติามมาตรการ

อยางไร และในกรณีที่ผูรับเหมาไมปฏิบัติตาม

มาตรการฯ โครงการจะดําเนินการอยางไร 

- รับทราบขอเสนอแนะ  

- มาตรการที่กําหนดไวในตารางมาตรการของโครงการถือเปนกฎหมายเพื่อบังคับ

ใหผูรับเหมาฯ ตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด หากไมปฏิบัติตาม ฝาผืนหรือ

หลีกเลี่ยง จะมีบทลงโทษตามที่กฎหมายกําหนด ท้ังน้ีหากประชาชนในพ้ืนท่ี 

พบเห็นปญหาจากการกอสราง รวมท้ังจากการดําเนินโครงการสามารถ

รองเรียนมายังเจาของโครงการ เพื่อตรวจสอบและดําเนินการตามขั้นตอนตอไป 
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ของประชาชน คร้ังที่ 2 

ประเด็นขอคดิเห็น/ขอเสนอแนะ คําชี้แจง 

- กรณีที่โครงการไดรับอนุมัติแลว จะมีการ

ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ

อยางไร 

- โครงการไดกําหนดมาตรการดังกลาวไวแลว พรอมทั้งกําหนดใหมีตัวแทน

หนวยงานหรือชุมชน รวมตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ 

- เสนอใหมีมาตรการฯ ใหผูรับเหมารับผิดชอบ 

ตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการ 

เชน ถนนชํารุด อุบัติเหตุ เปนตน 

- โครงการไดกําหนดมาตรการดังกลาวไวแลว พรอมทั้งกําหนดใหมีตัวแทน

หนวยงานหรือชุมชน รวมตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ 

- ผลประเมินสุดทายของ VOCs, Noise  

จะเปลี่ยนไปเนื่องจากปจจัยใดบาง 

- ผลการประเมิน VOCs , Noise จะเปลี่ยนไปเน่ืองจากชนิดของเครื่องบิน 

ที่เขามาใชสนามบิน ปริมาณเครื่องบิน และการกระจายการบินในแตละ

เสนทาง 

- โครงการมีการสาํรวจทางทะเลหรือไม ถาไมมี

ขอเสนอใหเพ่ิมเติมการประเมินผลกระทบทาง

ทะเล เน่ืองจากมีขอหวงกังวลผลกระทบทางทะเล 

เพราะในพ้ืนที่สวนมากประกอบอาชีพประมง  

- โครงการมีการตรวจวัดคณุภาพนํ้าทะเลและการสํารวจนิเวศวิทยาทางทะเล  

แพลงกตอนพืช แพลงกสัตว สัตวหนาดิน จํานวน 6 สถานี ครอบคลุมพื้นท่ี 

ที่คาดวาจะไดรับผลกระทบจากโครงการ และจะนําไปประเมินผลกระทบ 

ตอนิเวศวิทยาทางทะเลตอไป 

- การประเมินผลกระทบจากการขนสง ใหเริ่ม

จากแหลงวัสดุกอสราง ซึ่งอยูนอกขอบเขตพ้ืนที่

ศึกษาโครงการ 

- โครงการ มีแหลงวัสดุกอสรางจากจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดราชบุรี บริเวณ

ทาเรือจุกเสม็ด (ถนนหมายเลข 3126) และหากวัสดุไมเพียงพอจะมีการ

พิจารณาแหลงวัสดุกอสรางจากอําเภอปลวกแดงเพ่ิมเติม ซึ่งอยูบริเวณ 

เขาชีจรรย (ถนนหมายเลข 312) โครงการไดประเมินผลกระทบจากการขนสง

วัสดุกอสรางตั้งแตแหลงวัสดุกอสราง เสนทางการขนสงจนถึงพ้ืนท่ีโครงการ 

- เสนอใหชี้แจงผลประเมินคุณคาตอการใช

ประโยชนของมนุษย คุณคาตอคุณภาพชีวิต 

การใชประโยชนที่ดิน เศรษฐกิจ ศกึษา 

การใชน้ํามีการประเมินอยางไร 

- ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสขุภาพ มีการประเมินครอบคลุม

ทั้ง 4 ดาน ไดแก ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดลอม

ทางชีวภาพ คุณคาการใชประโยชนของมนุษย และคุณคาตอคณุภาพชีวิต  

รวมทั้งหมด 23 ประเด็น ซึ่งจะศึกษาและประเมินผลกระทบตามหลัก

วิชาการโดยผูเชี่ยวชาญดานตางๆ 

- เสนอใหโครงการจัดตั้งคณะกรรมการไตรภาคี

ในการติดตามตรวจสอบผลกระทบที่เกิดขึ้น 

จากโครงการ 

- โครงการมีการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบดานสิ่งแวดลอมและ

มวลชนสัมพันธ ประกอบดวยตัวแทน 3 ฝาย 

 กรรมการผูแทนภาคประชาชนในเขตพ้ืนท่ีรอบโครงการ 

 กรรมการผูแทนภาคราชการ/นักวิชาการทองถิ่น 

 กรรมการผูแทนจาก ทหารเรือ EEC และ/หรือผูบริหารจัดการโครงการ

หรือบํารุงรักษาโครงการ 

- เสนอใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการตดิตาม

ตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ของผูรับเหมากอสราง 

- รับทราบขอเสนอแนะ 

- โครงการกําหนดในมาตรการใหมีตัวแทนหนวยงานหรือชุมชน รวม

ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการของผูรับเหมาฯ (ในระยะกอสราง)  

และผูบริหารสนามบิน (ระยะดําเนินการ) 

- เสนอใหมีมาตรการจายเงิน เมื่อมีการบิน 

หลังเที่ยงคืน 

- รับทราบขอเสนอแนะ 

- การขึ้นลงของเครื่องบินรบกวนคลื่นสัญญาณ

ของ TV หรือไม โครงการไดศึกษาไวหรือไม 

- รับทราบขอเสนอแนะ 
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ตารางที่ 4.6-58 สรุปประเด็นขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะและคําชี้แจงจากบริษัทที่ปรึกษาจากเวทีรับฟงความคิดเห็น 

ของประชาชน คร้ังที่ 2 

ประเด็นขอคดิเห็น/ขอเสนอแนะ คําชี้แจง 

- โครงการไดประเมินผลกระทบจากการขึ้นลงของอากาศยานท่ีจะมีตอการ

รบกวนคลื่นสญัญาณ TV ซึ่งเปนผลกระทบในชวงสั้นๆ 

- เสนอใหมีการแจงผลการตรวจวัดเสียงและ 

ความสั่นสะเทือนใหประชาชนไดรับทราบดวย 

- การตรวจวัดเสียงและความสั่นสะเทือนดําเนินการตรวจวดัระดับเสียง 

(ตรวจวัด 24 ชั่วโมง เปนเวลา 7 วันตอเน่ือง) ไดแก ครั้งท่ี 1 ชวงฤดูฝน 

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

พัฒนเวชศึกษา บริเวณอาคารปฏิบัติงานของเจาหนาที่ พื้นท่ีโครงการ

บริเวณ Airside โรงเรียนวดัคีรีภาวนาราม โรงเรียนวดัพลา โรงเรียนบาน

คลองบางไผ และโรงเรียนวัดสระแกว ครั้งที่ 2 ชวงฤดูแลง ระหวางวันที่  

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

1 จุด คอื โรงเรียนวัดสระแกว ซึ่งเปนพ้ืนที่ออนไหวท่ีอาจจะไดรับผลกระทบ 

พบวามีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนดทุกสถานี โดยเสนอผลการตรวจวัด

ไวในรายงานการประเมินผลกระทบและสุขภาพ และนําเสนอใหประชาชน

ทราบแลวในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

- เสนอใหดําเนินโครงการดวยความระมัดระวัง 

ในระยะกอสรางและระยะดําเนินการ ใหเกิดผล

กระทบนอยที่สุด 

- ในระยะกอนกอสราง ระยะกอสราง และระยะดําเนินการ โครงการได

กําหนดมาตรการเพ่ือใหผลกระทบเกิดขึ้นนอยที่สุด 

- โครงการจะประชาสัมพันธขาวสารการดําเนินงานโครงการ แผนและ

กิจกรรมการกอสราง เสนทางการขนสงวัสดุกอสราง ตลอดจนชองทาง 

การรองเรียน ใหผูที่อาศัยบริเวณใกลเคยีงและผูใชเสนทางไดรับทราบผาน

ชองทางตางๆ เปนระยะๆ  

- กรณีไดรับเรื่องรองเรียนจากการกอสราง ใหนําขอรองเรียนดังกลาว 

มาพิจารณาหาแนวทางแกไขตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอมที่กําหนดโดยเร็ว 

3) ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน  

- ไดมีการนําผลการศึกษาผลกระทบดานเสียง 

   ใหคณะกรรมการ EEC รับทราบแลวหรือไม 

- โครงการไดนําผลการศึกษาเรื่องเสียงเขาที่ประชุมคณะกรรมการ EEC  

เพื่อพิจารณาแลว 

- คา NEF คือคาอะไร ใชเครื่องมือใดในการ

ตรวจวัด และสามารถแปลงเปนเดซิเบลได

หรือไม เพื่อใหงายตอการทําความเขาใจ 

ของประชาชน 

- รับทราบขอเสนอแนะ 

- คา NEF คือ Noise Exposure Forecast เปนวิธีมาตรฐานสําหรับ 

การประเมินเสยีง เพ่ือทํานายคาระดับการรบกวนตอมนุษยในพื้นท่ี 

ที่ไดรับผลกระทบจากอากาศยาน 

- คา NEF สามารถประมาณเปนเดซเิบลไดโดยบวก 35 (เดซิเบล = NEF+35) 

- โครงการไดนําขอมูลงานวจิัยการจัดการปญหา

มลพิษทางเสียงจากอากาศยานของกรมสงเสริม

คุณภาพสิ่งแวดลอมมาใชประกอบการศกึษา

หรือไม 

- โครงการไดนําขอมูลงานวจิัยการจัดการปญหามลพิษทางเสยีงจากอากาศ

ยานของกรมสงเสริมคณุภาพสิ่งแวดลอมมาใชประกอบการศกึษาดวย 

- เสนอใหทําความเขาใจและใหความรู  

เกี่ยวกับเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ 

ใหกับประชาชนทราบ 

- รับทราบขอเสนอแนะ 

- เขตปลอดภัยในการเดินอากาศบริเวณใกลเคียงสนามบิน หมายถึง พื้นที่

โดยรอบสนามบินที่ถูกกําหนดโดยประกาศกระทรวงคมนาคม ใหเปนพื้นท่ี
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ตารางที่ 4.6-58 สรุปประเด็นขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะและคําชี้แจงจากบริษัทที่ปรึกษาจากเวทีรับฟงความคิดเห็น 

ของประชาชน คร้ังที่ 2 

ประเด็นขอคดิเห็น/ขอเสนอแนะ คําชี้แจง 

ควบคุมสิ่งปลูกสรางหรืออาคาร หรือตนไมยืนตน เพ่ือมิใหเปนอุปสรรค 

ตอการเดนิอากาศของอากาศยานที่จะมาขึ้นลง ณ สนามบินนั้น และหาม 

มิใหบุคคลใดทําการกอสรางสิ่งปลกูสรางหรืออาคารหรือปลูกตนไมยืนตน

ภายในบริเวณนี้เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสอืจากพนักงานเจาหนาที่ 

(สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย) ซึ่งไดแจงใหประชาชนทราบ

แลวในกระบวนการรับฟงความคิดเห็นครั้งท่ี 2 

- จากการพิจารณาแนวเสนเสียง พบวาแนว 

เสนเสียงจะเนนไปทางวิ่งที่ 1 ทั้งนี้ ไดรวม 

การใชทางวิ่งท่ี 2 เขาไปดวยหรือไม 

- ในการพจิารณาแนวเสนเสียง โครงการไดรวมการใชทางวิ่งที่ 2 เขาไปดวยแลว 

- พ้ืนที่ท่ีอยูในแนวเสนเสียงครอบคลุมพื้นท่ีใดบาง 

คิดเปนพ้ืนที่ขนาดเทาไร 

พ้ืนที่ท่ีไดรับผลกระทบดานเสียง ประกอบดวย  

- พ้ืนที่เสนเสียง NEF ≥ 40  ในพ้ืนที่ตําบลสํานักทอน อําเภอบานฉาง จังหวัด

ระยอง ไดแก  

 หมูท่ี 3 บานสระแกว (ตําบลสํานักทอน)  

- พ้ืนที่เสนเสียง NEF 30 - 40 ในพ้ืนท่ีตําบลพลา ตําบลสํานักทอน  

ตําบลพลูตาหลวง และตําบลหวยใหญ ไดแก  

 หมูท่ี 1 บานสํานักทอน (ตาํบลสาํนักทอน)  

 หมูท่ี 2 บานชากหมาก (ตําบลสํานักทอน)  

 หมูท่ี 3 บานสระแกว (ตําบลสํานักทอน) 

 หมูท่ี 4 บานคลองไผ (ตาํบลสํานักทอน)  

 หมูท่ี 6 บานเขาครอก (ตําบลสํานักทอน) 

 หมูท่ี 7 บานหนองตะคียน (ตําบลสํานักทอน)  

 หมูท่ี 8 บานเชิงเขา (ตาํบลสาํนักทอน) 

 หมูท่ี 5 บานเขาบายศรี (ตําบลพลูตาหลวง)  

 หมูท่ี 11 บานมาบฟกทอง (ตําบลหวยใหญ) 

หมายเหตุ : แผนที่เสนเสยีง ณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 

- โครงการมีมาตรการฯ ชดเชยเยียวยาผูไดรับ

ผลกระทบเรื่องเสียงอยางไร 

- โครงการมีแนวทางในการแกไขผลกระทบ 

ดานเสียงและความสั่นสะเทือนอยางไร 

- โครงการมีแนวทางการปฏิบัติอยางไรกับพื้นท่ี

ออนไหว (สถานศกึษา สถานพยาบาล  

และศาสนสถาน) ท่ีไดรับผลกระทบเรื่องเสียง 

และความสั่นสะเทือนจากอากาศยาน 

- โครงการกําหนดมาตรการฯ ดานการชดเชยผูไดรับผลกระทบดานเสียง 

จากอากาศยานเบ้ืองตน ดังน้ี 

 กรณี NEF ≥ 40 ใหโครงการ เจรจาซื้อท่ีดินและสิ่งปลูกสรางหรือ

ปรับปรุงเพื่อลดผลกระทบ 

 กรณี NEF 30 - 40 ใหโครงการ สนับสนุนการปรับปรุงอาคารเพ่ือลด

ผลกระทบดานเสียง 

 โครงการ สนับสนุนในการปองกันเสียงแกสถานที่ ซึ่งตองการความเงียบ 

เปนพิเศษ เชน โรงเรียน โรงพยาบาล ศาสนสถาน เปนตน 

- กรณีที่บานไมอยูในแนวเสนเสียง แตไดรับ

ผลกระทบจากเสียงเชนกัน และถาในอนาคต

ไดรับผลกระทบดานเสียงเพิ่มขึ้น โครงการจะมี

มาตรการในการดูแลอยางไร 

- โครงการกําหนดใหมีการติดตามตรวจสอบผลกระทบดานเสียง 

จากสถานการณการบินจริงเปนประจําทุกป หากพบวามีพ้ืนท่ีที่ไดรับ

ผลกระทบดานเสียงเพ่ิมเติมจากท่ีดําเนินการชดเชยอยูในปจจุบัน 
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ตารางที่ 4.6-58 สรุปประเด็นขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะและคําชี้แจงจากบริษัทที่ปรึกษาจากเวทีรับฟงความคิดเห็น 

ของประชาชน คร้ังที่ 2 

ประเด็นขอคดิเห็น/ขอเสนอแนะ คําชี้แจง 

ใหกองทัพเรือ EEC และ/หรือผูบริหารจัดการโครงการ ดําเนินการสํารวจ 

และชดเชยผูไดรับผลกระทบโดยเร็ว 

- ในระยะกอสรางควรมีการติดตามตรวจสอบ

ระดับเสียงขณะกอสรางดวย เนื่องจากมีเสยีงดัง

ภายในสนามบิน 

- ในระยะกอสรางโครงการ ไดกําหนดมาตรการใหมีการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบจากเสียงดวยแลว 

- โครงการไดมีการสํารวจสิ่งมีชีวิตในถ้ําดวย

หรือไม เกรงวาเสียงจากเครื่องบินจะมี

ผลกระทบตอคางคาวและสัตวอ่ืนๆ ขอให

ประสานกับหนวยงานดานปาไมดวย 

- โครงการไดตรวจสอบขอมูลในเบ้ืองตน และประสานกับหนวยงานดานปาไม

ในพ้ืนท่ีแลว พบวาในพื้นที่ศึกษาของโครงการไมมีถ้ํา ดังนั้น จึงไมมี

ผลกระทบตอคางคาวและสัตวอ่ืนๆ ท่ีอาศัยอยูในถ้ํา 

- การคํานวณคา NEF ใชเครื่องมือใดในการ 

รันโมเดล มีขอมูลนําเขาอะไรบาง 

- การคํานวณคา NEF หรือ Noise Exposure Forecast เปนวิธีมาตรฐาน 

สําหรับการประเมินเสียง เพ่ือทํานายคาระดับการรบกวนตอมนุษยในพ้ืนที่ 

ที่ไดรับผลกระทบจากอากาศยาน คํานวณจาก : 

 ชนิด/ระดับเสียงของเครื่องบิน 

 จํานวนเท่ียวบินในชวงกลางวันและชวงกลางคนื 

 รูปแบบการใชทางวิ่ง 

 ขอมูลอุตุนิยมวิทยา 

- การคํานวณคา NEF ไดคิดรวมเท่ียวบินราชการ

เขาไปดวยหรือไม เน่ืองจากมีเสียงดังมาก 

- ในระยะแรกของการพัฒนา ปริมาณเที่ยวบินยังไมไดเพ่ิมขึ้นมากจากปจจุบัน 

โดยในการคาดการณผลกระทบดานเสียง ไดมีการคาดการณใน 30 ป

ขางหนา (ป พ.ศ. 2591) ซึ่งจะเปนปท่ีจะมีปริมาณเท่ียวบินสูงสุด โดย

ผลกระทบดานเสียงจากอากาศยาน เปนการคาดการณเสนเทาระดับเสียง 

ในอนาคตแลว แตไมมีการคดิรวมเท่ียวบินราชการเขาไปเนื่องจากมีขอจํากัด

ดานความมั่นคงทางทหาร 

- การคํานวณคา NEF ไดคาํนวณกรณีที่เท่ียวบิน

ขึ้นลงไมปกติ และกรณีการเล้ียวหรือบินวน

หรือไม 

- โครงการไดมีการคํานวณคา NEF กรณีการเลี้ยวไวดวยแลว 

- โครงการไดประเมินผลกระทบดานเสียงของ

โครงการรถไฟความเร็วสงูเชื่อม 3 สนามบิน

และมอเตอรเวย ผนวกในโครงการดวยหรือไม 

- การประเมินผลกระทบดานเสียงในสนามบิน จะประเมินเสียงของอากาศ

ยาน โดยในระยะกอสราง โครงการไดตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป 

ประกอบการประเมิน และในระยะดําเนินการเสนอใหมีมาตรการฯ ที่จะ

ตรวจวัดเสียงทั้ง 2 แหลงกําเนิด ท้ังเสียงจากอากาศยานและเสยีงท่ัวไป

บริเวณพ้ืนท่ีออนไหวตอไป 

- เสนอใหมีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพ

อากาศและเสียงอัตโนมัติ และมีชองทางให

ประชาชนสามารถรับทราบผลได 

- รับทราบขอเสนอแนะ และนําเสนอเจาของโครงการ เพ่ือพิจารณาตอไป 

- ขอทราบตําแหนงและผลการตรวจวัดเสยีง  

ณ ปจจุบัน 

- การตรวจวัดระดับเสียง (ตรวจวดั 24 ชั่วโมง เปนเวลา 7 วันตอเน่ือง)  

โดยตรวจวัด 2 ครั้ง ไดแก 

 ครั้งที่ 1 ชวงฤดูฝน : ระหวางวันที่ 18-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  

จํานวน 6 สถานี ไดแก โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา บริเวณอาคารปฏบิัติงาน
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ตารางที่ 4.6-58 สรุปประเด็นขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะและคําชี้แจงจากบริษัทที่ปรึกษาจากเวทีรับฟงความคิดเห็น 

ของประชาชน คร้ังที่ 2 

ประเด็นขอคดิเห็น/ขอเสนอแนะ คําชี้แจง 

ของเจาหนาที่ พื้นที่โครงการบริเวณ Airside โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม 

โรงเรียนวัดพลา และโรงเรียนบานคลองบางไผ  

 ครั้งที่ 2 ชวงฤดูแลง : ระหวางวันที่ 3-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  

จํานวน 7 สถานี โดยเพ่ิมจุดตรวจวัด จํานวน 1 จุด คอื โรงเรียน 

วัดสระแกว ซึ่งเปนพ้ืนที่ออนไหวท่ีอาจจะไดรับผลกระทบ พบวา มีคา 

อยูในเกณฑมาตรฐานกําหนดทุกสถานี 

- ขอทราบวาการขึ้นหรือลงของเครื่องบิน 

เสียงดังกวากัน 

- การบินขึ้นเสียงดังมากกวา แตใชระยะเวลาสั้นกวา 

- การบินลงเสียงดังนอยกวา แตมีระยะเวลาตอเน่ืองและยาวนานกวา 

- เสนเทาระดับเสียงที่พาดผานในทะเล  

จะมีผลกระทบตอสัตวทะเลอยางไร 

- เสียงมีลักษณะเปนพลังงานคลื่น เมื่อผานตัวกลางที่เปนน้ํา ระดับพลังงาน 

จะลดลง สรุปไดวา 

 เสียงจากเครื่องบินไมมีผลมากเทาเสียงจากเรือ 

 เสยีงเรือมีผล โดยหลักสากลจะมี Guideline ของ IMO* ใหดําเนินการตาม 

เก่ียวกับมาตรฐานการออกแบบเรือวาไมควรเกิดเสียงเกินมาตรฐานกําหนด 

อางอิง : https://wildwhales.org/threats/noise-and-cetaceans/ 

* International Maritime Organization (2014). Guidelines for the 

reduction of underwater noise from commercial shipping to 

address adverse impacts on marine life, MEPC.1/Circ.833. London, 

U.K: IMO Publishing. 8pp. 

- ระดับเสียงท่ีมนุษยสามารถอยูไดโดยไมกระทบ

ตอสุขภาพตามท่ีกฎหมายกําหนด คือเทาไร 

- องคการอนามัยโลกกําหนดวา เสียงที่เปนอันตราย หมายถึง เสียงท่ีดังเกิน  

85 เดซิเบลเอที่ทุกความถี่ 

- เสนเสียงท่ีนําเสนอเปนเสียงสุดทายแลว 

ใชหรือไม 

- เสนเสียงท่ีนําเสนอในการรับฟงความคดิเห็น ครั้งท่ี 2 เปนรางเสนเทาระดับ

เสียงท่ีคาดการณบนพ้ืนฐานของขอมูลเบ้ืองตน แตภายหลังจากการหารือ

กับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ขอมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดแตอาจ

แตกตางอยางมีไมนัยสําคัญ แตทั้งนี้ หากพบวา มีพื้นท่ีที่ยังไมครอบคลุมผู

ไดรับผลกระทบจากการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2  

ที่ผานมา ที่ปรึกษาจะลงพ้ืนท่ีเพ่ือจัดประชุมเพิ่มเติมใหครอบคลุมผูไดรับ

ผลกระทบและนํามาพิจารณาขอมูลเสนเสียงที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งตองลงสํารวจ

เศรษฐกิจ-สังคมเพ่ิมเติมดวย 

- ไดรับผลกระทบเรื่องเสียงจากการท่ีเครื่องบิน

บินวน เพราะลงไมได 

- รับทราบขอมูล 

- เทศบาลตําบลบานฉางขอใหโครงการใหขอมูล

เรื่องเสนเทาระดับเสียงกับเทศบาลดวย  

เพื่อจะไดเปนการวางแผนการพัฒนาพื้นท่ี 

ใหเหมาะสมเน่ืองจากปจจุบันมียุทธศาสตร 

ของ EEC เปน Smart City เปนเมือง 

อุทยานการบิน 

- รับทราบขอเสนอแนะ 

- โครงการไดกําหนดมาตรการใหประสานงานกับสํานักงานโยธาธิการ 

และผังเมืองจังหวัด และหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือสงแผนท่ีเสนเทาระดับ

เสียงไปพิจารณาผนวกรวมแผนที่ดังกลาวในผังเมืองรวมเพ่ือควบคุมการใช

ที่ดินและการกอสรางอาคารโดยรอบสนามบนินานาชาติอูตะเภา  

ใหเหมาะสมและสอดคลองกับกิจกรรมของสนามบิน เขตความปลอดภัย 

ในการเดินอากาศและพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากการพัฒนาสนามบิน 
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ตารางที่ 4.6-58 สรุปประเด็นขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะและคําชี้แจงจากบริษัทที่ปรึกษาจากเวทีรับฟงความคิดเห็น 

ของประชาชน คร้ังที่ 2 

ประเด็นขอคดิเห็น/ขอเสนอแนะ คําชี้แจง 

4) คุณภาพอากาศ  

- เครื่องบินใชเชื้อเพลิงอะไร หากในอนาคตเที่ยว

เพิ่มขึ้นจะมีผลกระทบกับประชาชนในพ้ืนท่ี

หรือไม เชน เรื่องกลิ่นและไอจากน้ํามัน

เครื่องบิน 

- เครื่องบินใชนํ้ามันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องบิน Jet A-1 ซึ่งมีการผสมของ 

น้ํามันเบนซิน/นํ้ามันกาด/นํ้ามันดีเซล ในอัตราสวนตามชนิดของเครื่องบิน 

- ในการศกึษาผลกระทบของโครงการ ไดคาดการณผลกระทบดานคณุภาพ

อากาศจากอากาศยานที่พิจารณาจํานวนเท่ียวบินคาดการณในอนาคตจนถึง 

ป พ.ศ. 2591 ไวดวยแลว 

- ทั้งน้ี โครงการไดจัดใหมีชองทางในการรับเรื่องแจงเหตุ กรณีที่ไดรับ

ผลกระทบ หรือสงสยัวาอาจไดรับผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการ 

- เสนอใหโครงการมีมาตรการลดผลกระทบ 

เรื่องฝุนละอองท่ีกระทบตอชุมชนทั้งในระยะ

กอสราง และระยะดําเนินการ 

- โครงการมีมาตรการฯ ลดผลกระทบเรื่องฝุนละอองดังนี้ 

ระยะกอสราง 

กิจกรรมการเปดหนาดิน 

 ติดต้ังรั้วลอมรอบพ้ืนท่ีกอสรางเพื่อลดการฟุงกระจายของฝุนละอองและ

ไอเสียจากเครื่องจักรที่ใชในการกอสราง 

 ฉีดพรมนํ้าอยางนอยวันละ 2 ครั้ง ในบริเวณพ้ืนท่ีกอสรางที่มีฝุนละออง 

ฟุงกระจาย 

กิจกรรมการขนสงวัสดุอุปกรณกอสราง 

 ปดคลุมสวนบรรทุกของรถที่ใชขนสงวัสดุและอุปกรณกอสรางท่ีอาจ 

ฟุงกระจาย ดวยผาใบหรือวัสดุที่คลายกันใหมิดชิด 

 จํากัดความเร็วของรถที่ใชในการขนสงวัสดุและอุปกรณกอสราง โดยใหใช

ความเร็วไมเกิน 60 กิโลเมตรตอชั่วโมง สําหรับรถบรรทุกน้ําหนักมากกวา 

1,200 กิโลกรัม และใหใชความเร็วไมเกิน 45 กิโลเมตรตอชั่วโมง สําหรับ

รถบรรทุกที่ใชลากจูงรถพวง ทั้งนี้ ในพ้ืนท่ีกอสราง ชุมชน ท่ีพักอาศัย 

หรือสถานศกึษา ใหใชความเร็วไมเกิน 30 กิโลเมตรตอชั่วโมง 

 ลางหรือทําความสะอาดลอยานพาหนะทุกคันกอนออกจากพื้นที่กอสราง 

ระยะดําเนินการ 

 วางแผนพัฒนา ปรับปรุง หรือเพ่ิมประสทิธิภาพของระบบการจราจร 

และขนสงภายในสนามบิน โดยเฉพาะบริเวณทางเขา-ออกสนามบิน 

 ประสานงานกับหนวยงานดานคมนาคมที่เกี่ยวของในการศึกษาการ

เชื่อมโยงการเดนิทางดวยระบบขนสงสาธารณะ และระบบขนสงมวลชน

ขนาดใหญเขาสูสนามบินในอนาคต 

- มีการประเมินคุณภาพอากาศจากการบิน 

ในปจจุบันไดรันโมเดลไวหรือไม มีคา 

ความเขมขนของฝุนละออง PM2.5  

และ Total VOCs ประมาณเทาใด 

- ในขั้นตอนการรับฟงความคิดเห็นครั้งท่ี 2 มีการประเมินคุณภาพอากาศ 

จากกิจกรรมของอากาศยาน โดยใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรเพ่ือ

คาดการณความเขมขนของฝุนละออง PM2.5 และ สารอินทรียระเหยงาย 

VOCs รายชนิดที่มีผลกระทบตอสุขภาพ ดังน้ี 

- ฝุนละออง PM2.5 

 คาความเขมขนสูงสุดของฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) 

เฉลี่ย 24 ชั่วโมง และ 1 ป เกิดขึ้นภายในสนามบิน มีคาเทากับ 1.421 

และ 0.315 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ตามลําดับ มีคาต่ํากวา
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ของประชาชน คร้ังที่ 2 

ประเด็นขอคดิเห็น/ขอเสนอแนะ คําชี้แจง 

มาตรฐานฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป 

ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบันท่ี 36 (พ.ศ. 2553) 

ซึ่งกําหนดไวจะตองไมเกิน 50 และ 25 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 

ตามลําดับ 

- สารอินทรียระเหยงาย VOCs ไดแก  

 อะครอลีน (Acrolein) มีคาความเขมขนสูงสดุ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เทากับ 

0.969 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร เกิดข้ึนภายในสนามบิน เกินคา 

เฝาระวังสําหรับสารอินทรียระเหยงายในบรรยากาศโดยท่ัวไปในเวลา  

24 ชั่วโมง ซึ่งกําหนดไวจะตองไมเกิน 0.55 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 

 เบนซีน (Benzene) มีคาความเขมขนสูงสุด เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เทากับ 

0.665 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร เกิดขึ้นภายในสนามบิน ไมเกินคา 

เฝาระวังสําหรับสารอินทรียระเหยงายในบรรยากาศโดยท่ัวไปในเวลา  

24 ชั่วโมง ซึ่งกําหนดไวจะตองไมเกิน 7.6 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร  

สวนคาความเขมขนสงูสุด เฉลี่ย 1 ป เทากับ 0.147 ไมโครกรัม 

ตอลูกบาศกเมตร เกิดขึ้นภายในสนามบินไมเกินมาตรฐานคาสารอินทรีย

ระเหยงายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ป ซึ่งกําหนดไวตองไมเกิน  

1.7 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 

 1,3 บิวทาไดอีน (1,3 Butadiene) มีคาความเขมขนสูงสุด เฉลี่ย 24 

ชั่วโมง เทากับ 0.668 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร เกิดขึ้นภายใน

สนามบิน ไมเกินคาเฝาระวังสําหรับสารอินทรียระเหยงายในบรรยากาศ

โดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง ซึ่งกําหนดไวจะตองไมเกิน 5.3 ไมโครกรัม

ตอลูกบาศกเมตร สวนคาความเขมขนสูงสุด เฉลี่ย 1 ป เทากับ 0.147 

ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร เกิดขึ้นภายในสนามบินไมเกินมาตรฐานคา

สารอินทรียระเหยงายในบรรยากาศโดยท่ัวไปในเวลา 1 ป ซึ่งกําหนดไว

ตองไมเกิน 0.33 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 

- เสนอใหพิจารณาดัชนีและความถี่ในการตรวจวัด 

คุณภาพอากาศใหเหมาะสม 

- รับทราบขอเสนอแนะ 

- โครงการไดพิจารณาดัชนีตรวจวัดคุณภาพอากาศเปนไปตามผลกระทบ 

ที่อาจจะเกิดขึ้นจากอากาศยาน ดังน้ี 

1) ฝุนละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

2) ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

3) ฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

4) กาซไนโตรเจนออกไซด (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

5) กาซคารบอนมอนอกไซด (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง และ 8 ชั่วโมง 

6) กาซนันมีเธนไฮโดรคารบอน (NMHC) เฉลี่ย 3 ชั่วโมง 

7) กาซไฮโดรคารบอนรวม (THC) เฉลี่ย 3 ชั่วโมง 

8) สารอินทรียระเหยงาย (VOCs)  

9) ทิศทางและความเร็วลม (WS/WD) 

- ระยะเวลาตรวจวัด : ตรวจวัด 24 ชั่วโมง เปนเวลา 7 วันตอเนื่อง  
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ของประชาชน คร้ังที่ 2 

ประเด็นขอคดิเห็น/ขอเสนอแนะ คําชี้แจง 

(5 วันทําการ 2 วันหยุด) ทําการตรวจวัด :  2 ครั้ง คือ 

1) ฤดูฝน (18-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) 

2) ฤดูแลง (3-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562) 

- หนวยงานใดเปนผูตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

ของโครงการ 

- ในการศกึษาผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ (EHIA) ของโครงการบริษัท 

ที่ปรึกษาดานสิ่งแวดลอม (บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง 

คอนซัลแตนท จํากัด) เปนผูตรวจวัดคณุภาพอากาศของโครงการ สวนการ

ติดตามตรวจสอบในระยะกอสรางและระยะดําเนินการ กองทัพเรือ EEC 

และ/หรือผูบริหารจัดการโครงการอาจวาจางบุคคลที่ 3 (Third Party)  

เพื่อดําเนินการตรวจวัดตอไป 

- เสนอใหปลูกตนไมเปนพ้ืนท่ีกันชน 

(Buffer Zone) 

- รับทราบขอเสนอแนะ  

- ทั้งน้ีในการปลูกตนไมเพ่ือเปน Buffer Zone ตองพิจารณาอยูบนพ้ืนฐาน 

ของความปลอดภัยในการเดินอากาศเปนสําคญั 

5) คุณภาพน้ําผิวดิน น้ําทะเล นิเวศวิทยาทางน้ํา 

- ผงยางลอเครื่องบินอาจมีผลกระทบตอสัตวนํ้า 

ในทะเล โครงการจะมีมาตรการอยางไร 

- การขึ้น-ลง ของเครื่องบิน อยูบริเวณทางวิ่งในพื้นที่ของโครงการ ดังน้ัน 

ผงยางลอเครื่องบินจึงตกอยูบริเวณทางวิ่ง 

- โครงการมีมาตรการในการทําความสะอาดทางวิ่งสนามบินตามปกติแตใน

กรณีที่นํ้าฝนชะลางผงยางลอเครื่องบินจะมีการรวบรวมน้ําฝนไวในบอหนวง

น้ํากอนปลอยลงสูสิ่งแวดลอม 

- ขอทราบวิธีการและผลการตรวจวัดคุณภาพน้ํา

ทะเลและนิเวศวิทยาน้ําทะเลของโครงการ 

- การตรวจวัดคุณภาพน้ําทะเลและนิเวศวิทยาน้ําทะเลของโครงการ มีจุดเก็บ

ตัวอยาง จํานวน 6 สถานี (ตามระยะทางที่น้ําจืดผสมกับนํ้าเค็ม(Mixing 

Zone)) ในฤดูฝนและฤดูแลง ที่ระยะหางจากชายฝง 300 เมตร จํานวน 3 จุด 

และที่ระยะหางจากชายฝง 500 เมตร จํานวน 3 จุด 

- ผลการตรวจวิเคราะห เมื่อเปรียบเทียบกับคามาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลประเภท

ที่ 3 4 และ 5 ตามประกาศของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เรื่อง กําหนด

มาตรฐานคุณภาพนํ้าทะเล พ.ศ. 2560 พบวา คุณภาพน้ําทะเลบริเวณพ้ืนที่ศกึษา

ของโครงการอยูในเกณฑมาตรฐานที่กําหนด (ประเภทที่ 3) ทุกสถานี สามารถ 

ใชประโยชนเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า ตามกฎหมายวาดวยการประมง 

- ระยะทางจากปลายทางวิ่งถึงทะเลมีความยาวเทาไร - ระยะหางจากปลายทางวิ่งท่ี 2 ถึงทะเล มีความยาวประมาณ 327 เมตร 

- ขอทราบจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดิน บริเวณ 

ที่สาํรวจมีแหลงกําเนิดน้ําเสียจากโรงงาน  

สถานประกอบการหรือไม  

- โครงการไดกําหนดจุดเก็บตัวอยางน้ําผิวดิน จํานวน 4 สถานี ไดแก 

จุดที่ 1 : คลองบางไผ เหนือจุดปลอยน้ําทิ้ง 

จุดที่ 2 : คลองบางไผ ทายจุดปลอยน้ําทิ้ง 

จุดที่ 3 : คลองบางไผ จุดปลอยออกทะเล 

จุดที่ 4 : คลองพลา 

- ตรวจวัด :  2 ครั้ง  

1) ฤดูฝน (18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) 

2) ฤดูแลง (31 ตุลาคม พ.ศ. 2562) 

- บริเวณจุดตรวจวัดไมมีแหลงกําเนิดน้ําเสียจากโรงงาน สถานประกอบการ 
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ของประชาชน คร้ังที่ 2 

ประเด็นขอคดิเห็น/ขอเสนอแนะ คําชี้แจง 

- ปจจุบันสนามบินนานาชาติอูตะเภาปลอยน้ําทิ้ง

ลงคลองบางไผหรือไม เนื่องจากเปนแหลงน้ํา

สายหลักสําหรับพ้ืนที่ทหาร และชาวบาน

โดยรอบ  

- ปจจุบันสนามบินนานาชาตอิูตะเภามีการปลอยนํ้าทิ้งท่ีไดรับการบําบัดแลว

บางสวน ลงในคลองบางไผ 

- ผลการตรวจวัดคณุภาพน้ําผิวดินบริเวณ 

คลองบางไผ มีคุณภาพน้ําไมด ีโครงการ 

มีแนวทางการปฏิบัติอยางไร 

- ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําผิวดินบริเวณคลองบางไผ พบวา คณุภาพ

น้ําอยูในเกณฑคุณภาพน้ําในแหลงนํ้าผิวดิน ประเภทที่ 4 เปนแหลงน้ําที่

ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม

แหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ซึ่งสามารถใชประโยชนเพื่อการอุปโภคและ

บริโภค โดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผานกระบวนการปรับปรุง

คุณภาพน้ําเปนพิเศษกอน และเพื่อการอุตสาหกรรม 

- ในระยะกอสราง โครงการมีมาตรการฯ ดานการจัดการนํ้าเสียที่มาจาก

สํานักงานกอสรางและที่พักคนงานกอสราง จะมีการติดตั้งระบบบําบัดนํ้าเสีย

สําเร็จรูปบริเวณสํานักงานกอสรางโครงการและที่พักคนงานกอสราง และ

หามระบายน้ําทิ้งลงสูแหลงนํ้าโดยตรง 

- โครงการออกแบบการรองรับปริมาณน้ําฝน

หรือไม และมีระบบการจัดการนํ้าฝนอยางไร

กอนระบายน้ําออกสูส่ิงแวดลอม 

- โครงการมีการออกแบบบอหนวงนํ้า ซึ่งตั้งอยูภายในพ้ืนที่โครงการเพ่ือใหเกิด

การตกตะกอนกอนระบายออกสูส่ิงแวดลอม 

- พ้ืนที่โครงการคอนขางใหญอาจมีการขวาง

เสนทางนํ้าธรรมชาติ 

- ในพ้ืนท่ีโครงการ บริเวณที่จะกอสรางทางวิ่งท่ี 2 ไมพบเสนทางนํ้าธรรมชาติ 

- ควรพิจารณาตะกอนดินท่ีจะสงผลกระทบ 

ตอการทําประมง รวมทั้งการเปลี่ยนทิศ 

ของกระแสน้ํา 

- ในระยะกอสรางโครงการ มีมาตรการฯ จัดเก็บวัสดุและอุปกรณกอสราง 

ใหเปนระเบียบ และทําแนวคันดินหรือใชวสัดุกั้นตามแนวทางระบายน้ํา 

ที่อยูใกลพื้นท่ีกอสรางพรอมบอตกตะกอนเพ่ือลดการชะพาตะกอนดิน 

หรือเศษวัสดุลงสูแหลงนํ้า 

- คณุภาพนํ้าทะเลในพ้ืนท่ีโครงการ อาจตรวจพบ

โลหะหนัก เชน สารหนู และแมงกานีส ซึ่งเปน

ผลมาจากสายแรในชั้นดิน 

- รับทราบขอเสนอแนะ 

- ผลการตรวจวิเคราะหเพ่ือหาปริมาณ สารหนู (As) และแมงกานีส (Mn)  

ในนํ้าทะเล พบวา 

1) ชวงฤดูฝน 

 สารหนู เทากับ 8.06 ไมโครกรัม/ลิตร 

 แมงกานีส เทากับ 0.150-1.11 ไมโครกรัม/ลติร 

2) ชวงฤดูแลง 

 สารหนู เทากับ 0.556-0.985 ไมโครกรัม/ลิตร 

 แมงกานีส เทากับ 0.310-0.760 ไมโครกรัม/ลิตร 

- ผลการตรวจวัดสารหนูและแมงกานีสในนํ้าทะเล ท้ังในชวงฤดูฝนและ 

ฤดูแลงมีคาไมเกินมาตรฐาน (สารหนู มาตรฐานไมเกิน 10 ไมโครกรัม/ลิตร, 

แมงกานีส มาตรฐานไมเกิน 100 ไมโครกรัม/ลิตร) อางอิงมาตรฐานคณุภาพ

น้ําทะเล กรมควบคุมมลพิษ 

 

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 4-279 
 

ตารางที่ 4.6-58 สรุปประเด็นขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะและคําชี้แจงจากบริษัทที่ปรึกษาจากเวทีรับฟงความคิดเห็น 

ของประชาชน คร้ังที่ 2 

ประเด็นขอคดิเห็น/ขอเสนอแนะ คําชี้แจง 

6) การจัดการของเสีย  

- โครงการประเมินปริมาณน้ําเสียจากคนงานได

อยางไร เนื่องจากขณะนี้ยังไมมีบริษัทผูรับเหมา 

- โครงการประเมินปริมาณน้ําเสียจากจํานวนคนงานสูงสุดที่คาดวาจะเขามา 

ในระยะกอสราง โดยคาดวาจะมีจํานวนคนงานสูงสุด 330 คน (จํานวนคนงาน

สูงสุด 300 คน และเจาหนาท่ีสํานักงานควบคุมการกอสราง 30 คน) มีปริมาณ

น้ําเสียท่ีจะเกิดขึ้นโดยคิดปริมาณน้ําเสียรอยละ 80 ของปริมาณน้ําใช 

- โครงการมีการจัดการขยะ น้ําเสยี และของเสีย

จากหองสวมจากที่พักคนงาน ที่อยูภายนอก

สนามบินอยางไร 

การจัดการขยะ 

- โครงการกําหนดใหคนงานกอสรางและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของแยกประเภท

ขยะตามภาชนะรองรับที่จัดเตรียมไวอยางเครงครัด 

- ใหผูรับเหมากอสรางประสานหนวยงานทองถิ่นในการจัดเก็บและขนยาย 

ของเสียและสิ่งปฏิกูลเพ่ือนําไปกําจัดอยางถูกสุขลักษณะ 

การจัดการของเสียและน้ําเสีย 

- บริเวณสํานักงานควบคุมงานกอสราง ตองจัดใหมีหองสุขาที่ถูกหลัก

สุขาภิบาลใหเพียงพอ 

- กําหนดใหมีการติดตั้งระบบบําบัดนํ้าเสียสําเร็จรูป ที่สามารถรองรับปริมาณ 

น้ําเสียจากท่ีพักคนงานอยางเพียงพอ 

- โครงการมีมาตรการควบคุมเรื่องขยะติดเชื้อจาก 

ที่พักคนงานอยางไรบาง 

- โครงการกําหนดใหคนงานกอสรางและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของแยกประเภท

ขยะตามภาชนะรองรับที่จัดเตรียมไวอยางเครงครัด กอนรวบรวมและสงไป

กําจัดอยางถูกวิธ ี

- โครงการมีการบริหารจัดการน้ําเสียภายใน

สนามบินในระยะกอสราง และระยะดําเนินการ

อยางไร 

- ระยะกอสราง  

 โครงการกําหนดใหมีการติดตั้งระบบบําบัดนํ้าเสียสําเร็จรูป ที่สามารถ

รองรับปริมาณน้ําเสียจากที่พักคนงานอยางเพียงพอ 

- ระยะดําเนินการ  

 จัดใหมีระบบบําบัดนํ้าเสียสวนกลางที่สามารถรองรับปริมาณนํ้าเสีย 

ที่เพ่ิมขึ้นไดอยางเพียงพอ โดยจะไมมีการระบายน้ําเสียออกสูสิ่งแวดลอม

ภายนอก 

 ติดตามตรวจสอบคุณลักษณะน้ําทิ้งที่ผานการบําบัดแลวใหเปนไป 

ตามเกณฑมาตรฐาน  

 นําน้ําทิ้งท่ีผานการบําบัดแลวกลับมาใชประโยชนใหมใหมากที่สุด  

โดยใชรดตนไม และนําไปปรับคณุภาพกลับมาใชประโยชนใหม 

- เสนอใหมีการจัดพื้นท่ีในการกําจัดขยะที่ถูกตอง

ในพ้ืนท่ี 

- รับทราบขอเสนอแนะ 

- หวงกังวลเรื่องการลักลอบท้ิงขยะและของเสยี 

ในท่ีสาธารณะ  โครงการมมีาตรการอยางไร 

- ระยะกอสราง 

 โครงการกําหนดใหคนงานกอสรางและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 

แยกประเภทขยะตามภาชนะรองรับที่จัดเตรียมไวอยางเครงครัด 

- ระยะดําเนินการ 

 จัดใหมีระบบคดัแยกและท่ีพักขยะใหเพียงพอ เพ่ือใหสามารถจัดการ 

ของเสียท่ีจะเกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- การพัฒนาสนามบินทําใหมีปญหาขยะเกิดขึ้น  

ขอทราบวามีการคัดแยก ขนสง และกําจัด

อยางไร เนื่องจากปจจุบันในพ้ืนท่ีประสบปญหา

เรื่องการจัดการขยะ 
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- หวงกังวลเรื่องขยะจากนักทองเที่ยวที่จะมี

ปริมาณมากขึ้น 

 จัดใหมีระบบรวบรวมและเก็บขนของเสียจากสนามบิน และใหหนวยงาน 

ที่ไดรับอนุญาตนําไปกําจัดอยางถูกหลักสุขาภิบาล 

- หนวยงานใดเปนผูรับผิดชอบในการจัดการขยะ 

กรณีที่ตองใหทองถิ่นรวมในการจัดการขยะ 

โครงการจะตองมีหนังสอืแจงใหทองถิ่นรับทราบ

และยินยอมกอน 

- รับทราบขอเสนอแนะ 

- โครงการมีการกําหนดมาตรการใหผูรับเหมากอสรางประสานหนวยงาน

ทองถิ่นในการจัดเก็บและขนยายของเสียและสิ่งปฏิกูลเพ่ือนําไปกําจัด 

อยางถูกสุขลักษณะ 

- เสนอใหโครงการสงเสริมเรื่องการสรางจิตสํานึก 

ในดานการจัดการขยะ ใหกับคนในพื้นท่ี 

- รับทราบขอเสนอแนะ 

7) การคมนาคมขนสง  

- ระบบโครงขายการจราจร และระบบขนสง

มวลชนในการเดินทางเขา-ออกสนามบิน และ

เสนทางโดยรอบเปนอยางไร ขอใหโครงการ

ประสานกับหนวยงานดานคมนาคมขนสง 

อยางรอบดาน 

- แผนการพัฒนางานกอสรางเสนทางการคมนาคมที่เกี่ยวของกับแผนพัฒนา

ของสนามบินนานาชาติอูตะเภา ไดแก ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และ

รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ที่มีความเกี่ยวเนื่องและเชื่อมโยง

สนับสนุนระบบขนสงมวลชนสําหรับรองรับการใชบริการสนามบินสุวรรณภูมิ 

สนามบินดอนเมือง และสนามบินนานาชาตอิูตะเภา 

- โครงการมีมาตรการรองรับผลกระทบดานการคมนาคมขนสง  

(ระยะดําเนินการ) ไดแก 

 วางแผนพัฒนา ปรับปรุง หรือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการจราจร 

และขนสงภายในสนามบิน โดยเฉพาะบริเวณทางเขา-ออกสนามบิน 

 ประสานงานกับหนวยงานดานคมนาคมที่เกี่ยวของในการศึกษา 

การเชื่อมโยงการเดนิทางดวยระบบขนสงสาธารณะ และระบบขนสง

มวลชนขนาดใหญเขาสูสนามบินในอนาคต 

- เสนอใหมีสัญลักษณ/ปาย/เครื่องหมายจราจร 

บอกเสนทางภายในสนามบินใหชัดเจน และเพ่ิม

พ้ืนที่สาํหรับจอดรถภายในสนามบินใหเพียงพอ 

- รับทราบขอเสนอแนะ 

- เสนอใหพิจารณาเปดชองทางเขาสนามบินใหม

ในการขนสงวัสดอุุปกรณกอสราง เพื่อลด

ผลกระทบเรื่องการจราจรติดขัด บริเวณทางเขา

ปจจุบัน 

- โครงการมีแผนการเปดชองทางเขาสนามบินใหมในการขนสงวัสดุอุปกรณ

กอสรางโดยเฉพาะ เพื่อลดผลกระทบเรื่องการจราจรติดขัด 

- เสนอใหมีการตรวจสภาพรถใหพรอมใชงานได

อยางปลอดภัยอยูเสมอ 

- เสนอใหปรับปรุงสภาพรถใหมีสภาพดีพรอม 

ใชงานอยูเสมอ 

- โครงการมีมาตรการฯ ใหตรวจสอบสภาพยานพาหนะและเครื่องจักรตางๆ 

ของบริษัทผูรับเหมากอสรางท่ีนํามาใชในงานกอสรางใหมีสภาพดีอยูเสมอ  

เพื่อปองกันมิใหยานพาหนะหรือเครื่องจักรเหลานั้นเกิดการชํารุดบกพรอง

ขณะใชงาน และควรจัดใหมีการตรวจสอบสภาพรถสําหรับบรรทุกวัสดุ

กอสรางเปนประจํา 

- เสนอใหรถของโครงการท่ีเขามาวิ่งควรมีชื่อ

โครงการ เบอรโทรศัพท และชองทางรองเรียน

ติดขางรถชัดเจน เน่ืองจากอาจมีหลายงาน 

ที่กอสรางพรอมกันในพื้นที่ 

- โครงการมีมาตรการฯ ใหยานพาหนะและรถบรรทุกจะตองตดิปายสัญลักษณ

และชื่อโครงการเพ่ือใหทราบวาเปนรถขนสงวัสดุกอสรางสําหรับกอสราง

โครงการ พรอมท้ังระบุหมายเลขโทรศัพทติดตอ ลําดับของรถ ชื่อบริษัท

รับจาง ไวในตําแหนงที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน เพ่ือใหประชาชนสามารถ
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ตรวจสอบและรองเรียนไดเม่ือเกิดปญหาตางๆ รวมทั้งใหมีการติดตั้ง GPS  

เพื่อใชในการติดตามรถขนสงวสัดุกอสราง 

- เสนอใหมีมาตรการซอมบํารุงถนนหากมีการ

ชํารุดเสียหายจากการขนสงของโครงการ  

ใหมีสภาพเหมือนเดิม 

- โครงการมีมาตรการฯ ใหกรณีท่ีการขนสงวัสดุกอสรางของโครงการ 

ทําใหถนนปจจุบันเสียหาย โดยใหผูรับเหมาในกํากับของกองทัพเรือ  

และ/หรือผูดําเนินการกอสราง ประสานงานกับหนวยงานผูรับผิดชอบ 

เพื่อซอมแซมและแกไขทันที 

- โครงการใชวัสดุมาจากแหลงใด ใชเสนทางใด 

ในการขนสง เสนอใหหลีกเลี่ยงการขนสงผาน

ชุมชน วัด โรงเรียน และเสนทางท่ีการจราจร

ติดขัด 

- แหลงดนิและทรายสวนใหญมาจากอําเภอปลวกแดงและเขาชีจรรย เสนทาง

การขนสงหลัก จะใชเสนทางถนนหมายเลข 331 และ 332 ซึ่งหากแหลงดิน

จากอําเภอปลวกแดงและเขาชีจรรยไมเพียงพอ จะมีการนําดินมาจากจังหวดั

เพชรบุรีและราชบุรี ซึ่งจะขนสงมาทางเรือ และนํามาขึ้นท่ีทาเรือจุกเสม็ด 

และขนสงตอมายังพ้ืนท่ีโครงการโดยใชรถบรรทุกมาทางถนนหมายเลข 3126 

เพ่ือลดความหนาแนนจากการใชเสนทางถนนหมายเลข 331 และ 332 

- ในระยะกอสราง เสนอใหจัดทําปายแสดง

เสนทางการขนสง เพื่อใหประชาชนรับทราบ

และหลีกเลี่ยงเสนทางการขนสง 

โครงการมีมาตรการฯ เบื้องตน ดังน้ี 

- ติดต้ังปายจราจรชั่วคราวในบริเวณจุดกลับรถบรรทุกทีอ่าจทําใหการจราจร

ติดขัดและไมปลอดภัย 

- ติดต้ังปาย ขอความและสัญญาณเตือนชั่วคราว (ไฟกระพริบ) ในการทํางาน

กอสรางตางๆ ท่ีมีความชัดเจน ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 

หรือประกาศฉบับลาสุด ในบริเวณท่ีอาจมีปญหาการจราจรและอุบัติเหตุ  

เชน บริเวณทางเขา-ออกพ้ืนท่ีกอสราง บริเวณพ้ืนท่ีกอสราง โดยปายตางๆ 

ตองสามารถมองเห็นไดชัดเจนทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน 

- เลือกใชเสนทางการขนสงวัสดอุุปกรณและคนงานท่ีไมกอใหเกิดการ 

กีดขวางเสนทางหลักในการเดินทางเขา-ออกพ้ืนท่ีสนามบิน ของผูใชบริการ

และประชาชนท่ีอยูโดยรอบ โดยใหหลีกเลี่ยงเสนทางท่ีมีการจราจรหนาแนน 

และกําหนดใหใชทางหลวงหมายเลข 3 ดานทิศเหนือของสนามบิน  

เปนเสนทางขนสงหลักในชวงกอสรางไมวาจะนําวัสดุมาจากแหลงใดก็ตาม 

- ประสานงานกับเจาหนาที่ตํารวจจราจรเพื่ออํานวยความสะดวกในการใช

เสนทางดงักลาวและทําการประชาสัมพันธเสนทาง วันและเวลาในการขนสง

วัสด ุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักรขนาดใหญ เพ่ือใหประชาชนที่อยูตามแนว

เสนทางและผูใชเสนทางทราบลวงหนา 

- จัดทําแผนฉุกเฉินรวมกับกรมทางหลวงในการจัดการจราจร สําหรับกรณ ี

เกิดเหตุฉุกเฉินรายแรงและอุบัติเหตุเพ่ือลดการจราจรติดขัด เชน การเปด

เกาะกลางเปนระยะๆ เพื่อใชเปนชองทางฉุกเฉินใหรถวิ่งสวนทางกันได  

การทําทางเขา-ออกระหวางทางหลักกับทางขนานสําหรับเปดใชฉุกเฉิน

เพื่อใหรถเลี่ยงจุดเกิดเหตุ เปนตน 

- ปญหาการจราจรติดขัดจากการกอสรางหลาย

โครงการพรอมกัน ในพ้ืนที่ใกลเคียงโครงการ 

- เสนอใหหลีกเลี่ยงชวงเวลาเรงดวนเชา 06.00-

09.00 น./ เย็น 16.00-19.00 น. และวันหยุด

- โครงการมีมาตรการฯ ใหหลีกเลี่ยงการขนสงวสัดุกอสรางในชวงเวลาเรงดวน

เชา (06:00-09:00 น.) และชวงเวลาเรงดวนเย็น (16:00-20:00 น.) หรือตาม

กฎหมายกําหนด 
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ตารางที่ 4.6-58 สรุปประเด็นขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะและคําชี้แจงจากบริษัทที่ปรึกษาจากเวทีรับฟงความคิดเห็น 

ของประชาชน คร้ังที่ 2 

ประเด็นขอคดิเห็น/ขอเสนอแนะ คําชี้แจง 

นักขัตฤกษ เน่ืองจากปจจุบันในพ้ืนท่ีการจราจร

ติดขัดอยูแลว 

- เสนอใหโครงการพิจารณามาตรการเรื่อง 

การหลีกเลี่ยงชวงเวลาเรงดวน บริเวณสัตหีบ  

กม.10 แยกถนน 331 จะเปนเขตชุมชนใหญ

และมีปริมาณรถหนาแนน 

- โครงการมีมาตรการฯ ใหเลือกใชเสนทางการขนสงวัสดุอุปกรณและคนงาน 

ที่ไมกอใหเกิดการกีดขวางเสนทางหลกัในการเดินทางเขา-ออกพื้นท่ีสนามบิน

นานาชาติอูตะเภา ของผูใชบริการและประชาชนที่อยูโดยรอบ โดยให

หลีกเลี่ยงเสนทางท่ีมีการจราจรหนาแนน และกําหนดใหใชทางหลวง

หมายเลข 3 ดานทิศเหนือของสนามบิน เปนเสนทางขนสงหลักในชวงกอสราง

ไมวาจะนําวัสดุมาจากแหลงใดก็ตาม 

- เสนอใหมีผาใบปดคลุมรถบรรทุกเพ่ือปองกัน 

ฝุนละออง และการตกหลนของดิน/ทราย  

ขณะทําการขนสง เพื่อลดอุบัติเหตุ 

- โครงการมีมาตรการฯ ใหปดคลมุสวนบรรทุกของรถที่ใชขนสงวัสดุและ

อุปกรณกอสรางดวยผาใบหรือวัสดุที่คลายกันใหมิดชิด เพ่ือปองกัน 

การรวงหลนของวัสดกุอสรางบนเสนทางการขนสง กรณีมีวัสดกุอสรางตก

หลนบนผวิจราจรและไหลทาง ใหจัดเจาหนาที่จัดเก็บและทําความสะอาด

โดยเร็ว 

- เสนอใหมีชองทางรับเรื่องรองเรียนท่ีประชาชน

เขาถึงไดสะดวก และมีการแกไขอยางจริงจัง 

- โครงการมีมาตรการฯ ใหยานพาหนะและรถบรรทุกจะตองตดิปายสัญลักษณ

และชื่อโครงการเพ่ือใหทราบวาเปนรถขนสงวัสดุกอสรางสําหรับกอสราง

โครงการ พรอมท้ังระบุหมายเลขโทรศัพทติดตอ ลําดับของรถ ชื่อบริษัท

รับจาง ในตําแหนงท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจน เพ่ือใหประชาชนสามารถ

ตรวจสอบและรองเรียนไดเม่ือเกิดปญหาตางๆ รวมทั้งใหมีการติดตั้ง GPS 

เพื่อใชในการติดตามรถขนสงวสัดุกอสราง 

- เสนอใหพิจารณาการขนสงอุปกรณขนาดใหญ  

อาจลอดใตสะพานไมได 

- เสนอใหใชชวงเวลากลางคืนในการขนสงอุปกรณ

ตางๆ ที่ใชรถบรรทุกขนาดใหญ 

- รับทราบขอเสนอแนะ ทั้งนี้ โครงการมีมาตรการฯ ใหประสานงานกับ

เจาหนาที่ตํารวจจราจรเพ่ืออํานวยความสะดวกในการใชเสนทางดังกลาว

และทําการประชาสัมพันธเสนทาง วันและเวลาในการขนสงวัสดุ อุปกรณ 

เครื่องมือ เครื่องจักรขนาดใหญ เพ่ือใหประชาชนที่อยูตามแนวเสนทาง 

และผูใชเสนทางทราบลวงหนา 

- หนวยงานใดเปนผูรับผิดชอบในการติดตาม

ตรวจสอบผูรับเหมาในการปฏิบัติตามมาตรการ

ดานการคมนาคมขนสง วาทําไดจริงหรือไม และ

ควรมีบทลงโทษที่จริงจัง 

โครงการมีมาตรการฯ  

- ใหผูรับเหมากอสรางจัดทําแผนการขนสงและลําเลียงวสัดุ อุปกรณ คนงาน 

บุคลากรท่ีเกี่ยวของกับการกอสราง เสนอตอ กองทัพเรือ EEC และ/หรือ

ผูดําเนินการกอสราง กอนเริ่มการขนสง โดยกําหนดเปนเงื่อนไขแนบทาย 

สัญญาจาง 

- กําหนดใหผูรับเหมากอสรางควบคมุ ดูแลพนักงานขับรถบรรทุกและ

เครื่องจักรตางๆ ในพ้ืนท่ีกอสรางใหขับขี่ดวยความระมัดระวัง และปฏิบัติ

ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของอยางเครงครัด และมีบทลงโทษ 

ผูท่ีไมปฏิบัติตามกฎ เพ่ือปองกันการเกิดอุบัติเหตุ 

- เสนอใหมีมาตรการควบคุมน้ําหนักในการขนสง

วัสดอุุปกรณ ตั้งแตตนทาง เชน โรงโมหิน 

เนื่องจากทําใหถนนชํารุด 

- โครงการมีมาตรการฯ ใหผูรับเหมากอสรางควบคุมนํ้าหนักบรรทุก 

ของรถที่ใชในการขนสงวัสดกุอสราง ใหมีน้ําหนักบรรทุกไมเกินตามท่ี

กฎหมายกําหนด รวมทั้งควบคุมผูขับขี่ใหใชความเร็วต่ํา โดยใชความเร็ว 

ไมเกิน 60 กิโลเมตรตอชั่วโมง สําหรับรถบรรทุกน้ําหนักมากกวา 1,200 
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ประเด็นขอคดิเห็น/ขอเสนอแนะ คําชี้แจง 

กิโลกรัม และใชความเร็วไมเกิน 45 กิโลเมตรตอชั่วโมง สําหรับรถบรรทุก 

ที่ใชลากจูง รถพวง โดยในพ้ืนท่ีกอสรางใหใชความเร็วไมเกิน 30 กิโลเมตร 

ตอชั่วโมง 

- เสนอใหเพิ่มการฉีดพรมน้ําใหเหมาะสมกับ

กิจกรรมหรือพ้ืนที่ท่ีทํากิจกรรมตางๆ ในชวง

ระยะกอสราง เชน เพ่ิมการฉีดพรมน้ําบริเวณ

โรงโมหิน 

- โครงการมีมาตรการฯ ใหพื้นท่ีบริเวณกอสราง ซึ่งมียานพาหนะและ 

การทํางานท่ีอาจกอใหเกิดฝุนละออง รวมทั้งถนนภายในสนามบิน  

ที่ใชเปนเสนทางขนสงวัสดุอุปกรณและคนงานในระยะกอสรางซึ่งไมได 

ลาดยางหรือเทคอนกรีตจะตองมีการฉีดพรมน้ํา อยางนอยวนัละ 3 ครั้ง  

หรือตามความเหมาะสมเพื่อปองกันและลดผลกระทบจากการฟุงกระจาย 

ของฝุนละออง สูบรรยากาศ 

- เสนอใหมีการติดตั้ง GPS เพ่ือควบคุมความเร็ว

ของรถบรรทุกใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด

อยางเครงครัด เพื่อลดอุบัติเหตุ 

 

โครงการมีมาตรการฯ 

- ใหผูรับเหมากอสรางควบคุมนํ้าหนักบรรทุกของรถที่ใชในการขนสงวัสดุ

กอสราง ใหมีนํ้าหนักบรรทุกไมเกินตามท่ีกฎหมายกําหนด รวมทั้งควบคุม 

ผูขับขี่ใหใชความเร็วตํ่า โดยใชความเร็วไมเกิน 60 กิโลเมตรตอชั่วโมง  

สําหรับรถบรรทุกน้ําหนักมากกวา 1,200 กิโลกรัม และใชความเร็วไมเกิน  

45 กิโลเมตรตอชั่วโมง สําหรับรถบรรทุกที่ใชลากจูง รถพวง โดยในพ้ืนที่

กอสรางใหใชความเร็วไมเกิน 30 กิโลเมตรตอชั่วโมง 

- ใหยานพาหนะและรถบรรทุกจะตองติดปายสัญลักษณและชื่อโครงการ

เพื่อใหทราบวาเปนรถขนสงวัสดกุอสรางสําหรับกอสรางโครงการ 

พรอมท้ังระบุหมายเลขโทรศัพทติดตอ ลําดับของรถ ชื่อบริษัทรับจาง  

ในตําแหนงที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน เพ่ือใหประชาชนสามารถตรวจสอบ

และรองเรียนไดเม่ือเกิดปญหาตางๆ รวมทั้งใหมีการติดตั้ง GPS เพ่ือใช 

ในการตดิตามรถขนสงวัสดกุอสราง 

- จัดทําแผนฉุกเฉินรวมกับกรมทางหลวงในการจัดการจราจร สําหรับกรณ ี

เกิดเหตุฉุกเฉินรายแรงและอุบัติเหตุเพ่ือลดการจราจรติดขัด เชน การเปด

เกาะกลางเปนระยะๆ เพื่อใชเปนชองทางฉุกเฉินใหรถวิ่งสวนทางกันได  

การทําทางเขา-ออกระหวางทางหลักกับทางขนานสําหรับเปดใชฉุกเฉิน

เพื่อใหรถเลี่ยงจุดเกิดเหตุ เปนตน 

- กังวลเรื่องอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นจากปริมาณ

จราจรที่เพ่ิมขึ้น 

- มีความเปนไปไดมากนอยเพียงใด ที่จะเปด

เสนทาง กม.16 ลงหาดพลาเพ่ือปรับภูมิทัศนให

สวยงาม สามารถมองเห็นสนามบินได  

- รับทราบขอเสนอแนะ 

- พ้ืนที่ในความดูแลของแขวงทางหลวงชนบทชลบุรี

ที่อยูรอบสนามบินนานาชาติอูตะเภายังไมมีแผน

ในการพัฒนาโครงการใดๆ  

- รับทราบขอมูล 

- เสนอใหกําหนดมาตรการดานความปลอดภัยใน

การขนสงคนงาน 

 

 

- โครงการมีมาตรการฯ จัดใหมีรถรับ-สงคนงานกอสรางเพ่ือความเปนระเบียบ

เรียบรอย ปลอดภัย และปองกันการลักขโมยวัสดกุอสรางออกมาขาย 
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8) เศรษฐกิจ-สังคม 

- ตําแหนงท่ีพักคนงานกอสรางอยูบริเวณใด เสนอ

ใหอยูไกลจากชุมชน เน่ืองจากเกรงจะทําให

ชุมชนไดรับความเดือดรอน เชน การทะเลาะ

วิวาท การพนัน ยาเสพติด และสัตวเลี้ยง 

โครงการมีมาตรการฯ ดังนี้ 

- จัดหาที่พักคนงานกอสรางใหเหมาะสม และเปนสัดสวนที่ชัดเจน พรอมท้ัง

กําหนดมาตรการควบคมุดูแลในพื้นท่ีกอสรางและที่พักคนงาน เพื่อไมให

คนงานกอปญหาและสรางความเดือดรอนรําคาญ เชน หามเลนการพนัน 

หามเสพยาเสพติด หามสงเสียงดังรบกวน เปนตน โดยมีบทลงโทษอยาง

เครงครัด 

- จัดใหมีเวรยามดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยในบริเวณพ้ืนที่กอสรางหรือ

บริเวณท่ีพักคนงานตลอดเวลา และใหหัวหนาคนงานทําหนาที่ควบคุมและ

สอดสองดูแลความประพฤติของคนงานกอสรางเพ่ือชวยบรรเทาความกังวล

ของประชาชนในเรื่องของความปลอดภัย เชน ปญหาอาชญากรรม ปญหา

การลกัทรัพย เปนตน 

- การยายเขามาของคนตางถิ่น มีการเปลี่ยนแปลง 

ทางสังคม พัฒนาชุมชนเปนเมืองมากขึ้น สงผล 

ตอปญหาการใชสาธารณูปโภคซ่ึงอาจไมทัน 

กับการพัฒนาและเกิดการขาดแคลนได 

- จํานวนคนงานประมาณเทาใด เสนอใหจาง

คนงานในพ้ืนท่ี และไมใชแรงงานตางชาติ 

โครงการใชคนงานประมาณ 300 คน โดยโครงการมีมาตรการฯ ดังนี้ 

- พิจารณารับคนในพื้นที่ชุมชนโดยรอบสนามบินนานาชาติอูตะเภา  

ที่มีคุณสมบัติสอดคลองกับตําแหนงงานที่เหมาะสมเขาทํางานเปนอันดับแรก 

- ใหผูรับเหมากอสรางคัดเลือกและสอบประวัติแรงงานท่ีจะเขามาทํางาน

กอสรางโครงการใหถูกตองตามกฎหมาย จัดทําทะเบียนประวัตคินงาน

กอสรางพรอมรูปถายไวท่ีสํานักงานของโครงการ เมื่อเกิดปญหาหรือ 

ขอรองเรียน สามารถเรียกตรวจสอบไดทันที 

- ในกรณีที่เปนงานจางเหมาบริษัท ตองมีการกํากับดูแลโดยการใหบริษัท

รับเหมารายงานผลการตรวจสุขภาพของพนักงานอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

- เสนอใหมีการตรวจสุขภาพ และบัญชีรายชื่อ

พรอมประวัติของคนงานกอนเขาทํางาน และ

ตรวจติดตามปละ 1 ครั้ง 

- เมื่อมีการพัฒนาโครงการเศรษฐกิจจะดีขึ้น 

ความเจริญจะเขามาในพื้นท่ี มีทั้งขอดีและ

ขอเสีย ดังนั้น การประสานและใหความรวมมือ

กับหนวยงานทองถิ่นจะเปนประโยชน 

ตอทุกภาคสวน 

- รับทราบขอเสนอแนะ ทั้งนี้ โครงการมีมาตรการฯ ใหประสานความรวมมือ

กับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน เชน การสงเสริม

อาชีพดานเกษตรกรรมและเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การพัฒนาชุมชน การสงเสริม

สุขภาพ การศกึษา ศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาแหลงทองเท่ียวและอนุรักษ

สิ่งแวดลอม เปนตน 

- เสนอใหดําเนินกิจกรรมท่ีจะดูแลดานการศึกษา 

เชน มอบทุนการศึกษา ใหนักศึกษาเขาดูงาน/

ฝกงานในสนามบิน 

- เสนอใหโครงการเสนอแนวคิดเก่ียวกับกิจกรรม

ที่จะดูแลสังคม ชุมชน และกลุมประมงที่ไดรับ

ผลกระทบจากโครงการ 

- เสนอใหมีมาตรการลดผลกระทบตอการ

ประกอบอาชีพประมง เนื่องจากมีการพัฒนา

โครงการโดยรอบ และมีการกันเขตปลอดภัย 

จนเหลือที่ทํากินนอยมาก 
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- เสนอใหมีหนวย CSR เพื่อลงพ้ืนท่ีพบปะ

หนวยงานหรือประชาชนในพ้ืนท่ีบอยๆ และ

ทํางานอยางเขมแข็ง 

- รับทราบขอเสนอแนะ 

- เสนอใหมีชองทางรองเรียนสําหรับผูไดรับ

ผลกระทบจากโครงการ และใครจะเปน

ผูรับผิดชอบดําเนินการรับเรื่อง และตอบสนอง

เรื่องรองเรียน 

รับทราบขอเสนอแนะ ทั้งนี้ โครงการมีมาตรการฯ  

- จัดใหมีชองทางรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับผลกระทบท่ีเกิดจากการกอสราง

โครงการ ณ สํานักงานควบคมุการกอสราง หรือบริเวณสนามบินนานาชาต ิ

อูตะเภา เพื่อรับทราบปญหาและผลกระทบตางๆ และเรงดําเนินการแกไข 

- กรณีไดรับเรื่องรองเรียนผลกระทบจากการกอสราง ใหนําขอรองเรียน

ดังกลาวมาพิจารณาหาแนวทางแกไขตามมาตรการปองกันและแกไข

ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่กําหนดไวโดยเร็ว 

- เสนอใหจัดตั้งกองทุนพัฒนาสนามบินและชุมชน

โดยรอบตั้งแตเริ่มแรก โครงการมีแนวทางการ

บริหารจัดการกองทุนอยางเปนรูปธรรมอยางไร 

ควรใสองคประกอบใหชัดเจน และมีประโยชน 

ตอชุมชนอยางแทจริง 

- รับทราบขัอเสนอแนะ ทั้งนี้ โครงการมีมาตรการฯ ใหจัดตั้งกองทุนดูแล

ผลกระทบจากสนามบินนานาชาติอูตะเภา เพ่ือบรรเทาผลกระทบ 

ที่ประชาชนอาจไดรับจากการดําเนินงานของสนามบินนานาชาติอูตะเภา 

เพื่อบรรเทาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสาธารณสุขในภาพรวม  

ซึ่งปจจุบันแนวทางการจัดตั้งกองทุนฯ ยังอยูระหวางการพิจารณา 

ความเหมาะสม ตามหลักเกณฑ โดยดูแลผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น 

และดูแลสงัคม สิ่งแวดลอม ชุมชน 

 

- เสนอใหมีผูแทนภาคประชาชน และภาคสวน

ตางๆ ของทองถิ่นรวมเปนคณะกรรมการบริหาร

จัดการกองทุนดวย 

- เสนอใหเก็บเงินคาธรรมเนียมการใชสนามบิน

เขากองทุนฯ 

- ประชาชนตองการใหมีการจัดตั้งกองทุนดูแล 

ผูไดรับผลกระทบ ใหเรียบรอยกอนเริ่ม

ดําเนินการกอสรางโครงการ 

- เสนอใหกลุมทองเที่ยวในพื้นท่ีไปตั้งบูธ 

ประชาสัมพันธ ภายในสนามบินได 

- โครงการมีมาตรการฯ ให กองทัพเรือ และ/หรือผูบริหารจัดการโครงการ 

พิจารณาใหการชดเชยในรูปแบบอื่นๆ เชน การสรางสวนสาธารณะ  

การรณรงคการปลูกตนไมในวัด โรงเรียน และสถานพยาบาล การจัดตลาดนัด

แรงงาน การสนับสนุนพ้ืนที่วางจําหนายสินคาวิสาหกิจชุมชนในพื้นท่ีสนามบิน

นานาชาติอูตะเภา ฯลฯ 

- เปนโครงการท่ีมีประโยชน สรางรายไดทําให

เศรษฐกิจในพ้ืนท่ีดีขึ้น เชน การทองเที่ยว 

การศึกษา 

- เสนอใหพิจารณาสรางงาน สงเสริมคุณภาพชีวิต 

และความเขมแข็งใหกับคนในพื้นท่ีที่ไดรับ

ผลกระทบกอน 

- ประชาชนจะไดรับผลประโยชนอะไรบาง 

จากการพัฒนาโครงการ 

- เสนอใหประชาขนในทองถิ่นสามารถเขาไป

ประกอบอาชีพในเขตสนามบินได เชน คาขาย  

รถรับจาง 

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 4-286 
 

ตารางที่ 4.6-58 สรุปประเด็นขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะและคําชี้แจงจากบริษัทที่ปรึกษาจากเวทีรับฟงความคิดเห็น 

ของประชาชน คร้ังที่ 2 
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- เสนอใหมีมาตรการลดผลกระทบตอคุณภาพ

ชีวิต/จิตใจของประชาชนท่ีตองโยกยายถิ่นฐาน 

 

- การพัฒนาดานเศรษฐกิจตองดําเนินการควบคู

กับการพัฒนาดานสงัคม 

 

- เสนอใหมีมาตรการปองกันผูมีอิทธิพล/กลุมผู

ไดรับประโยชนจากโครงการ 

- รับทราบขอเสนอแนะ 

- เสนอใหโครงการสํารวจขอมูลสภาพปจจุบัน 

ของชุมชน และแจงขอมูลผลกระทบกับผูให

สัมภาษณทราบดวย 

- การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 นี้ เปนขั้นตอนในกิจกรรม 

การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ประกอบดวยหลายกิจกรรม ทั้งการ

ประชุมกลุม การสัมภาษณเชิงลกึ การสํารวจความคิดเห็นของประชาชน 

ดวยแบบสอบถาม ซึ่งตามระเบียบในขั้นตอนตามกฎหมายมีการกําหนดใหมี

การแจงลวงหนาตามความเหมาะสม โดยไดดําเนินการประสานกับผูนํา

ชุมชนเพ่ือแจงเรียนเชิญการเขารวมประชุม ทั้งนี้ เอกสารลวงหนาสามารถ

ศึกษาไดจากเว็บไซตของโครงการ 

- โครงการไดจัดทําแบบสัมภาษณกึ่งโครงสรางที่มีขอคําถามปลายปดและ

ปลายเปด ซึ่งใชในการสํารวจความคิดเห็นของโครงการ เพื่อใหผูใหขอมูล 

มีโอกาสแสดงความคดิเห็นไดอยางเต็มที่ โดยผูสัมภาษณจะมีเอกสาร

ประกอบการนําเสนอขอมูลโครงการ (Flip Chart) เพ่ือใชในการอธิบาย

ขอมูลกอนการสัมภาษณทุกครั้ง 

- ปจจุบันเว็บไซตของโครงการ http://www.ehia-utprw2.com/ จัดใหมี

ชองทางการตอบขอซักถามผาน อีเมลโครงการ ehia-utprw2@gmail.com 

และโทรศัพท 0-2763-2828 ตอ 4083, 4086 

- เสนอใหสนามบินนานาชาตอิูตะเภา ดูตัวอยาง

การเยียวยาผูที่ไดรับผลกระทบจากทาอากาศ

ยานสุวรรณภูมิวามีการดําเนินการอยางไร 

- รับทราบขอเสนอแนะ 

- เสนอใหโครงการคํานึงถึงผูท่ีจะไดรับผลกระทบ

เปนอันดับแรก พรอมมีแนวทางการแกไขที่

เหมาะสม 

- โครงการมีมาตรการฯ ให กองทัพเรือ EEC และ/หรือผูบริหารจัดการ

โครงการ ตองปฏิบัตติามเงื่อนไขการชดเชยผลกระทบดานเสียงจากการ

ดําเนินงานโครงการตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับ

โครงการกิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอ

ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต  

ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ผูชํานาญการฯ และ กก.วล. แลว หากมีการเปลี่ยนแปลงจากมติ กก.วล.  

ที่เห็นชอบรายงานฯ กองทัพเรือ EEC และ/หรือผูบริหารจัดการโครงการ 

จะเสนอรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงเขา สผ. เพื่อพิจารณาเพิ่มเตมิตอไป  

9) การโยกยายและการทดแทนทรัพยสิน  

- ประชาชนไมตองการยายออกจากพ้ืนท่ี NEF ≥ 40  

จะไดรับคาชดเชยหรือไม และมีวิธเีพ่ือใหอยูใน

พ้ืนที่ไดหรือไม 

โครงการ มีการกําหนดหลักเกณฑในการชดเชยในเบ้ืองตน ดงัน้ี 

- กรณี NEF ≥ 40  : ใหโครงการ เจรจาซื้อที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง  

กรณีเจาของที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางไมประสงคจะขาย ตองสนับสนุน 

การปรับปรุงอาคารเพ่ือลดผลกระทบดานเสียง 

 

- กรณีที่วดั หรือโรงเรียน ไมสามารถยายได  

เสนอใหติดแอร ติดแผนกรองเสียงและจายคาไฟ 
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ประเด็นขอคดิเห็น/ขอเสนอแนะ คําชี้แจง 

ใหดวย เพื่อแกไขปญหาพ้ืนที่ท่ีอยูในแนวเสน

เสียงไดหรือไม 

- กรณี NEF 30 - 40 :  

 ใหโครงการ สนับสนุนการปรับปรุงอาคารเพ่ือลดผลกระทบดานเสยีง  

 โครงการสนับสนุนการปองกันเสียงแกสถานที่ซึ่งตองการความเงียบ 

เปนพิเศษ เชน โรงเรียน โรงพยาบาล ศาสนสถาน เปนตน  

- กรณีบานไมมีใบอนุญาตกอสรางและเลขท่ีบาน 

และปลูกในที่ดินที่เปน สปก. ภบท. 5 และอื่นๆ  

จะไดรับคาชดเชยอยางไร 

- ในกรณีกรรมสิทธิ์ท่ีดินท่ีไมใชโฉนด จะตองพิจารณากรรมสิทธิ์ในแตละแปลง 

ซึ่งจะพิจารณาราคาประเมินท่ีมีความเหมาะสม และสอดคลองกับราคาตลาด 

- เสนอใหจายคาชดเชยในราคาที่เปนธรรม  

เพราะคาชดเชยที่ไดรับอาจจะไมสามารถซื้อที่

อื่นได เนื่องจากราคาแพงกวาที่จะไดรับ 

- กรณีที่ไมรับคาชดเชยในชวงแรก แตเมื่อผานไป 

ไมสามารถอยูได จะสามารถขอรับคาชดเชยได

หรือไม 

- มีรายละเอียดการชดเชยทรัพยสินหรือดูแล 

ผูไดรับผลกระทบเรื่องเสียงอยางไร และ

หนวยงานใดเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ 

- ในพ้ืนท่ี NEF ≥ 40  หากเปนพ้ืนที่ท่ีไมมี 

สิ่งปลูกสรางจะไดรับคาชดเชยหรือไม  

แลวในอนาคตจะขายใหใครได 

- รับทราบประเด็นขอคิดเห็น ทั้งน้ี ขั้นตอน เงื่อนไขการชดเชยตาง ๆ  

จะมีการศกึษาในรายละเอียด และแจงใหประชาชนไดรับทราบตอไป 

- กรณีที่ตองปรับปรุงที่พักอาศัย มีแนวทางการ

ดําเนินการอยางไร ใครเปนผูตรวจสอบวาทําจริง

หรือไม เสนอใหมีการชดเชยเพ่ิมเติมกรณีวัสดุ

เสื่อมสภาพ 

- จากการดําเนินการในโครงการอื่นๆ จะมีเกณฑในการประมาณราคาเบ้ืองตน 

ดังนี้ 

 ชดเชยผูไดรับผลกระทบดานเสียงจากการพัฒนาโครงการโดยพิจารณา

ระดับผลกระทบจากแผนที่เสนเทาระดับเสียงที่มีการคาดการณในป  

พ.ศ. 2591 

 ชดเชยสิ่งปลูกสรางท่ีกอสรางกอนป พ.ศ.2562 (ปที่รับทราบโครงการ) 

หรือป พ.ศ. 2563 (ปที่สงรายงานให สผ. พิจารณา) หรือปที่โครงการ

เริ่มกอสราง หรือปที่เปดดําเนินการ 

 ขั้นตอน เงื่อนไขการชดเชยตาง ๆ จะมีการศึกษาในรายละเอียด  

และแจงใหประชาชนไดรับทราบตอไป 

- ในปจจุบันบริเวณอูตะเภามีการกวานซื้อท่ีดิน 

เพ่ือทําการคาและที่อยูอาศัย หากมีการดําเนินการ

จริง จะมีการควบคุมการกอสรางอาคารอยางไร 

- รับทราบขอคิดเห็น 

- เสนอใหโครงการพิจารณามาตรการในการ

ชดเชย ทั้งเรื่องปปลูกสราง และเรื่องการ

ประเมินราคาคาชดเชย 

- โครงการไดจัดทําเสนอเงื่อนไขที่ตองดาํเนินการชดเชย ในเบ้ืองตน ดังนี ้

 ชดเชยผูไดรับผลกระทบดานเสียงจากการพัฒนาโครงการ 

โดยพิจารณาระดับผลกระทบจากแผนที่เสนเทาระดับเสียงท่ีมีการ

คาดการณในป พ.ศ. 2591 
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 ชดเชยสิ่งปลูกสรางท่ีกอสรางกอนป พ.ศ.2562 (ปที่รับทราบโครงการ) 
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เริ่มกอสราง หรือปที่เปดดําเนินการ 

 ขั้นตอน เงื่อนไขการชดเชยตาง ๆ จะมีการศึกษาในรายละเอียด และ

แจงใหประชาชนไดรับทราบตอไป 

- การยายที่ต้ังศาสนสถาน สถานศกึษา และ

สถานพยาบาล ตองใชงบประมาณดําเนินการสูง 

ใครจะเปนผูรับผิดชอบคาดําเนินการ 

- ผูรับผิดชอบคาดําเนินการ คือ กองทัพเรือ EEC และ/หรือผูบริหารจัดการ

โครงการหรือบํารุงรักษาโครงการ 

- การยายที่ต้ังศาสนสถาน สถานศกึษา และ

สถานพยาบาล อาจสงผลกระทบตอการเดินทาง

ของคนในชุมชน 

- รับทราบขอคิดเห็น 

- กรณีวัด/โรงเรียนถาเกิดผลกระทบมากก็

จําเปนตองยายออก แตตองหาท่ีสรางใหใหม 

ใหเหมาะสมและมีพ้ืนท่ีเพียงพอ 

- รับทราบขอเสนอแนะ 

- โครงการจะเริ่มชดเชยเมื่อไร และตองยายออก

เมื่อไร หลังจากที่โครงการซื้อแลว ขอใหแจง

ลวงหนาอยางนอย 1 ป 

- รายละเอียดการชดเชยตาง ๆ ตองมีการศึกษาในรายละเอียดเพ่ือยืนยัน 

ในขั้นตอนตอไป โดย ทร. EEC และ/หรือผูดําเนินการกอสรางจะตองมีการ

แจงใหประชาชนรับทราบลวงหนา 

- เสนอใหโครงการนําพื้นท่ีจํานวนมากจากการ

จายคาชดเชย ไปทําใหเกิดประโยชนสูงท่ีสุด 

- รับทราบขอเสนอแนะ 

- การชดเชยสําหรับผูไดรับผลกระทบฯ และหนวย

รับรองเรียนตั้งอยูท่ีใด เบอรโทร ควรระบุให

ชัดเจน และหนวยงานใด เปนผูตดิตาม

ตรวจสอบมาตรการฯ และรับผิดชอบหาก

มาตรการท่ีกําหนดไมเปนไปตามที่กําหนด 

- หนวยงานผูรับผิดชอบคาดําเนินการ คือ ทร. EEC และ/หรือผูบริหารจัดการ

โครงการหรือบํารุงรักษาโครงการ และมีมาตรการฯ ดงัน้ี 

 ประชาสัมพันธขาวสารการดําเนินงานโครงการ แผนและกิจกรรมการ

กอสราง เสนทางการขนสงวัสดกุอสราง ตลอดจนชองทางการรองเรียน 

ใหผูที่อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียงและผูใชเสนทางไดรับทราบผาน

ชองทางตางๆ เปนระยะๆ เชน เว็บไซต สื่อออนไลน เปนตน 

 จัดใหมีชองทางรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากการกอสราง

โครงการ ณ สํานักงานควบคุมการกอสราง หรือบริเวณสนามบิน  

เพ่ือรับทราบปญหาและผลกระทบตางๆ และเรงดําเนินการแกไข 

 กรณีไดรับเรื่องรองเรียนผลกระทบจากการกอสราง ใหนําขอรองเรียน

ดังกลาวมาพิจารณาหาแนวทางแกไขตามมาตรการปองกันและแกไข

ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่กําหนดไวโดยเร็ว 

- การกําหนดการชดเชยในพ้ืนที่ท่ีไดรับผลกระทบ 

NEF>30 และ NEF ≥ 40  มีกฎหมายรับรอง

หรือไม 

- ยกตัวอยางกรณีการดําเนินการของทาอากาศยานสวุรรณภูมิ เกณฑการ

ชดเชยตางๆ กําหนดโดยมติคณะรัฐมนตรี 

- การต้ังกองทุนชดเชย ตั้งเม่ือไร กองทุนวงเงิน

เทาไร ใครเปนผูบริหารกองทุน จะพิจารณา

จายเงินเมื่อไร กระบวนการพิจารณาเปนอยางไร  

- โครงการมีมาตรการฯ ใหจัดต้ังกองทุนดูแลผลกระทบจากสนามบิน

นานาชาติอูตะเภา เพ่ือบรรเทาผลกระทบที่ประชาชนอาจไดรับจากการ

ดําเนินงานของสนามบินนานาชาติอูตะเภา เพ่ือบรรเทาผลกระทบดาน
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาต ิ

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อาํเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 4-289 
 

ตารางที่ 4.6-58 สรุปประเด็นขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะและคําชี้แจงจากบริษัทที่ปรึกษาจากเวทีรับฟงความคิดเห็น 

ของประชาชน คร้ังที่ 2 

ประเด็นขอคดิเห็น/ขอเสนอแนะ คําชี้แจง 

สิ่งแวดลอมและสาธารณสุขในภาพรวม ซึ่งปจจุบันแนวทางการจัดตั้งกองทุน

ยังอยูระหวางการพิจารณาความเหมาะสม ตามหลักเกณฑ โดยดูแล

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและดูและสังคม ส่ิงแวดลอม ชุมชน 

- หนวยงานท่ีดูแลประชาชนผูไดรับผลกระทบและ 

ไมสามารถหาท่ีอยูใหมเองได เชน พัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษยจังหวัดระยอง/ชลบุร ี

และสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการ

มหาชน) 

- โครงการ ไดดําเนินการเขาพบหนวยงานการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

ของมนุษยจังหวัดระยอง/ชลบุรี และสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการ

มหาชน) สามารถใหความชวยเหลือได 

- ในกรณีที่ตองยายออกจากพื้นท่ีเสนเสียง พื้นท่ี

จังหวัดระยองมี 3 อําเภอ ที่กันไวสําหรับเปนที่

อยูอาศัย ไดแก อ.วงัจันทร อ.เขาชะเมา  

และ อ.แกลง 

- รับทราบขอเสนอแนะ 

- "การใชประโยชนในที่ราชพัสดุสามารถทําได ถา

เปนประชาชนก็จะเปนในรูปแบบการเชา การเขา

มาเชาในพ้ืนที่ธนารักษมี 3 ประเภท คือ อยูอาศยั 

ทําการเกษตร และเชาเพื่อทําประโยชนอยางอื่น 

กรณีเปนหนวยงานก็ใหทําเรื่องขอใชพื้นท่ีได  

ซึ่งทางธนารักษก็จะมีเกณฑในการพิจารณา อาทิ 

วัดสามารถขอใชที่ราชพัสดุไดประมาณ 6 ไร 

โรงเรียน หรือสถานพยาบาลของรัฐ ก็สามารถ 

ทําเรื่องขอเขาใชท่ีดินไดตามเกณฑที่มี " 

- รับทราบขอเสนอแนะ 

- เสนอใหมีการจัดการพื้นที่สําหรับประชาชน 

ที่ไดรับผลกระทบจากการกอสรางสนามบิน 

เปนพิเศษ 

- รับทราบขอเสนอแนะ 

- เสนอใหพิจารณาจายคาชดเชยใหครอบคลุม 

NEF 30 - 40 เนื่องจากไดรบผลกระทบ 

ดานเสียงไมแตกตางจาก NEF ≥ 40  

- รับทราบขอเสนอแนะ 

- เสนอใหมีการบวกคาเสียโอกาสสําหรับผูที่ไดรับ

คาชดเชยและตองยายออกจากพื้นท่ีที่ตอไปจะมี

ความเจริญมากขึ้น 

- รับทราบขอเสนอแนะ 

10) การสาธารณสุข (สุขภาพ)  

- เสนอใหมีมาตรการดานสขุภาพใหสอดคลองกับ

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการ 

รับทราบขอเสนอแนะ ทั้งนี้ โครงการมีมาตรการฯ กําหนดให 

- แจงใหหนวยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ีรับทราบกิจกรรม จํานวนคนงานและ

ระยะเวลาการทํางาน 

- ให ทร. EEC และ/หรือผูดําเนินการกอสราง จัดชองทางใหหนวยงานสาธารณสุข

ในพื้นท่ีสามารถติดตอได รวมทั้งสนับสนุนหนวยงานสาธารณสขุในพ้ืนท่ีในดาน

ความพรอมของสถานบริการสุขภาพ และศักยภาพของบุคลากร 
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาต ิ

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อาํเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 4-290 
 

ตารางที่ 4.6-58 สรุปประเด็นขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะและคําชี้แจงจากบริษัทที่ปรึกษาจากเวทีรับฟงความคิดเห็น 

ของประชาชน คร้ังที่ 2 

ประเด็นขอคดิเห็น/ขอเสนอแนะ คําชี้แจง 

- กําหนดให ทร. EEC และ/หรือผูดําเนินการกอสราง ประสานกับหนวยงาน

สาธารณสุขในพ้ืนท่ี เพ่ือวางแผนการดําเนินงานและการปองกันแกไขดาน

สิ่งแวดลอมและสุขภาพในพ้ืนที่กอสรางโครงการ 

- จัดทําบัญชีรายชื่อสถานบริการสุขภาพ/หนวยงานสาธารณสุขใกลเคียงพ้ืนท่ี

โครงการ พรอมชื่อผูประสานงานติดตอ และหมายเลขโทรศัพท สาํหรับเปน

ขอมูลในการประสานแจงรายละเอียดกิจกรรม 

- จัดทําสื่อ และประชาสัมพันธชองทางการติดตอประสานงานกับ ทร. EEC 

และ/หรือผูดําเนินการกอสราง เพื่อสงใหหนวยงานสาธารณสุขรับทราบ

ขอมูล บันทึกรายละเอียดกิจกรรมเกี่ยวกับการสนับสนุนหนวยงาน

สาธารณสุข 

- ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมดาน 

การคมนาคมขนสง ดานเสียงและความสั่นสะเทือน ดานคุณภาพอากาศ  

ดานการจัดการของเสีย ดานเศรษฐกิจและสังคม และดานความปลอดภัย

สาธารณะในระยะดําเนินการ 

- จัดตั้งกองทุนดูแลผลกระทบจากสนามบินนานาชาติอูตะเภา เพื่อบรรเทา

ผลกระทบที่ประชาชนอาจไดรับจากการดําเนินงานของสนามบินนานาชาต ิ

อูตะเภาเพ่ือบรรเทาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสาธารณสุขในภาพรวม  

- เปดชองทางรองเรียน เชน เว็บไซตประชาสัมพันธของสนามบินนานาชาติ 

อูตะเภา เว็บไซตของ ทร. และ/หรือผูบริหารจัดการโครงการหรือบํารุงรักษา

โครงการ สื่อออนไลน เปนตน 

- เสนอใหมีการตรวจวัดอากาศภายในสนามบิน  

เพื่อหาแนวทางลดผลกระทบของโรคระบบ 

ทางเดินหายใจ 

รับทราบขัอเสนอแนะ ทั้งนี้ โครงการมีมาตรการฯ มลพิษทางอากาศในเบ้ืองตน 

ดังนี้ 

- มีการเฝาระวังตรวจวัดมลพิษทางอากาศอยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะในพื้นท่ี

เสี่ยงมลพิษทางอากาศ 

- รวมมือกับหนวยงานสาธารณสุขในการเฝาระวังสุขภาพของกลุมเสี่ยง ทั้งนี้

ตองมีการวิเคราะหขอมูลผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

รวมกับสถานะทางสุขภาพ เพ่ือพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับกลุมเสี่ยง

ภายหลังเปดดําเนินการ และจัดหาแนวทางแกไขผลกระทบใหเหมาะสม 

- เสนอใหโครงการดําเนินการเฝาระวังสมรรถภาพ 

การไดยินของคนในชุมชนที่ไดรับผลกระทบ 

เรื่องเสียง 

โครงการมีมาตรการฯ มลพิษทางเสียง ดังน้ี 

- ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมดานเสียงและ

ความสั่นสะเทือน ในระยะดําเนินการ ไดแก 

 ติดตามตรวจสอบผลกระทบดานเสยีง และดําเนินการลดผลกระทบ 

ดานเสียงอยางตอเน่ือง 

 ควบคุมขีดความสามารถการรองรับเที่ยวบินใหไมเกินการคาดการณ 

ที่ระบุไว 

 กําหนดใหอากาศยานที่ทําการบินในพ้ืนท่ีสนามบิน ตองมีระดับเสียง 

ไมเกินท่ีกําหนดไวใน Chapter 3 ของ Annex 16 ของอนุสัญญาวาดวย

การบินพลเรือนระหวางประเทศ (อนุสัญญาชิคาโก) ซึ่งประกาศ 

- เสนอใหโครงการเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบ

เรื่องระดับเสียงท่ีมีผลตอสุขภาพรางกาย  

และจิตใจ พรอมวิธีการปองกัน 
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาต ิ

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อาํเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 4-291 
 

ตารางที่ 4.6-58 สรุปประเด็นขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะและคําชี้แจงจากบริษัทที่ปรึกษาจากเวทีรับฟงความคิดเห็น 

ของประชาชน คร้ังที่ 2 

ประเด็นขอคดิเห็น/ขอเสนอแนะ คําชี้แจง 

ใน Aeronautical Information Circular (AIC) เพ่ือใหสายการบิน

ตางๆ ยึดถือปฏิบัติ 

 กําหนดใหสายการบินที่ใชสนามบินปฏิบัติตามวิธีการบินและการขึ้น-ลง  

ที่กอใหเกิดมลพิษทางเสียงต่ําที่สุด 

  จัดใหมีการประชุมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือวางแผน 

การดําเนินการ และติดตามผลกระทบดานเสียงของอากาศยาน 

โดยใหมีการจัดประชุมอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 มีระบบตรวจวัดเสยีงจากอากาศยานท่ีดําเนินการตรวจวัดระดับเสียง

ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันและสามารถวเิคราะหขอมูลรวมกับขอมูล 

การบินพรอมแสดงผลตรวจวัดและเสนทางการบินของอากาศยานแบบ

ออนไลน (Real Time Noise Monitoring System) เพ่ือใหประชาชน

ไดรับทราบ 

 ประชาสัมพันธขอมูลการดําเนินการของสนามบิน และรับฟงคาํรอง 

และคําแนะนําจากหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชนทั่วไป  

ไมนอยกวา 3 ชองทาง 

- ปฏิบัติตามมาตรการท่ัวไปดานสุขภาพและการสาธารณสขุ ในระยะ

ดําเนินการ ดงัน้ี 

 รวมมือกับหนวยงานสาธารณสุขในการเฝาระวังสุขภาพของกลุมเสี่ยง 

ทั้งน้ีตองมีการวิเคราะหขอมูลผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

สิ่งแวดลอม รวมกับสถานะทางสุขภาพ เพ่ือพิจารณาผลกระทบที่อาจ 

เกิดขึ้นกับกลุมเสี่ยง และจัดหาแนวทางแกไขผลกระทบใหเหมาะสม 

- ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ดานการคมนาคมขนสง ดานเสียงและความสั่นสะเทือน  

ดานคณุภาพอากาศ ดานการจัดการของเสีย ดานเศรษฐกิจ-สังคม 

และดานความปลอดภัยสาธารณะ 

- เปดชองทางรองเรียน เชน เว็บไซต 

- ประชาสัมพันธของสนามบิน และสื่อออนไลนตางๆ เปนตน 

- ใหหนวยงานสาธารณสุขในพื้นท่ีรับทราบแผนการจัดการ 

และเขารวม ในกิจกรรมตางๆ ของการจัดการภาวะฉุกเฉิน เชน  

การจัดทําแผนการฝกซอมตามแผนการจัดการภาวะฉุกเฉิน 

- สงเสริมและสนับสนุนศักยภาพในการจัดการภาวะฉุกเฉินของหนวยงาน

และกลุมอาสาสมัครทางดานสาธารณสุขและความปลอดภัย 

- จัดเก็บบันทึกขอมูลแผนงานการสื่อสารและแผนการจัดการภาวะฉุกเฉิน 

 

- เสนอใหมีแผนปองกันโรคจากคนงาน 

นักทองเที่ยว และประชากรแฝงท่ีเขามาในพ้ืนท่ี

เพิ่มขึ้นทําใหเกิดโรคใหม/เกิดซ้ําในพ้ืนที่ 

- รับทราบขอเสนอแนะ 

- เสนอใหเนนการปองกันเบ้ืองตน และใหวัคซนี 

ในกลุมเสี่ยง 

- รับทราบขอเสนอแนะ 
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ประเด็นขอคดิเห็น/ขอเสนอแนะ คําชี้แจง 

- หวงกังวลเรื่องจํานวนคนงาน และประชากรแฝง 

ที่จะเขามาในพ้ืนท่ีแยงการบริการดาน

สาธารณสุขกับคนในพ้ืนท่ี 

- โครงการมีมาตรการฯ กําหนดให ทร. EEC และ/หรือผูดําเนินการกอสราง 

จัดหาหรือระบุสถานพยาบาลหรือระบบบริการสาธารณสุขใหกับบริษัทรับเหมา

เขาใชบริการ โดยตองไมเปนสถานพยาบาลหลักท่ีประชาชนในพื้นที่ใช 

- เสนอใหมีการยายทะเบียนบานเขาพื้นท่ีเพ่ือให

งบประมาณการรักษาพยาบาลเขามาในพื้นท่ีดวย 

- รับทราบขอเสนอแนะ 

- เสนอใหโครงการมีระบบการจัดการที่พักคนงาน

ใหถูกหลักสุขาภิบาล มีสถานพยาบาลเบ้ืองตน 

มีการอบรมใหความรูในการดูแลความสะอาด 

เพื่อลดการเกิดโรค 

รับทราบขอเสนอแนะ ทั้งนี้ โครงการมีมาตรการฯ เบ้ืองตน ดังน้ี 

- มีระเบียบปฏิบัติสําหรับการดูแลสุขอนามัยท่ีพักอาศัย การจัดการขยะมูล

ฝอยและสิ่งปฏิกูล รวมทั้งการปองกันและกําจัดพาหะนําโรค และใหมีการ

กํากับดูแลอยางเครงครัด 

- ปฏิบัติตามมาตรการท่ัวไปดานสขุภาพและการสาธารณสุขในระยะกอสราง 

ดังนี้ 

 แจงใหหนวยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ีรับทราบกิจกรรม จํานวนคนงาน

และระยะเวลาการทํางาน 

 ให ทร.และ/หรือผูบริหารจัดการโครงการหรือบํารุงรักษาโครงการ  

จัดชองทางใหหนวยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ีสามารถติดตอได รวมทั้ง

สนับสนุนหนวยงานสาธารณสุขในพื้นท่ีในดานความพรอมของสถาน

บริการสขุภาพ และศักยภาพของบุคลากร 

 ให ทร.และ/หรือผูบริหารจัดการโครงการหรือบํารุงรักษาโครงการ 

ประสานกับหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เพ่ือวางแผนการดําเนินงาน

และการปองกันแกไขดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพในพื้นที่กอสราง

โครงการ 

 มีระเบียบปฏิบัติสําหรับการดูแลสุขอนามัยท่ีพักอาศัย การจัดการขยะ

มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวมท้ังการปองกันและกําจัดพาหะนําโรค  

และใหมีการกํากับดูแลอยางเครงครัด 

 จัดทําบัญชีรายชื่อสถานบริการสุขภาพ/หนวยงานสาธารณสุขใกลเคียง

พ้ืนที่โครงการ พรอมชื่อผูประสานงานติดตอ และหมายเลขโทรศัพท 

สําหรับเปนขอมูลในการประสานแจงรายละเอียดกิจกรรม 

- ปฏิบัติตามมาตรการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในประเด็นยอย

เรื่องสุขาภิบาลที่พักอาศัย ในระยะกอสราง ไดแก 

 กําหนดในสัญญาจางผูรับเหมาใหดําเนินการกอสรางท่ีพักคนงาน 

โดยอางอิงจากมาตรฐานวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรม

ราชูปถัมภ 1010-34 

 กําหนดใหผูรับเหมาอบรมคนงาน เรื่อง สุขอนามัยและการปองกันโรค 

ความประพฤติ การไมกอเหตุรําคาญ สิ่งเสพติด ทุก 6 เดือน รวมทั้ง ใหมี

เอกสารความปลอดภัย สําหรับแจกผูปฏิบัติงานทุกคน เพ่ือเสริมสราง

ความรูและจิตสาํนึกในดานความปลอดภัยในการทํางาน 

 มีระเบียบปฏิบัติสําหรับการปองกันและกําจัดพาหะนําโรค สําหรับ 

ที่พักอาศัยของคนงานกอสราง เพ่ือปองกันแหลงเพาะพันธุพาหะ 
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ของประชาชน คร้ังที่ 2 

ประเด็นขอคดิเห็น/ขอเสนอแนะ คําชี้แจง 

ของโรค และการแพรกระจายของโรคติดตอ และใหมีการกํากับดูแล

อยางเครงครัด 

- เสนอใหเพิ่มมาตรการดานสุขภาพ “ประสานกับ

หนวยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ีเพ่ือวางแผนการ

ดําเนินงานดานสุขภาพ" 

- รับทราบขอเสนอแนะ 

- เสนอใหมีการตรวจสุขภาพและจัดทําสถานะ

สุขภาพของประชาชนในพื้นที่เพื่อเปนการเฝา

ระวังผลกระทบท่ีเกิดขึ้น เปนการสรางความ

ตระหนักในพ้ืนท่ี 

- เห็นดวยกับมาตรการดานการรวมมือกับ

หนวยงานสาธารณสุข และการจัดตั้งกองทุน

ชดเชยผูไดรับผลกระทบ และขอใหการชดเชย

เปนการชดเชยอยางยั่งยืน 

 

- เสนอให EEC สงเสริมระบบบริการดานการ

สาธารณสุข และเพ่ิมจํานวนบุคลากรทาง

การแพทย และสนับสนุนงบประมาณในพื้นท่ี 

เพื่อรองรับการพัฒนาตางๆ ที่จะเกิดขึ้น 

รับทราบขอเสนอแนะ ทั้งนี้ โครงการมีมาตรการดานสุขภาพและสาธารณสุข  

ในระยะกอสราง และระยะดําเนินการ ดังนี้ 

ระยะกอสราง 

- แจงใหหนวยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ีรับทราบกิจกรรม จํานวนคนงาน 

และระยะเวลาการทํางาน 

- ให ทร. EEC และ/หรือผูบริหารจัดการโครงการหรือบํารุงรักษาโครงการ 

จัดชองทางใหหนวยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ีสามารถติดตอได รวมทั้ง

สนับสนุนหนวยงานสาธารณสุขในพื้นท่ีในดานความพรอมของสถาน

บริการสขุภาพ และศักยภาพของบุคลากร 

- กําหนดให ทร. EEC และ/หรือผูบริหารจัดการโครงการหรือบํารุงรักษา

โครงการ ประสานกับหนวยงานสาธารณสุขในพื้นท่ี เพื่อวางแผนการ

ดําเนินงานและการปองกันแกไขดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพในพื้นท่ี

กอสรางโครงการ 

- จัดทําบัญชีรายชื่อสถานบริการสุขภาพ/หนวยงานสาธารณสุขใกลเคียง

พ้ืนที่โครงการ พรอมชื่อผูประสานงานติดตอ และหมายเลขโทรศัพท 

สําหรับเปนขอมูลในการประสานแจงรายละเอียด 

- ให ทร. EEC และ/หรือผูดําเนินการกอสราง จัดหาหรือระบุสถานพยาบาล

หรือระบบบริการสาธารณสุขใหกับบริษัทรับเหมาเขาใชบริการ โดยตอง 

ไมเปนสถานพยาบาลหลักท่ีประชาชนในพื้นท่ีใช 

- จัดทําสื่อ และประชาสัมพันธชองทางการติดตอประสานงานกับ ทร. EEC 

และ/หรือผูบริหารจัดการโครงการหรือบํารุงรักษาโครงการ เพ่ือสงให

หนวยงานสาธารณสุขรับทราบขอมูล บันทึกรายละเอียดกิจกรรมเกี่ยวกับ

การสนับสนุนหนวยงานสาธารณสุข 

- เปดชองทางรองเรียน เชน เวบ็ไซตประชาสัมพันธของสนามบินนานาชาติ 

อูตะเภา เว็บไซตของ ทร. และ/หรือผูบริหารจัดการโครงการหรือ

- ในพ้ืนท่ีมีสถานบริการดานสาธารณสุขเพียงพอ 

ที่จะรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินตางๆ 
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ของประชาชน คร้ังที่ 2 

ประเด็นขอคดิเห็น/ขอเสนอแนะ คําชี้แจง 

บํารุงรักษาโครงการ และสื่อออนไลน เปนตน 

ระยะดําเนินการ 

- ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมดานการ

คมนาคมขนสง ดานเสียงและความสั่นสะเทือน ดานคุณภาพอากาศ  

ดานการจัดการของเสีย ดานเศรษฐกิจและสังคม และดานความปลอดภัย

สาธารณะ 

- จัดตั้งกองทุนดูแลผลกระทบจากสนามบินนานาชาติอูตะเภา เพื่อบรรเทา

ผลกระทบที่ประชาชนอาจไดรับจากการดําเนินงานของสนามบินนานาชาติ 

อูตะเภา เพ่ือบรรเทาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสาธารณสุขในภาพรวม 

- เสนอใหมีมาตรการดานสาธารณสุขใหเหมาะสม

กับสถานการณที่มีการแพรระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

รับทราบขอเสนอแนะ ท้ังน้ี โครงการมีมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ 

ดานสุขภาพ (ระยะดาํเนินการ) ไดแก 

 ปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขในการควบคุมการแพรระบาดรุนแรง

ของโรคติดตอที่เปนภาวะเรงดวนทางสาธารณสุข เชน โคโรนาไวรัส (SARS-

CoV, Covid-19) ไขหวัดนก ไขหวัดใหญ 2009 โดยปฏิบัติตามกฎหมายและ

ขอกําหนดทั้งระดับชาติและนานาชาติ อาทิ (1) พระราชบัญญัติโรคติดตอ  

พ.ศ. 2558 (2) ประกาศกรมอนามัยเรื่อง หลักเกณฑ วิธกีาร และมาตรการ

การปองกันความเส่ียงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 

(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) สาํหรับสถานท่ีราชการ สถานท่ี

ทํางานเอกชนและสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2563 (3) ประกาศกรม

อนามัย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการปองกันความเสี่ยงจากโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 

(COVID-19) สําหรับผูใหบริการการขนสงสาธารณะ พ.ศ. 2563 (4) 

Operational considerations for managing COVID-19 cases or outbreak in 

aviation (WHO, 2020) (5) Aircraft cleaning and disinfection during 

and post pandemic (IATA, 2020) (6) Preventing spread of disease 

on commercial aircraft: Guidance for cabin crew (CDC, 2020) (7) 

Suspected communicable disease universal precaution Kit (IATA, 

2017); (8) ICAO Guidelines for managing communicable disease in 

aviation (9) Communicable disease surveillance and response 

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

 ประสานกับหนวยงานสาธารณสุขในพื้นท่ี เพ่ือวางแผนการดําเนินงาน 

และการปองกันแกไขดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพในพื้นท่ีชุมชนโดยรอบ

สนามบินนานาชาติอูตะเภา 

 กําหนดใหผูไดรับใบรับรองการดําเนินงานสนามบินจัดชองทางใหหนวยงาน

สาธารณสุขในพ้ืนท่ีสามารถติดตอสื่อสารได รวมท้ังสนับสนุนหนวยงาน

สาธารณสุขในพ้ืนท่ีในดานความพรอมของสถานบริการสุขภาพ  

และศักยภาพของบุคลากร 
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ประเด็นขอคดิเห็น/ขอเสนอแนะ คําชี้แจง 

 ใหหนวยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ีรับทราบแผนการจัดการและเขารวม 

ในกิจกรรมตางๆ ของการจัดการภาวะฉุกเฉิน เชน การจัดทําแผน  

การฝกซอมตามแผนการจัดการภาวะฉุกเฉิน โดยเฉพาะที่เกี่ยวของ 

กับดานเชื้อโรคติดตอและการกักกันโรค 

 สื่อสารใหชุมชนทราบ และมีโอกาสเขารวมการซอมแผนฉุกเฉิน โดยเฉพาะ 

ที่เกี่ยวของกับดานเชื้อโรคติดตอและการกักกันโรค 

 สงเสริมและสนับสนุนศกัยภาพในการจัดการภาวะฉุกเฉินของหนวยงาน 

และกลุมอาสาสมัครทางดานสาธารณสุข 

 จัดเก็บบันทึกขอมูลแผนงานการสื่อสารและแผนการจัดการภาวะฉุกเฉิน 

โดยเฉพาะที่เก่ียวของกับดานเชื้อโรคติดตอและการกักกันโรค 

 เปดชองทางรองเรียน เชน เวบ็ไซตประชาสัมพันธของสนามบินนานาชาติ 

อูตะเภา เว็บไซตของ สกพอ.ส่ือออนไลน เปนตน 

11) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

- เสนอใหโครงการมีมาตรการปองกัน ควบคุม 

มีเแผนการตอบโตเหตุฉุกเฉินและแผนการฟนฟู 

ที่ชัดเจนครบถวน 

- รับทราบขอเสนอแนะ 

- โครงการกําหนดมาตรการปองกัน ควบคุม มีแผนการตอบโตเหตุฉุกเฉิน 

และแผนการฟนฟูที่ชัดเจนครบถวน ใหเปนไปตามมาตรฐานสนามบิน 

- อปพร.ในพ้ืนท่ีพรอมสนับสนุนวสัดุอุปกรณตางๆ 

และการจัดเตรียมกําลังพลใหเพียงพอเพ่ือเปน

แผนรองรับในอนาคต รวมถึงการซอมแผน

รวมกัน เพื่อใหเกิดความรวมมือกันระหวาง

หนวยงานภายนอก และในเขตพื้นท่ีสนามบิน 

- รับทราบขอคิดเห็น 

- เสนอใหพัฒนาศักยภาพของการบรรเทาสาธารณ

ภัยทางน้ํา โดยการใหความรู อุปกรณสนับสนุน  

ใหเพียงพอ 

- รับทราบขอเสนอแนะ 

- โครงการมีแผนรองรับเหตุฉุกเฉินกรณีอุบัติเหตุ

หรือไม 

- โครงการกําหนดมาตรการ แผนรองรับเหตุฉุกเฉินกรณีอุบัติเหตุใหเปน 

ไปตามมาตรฐานสนามบิน 

- ขอใหแจงบัญชีรายชื่อคนงานตอทองที่ดวย - รับทราบขอเสนอแนะ ทั้งน้ี โครงการมีมาตรการฯ ใหผูรับเหมากอสรางคดัเลือก

และสอบประวัติแรงงานที่จะเขามาทํางานกอสรางโครงการใหถูกตอง 

ตามกฎหมาย จัดทําทะเบียนประวัติคนงานกอสรางพรอมรูปถายไวท่ีสํานักงาน

ของโครงการ เมื่อเกิดปญหาหรือขอรองเรียน สามารถเรียกตรวจสอบไดทันที 

- เสนอใหมีการเตรียมความพรอมเรื่องการรักษา

ความปลอดภัยโดยการซอมแผนรองรับเหตุ

ฉุกเฉินตามระยะเวลาที่กําหนด 

- รับทราบขอเสนอแนะ 

12) ปาไมและสัตวปา  

- เสนอใหเพิ่มเติมมาตรการเก่ียวกับการสงเสริม 

แหลงอนุรักษพันธุพืชและสัตวปาดวย 

- รับทราบขอเสนอแนะ 
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- การขึ้นลงของเครื่องบินผานบริเวณยอดเขา 

กระทบตอระบบนิเวศและวงจรชีวิตบนเขา

หรือไม 

- โครงการมีการลงพื้นท่ีเพ่ือศึกษาระบบนิเวศ ไดแก ปาไมและสัตวปาบริเวณ

พ้ืนที่เขาโกรกตะแบก ครอบคลุมพ้ืนที่ท่ีคาดวาจะไดรับผลกระทบจากโครงการ 

และจะนําไปประเมินผลกระทบตอระบบนิเวศตอไป 

- เสนอใหมีการปลูกตนไมเพ่ือดูดซับเสียง - รับทราบขอเสนอแนะ 

- ผลการสํารวจทรัพยากรปาไมและสัตวปา 

ในปจจุบันเปนอยางไร 

- ผลการสํารวจทรัพยากรปาไมและสัตวปาพบวา 

ในพ้ืนท่ี (6,500 ไร) 

 ไมพบพื้นท่ีทับซอนกับพ้ืนที่อนุรักษหรือพื้นท่ีปาสงวนแหงชาติ  

และไมพบพ้ืนท่ีที่คงสภาพปา 

 พ้ืนที่สวนใหญเปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรมแปลงใหญมีการปลูก 

มันสําปะหลังเปนหลัก 

 ในพ้ืนท่ียังคงหลงเหลือตนไมขนาดใหญที่เปนไมดั้งเดิมในพ้ืนท่ี เชน  

มะพอก ลําปาง สะเดา มะมวงปา เปนตน 

 พบสัตวปาจํานวน 61 ชนิด 54 สกุล 35 วงศ และ 15 อันดับ เชน  

อึ่งนํ้าเตา กบหนอง กิ้งกาหัวแดง นกอีแพรดแถบอกดํา นกกระติ๊ดขี้หมู 

นกเดาดินสวน นกปากหาง นกกระจอกบาน นกเขาชวา เปนตน 

พ้ืนที่บริเวณโดยรอบของโครงการ 

 ดานทิศเหนือของโครงการอยูในเขตปาสงวนแหงชาติปาเขาหวยมะหาด 

ปาเขานั่งยอง และปาเขาครอก 

 ปจจุบันยังคงมีพ้ืนท่ีที่คงสภาพปาไวบางสวน โดยเฉพาะบริเวณที่อยู 

ในอาณาเขตของวัดคีรีภาวนาราม ซึ่งยังคงพรรณไมดั้งเดิมในพ้ืนท่ี เชน 

ประดูปา สัก ตะเคยีนทอง มะคาโมง พะยูง มะหาด ตะแบกนา มะมวง

ปาแดง เพกา รัง ตะคร้ํา อุโลก ยมหิน เปนตน 

 พบสัตวปาในพื้นท่ีโดยรอบโครงการ จํานวน 83 ชนิด 73 สกุล 49 วงศ 

และ 18 อันดับ เชน จิ้งจกหางแบน กระจอน นกเอี้ยงสาริกา นกปากหาง 

นกกระจอกตาล นกจาบคาเล็ก เหยี่ยวนกเขาชิครา นกกระจอกใหญ 

นกเขาชวา นกเคาจุด นกกระจาบทอง นกตะขาบทุง นกพิราบ เปนตน 

- เสนอใหโครงการปลูกปาทดแทนพื้นที่สีเขียว

กอนมีการปรับพื้นท่ีเปนสนามบิน 

- รับทราบขอเสนอแนะ 

- การนําเสนอขอมูลการสํารวจนกในพื้นท่ี

สนามบินมีวัตถุประสงคเพ่ืออะไร  

- เพื่อศึกษาสภาพแวดลอมปจจุบันของโครงการ ตามแนวทางการศกึษา 

และการจัดทํารายงานฯ (EHIA) ซึ่งตองจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอม และหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดทํารายงาน 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่  

4 มกราคม พ.ศ. 2562 

- เพื่อศึกษาความหลากชนิด และความชุกชุมของนก สัตวเล้ือยคลาน  

สัตวสะเทินนํ้าสะเทินบก และสัตวเลี้ยงลูกดวยนม โดยเนนในกลุม 

ของสัตวปาและนกที่อาจจะไดรับผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการ 

- เพื่อตรวจสอบสถานภาพของสัตวปาท่ีพบ อาศยั หรือเขามาใชพื้นท่ี 
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ประเด็นขอคดิเห็น/ขอเสนอแนะ คําชี้แจง 

ในโครงการ โดยเฉพาะสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง และสัตวปาที่ถูกคุกคาม  

ที่อาจจะไดรับผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการ 

- ประเมินผลกระทบตอสัตวปาจากการพัฒนาโครงการในดานแหลงที่อยูอาศัย 

พ้ืนที่หากิน และเสนทางอพยพ โครงสรางและลักษณะตามธรรมชาติของ

ระบบนิเวศสัตวปา รวมทั้งผลกระทบตอสัตวปาคุมครองทุกชนิด โดยเฉพาะ

ชนิดที่ใกลสูญพันธุและหายาก 

- กําหนดมาตรการดานสิ่งแวดลอม ทั้งในสวนของมาตรการปองกันและแกไข

ผลกระทบสิ่งแวดลอม รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

เพื่อกําหนดแนวทางที่เหมาะสมในการอนุรักษระบบนิเวศ ทรัพยากรสัตวปา 

และปองกันผลกระทบจากอากาศยานชนนก 

- การกําจัดนกปากหาง มีวิธกีารจัดการ/มาตรการ

อยางไร เนื่องจากหวงกังวลเรื่องระบบนิเวศ  

มาตรการ/วิธีการจัดการเพื่อลดผลกระทบจากนกที่มีตอสนามบินนานาชาติ 

อูตะเภา 

- ตรวจสอบ และบันทึกจํานวนนกในบริเวณสนามบินนานาชาติอูตะเภา 

ในทุกฤดูกาล หรือ อยางนอยปละ 4 ครั้ง เพ่ือทราบการเปลี่ยนแปลงของนก

ในแตละฤดูกาล 

- ขับไลไมใหนกน้ํา หรือ นกปากหาง หรือนกอื่นๆ เขามาหากิน เกาะพัก 

ในบริเวณทางวิ่งขึ้น-ลงในชวงเวลาทําการของสนามบิน โดยเฉพาะชวง  

5 นาทีกอนที่จะมีการบินขึ้น หรือ ลง  

- ทําการรบกวนนกปากหาง ไมใหมาใชพ้ืนท่ีใกลๆ สนามบิน เชน การตัดตนไม

ที่นกปากหางใชเกาะนอน การกําจัดหอยเชอรี่ และกําจัดไขของหอยเชอรี่  

ที่เปนแหลงอาหารหลักของนกปากหาง 

- หากพบการสรางรังของนกที่มีแนวโนมจะเปนอันตรายกับการบิน  

ควรรบกวน หรือทําลายแหลงสรางรัง หรือเก็บไขไปทําลาย หรือสราง

สิ่งแวดลอมไมใหเหมาะสมกับการสรางรังวางไขของนกชนิดน้ันๆ  

โดยเฉพาะนกปากหาง นกกระแตแตแวด และนกแอนทุงใหญ  

- รายงานสถานการณของจํานวนนกน้ําและนกอื่นๆ ที่เขามาใชพื้นที่ 

การบิน เพื่อหามาตรการปองกันความเสียหายตอการบิน 

- บันทึกขอมูลการพบซากนกในบริเวณทางวิ่งขึ้น-ลง โดยละเอียด 

- ลดพ้ืนท่ีที่เปนแหลงอาหารของนก โดยเฉพาะพ้ืนท่ีชุมน้ํารอบๆ สนามบิน 

ทําลายแหลงสรางรัง วางไข หรือจัดสิ่งแวดลอมใหไมเหมาะสมกับการหากิน 

หรือการพักนอนของนก 

- เสนอใหโครงการสงเสริมการอนุรักษปาบริเวณ 

เขาโกรกตะแบก 

- รับทราบขอเสนอแนะ 

- พ้ืนที่ปาตามกรมท่ีดิน มีมติ ครม. 2541  

ซึ่งชะลอการจับกุมผูบุกรุกพื้นท่ีปา ทําใหยัง

สามารถอยูได ซึ่งใน มต ิครม. จะมีการประกาศ

รายชื่อผูที่ไดรับสิทธดัิงกลาว 

- รับทราบขอมูล 
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ของประชาชน คร้ังที่ 2 

ประเด็นขอคดิเห็น/ขอเสนอแนะ คําชี้แจง 

- สถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาบริเวณเขาชีโอน เปน

พ้ืนที่ฟนฟู อนุรักษ เพาะพันธุสตัวปา โดยสัตว 

ในคดตีางๆ ท่ีจับกุมจะนํามาเลี้ยงที่นี่ หากมีการ

รบกวนอาจสงผลตอสัตวเหลานี้ โดยเฉพาะสัตว 

ใจเสาะ เชน นกสาลิกา และอาจรบกวนการใหนม

ลูกของสัตว 

- จากการตรวจสอบเบื้องตน พบวา สถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาบางละมุง อยูใน

พ้ืนที่เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาชีโอน อยูหางจากพื้นท่ีโครงการประมาณ  

9 กิโลเมตร จากการประเมินแผนท่ีเสนเทาระดับเสยีง (NEF Contour)  

กรณีคาดการณเที่ยวบิน ป พ.ศ. 2591 (836 เที่ยวบินตอวัน) ผลการศกึษา

เบ้ืองตน พบวา สถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาบางละมุง ไมไดอยูในพ้ืนท่ี NEF ≥ 40  

และ NEF > 30 ทําใหไมมีผลกระทบโดยตรงตอสัตวปาในพ้ืนท่ีดังกลาว 

13) การมีสวนรวมและประชาสัมพันธ  

- เสนอใหมีการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการประเมิน

ราคาซื้อขายและชดเชยอีกครั้ง กอนเริ่มทําการ 

ซื้อขาย 

- รับทราบขอเสนอแนะ ซึ่งเปนขั้นตอนการเจรจาจายคาชดเชยตอไป 

- เสนอใหโครงการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร

ตางๆ ผานผูนํา เชน นายอําเภอ กํานัน 

ผูใหญบาน ส.อบต. เพ่ือประสานลูกบานตอไป 

- โครงการจะดาํเนินการติดตอประสานงานพรอมประชาสัมพันธและแสดง

เอกสารตางๆ ไวที่สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ศาลากลางจังหวัด ท่ีวาการอําเภอ สํานักงาน

สาธารณสุขอําเภอ ที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่น กํานัน ผูใหญบาน 

สถานบริการสุขภาพของรัฐในพ้ืนท่ี ซ่ึงเปนท่ีตั้งของโครงการ และหนวยงาน

อื่นๆ ที่เกี่ยวของ และเผยแพรในเว็บไซตของโครงการ http://www.ehia-

utprw2.com  

- เสนอใหมีการประชาสัมพันธผานทางไลนและ

เฟสบุค 

- รับทราบขอเสนอแนะ ปจจุบันโครงการมีชองทางสําหรับประชาสัมพันธ 

ผานทางเว็บไซตของโครงการท่ี http://www.ehia-utprw2.com 

- เสนอใหจัดประชุมกลุมกับกลุมธรุกิจและ

หนวยงานหลักๆ ในพ้ืนท่ี จ.ระยอง เชน อบจ. 

หอการคา สภาอุตสาหกรรม 

- จะดําเนินการเขาพบกอนการจัดประชุมรับฟงความคดิเห็นครั้งที่ 3 ตอไป 

- เสนอใหมีชองทางรองเรียนสําหรับผูไดรับ

ผลกระทบจากโครงการท่ีประชาชนสามารถ

เขาถึงไดงาย และใครจะเปนผูรับผิดชอบ

ดําเนินการรับเรื่อง และตอบสนองเรื่องรองเรียน 

โครงการมีมาตรการฯ กําหนดให 

- จัดใหมีชองทางรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับผลกระทบท่ีเกิดจากการกอสราง

โครงการ ณ สํานักงานควบคมุการกอสราง หรือบริเวณสนามบินนานาชาต ิ

อูตะเภา เพื่อรับทราบปญหาและผลกระทบตางๆ และเรงดําเนินการแกไข 

- กรณีไดรับเรื่องรองเรียนผลกระทบจากการกอสราง ใหนําขอรองเรียน

ดังกลาวมาพิจารณาหาแนวทางแกไขตามมาตรการปองกันและแกไข

ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่กําหนดไวโดยเร็ว 

- เสนอใหแจงขอเท็จจริงท่ีจะเกิดขึ้น จากการ

ดําเนินการใหประชาชนไดรับทราบโดยท่ัวถึง 

- รับทราบขอเสนอแนะ 

- เสนอใหโครงการประชาสัมพันธถึงปญหาที่คน 

ในพ้ืนท่ีจะไดรับผลกระทบอยางท่ัวถึง 

- เสนอใหโครงการลงพ้ืนท่ีจัดประชุมกับผูท่ีไดรับ

ผลกระทบโดยตรง เพื่อใหประชาชนไดรับทราบ

ขอมูลที่ถูกตอง 

- รับทราบขอเสนอแนะประกอบการพิจารณาตอไป 

- การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 3 ในรูปแบบการจัดเวทีรับฟง

ความคดิเห็น โดยจัดข้ึน 2 เวที ตามขอเสนอของผูเขารวมรับฟงความคดิเห็น
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ของประชาชน คร้ังที่ 2 

ประเด็นขอคดิเห็น/ขอเสนอแนะ คําชี้แจง 

- เสนอใหเขามาจัดประชุมรับฟงความคิดเห็น  

ครั้งที่ 3 ในพื้นที่ NEF ≥ 40  ไดหรือไม โดยมี

กลุมเปาหมาย 4 หมูบาน คือ หมู 3 4 6 8 

ตําบลสํานักทอน 

ของประชาชน ครั้งที่ 2 ที่มีขอแนะนําใหโครงการลงพ้ืนท่ีจัดประชุมกับผูท่ี

ไดรับผลกระทบดานเสียง เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลที่ถูกตอง 

จากผูศึกษาโดยตรง คือเวทีที่ 1 จัดในพ้ืนท่ีตําบลสํานักทอนโดยมี

กลุมเปาหมาย 4 หมูบาน คือ หมู 3 4 6 8 ตําบลสํานักทอน 

- เวทีที่ 1 จัดในพ้ืนท่ีตําบลสํานักทอนสําหรับผูไดรับผลกระทบดานเสยีง  

ในวันพุธท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา เวลา 17.00-20.00 น. ณ อาคาร

เอนกประสงคศูนยพัฒนาคณุภาพชวีิตผูสูงอายุ องคการบริหารสวนตําบล 

สํานักทอน ซอยเทศบาล 43 อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ผูเขารวม 429 คน 

- เวทีที่ 2 จัดในพ้ืนท่ีอําเภอบานฉาง สําหรับ หนวยงานที่เกี่ยวของและผูท่ี

อาจจะไดรับผลกระทบทั้งหมดในพื้นท่ีศึกษาของโครงการ รวมท้ังประชาชน

ทั่วไปท่ีมีความสนใจโครงการ ในวันพฤหัสบดีท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา  

08.30 – 12.00 น. ณ หองแกรนดบอลรูม 1-3 โรงแรมภูริมาศ บีช แอนด สปา 

อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง มีผูเขารวม 362 คน 

- ใหประชาชนไดเห็นรายงานการศึกษาของ

โครงการดวย  

- เอกสารตางๆ ของโครงตั้งแตเริ่มตนศกึษา มีการเผยแพรในเว็บไซตของ

โครงการ http://www.ehia-utprw2.com. ซึ่งประชาชนสามารถดาวน

โหลดได นอกจากนี้ ในแตละกิจกรรมของโครงการจะมีการแสดงเอกสาร 

และรายงานไวท่ีสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ศาลากลางจังหวัด ท่ีวาการอําเภอ สํานักงาน

สาธารณสุขอําเภอ ที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่น กํานัน ผูใหญบาน 

สถานบริการสุขภาพของรัฐในพ้ืนท่ี ซ่ึงเปนท่ีตั้งของโครงการและหนวยงาน

อื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

- เสนอใหสงสรุปผลการประชุมรับฟงความคิดเห็น  

ครั้งที่ 2 โดยละเอียดใหประชาชนในพ้ืนท่ีรับทราบ

ดวย เพื่อความมั่นใจวาสิ่งที่เสนอไว ไดนําเสนอ 

ไวแลว 

- ในการจัดประชุมใหญครั้งถัดไป ขอเสนอให

โครงการจัดใหมีรถกระจายเสียงประชาสัมพันธ 

เพื่อประกาศแจงเชิญชวนผูเขารวมประชุมให

ทั่วถึง 

- สําหรับการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 โครงการ 

จะจัดใหมีรถกระจายเสยีงประชาสัมพันธเพื่อประกาศแจงเชิญชวนผูเขารวม

ประชุมใหท่ัวถึงตอไป 

- เสนอใหสื่อสารใหประชาชนทราบทันทีเม่ือเกิด

เหตุการณ/เหตุฉุกเฉิน ผานชองทางตางๆ 

- รับทราบขอเสนอแนะประกอบการพิจารณาตอไป 

- การประชาสัมพันธอาจจะตองมีหลายภาษา 

เนื่องจากมีคนตางชาติในพ้ืนที่ 

- เสนอใหแจงประชาชนใหรับทราบขอมูล

แผนการกอสรางวาอยูในระยะใด และแตละ

ระยะใชเวลานานเทาใด 

- รับทราบขอเสนอแนะ 

- การรับฟงความคิดเห็นในครั้งท่ี 2 นี้เปนสวน

หนึ่งของขั้นตอนตามกฎหมายหรือไม ขณะนี ้

อยูในขั้นตอนใด และไดแจงผูเกี่ยวของลวงหนา

อยางไร บริษัทท่ีปรึกษาไดแจกเอกสารลวงหนา

ใหทราบมากอนตามเงื่อนไขเวลาหรือไม อยางไร 

- การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 นี้ เปนขั้นตอนในกิจกรรม 

การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ประกอบดวยหลายกิจกรรม ทั้งการ

ประชุมกลุม การสัมภาษณเชิงลกึ การสํารวจความคิดเห็นของประชาชน 

ดวยแบบสอบถาม โดยโครงการมีการแจงลวงหนาผานแบบสื่อสิ่งพิมพที่ใช

ประกอบการเปดเผยขอเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการ โดยใชปายประชาสัมพันธ 
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ตารางที่ 4.6-58 สรุปประเด็นขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะและคําชี้แจงจากบริษัทที่ปรึกษาจากเวทีรับฟงความคิดเห็น 

ของประชาชน คร้ังที่ 2 

ประเด็นขอคดิเห็น/ขอเสนอแนะ คําชี้แจง 

โปสเตอรประชาสัมพันธ และเว็บไซตของโครงการ  http://www.ehia-

utprw2.com/ 

- ควรมีการประชาสัมพันธและใหขอมูลเบ้ืองตน 

ที่จะใหทุกทานรับทราบกอนเริ่มประชุม 

- มีการประชาสัมพันธผานหนวยงานราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น  

และในเวบ็ไซตของโครงการhttp://www.ehia-utprw2.com/ 

- การประชุมครั้งตอไปจัดขึ้นที่ไหน และจะมีการ

ตอบคาํถามที่ไดถามไวในวันน้ีหรือไม 

- การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 เพ่ือการทบทวนรางรายงานฯ  

จะจัดขึ้นประมาณเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 ซึ่งยังไมมีรายละเอียดของ

สถานที่จัดประชุม โดยโครงการจะมีขั้นตอนการแจงลวงหนา ใหไดรับทราบ

กอนการจัดประชุมตอไป 

- สามารถทําเวบ็ไซตที่มีชองทางการถาม-ตอบ  

ไดหรือไม 

- ปจจุบันสามารถติดตอแสดงความคดิเห็นหรือขอเสนอแนะ ผานอีเมล

โครงการ ehia-utprw2@gmail.com และโทรศพัท 0-2763-2828 ตอ 

4083, 4086 

- เอกสารสรุปการรับฟงความคิดเห็นครั้งท่ี 1  

มีการสงหรือเผยแพรใหประชาชนไดรับทราบ

หรือไม 

- มีการจัดสงเอกสารสรุปการรับฟงความคิดเห็นครั้งท่ี 1 ไปยังกลุมผูมีสวน 

ไดเสีย และมีการนําไปปดประกาศเผยแพรในสถานท่ีราชการและองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น และเผยแพรไวในเว็บไซตของโครงการ 

http://www.ehia-utprw2.com/ 

- ที่ผานมา รพ.สต.บานโคงวันเพ็ญ เปนหนวย

กลางในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร

เกี่ยวกับโครงการโรงโมหินใหกับชุมชน ซึง่

สําหรับโครงการนี้ รพ.สต.ยินดีเปนสื่อกลางใน

การชวยประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหกับ

ชุมชนดวย 

- รับทราบขอเสนอแนะ 

- ขอเบอรติดตอกับกองทัพเรือไดหรือไม - สามารถติดตอไดที่เบอรกลางของกองทัพเรือ 

- โครงการควรแจงขาวสาร ความคืบหนาให

ประชาชนทราบอยางตอเน่ือง สม่ําเสมอ  

- รับทราบขอเสนอแนะ 

14) ขอเสนอแนะเพิ่มเติม  

- ขอดูแผนแมบทของสนามบินนานาชาติอูตะเภา 

ไดหรือไม 

- แผนแมบทฉบับดังกลาวเปนผลการศึกษาของ บริษัท เออีคอม คอนซัลติ้ง 

(ประเทศไทย) จํากัด ฉบับเดอืนธันวาคม 2561 ซึ่งยังตองมีการศึกษา 

ในรายละเอียดอื่นๆ ประกอบตอไป โดยเปนแผนการออกแบบเบื้องตน 

ในพ้ืนที่เขตสงเสริมเมืองการบินภาคตะวันออก 6,500 ไรเทานั้น ในอนาคต 

อาจมีการเปลี่ยนแปลงองคประกอบตางๆ ได  
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ตารางที่ 4.6-58 สรุปประเด็นขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะและคําชี้แจงจากบริษัทที่ปรึกษาจากเวทีรับฟงความคิดเห็น 

ของประชาชน คร้ังที่ 2 

ประเด็นขอคดิเห็น/ขอเสนอแนะ คําชี้แจง 

- แผนแมบทโครงการทําไวตั้งแตเม่ือไร  

มีระยะเวลาคุมทุนกี่ป 

- โครงการวางแผนแมบทโครงการศึกษาความเหมาะสม โครงการพัฒนา

สนามบินนานาชาติอูตะเภาและพื้นที่โดยรอบ จังหวัดระยอง ศึกษาโดย 

บริษทั เออีคอม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด ฉบับเดือนธันวาคม 2561 

มีกรอบนโยบายที่นํามาใชในการศึกษาและจัดทํา ประกอบดวย 

- ความเปนมาของโครงการเขตพัฒนาพิเศศภาคตะวันออก หรืออีอีซี 

(Eastern Economic Corridor หรือ EEC) ที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนา 

แผนแมบทสนามบิน 

- เงื่อนไขดานนโยบายของสนามบินสําหรับการจัดทําแผนแมบทสนามบิน 

เพื่อใชเปนแนวทางการพัฒนาโครงการภายใตการรวมลงทุนระหวางภาครัฐ

และเอกชน (Puplic Private Partnership : PPP) 

- วิสัยทัศนของการวางแผนแมบทสนามบินนานาชาติอูตะเภา 

- จากผลการศกึษาของโครงการวางแผนแมบทโครงการศึกษาความเหมาะสม

ฯ ไดมีการคาดการณปริมาณการใชสนามบิน ท้ังในดานจํานวนผูโดยสาร 

จํานวนเท่ียวบิน จํานวนเท่ียวบินขนสงสินคา และปริมาณสินคา สามารถ

สรุประยะการพัฒนาโครงการ ออกเปน 3 ระยะ โดยมีการคาดการณจํานวน

ผูโดยสารรายปและปริมาณสินคาตามระยะการพัฒนา ดังนี้ 

- ขอไฟลรายงาน EHIA ของโครงการเก็บไวเปน

ฐานขอมูลของโรงพยาบาลบานฉางดวย 

- หลังจากรายงาน EHIA ผานความเห็นชอบจาก คชก. และ กก.วล. แลว  

จะจัดทําเปนรายงานฉบับสมบูรณ และจะมีการเผยแพรรายงานตอไป 

- เนื่องจากปจจุบันมีหลายโครงการและหลาย

หนวยงานท่ีมารับฟงความคิดเห็นในพื้นที่  

ขอฝากใหมีการบูรณาการโครงการตางๆ รวมกัน 

เพื่อจะไดเปนภาพรวมของการพัฒนาในพ้ืนท่ี 

และมองผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากหลายๆ 

โครงการ 

- รับทราบขอเสนอแนะ 

- เสนอใหมีการสรางเขื่อนกันคล่ืน และขยายพันธุ

สัตวน้ํา เพ่ือเปนการฟนฟูทรัพยากรทางทะเล 

เนื่องจากหาดพลาเปนพื้นท่ีทะเลเปด การสราง

ปะการังเทียมอาจโดนพายุ และเรือลากเสียหาย 

ไดงาย 

- รับทราบขอเสนอแนะ 

- กรณีสุวรรณภูมิท่ีเกิดขึ้นจริงแลว มีขอมูลที่

ทําการศกึษาเทยีบไวหรือไม วาเสียงที่คาดการณ

กับเสียงท่ีเกิดขึ้นจริง ตางกันเทาไร 

- เสียงท่ีคาดการณกับเสยีงท่ีเกิดขึ้นจริงใกลเคียงกัน 
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ตารางที่ 4.6-58 สรุปประเด็นขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะและคําชี้แจงจากบริษัทที่ปรึกษาจากเวทีรับฟงความคิดเห็น 

ของประชาชน คร้ังที่ 2 

ประเด็นขอคดิเห็น/ขอเสนอแนะ คําชี้แจง 

- โรงโมหินบริเวณเขาชีจรรยสรางความเดือดรอน

ใหกับคนในพื้นท่ีมาก ไมมีการปฏิบัติตาม

มาตรการดานการขนสง มีเรื่องรองเรียน 

อยูบอยครัง้ 

- รับทราบขอคิดเห็น 

- การประกาศใหจังหวัดระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา

เปนพ้ืนท่ีเศรษฐกิจสงผลใหราคาท่ีดินสูงขึ้น 

- รับทราบขอคิดเห็น 

- การเดนิทางของคนชลบุรีไปสุวรรณภูมิสะดวก

กวาอูตะเภา 

 

- การบริหารจัดการในพ้ืนท่ีทหาร มีขอจํากัด 

ดานความมั่นคง 

 

- มีความเห็นวา จ.ระยอง ไมไดประโยชนมากนัก

จากการมีสนามบิน เนื่องจากนักทองเที่ยวมุงไป

ที่พัทยา ไมมาระยอง 

 

- เสนอใหมีหองปฏิบัติการเรื่องเสียง โดยจําลอง

เสียงจริงโดยมีเสียงเครื่องบินท่ีระดับความดัง 

NEF>30 และ NEF ≥ 40 ใหผูไดรับผลกระทบ

ไดทดสอบดวยตวัเองแลววาสามารถรับ

ผลกระทบดานเสียงไดหรือไม 

- รับทราบขอเสนอแนะ 

4) การจัดทํารายงานสรุปผลการรบัฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 2 

ภายหลังการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่  2 เมื่อชวงวันที่  26 พฤศจิกายน  

ถึงวันที่  27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และชวงวันที่  7-30 มกราคม และการรับฟงความคิดเห็นเพิ่มเติมชวงวันที่   

6-13 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โครงการไดรวบรวมประเด็นขอซักถาม ขอหวงกังวล และขอเสนอแนะตางๆ พรอมทั้ง 

คําชี้แจง และไดจัดทํารายงานสรุปความคิดเห็นของผูมีสวนเกีย่วของและสาธารณชน โดยสงใหสํานักงานนโยบายและ 

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อทราบ และสงใหสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติเพื่อเผยแพร 

แกสาธารณชน รวมถึงเผยแพร ประชาสัมพันธไปยังกลุมผูมีสวนไดเสียที่เก่ียวของกับโครงการ และแสดงรายงานสรปุฯ 

ไวที่สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ศาลากลางจังหวัด  

ที่วาการอําเภอ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่น กํานัน ผูใหญบาน สถานบริการ

สุขภาพของรัฐในพ้ืนที่ซึ่งเปนที่ตั้งของโครงการ และหนวยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ จํานวน 47 แหง และเผยแพร 

ในเว็บไซตของโครงการ http://www.ehia-utprw2.com เปนเวลาไมนอยกวา 15 วัน ซึ่งดําเนินการในชวง 

วันที่ 18 มิถุนายน-2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สําหรับภาพถายแสดงการเผยแพรรายงานสรุปผลการรับความคิดเห็น 

ของประชาน ครั้งที่ 2 แสดงดังรูปที่ 4.6-34  
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สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดระยอง  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสํานักทอน 

  

โรงพยาบาลบานฉาง สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวดัระยอง 

  

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองระยอง  ที่ทําการกํานันตําบลสํานักทอน 

 

เวบ็ไซต www.ehia-utprw2.com 

รูปที่ 4.6-34 ภาพถายการเผยแพรรายงานสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 2 
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4.6.2.3 การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 3 

การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 เปนการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นเพื่อทบทวนรางรายงาน 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติตตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดลอม มีวัตถุประสงคเพ่ือใหประชาชนผูมีสวนไดเสีย และหนวยงานที่เก่ียวของไดตรวจสอบความถูกตอง 

และความครบถวนสมบูรณของรางรายงานฯ รวมถึงนําเสนอขอมูล ขอเท็จจริงและขอคิดเห็นเพิ่มเติม ตอรางรายงานฯ  

ตังกลาว เพื่อใหประชาชนมีความมั่นใจในรางรายงานและมาตรการฯ ทั้งนี้ ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากการรับฟง

ความคิดเห็นใหนํามาปรับปรุงรางรายงานฯ และมาตรการฯ และจะตองผนวกไวเปนสวนหนึ่งของรายงานฯ ดังภาคผนวก 4-3 

1) วัตถุประสงค 

 เพื่อทบทวนรางรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอมและมาตรการติตตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 เพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูมีสวนไดเสียตอรางรายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดลอมซึ่งจะนําไปพิจารณาประกอบการจัดทํารายงานฯ ใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น 

2) กลุมเปาหมาย 

การกําหนดกลุมเปาหมายครอบคลุมกลุมผูมีสวนไดเสยีทั้ง 7 กลุมหลัก ตามแนวทางการมีสวนรวมของ

ประชาชนในกระบวนการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ของสํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) พ.ศ. 2562 

3) ขั้นตอนการดําเนินงาน วิธีการ และเทคนิค 

การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 ใชเทคนิคการประชุมสัมมนา และวิธีการ Nice Welcome 

Characteristics Smiling Face เพื่อใหเกิดความเปนมิตรและความประทับใจในการรับขอมูลขาวสารจากผูนําเสนอ  

มีการเตรียมเอกสารและขอมูลที่เก่ียวของกับโครงการ โดยเฉพาะอยางยิ่งความเปนมาและความจําเปนของโครงการ 

วัตถุประสงคของโครงการ/การศึกษา ระยะเวลาของการศึกษาโครงการ พื้นที่โครงการ และผลการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติตตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

ใหมีความละเอียดชัดเจน มีผูดําเนินรายการที่มีเทคนิคในการพูดตอนรับ และนําสาระตางๆ มานําเสนอในรูปแบบ 

ที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย การเปดเวทีอภิปรายเพื่อระดมความคิดเห็นและรับฟงขอเสนอแนะจากผูเขารวมการประชุม 

กระตุนใหผูเขารวมประชุมไดมีการซักถามและแสดงความคิดเห็นเปนบรรยากาศของการมีสวนรวมกันในหองประชุม 

รวมทั้งการรับขอเสนอแนะตางๆ โดยผานชองทางทั้งการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมและการตอบคําถาม 

จากแบบสอบถาม ซึ่งสามารถสรุปขั้นตอนการดําเนินงานไดแสดงดังรูปที่ 4.6-35 และตารางที่ 4.6-59  
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 การเตรยีมการประชุม 

 กําหนดเนื้อหาที่จะนําเสนอตอกลุมเปาหมาย 

 จัดทําเอกสารโครงการเพ่ือเปดเผยตอผูมีสวนเกี่ยวของและสาธารณชน และสื่อเอกสาร

ประกอบการนําเสนอ เอกสารประกอบการประชุม แผนพับ เสนอตอกองทัพเรือ และสํานักงาน

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพ่ือพิจารณาเห็นชอบกอนดําเนินการ 

อยางนอย 1 สัปดาห กอนการประชุม 

 กําหนดวัน เวลา และสถานที่ที่เหมาะสม สําหรับการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นฯ  

 จัดเตรียมหนังสือเชิญประชุม และเรียนเชิญผูมีสวนไดเสียเขารวมประชุมใหครอบคลุมทั้ง 7 กลุม 

ลวงหนา 30 วัน ผานทางชองทางอยางนอย 3 ชองทาง 

 เปดเผยเอกสารโครงการใหผูมีสวนเก่ียวของและสาธารณชนพิจารณาลวงหนา 30 วันกอนการจัดเวที 

ผานอยางนอย 3 ชองทาง 

 เปดเผยรางรายงานฯ ฉบับสมบูรณ และมาตรการฯ ลวงหนา ไมนอยกวา 15 วัน กอนวันจัดเวทีรับ

ฟงความคิดเห็น เพ่ือใหผูมีสวนเก่ียวของและสาธารณชนพิจารณา ผานทางชองทางการสื่อสาร 

ไมนอยกวา 3 ชองทาง 

 จัดระบบการลงทะเบียนเพื่อใหผูที่สนใจเขารวมการประชุมสามารถลงทะเบียนลวงหนาได 

 เตรียมความพรอมของคณะทํางาน เนื้อหา เทคนิค และวิธีการที่ใชในการประชุม และซอมการนําเสนอ

กับกรมชางโยธาทหารเรือ และสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

 จัดเตรียมสถานที่ประชุมใหมีความพรอมในเรื่องของเวที อุปกรณเครื่องเสียง การจัดโตะ 

ในที่ประชุม สถานที่สําหรับจัดนิทรรศการ โตะลงทะเบียน และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ 

 การดําเนินการประชุม  

 รับลงทะเบียน และแจกชุดเอกสารประกอบการประชุม โดยมีทีมงานตอนรับบริเวณหนาหองประชุม 

 จัดวางบอรดนิทรรศการบริเวณดานหนาหองประชุม เพื่อใหผูเขารวมประชุมไดศึกษาขอมูล  

โดยจัดใหมีเจาหนาที่คอยใหคําอธิบาย 

 พิธีการเปดประชุม : การกลาวรายงานโดยผูแทนของกองทัพเรือและการกลาวเปดประชุม 

โดยผูวาราชการจังหวัดระยอง หรือผูแทน 

 การบรรยาย : นําเสนอรางรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและ

แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติตตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 เปดเวทีใหมีการซักถามและชี้แจงขอมูลเพิ่มเติม รวมทั้งรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

จากผูรวมเขาประชุมตามระยะเวลาที่เหมาะสม 

 จดบันทึก บันทึกเสียง และบันทึกภาพระหวางการประชุม และรวบรวมแบบสอบถาม 

 การดําเนินงานภายหลังการจัดประชุม 

 เปดชองทางในการรับฟงความคิดเห็นผานชองทางอยางนอย 3 ชองทาง เชน โทรศัพท โทรสาร 

อีเมล หรือเว็บไซตโครงการ เปนเวลา 15 วัน หลังวันจัดประชุมฯ 

 สรุปประเด็นปญหา ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ จากในที่ประชุมและแบบประเมิน เพื่อ

รวบรวมประกอบในการปรับแกขอบเขตการศึกษา  
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 จัดทํารายงานสรุปความคิดเห็นจากที่ประชุม เสนอกองทัพเรือ และสํานักงานคณะกรรมการ 

นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และเผยแพรสงใหสํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสาธารณชนตอไป 

4) สื่อและเอกสารที่ใช  

 การแจงลวงหนาและเปดเผยเอกสารโครงการ 

 สื่อที่ใชในการประชาสัมพันธ เชน หนังสือเชิญเขารวมประชุม ปายประชาสัมพันธ โปสเตอร

ประชาสัมพันธ รถแหประชาสัมพันธ เว็บไซต หนังสือพิมพ และวิทยุทองถิ่น เปนตน 

 เอกสารประกอบการจัดเวทีรบัฟงความคิดเห็นฯ 

 การจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นฯ  

 เอกสารสําหรับแจกผู เขารวมประชุม เชน กําหนดการ เอกสารประกอบการจัดเวทีรับฟง 

ความคิดเห็นฯ แบบประเมินผล และชองทางการรับฟงความคิดเห็นเพิ่มเติม เปนตน 

 สื่อประกอบการนําเสนอ (Slide Presentation) 

 บอรดนิทรรศการ 

 แผนพับประชาสัมพันธโครงการ 

 การเปดเผยรายงานสรุปการรับฟงความคิดเห็นฯ  

รายงานสรุปการรับฟงความคิดเห็นฯ  

 

รูปที่ 4.6-35 แผนภาพสรุปขั้นตอนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 3 
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ตารางที่ 4.6-59 การดําเนินการตามขั้นตอนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 3 

การดําเนินการ ชวงเวลาดําเนินการ รายละเอียด 

1. การแจงลวงหนา (ลวงหนาไม

นอยกวา 30 วัน ผานชอง

ทางการสื่อสารสาธารณะ 

ไมนอยกวา 3 ชองทาง) 

ตั้งแตวันที่ 3 กรกฎาคม  

พ.ศ. 2563 

 

แจงลวงหนาให สผ. และสาธารณชนไดรับทราบเกี่ยวกับ

โครงการ และการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นฯ ไมนอยกวา  

30 วัน โดยผานชองทางตางๆ รวม 7 ชองทาง  ไดแก  

1) หนังสอืเชิญ 2) ปายประชาสัมพันธ 3) โปสเตอร

ประชาสัมพันธ 4) เว็บไซต 5) สถานีวิทยุทองถิ่น  

6) หนังสือพิมพทองถิ่น และ 7) รถกระจายเสียงประชาสัมพันธ 

2. การเปดเผยเอกสารโครงการ 

(ลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน 

ผานชองทางการสื่อสารสาธารณะ 

ไมนอยกวา 3 ชองทาง) 

ตั้งแตวันที่ 21 กรกฎาคม  

พ.ศ. 2563 

เปดเผยเอกสารโครงการใหผูมีสวนเกี่ยวของและสาธารณชน

พิจารณาลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน กอนการจัดเวทีฯ  

โดยผานชองทางตางๆ รวม 3 ชองทาง ไดแก 1) จัดสงเอกสาร

ทางไปรษณีย 2) จัดวางเอกสาร และ 3) เว็บไซต  

3. การรับลงทะเบียนลวงหนา ชวงวนัที่ 4 กรกฎาคม ถึงวันที่ 

3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

เปดรับลงทะเบียนลวงหนาเพื่อใหประชาชน ผูมีสวน 

ไดเสยีและหนวยงานท่ีเกี่ยวของแจงความประสงค 

ในการเขารวมเวทีฯ ไดลวงหนา ดวยการสงแบบตอบรับ 

ทางไปรษณีย โทรสาร และอีเมล หรือโทรศัพทแจงโดยตรง 

4. การจัดเวทีรับฟงความคิดเห็น

ของประชาชน ครั้งที่ 3 

วันที่ 5-6 สิงหาคม  

พ.ศ. 2563 

 

จัดเวทีรับฟงความคิดเห็นฯ เพ่ือนําเสนอความเปนมา 

รายละเอียดของโครงการ ผลการศึกษาและผลการประเมินผล

กระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ รางมาตรการดานสิ่งแวดลอม 

และสขุภาพโครงการ รวมถึงเพ่ือรับฟงความคิดเห็น 

และขอเสนอแนะของผูมีสวนไดเสียและประชาชน  

5. การรับฟงความคิดเห็นภายหลัง

การจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นฯ 

(ตอเน่ืองไมนอยกวา 15 วัน โดย

มีชองทางอยางนอย 3 ชองทาง) 

ตั้งแตวันที่ 7-21 สิงหาคม  

พ.ศ. 2563 

เปดรับฟงความคิดเห็นเพ่ิมเติมภายหลังการจัดเวทีรับฟง

ความคดิเห็นฯ อยางตอเน่ือง ไมนอยกวา 15 วัน รวม  

4 ชองทาง ไดแก 1) ไปรษณีย 2) โทรศัพท 3) โทรสาร  

และ 4) อีเมล 

6. การจัดทําและเปดเผยรายงาน

สรุปผลการรับความคิดเห็น 

ของประชาน ครั้งท่ี 3 

ชวงวันที่ 29-31 สิงหาคม 

พ.ศ. 2563 

จัดทํารายงานสรุปความคดิเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของ 

และสาธารณชน พรอมคําชี้แจง และจัดสงรายงานดังกลาว 

ไปยัง สผ. เพ่ือทราบ รวมถึงนําสงยังกลุมผูมีสวนไดเสยี 

ของโครงการ และเผยแพรแกสาธารณชนตอไป 
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การประชาสัมพันธทางปาย Cut Out การประชาสัมพันธทางเว็บไซต 

(www.ehia-utprw2.com) 

  

การปดโปสเตอรประชาสัมพันธ 

(สนง. สาธารณสุขอําเภอเมืองระยอง) 

การประชาสัมพันธผานรถกระจายเสียง 

  

การประชาสัมพันธทางหนังสือพิมพระยองโพสต หนา 12 เปดเผยรางรายงานการประเมินผลกระทบทิ่งแวดลอม 

(รพ.สต.บานสระแกว) 

รูปที่ 4.6-36 การแจงเชิญเขารวมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 ผานสื่อประชาสัมพันธตางๆ 

ในการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 โครงการไดกําหนดการรับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชนในรูปแบบการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็น โดยจัดขึ้น 2 เวที เวทีทื่ 1 จัดในพ้ืนที่ตําบลสํานักทอนสําหรับ 

ผูไดรับผลกระทบดานเสียง และเวทีที่ 2 จัดในพื้นที่อําเภอบานฉาง สําหรับ หนวยงานที่เก่ียวของและผูที่อาจจะไดรับ

ผลกระทบทั้งหมดในพื้นที่ศึกษาของโครงการ รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจโครงการ ตามขอเสนอของ

ผูเขารวมรบัฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ที่มีขอแนะนําใหโครงการลงพื้นที่จัดประชุมกับผูที่ไดรับผลกระทบ

ดานเสียง เพื่อใหประชาชนไดรบัทราบขอมูลที่ถูกตองจากผูศึกษาโดยตรงโดยมีกําหนดการจัดเวทีดังนี้ 
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กําหนดจัดเวทีวันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา เวลา 17.00-20.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค 

ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอนซอยเทศบาล 43 อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 

17.00 – 17.30 น. ลงทะเบียน และรับเอกสารประกอบการประชุมรับฟงความคิดเห็นฯ  

 *** รับอาหารวางและอาหารเยน็*** 

17.30 – 17.35 น. กลาวตอนรับผูเขารวมรับฟงความคิดเห็นฯ และแจงกําหนดการรับฟงความคิดเห็นฯ 

17.35 – 17.45 น. กลาวเปดการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็น 

 โดย นายกองคการบริหารสวนตาํบลสํานักทอน หรือผูแทน 

17.45 – 18.15 น. นําเสนอโครงการ โดยลาํดับการนําเสนอประกอบดวย 

 ความเปนมา หลักการและเหตุผล ขอมูลรายละเอียดโครงการ และแผนการดําเนนิงาน  

 ผลการศึกษาของโครงการ ซึ่งเนือ้หาประกอบดวย 

- ผลการศึกษาและผลการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ  

- รางมาตรการดานสิง่แวดลอมและสุขภาพ  

 การมีสวนรวมของประชาชนและการประชาสัมพันธ 

โดย กลุมบริษัทที่ปรึกษาฯ 

18.15 – 19.45 น. รบัฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากผูเขารวมประชุม และตอบขอซักถาม  

19.45 – 20.00 น. สรุปการรับฟงความคิดเห็นฯ และปดการประชุมฯ 

โดย บริษัท ยไูนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด 

กําหนดการกรณีจัดเวทีวันพฤหัสบดีที่ 6 สงิหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ หองแกรนด

บอลรูม 1-3 โรงแรมภูรมิาศ บีช แอนด สปา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน และรับเอกสารประกอบการประชุมรับฟงความคิดเห็นฯ  

 *** รับประทานอาหารวาง *** 

09.00 – 09.05 น. กลาวตอนรับผูเขารวมรับฟงความคิดเห็นฯและแจงกําหนดการรับฟงความคิดเห็นฯ 

09.05 – 09.20 น.  - กลาวนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

  โดย สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก 

  - กลาวรายงานความเปนมาและวัตถุประสงคของการรับฟงความคิดเห็น  

    โดย ผูแทนกองทัพเรือ 

   - กลาวเปดการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นฯ  

  โดย ผูวาราชการจังหวัดระยอง หรือผูแทน 

09.20 – 10.00 น. นําเสนอโครงการ โดยลาํดับการนําเสนอประกอบดวย 

 ความเปนมา หลักการและเหตุผล ขอมูลรายละเอียดโครงการ และแผนการดําเนนิงาน  

 ผลการศึกษาของโครงการ ซึ่งเนือ้หาประกอบดวย 

- ผลการศึกษาและผลการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ  

- รางมาตรการดานสิง่แวดลอมและสุขภาพ  
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 การมีสวนรวมของประชาชนและการประชาสัมพันธ 

โดย กลุมบริษัทที่ปรึกษาฯ 

10.00 – 11.45 น. รบัฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากผูเขารวมประชุม และตอบขอซักถาม  

11.45 – 12.00 น. สรุปการรับฟงความคิดเห็นฯ และปดการประชุมฯ 

โดย บริษัท ยไูนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด 

12.00 น. เปนตนไป รับประทานอาหารกลางวนั (อาหารกลอง) 

5) ผลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 

การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 มีวัตถุประสงคเพื่อทบทวนรางรายงานการประเมิน 

ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติตตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม มีวัตถุประสงคเพื่อใหประชาชนผูมีสวนไดเสีย และหนวยงานที่เก่ียวของไดตรวจสอบความถูกตอง  

และความครบถวนสมบูรณของรางรายงานฯ รวมถึงนําเสนอขอมูล ขอเท็จจริงและขอคิดเห็นเพิ่มเติม ตอรางรายงานฯ  

ดังกลาว เพื่อใหประชาชนมีความมั่นใจในรางรายงานและมาตรการฯ ทั้งนี้ ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากการ 

รับฟงความคิดเห็นใหนํามาปรับปรุงรางรายงานฯ และมาตรการฯ และจะตองผนวกไวเปนสวนหนึ่งของรายงานฯ  

การดําเนินการจัดประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย โดยโครงการจัดเวทีรบัฟงความคดิเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 จํานวน 

2 เวท ีเวทีที่ 1 ในวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 และเวทีที่ 2 ในวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ครอบคลุมพื้นที่ดังนี ้

-  เวทีที่ 1 จัดในพื้นที่ตําบลสํานักทอนสําหรับผูไดรับผลกระทบดานเสียง ครอบคลุมกลุมผูไดรับ

ผลกระทบในพื้นที่ NEF 30 - 40 และกลุมผูไดรับผลกระทบในพื้นที่ NEF ≥ 40 โดยมีกลุมเปาหมาย 4 หมูบาน คือ  

หมู 3 4 6 8 ตําบลสํานักทอน ซึ่งอยูในพื้นที่ตําบลสํานักทอน อําเภอบางฉาง จังหวัดระยอง โดยจัดข้ึน ณ อาคาร

เอนกประสงคศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอน ซอยเทศบาล 43 อําเภอบานฉาง 

จังหวัดระยอง 

-  เวทีที่ 2 จัดในพื้นที่อําเภอบานฉาง สําหรับ หนวยงานที่เกี่ยวของและผูที่อาจจะไดรับผลกระทบ

ทั้งหมด ครอบคลุมพื้นที่ศึกษาทั้งหมดของโครงการ รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจโครงการ  โดยจัดข้ึน ณ  

หองแกรนดบอลรูม 1-3 โรงแรมภูรมิาศ บีช แอนด สปา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง  

5.1) ผลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 เวทีที่ 1  

โครงการฯ ไดดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 เมื่อวันพุธที่ 5 สิงหาคม  

พ.ศ. 2563 เวลา 17.00 – 20.00 น. ณ อาคารเอนกประสงคศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ องคการบริหาร 

สวนตําบลสํานักทอน ซอยเทศบาล 43 อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง โดยมีนายทัศนัย ทองคต นายกองคการบริหาร

สวนตําบลสํานักทอน เปนประธานเปดการรับฟงความคิดเห็นฯ ซึ่งมีผูเขารวมประชุมทั้งหมด 429 ราย  

ทั้งนี้สรุปจํานวนผู เขารวมประชุม และสรุปผลการประชุม พรอมทั้งประเด็นคําถามและ

ขอเสนอแนะตางๆ ไดแสดงดังตารางที่ 4.6-60 และตารางที่ 4.6-61 ตามลําดับ และภาพบรรยากาศการประชุมแสดง

ดังรูปที่ 4.6-37  
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ 

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 4.6-60 รายละเอียดจํานวนผูเขารวมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 (เวทีที่ 1) จําแนกตามกลุมผูมีสวนไดเสีย เวทีที่ 1 วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

ลําดับที ่ กลุมผูมีสวนไดเสีย 

จํานวนที่เชิญ 

(ราย) 
จํานวนผูเขารวมประชุม (ราย) 

ระยอง ชลบุร ี ระยอง ชลบุรี 

1. ผูไดรับผลกระทบ (ตําบลสํานักทอน)     

 1.1 ผูนําชุมชน*** 10 - 29 - 

 1.2 ผูไดรับผลกระทบดานลบ  19 - 354 - 

 1.3 ผูไดรับผลกระทบดานบวก - - - - 

2. ผูท่ีรับผิดชอบจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม   

2.1 เจาของโครงการ 2 3 

2.2 ผูจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีไดรับอนุญาตตามกฎหมาย 18 23 

3. ผูท่ีทําหนาที่พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 3 2 

4. หนวยงานราชการในระดับตางๆ (หนวยงานในพื้นท่ีตําบลสํานักทอน) 10 - 17 - 

5. องคกรเอกชนดานการคุมครองสิ่งแวดลอม องคกรพัฒนาเอกชนสถาบันการศกึษา และนักวิชาการอิสระ - - - - 

6. สื่อมวลชน - - - - 

7. ประชาชนทั่วไป - - 1 - 

รวม 62** 429* 

หมายเหตุ : * เปนจํานวนผูเขารวมประชุมทั้งหมด หากไมนับรวมหนวยงานที่รับผิดชอบจัดทํารายงาน และหนวยงานผูพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม เจาของโครงการ และบริษัทที่ปรึกษา จะมีผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น 

401 ราย  

** จํานวนที่เชิญ 62 ราย แตมีผูเขารวมประชุม 429 ราย เนื่องจากมีการประสานเชิญผานผูนําชุมชนแตละหมูบาน และหนวยงานราชการในทองที่ และมีการประชาสัมพันธผานชองทางตางๆ รวม 7 ชองทาง ไดแก  

1) หนังสือเชิญ 2) ปายประชาสัมพันธ 3) โปสเตอรประชาสัมพันธ 4) เว็บไซต 5) สถานีวิทยุทองถิ่น 6) หนังสือพิมพทองถิ่น และ 7) รถกระจายเสียงประชาสัมพันธ 

***  มีผูนําชุมชนเขารวมจํานวน 29 ราย เหตุผลที่มีจํานวนผูนําชุมชนเขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน มีมากกวาจํานวนที่เชิญ เนื่องจากเปนการจัดเวทีในพ้ืนที่ตําบลสํานักทอน ตามคําแนะนําของผูนําชุมชน 

ที่ตองการใหจัดในพื้นที่เพ่ือความสะดวกในการเดินทางของประชาชน 
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาต ิ

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อาํเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 4.6-61 สรุปประเด็นคําถาม ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  

คร้ังที่ 3 เวทีที่ 1 วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

ลําดับ คําถาม คําชี้แจง 

วิศวกรรม 

1 ประชาชน หมูที่ 3 ตําบลสํานักทอน 

- ไมควรใชโปรแกรมคอมพิวเตอรอยางเดียว 

ในการกําหนดคณุภาพชีวิต 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

รับทราบความคดิเห็น 

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

กิจกรรมหลักที่จะกอใหเกิดผลกระทบดานเสียงจากอากาศยาน คือ  

การขึ้น-ลงของอากาศยาน การประเมินผลกระทบดานเสียงจากการ

เปดใชทางวิ่งท่ี 1 และ 2 ของโครงการฯ ประกอบดวยการคาํนวณ

ระดับเสียงคาดการณในรูปของ NEF (Noise Exposure Forecast) 

ทั้งระดับเสียงท่ีคาดการณจากกิจกรรมการบินในอนาคตเมื่อโครงการ

เปดดาํเนินการ และระดับเสียงคาดการณในปจจุบัน เพื่อพิจารณา

การเปลี่ยนแปลงของแนวเสนเสียงที่ปรับเปลี่ยนตามจํานวนเที่ยวบิน 

ที่จะเขามาใชสนามบิน โดยมีการศกึษาและคาดการณในหลายๆ 

สมมติฐาน ซึ่งเปนหลักสากลท่ีตองนําแบบจําลองทางคณิตศาสตร 

เขามาใชเพ่ือคาดการณผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ การใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินถึงขอบเขตผลกระทบ 

ที่เกิดขึ้นตามสมมติฐานของสถานการณการบินในอนาคต ในการ

ปฏิบัติงานจริงจะมีการตรวจวัดระดับความดังเสียงปละ 2 ครั้ง 

เพื่อสอบเทียบกับผลการประเมิน และปรับเสนเทาระดับเสียง 

หากมีการเปลี่ยนแปลง 

 

2 ประชาชน หมูที่ 3 ตําบลสํานักทอน 

- บานที่อยูอาศัยในปจจุบันตองมีการปรับปรุง

และออกแบบใหมโดยวิศวกรเพ่ือใหสามารถ 

ลดผลกระทบเรื่องเสียงไดจริง 

- เสนอใหเขาไปพบชวงที่ประชาชนเลิกงาน 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

- ภายหลังจากโครงการไดรับความเห็นชอบแลว เจาของโครงการ 

จะจัดตั้งคณะกรรมการ 1 ชุด เพื่อสํารวจบาน/ส่ิงปลูกสราง

ทั้งหมดในพ้ืนที่เสนเสียงโดยละเอียดอีกครั้ง สวนรายละเอียด 

การจายคาปรับปรุงบาน เชน ความถี่ในการจายคาปรับปรุง 

ขึ้นอยูกับขอตกลงระหวางประชาชนและคณะกรรมการ มีความ

เห็นชอบรวมกัน 

- ในพ้ืนท่ีเสนสีฟา (NEF 30 - 40) โครงการจะใหวิศวกร  

เขาไปสํารวจวัสดุท่ีใชในการกอสรางของบานแตละหลัง และ 

จะประเมินราคาวัสดุเพ่ือจายเงินแกเจาของบาน หรือเจาของ

บานจะใหทางโครงการเปนผูปรับปรุงบาน ขึ้นอยูกับขอตกลง

รวมกันระหวางโครงการกับเจาของบาน 

- กรณีที่เมื่อผานไปชวงเวลาหนึ่ง บานท่ีมีการซอมแซมแลว  

จะมีการเสื่อมสภาพของวัสดุ ซึ่งกรณีมาตรการของสนามบิน

อื่นๆ ไดมีการระบุในมาตรการวา วสัดุที่มีอายุ 5 ป หรือ 10 ป 

ที่เสื่อมสภาพ สามารถรองเรียนกับเจาของโครงการได ในกรณี

ของสนามบินนานาชาติอูตะเภา โครงการจะมีหนวยงานท่ี

รับผิดชอบบริหารสนามบิน ในการรับเรื่องรองเรียนหรือบริหาร

จัดการประเด็นดงักลาวเชนเดียวกัน 

 ประชาชน ตําบลสํานักทอน 

- ใหมีการตรวจสอบบานเรือนหลังจากมีการ

ปรับปรุงบานเรือนเปนระยะ เน่ืองจากวัสดุ 

มีการเสื่อมสภาพ 
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาต ิ

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อาํเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 4.6-61 สรุปประเด็นคําถาม ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  

คร้ังที่ 3 เวทีที่ 1 วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

ลําดับ คําถาม คําชี้แจง 

- เรื่องการคิดคาทดแทน จะมีคณะกรรมการ 1 ชุด ชื่อ

คณะกรรมการกําหนดคาเยียวยา ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้  

จะประกอบดวยหนวยงานภาครัฐและตัวแทนประชาชน 

3 ประชาชน ชุมชนสระแกว 

- เครื่องบินขนาดใหญ (A380)  

จะยกเลิกการใชงานหรือไม เมื่อใด 

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

บริษัทผูผลิต (Airbus) ไดประกาศยุติการผลิตอากาศยานรุน A380 

เนื่องจากไมมีการสั่งซื้อจากสายการบิน ซึ่งเปนผลมาจากการเดนิทาง

ทางอากาศที่หดตวัจากสถานการณ COVID-19 และโอกาสที่จะ

ปรับปรุงอากาศยานรุน A380 เปนเครื่องขนสงสินคาทําไดยาก 

สําหรับอากาศยาน A380 ที่มีการใชงานอยูในปจจุบัน ขึ้นอยูกับสาย

การบินวาจะพิจารณาใชอากาศยาน A380 ตอไปหรือปลดประจําการ 

โดยอากาศยานมีอายุการใชงานเฉลี่ย 20-25 ป 

4 กระดาษคําถาม 

- เสนอใหเปดทางเขาออกสนามบิน 

ในเขตอําเภอบานฉางใหชัดเจน  

 

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

โครงการมีแผนจะเปดทางเขา-ออก สาํหรับผูโดยสารหรือผูท่ีเขามาใช

บริการสนามบินนานาชาติอูตะเภา เพียงทางเดียวโดยคํานึงถึงความ

ปลอดภัยในการใชพื้นที่ โดยจะใชทางหลวงหมายเลข 3 ซึ่งจะมีการ

เชื่อมโยงกับการคมนาคมภายนอกทั้งทางรถยนตและทางราง คอื ทาง

หลวงพิเศษหมายเลข 7 และรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน เพ่ือ

อํานวยความสะดวกใหกับผูใชสนามบิน ทั้งน้ี จะยังคงทางเขา-ออกของ

ทางหลวงหมายเลข 3126 (ทางเขาปจจุบัน) สําหรับกองการบินทหารเรือ

สําหรับเขา-ออกพ้ืนท่ีของกองทัพเรือ และจะมีทางเขาฝงพลา (ถนนพ

ลา/ถนนเทศบาล 2) ที่มีการเปดใชงานสําหรับขนสงวัสดุกอสรางและ

คนงานเขาสูพื้นที่กอสราง และมีการปรับปรุงเพ่ือใชงานตอในระยะเปด

ดําเนินการ เพ่ือขนสงสินคา หรือสาธารณูปโภคตางๆ ภายในสนามบิน 

ดานส่ิงแวดลอม 

1 กํานัน ตําบลสํานักทอน 

- ขอทราบผลการศึกษาเรื่องเสนเสียง และเสนอให

เปดรับฟงความคิดเห็นในประเด็นของเสนเสยีง

โดยทันที 

- เสนอใหวัดเสียงจากเครื่องบินแตละลําที่บินผาน

แทนการใชคาเฉลี่ย 

- เสนเสียงมีการเปลี่ยนแปลงทําใหบานจากเดิมท่ี

เคยอยูในพ้ืนที่เสนเสียง NEF ≥ 40 เปลี่ยนเปน

ไมอยูในพื้นท่ี NEF ≥ 40 

- เสนเสียงท่ีนําเสนอจะมีการเปลี่ยนแปลงอีก

หรือไม 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

- ขอฉันทามติในที่ประชุมวาจะใหนําเสนอผลการศกึษาเรื่องเสน

เสียงและเปดเวทีรับฟงความคิดเห็นทันทีตามท่ีมีผูเขารวม

ประชุมหลายทานเสนอมา ซึ่งที่ประชุมไดมีฉันทามติเห็นดวย 

จึงเปดเวทีเพื่อรับฟงความคิดเห็นกอนการนําเสนอผลการศกึษา

และรางมาตรการฯ อื่นๆ ท้ังนี้ ในระหวางการประชุมไดมีการ

สอดแทรกรายละเอียดรางมาตรการอื่นฯ ในการตอบประเด็น

ไปตลอดการประชุม 

- เสนเทาระดับเสียงไดจัดทําตามกระบวนการการประเมินผล

กระทบทางเสียง อางอิงวิธีการตามการประเมินผลกระทบของ

สนามบินสุวรรณภูมิ ตามลักษณะทางกายภาพที่มีจํานวนทางวิ่ง

ที่มากกวา 1 ทางวิ่งแบบเปนอิสระตอกัน และขอมูลนําเขาได

นําเสนอผูที่เกี่ยวของและผานกระบวนการตรวจสอบ และไดมี

การอางอิงสัดสวนเครื่องบินจากที่ออกแบบไว มาใสในโมเดล 

ประชาชน หมูท่ี 3 ตําบลสํานักทอน 

- หลังจากการประชุมครั้งน้ีเสนเสยีง NEF   

จะมีการเปลี่ยนแปลงอีกหรือไม 

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 4-314 
 

ตารางที่ 4.6-61 สรุปประเด็นคําถาม ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  

คร้ังที่ 3 เวทีที่ 1 วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

ลําดับ คําถาม คําชี้แจง 

ประชาชน ชุมชนสระแกว 

- ในการกําหนดเสนทางการบินมีการพิจารณา

ถึงความปลอดภัยหรือไม 

- เสนอใหมีการทบทวนเสนเสียงใหมเพื่อปองกัน

ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่จะเกิดขึ้น 

- ตองการใหแสดงรายละเอียดวิธีการคาดการณ

เสนเสียง 

- เสนอใหกําหนดเพดานการบินใหอยูใน

ระดับกลาง (ไมควรใชคาสูงหรือต่ําเกินไป) 

- เสนเสียงท่ีเปลี่ยนไปเพราะตองการใช

งบประมาณในการชดเชยนอยลงหรือไม 

และเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดเครื่องบนิในป พ.ศ. 2591 จะเห็น

วามีลักษณะท่ีตางกันมาก ซึ่งมีสัดสวนและเปอรเซ็นตการ

เปลี่ยนแปลงท่ีแจงไวจากการนําเสนอขางตน 

- จํานวนเท่ียวบินสงูสุด 1,367 เท่ียวบินตอวันที่จะเกิดขึ้นในอีก 

30 ปขางหนา เปนจํานวนเท่ียวบินสูงสุดท่ีสนามบินจะรองรับได 

โดยในฤดูกาลปกติประมาณ 8 เดอืนตอป  เครื่องบินจะลงจาก

ทิศเหนือไปทางทิศใต แบงเปนเที่ยวบินขาลง 693 เท่ียวบิน และ

ขาขึ้น 674 เท่ียวบิน ลักษณะเสนเทาระดบัเสียงจะมีขนาดความ

กวางความยาวตามจํานวนเท่ียวบินท่ีใชเสนทางบินแตละเสน 

โดยเสนทางบินน้ีไดมีการหารือผูเชี่ยวชาญเพื่อกําหนดเสนทาง

และรูปแบบการบินที่คาดวาจะนําไปใชในการควบคมุการบิน 

ในอนาคต โดยพิจารณาถึงลักษณะภูมิประเทศและปจจัยอื่นๆ 

เพื่อใหอากาศยานสามารถขึ้นลงไดอยางปลอดภัยและเปนไป

ตามแนวทางการรางเสนทางบินเบ้ืองตน เทานั้น โดยไมไดนํา

เรื่องจํานวนเงินชดเชยมาเปนปจจัยในการกําหนดสมมติฐาน

การศึกษา 

- ตามที่ไดมีความคดิเห็นจากหลายทานในที่ประชุม สรุปไดวา 

เห็นควรเสนอใหรวมเสนเสียงท้ัง 2 รูปแบบเขาดวยกัน เพ่ือลด

ความกังวลใจและผลกระทบใหไดมากท่ีสุด ซึ่งในขณะที่มี 

การประชุมน้ี ยังไมสามารถแสดงพื้นที่สีแดง (NEF ≥ 40)  

ในรูปแบบที่ 3 ได แตโครงการจะพิจารณาในกรณีรวมเสนเสียง

รูปแบบท่ี 1 และ 2 นําขอมูลเสนอตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ

ตอไป 

ประชาชน ตําบลสํานักทอน 

- ในการคาดการณเสนเสียงเปนการคาดการณ

จากเครื่องบินจริงหรือไม 

ประชาชน ตําบลสํานักทอน 

- เสนเสียงมีการเปลี่ยนแปลง  

- พ้ืนท่ีระหวางหูกระตายจะไดรับผลกระทบ 

มากนอยแคไหน 

2 กํานันตําบลสํานักทอน 

- เสนอใหมีเจาหนาที่มาตรวจวัดระดับเสียง

เนื่องจากที่บานไดยินเสียงเครื่องบินดังมาก 

- ประชาชนจะรวมตัวกันและออกคาใชจาย 

ในการตั้งเครื่องตรวจวัดเสยีงเอง  

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

รับทราบขอเสนอแนะ 

3 ประชาชน ชุมชนสระแกว 

- เสนอแนะใหมีการศึกษาผลกระทบ 

ทั้งจากทางวิ่งเสนท่ี 1 และ 2 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

ในการพิจารณาผลกระทบเรื่องเสียง โครงการไดมีการศึกษา

ผลกระทบรวมการใชทางวิ่งท่ีเสนที่ 1 และเสนที่ 2 ดวยแลว 

4 ผูใหญบานหมู 2 ชุมชนชากหมาก 

- โครงการจะใชวิธีการเวนคืนหรือไม 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

โครงการกําหนดมาตรการดานการชดเชย เพ่ือปองกันและแกไข

ผลกระทบดานเสียง 

5 กํานันตําบลสํานักทอน 

- เสนอใหชาวบานที่อาศัยในพื้นท่ีเสนเสียง  

NEF ≥ 40 และ NEF 30 - 40 สามารถเลือกได 

วาตองการชดเชยโดยซื้อท่ีดินและสิ่งปลูกสราง

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

รับทราบขอเสนอแนะ และจะนําขอเสนอดังกลาวบรรจุไวในรายงาน

วาผูไดรับผลกระทบหลักเสนอใหใชหลกัเกณฑเดียวกันในการชดเชย

ทั้งในพื้นท่ีเสนเสียง NEF 30 - 40 และ NEF ≥ 40 เฉพาะกรณ ี

Draft Version
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาต ิ

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อาํเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 4-315 
 

ตารางที่ 4.6-61 สรุปประเด็นคําถาม ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  

คร้ังที่ 3 เวทีที่ 1 วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

ลําดับ คําถาม คําชี้แจง 

หรือสนับสนุนการปรับปรุงอาคาร 

- เสนอใหมีทางเลือกสําหรับการยายออกหรือ

ปรับปรุงสําหรับพ้ืนท่ีเสนเสยีง NEF 30 - 40 

ของบานฉาง ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณาตอไป 

ทั้งน้ี โครงการมีการกําหนดหลักเกณฑในการชดเชยในเบ้ืองตน ดังนี้ 

- ดําเนินการสํารวจ จัดทําฐานขอมูลและแผนการชดเชยผูที่ไดรับ

ผลกระทบดานเสียง ซึ่งเกิดจากการพัฒนาโครงการ ใหแลวเสร็จ

กอนเปดใชทางวิ่งที่ 2 

- การชดเชยผูไดรับผลกระทบ ชดเชยสิ่งปลูกสรางท่ีกอสราง 

ถึงวันที่รายงาน EHIA ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ (กก.วล.) 

 NEF ≥ 40 เจรจาซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสรางหรือปรับปรุง

อาคารเพ่ือลดผลกระทบ 

 NEF 30 - 40 สนับสนุนการปรับปรุงอาคาร 

และสิ่งปลูกสรางเพ่ือลดผลกระทบดานเสียง 

ทั้งน้ี กรณี ผูที่อยูในพื้นที่ NEF 30 - 40 เห็นวาไดรับผลกระทบ 

จากเสียงในระดับสูง สามารถแจงใหศนูยประสานงานการแกไข

ปญหาผลกระทบสิ่งแวดลอมสนามบินนานาชาติอูตะเภา  

ซึ่งจะเปนหนวยงานหลักในการจัดการเรื่องรองเรียน โดย 

ทําหนาที่ประเมิน วิเคราะห ตรวจสอบและชี้แจงขอรองเรียน 

ใหประชาชนไดรับทราบ ใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเรื่องเสียง 

และ/หรือปญหาอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการดาํเนินการของอากาศยาน 

โดยจัดทําฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส ท่ีระบุและเชื่อมโยงกับพิกัด

ภูมิศาสตรในพ้ืนที่รอบสนามบินนานาชาติอูตะเภา ที่อยางนอย

ตองประกอบดวยรายละเอียด 

- ชื่อผูรองเรียน/หนวยงานท่ีรองเรียน 

- บานเลขท่ี 

- อาคาร 

- จํานวนผูอยูอาศัย 

- สถิติการรองเรียน 

- พ้ืนท่ี NEF คาดการณ 

- พ้ืนท่ี NEF ตรวจวัด (หากมี) 

- การใชประโยชนที่ดนิ 

- อื่นๆ ที่เกี่ยวของ   

ผูใหญบานหมู 2 ชุมชนชากหมาก 

- ขอทราบรายละเอียดเรื่องการชดเชย 

- ตองการใหมีการชดเชยเทาเทียมกันท้ังในพื้นท่ี

เสนเสียง NEF ≥ 40 และ NEF 30 - 40 

 มีชองทางรับเรื่องรองเรียนตลอด 24 ชั่วโมง 

 หากเกิดกรณีรองเรียนเรื่องผลกระทบดานเสียงจากการดําเนินงาน

ของสนามบินนานาชาติอูตะเภา ทร. และ สกพอ./หรือผูบริหาร

จัดการโครงการหรือบํารุงรักษาโครงการ จะพิจารณาใหมีการ

ตรวจวัดระดับเสียงในหนวย NEF หรือ LAdn เพ่ือตรวจสอบระดับ

Draft Version
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาต ิ

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อาํเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 4-316 
 

ตารางที่ 4.6-61 สรุปประเด็นคําถาม ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  

คร้ังที่ 3 เวทีที่ 1 วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

ลําดับ คําถาม คําชี้แจง 

ประชาชน ตําบลสํานักทอน 

- จะมีการชดเชยพ้ืนที่ท่ีไมมีสิ่งปลูกสรางหรือไม

อยางไร 

ผลกระทบเปนรายกรณีไป หากไดรับผลกระทบจริง  

 ทร. และ สกพอ./หรือผูบริหารจัดการโครงการหรือบํารุงรักษา

โครงการ จะดําเนินการชดเชยตามแนวทางที่ ทร. และ สกพอ./หรือ

ผูบริหารจัดการโครงการหรือบํารุงรักษาโครงการ ยึดถือปฏิบัติตอไป   นายก อบต. สํานักทอน 

- ขอใหมีการเจรจาซื้อที่ดนิและสิ่งปลูกสราง 

ทั้งพ้ืนท่ี NEF ≥ 40 และ NEF 30 - 40 

 กระดาษคําถาม 

ในพ้ืนท่ี NEF ≥ 40 ซึ่งไมแนะนําใหอยูอาศยั ทาง

โครงการบอกวาจะมีการเจรจาซื้อกรณีดังกลาว ถา

เปนวัดหรือสถานท่ีราชการ เชน โรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพ โรงเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หรือวัดจะมี

วิธีการหรือระเบียบกฎหมายอะไรมารองรับในการ

ขายใหกับโครงการ เนื่องจากการขายมีระเบียบการ

พัสดุ กํากับอยูตองประมูลขายเปนตน หรือกรณีเปน

ที่ราชพัสดุหรือศาสนสถานจะขายไดหรือไม อยางไร 

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

กรณีหนวยงานราชการ พื้นท่ีออนไหว พ้ืนท่ีสาธารณประโยชน 

 จะเปนการเจรจาตามเงื่อนไขพัสดุและขอกําหนดทางกฎหมาย

ระหวางหนวยงานเพ่ือดําเนินการตามมาตรการตอไป โดยโครงการ

จะจัดใหมีท่ีปรึกษาและคณะทํางานในการพิจารณาหลักเกณฑ 

และเงื่อนไขในการชดเชย รวมทั้งการสํารวจขอมูลการชดเชย 

โดยละเอียดตอไป 

6 ประชาชน หมูที่ 3 ตําบลสํานักทอน 

- การประเมินท่ีดินจะใชวิธีการใด (ใชราคาปใด) 

มีเกณฑในการพิจารณาอยางไร และบริษัทที่

ดําเนินการมีความนาเชื่อถือหรือไม 

- เสนอใหมีการประเมินราคาท่ีดิน 

และสิ่งปลูกสรางตามราคาตลาด ณ ปจจุบัน 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

รับทราบขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ทั้งน้ี โครงการไดกําหนด

มาตรการในการชดเชยผูไดรับผลกระทบดานเสียงจากการพัฒนา

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับท่ี 2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา 

โดยพิจารณาระดับผลกระทบจากแผนที่เสนเทาระดับเสียงท่ีมีการ

คาดการณในป พ.ศ. 2591 และพิจารณาปปลูกสรางอาคาร  

โดยชดเชยสิง่ปลูกสรางท่ีกอสรางถึงวันที่รายงาน EHIA ไดรับ 

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ซึ่ง ทร.  

และ สกพอ./หรือผูดาํเนินการกอสรางจะตองมีการเผยแพรขอมูล

การกอสรางโครงการใหประชาชนรับทราบลวงหนา โดยจะพิจารณา

ราคาประเมินที่มีความเหมาะสม และสอดคลองกับราคาตลาดโดยมี

คณะกรรมการในการพิจารณาคาชดเชยใหเกิดความเหมาะสม 

 กระดาษคําถาม 

- เสนอใหมีการชดเชยที่เปนธรรมและสามารถ

ใหคนที่อยูอาศัยสามารถมีกําลังไปซื้อที่อยูใหม

ได ซึ่งราคาประเมินตองสอดคลองกับราคา

ตลาดในปจจุบันท่ีแทจริง 

- เสนอใหชดเชยผูไดรับผลกระทบ NEF ≥ 40 

และ NEF 30 - 40 ในราคาเดยีวกันท้ังหมด 

 

7 ประธานสภา อบต.สํานักทอน 

- ขอใหมีการชดเชยโดยไมตองพิจารณาถึง

เอกสารสิทธิ์ 

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

ในกรณีกรรมสิทธิ์ท่ีดินท่ีไมใชโฉนด จะตองพิจารณากรรมสิทธิ์ 

ในแตละแปลง โดยราคาประเมินตองมีความเหมาะสม และ

สอดคลองกับราคาตลาด กรณีการชดเชยที่ดินที่ไมมีสิ่งปลูกสราง 

ในพ้ืนท่ี ตองมีการศึกษาในรายละเอียดเพ่ือยืนยันในขั้นตอนตอไป 

โดย ทร. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก และ/หรือผูดําเนินการกอสรางจะตองมีการแจงให

ประชาชนรับทราบลวงหนา 

 ประชาชน ตําบลบานฉาง 

- จะมีการชดเชยพ้ืนที่ท่ีไมมีสิ่งปลูกสราง 

หรือไม อยางไร 

8 กํานัน ตําบลสํานักทอน 

- ตองการทราบวาจะตองมีการยายออกหรือไม 

และจะมีการเจรจาเพ่ือเยียวยาเมื่อไร อยางไร 
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาต ิ
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ตารางที่ 4.6-61 สรุปประเด็นคําถาม ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  
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ลําดับ คําถาม คําชี้แจง 

 

 

 

ผูใหญบานหมู 2 ชุมชนชากหมาก 

- เสนอใหมีการแจงรายละเอียดขอมูลการ

ชดเชยลวงหนาพรอมระยะเวลาในการชดเชย 

9 ประชาชน หมูที่ 3 ตําบลสํานักทอน 

- การบริหารจัดการกองทุนจะมีประชาชนเขาไป

มีสวนรวมดวยหรือไม 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

รับทราบขอเสนอแนะ ทั้งนี้ โครงการไดกําหนดมาตรการฯ ใหจัดตั้ง

กองทุนดูแลผลกระทบจากสนามบินนานาชาติอูตะเภา เพื่อบรรเทา

ผลกระทบที่ประชาชนอาจไดรับจากการดําเนินงานของสนามบิน

นานาชาติอูตะเภา เพ่ือบรรเทาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและ

สาธารณสุขในภาพรวม ซึ่งปจจุบันแนวทางการจัดตั้งกองทุนฯ  

ยังอยูระหวางการพิจารณาความเหมาะสม/ตามหลักเกณฑ โดยดูแล

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เพื่อดูแลสังคม สิ่งแวดลอม และชุมชน  

ซึ่งรายละเอียดกองทุน จะเปนบทบาทของคณะทํางานเรื่องกองทุน 

โดยโครงการจะยกรางกองทุนไวเบ้ืองตน และเสนอไวในภาคผนวก

ของรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ  

ประธานสภา อบต.สํานักทอน 

- ขอใหมีการจัดตั้งกองทุนสําหรับชุมชนที่ไดรับ

ผลกระทบจากสนามบิน 

ประชาชน สระแกว 

- โครงการควรมีการเยียวยาชาวบานท่ีไดรับ

ผลกระทบอยางไร มีการจัดตั้งกองทุนหรือไม 

- ชาวบานที่ไดรับผลกระทบทุกคนตองไดรับ 

การเยียวยา 

 ประชาชน ตําบลสํานักทอน 

- เสนอใหมีมาตรการเพ่ิมเติมนอกจากการ 

ซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสราง 

 

 กระดาษคําถาม 

- เสนอใหจัดตั้งกองทุนดูแลผูไดรับผลกระทบ

จากสนามบินในชุมชนสํานักทอนและพื้นท่ี

ใกลเคียง 

- จัดกองทุนฟนฟูกับผูไดรับผลกระทบโดยตรง 

- ควรมีกองทุนฟนฟูใหกับชาวบานท่ีไดรับ 

ความเดือดรอนและชดเชยใหชัดเจน 

ตําบลสํานักทอนเดือดรอนโดยตรง ขอความ

กรุณาจัดตั้งกองทุนสนามบิน ขอใหแลวเสร็จ

กอนสนามบินเริ่มกอสราง ชาวสํานักทอน 

ไดรับผลกระทบแตไมขัดขวางการกอสราง 

10 นายก อบต. สํานักทอน 

- เสนอใหกําหนดหลักเกณฑการชดเชย

โดยเฉพาะของพื้นท่ีบานฉาง 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

รับทราบขอเสนอแนะ โครงการฯ กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข 

ในการชดเชยผูไดรับผลกระทบดานเสียงจากโครงการไวดงัน้ี 

- ดําเนินการสํารวจ จัดทําฐานขอมูลและแผนการชดเชยผูที่ไดรับ

ผลกระทบดานเสียง ซึ่งเกิดจากการพัฒนาโครงการ ใหแลวเสร็จ

กอนเปดใชทางวิ่งที่ 2 

- การชดเชยผูไดรับผลกระทบ ชดเชยสิ่งปลูกสรางท่ีกอสรางถึง

วันที่รายงาน EHIA ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ (กก.วล.) 

 NEF ≥ 40 เจรจาซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสรางหรือปรับปรุง

 ประชาชน หมูที่ 3 ตําบลสํานักทอน 

- เสนอวาไมควรนําหลักเกณฑการชดเชย 

ของสนามบินสุวรรณภูมิมาใชในพื้นท่ีบานฉาง 
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คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 
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ตารางที่ 4.6-61 สรุปประเด็นคําถาม ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  

คร้ังที่ 3 เวทีที่ 1 วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

ลําดับ คําถาม คําชี้แจง 

อาคารเพ่ือลดผลกระทบ 

 NEF 30 - 40 สนับสนุนการปรับปรุงอาคารและ 

สิ่งปลูกสรางเพื่อลดผลกระทบดานเสียง 

11 ประชาชน หมูที่ 3 ตําบลสํานักทอน 

- เสนอใหมีมาตรการเรื่องการสนับสนุน 

คารักษาพยาบาลใหกับประชาชนที่ไดรับ

ผลกระทบ 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

รับทราบขอเสนอแนะ ทั้งนี้ โครงการไดกําหนดมาตรการฯ  

ที่สอดคลองกับการใหบริการดานสาธารณสุขกับประชาชนท่ีไดรับ

ผลกระทบ ดังน้ี 

- ให ทร. สกพอ. และ/หรือผูดําเนินการกอสราง จัดชองทาง 

ใหหนวยงานสาธารณสุขในพื้นท่ีสามารถติดตอได รวมทั้ง

สนับสนุนหนวยงานสาธารณสุขในพื้นท่ีในดานความพรอม 

ของสถานบริการสุขภาพ และศักยภาพของบุคลากร 

- จัดตั้งกองทุนดูแลผลกระทบจากสนามบินนานาชาติอูตะเภา  

เพื่อบรรเทาผลกระทบท่ีประชาชนอาจไดรับจากการดําเนินงาน

ของสนามบินนานาชาติอูตะเภาเพื่อบรรเทาผลกระทบ 

ดานสิ่งแวดลอมและสาธารณสุขในภาพรวม 

- กําหนดมาตรการเพ่ิมเติมดานสุขภาพ โดยรวมมือกับหนวยงาน

สาธารณสุขในการเฝาระวังสุขภาพของกลุมเสี่ยง ทั้งน้ีตองมีการ

วิเคราะหขอมูลผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

รวมกับสถานะทางสุขภาพ เพื่อพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับ

กลุมเส่ียงภายหลังเปดดําเนินการ และจัดหาแนวทางแกไขผลกระทบ

ใหเหมาะสม 

12 ประชาชน ตําบลบานฉาง 

- ขอทราบระยะเวลาและขั้นตอน 

ในการทํา EHIA หลังจากนี้ 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

หลังจากจบกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  

ครั้งที่ 3 แลว จะมีการสรุปประเด็นที่ไดจากการรับฟงความคิดเห็น

และการตอบชี้แจงในแตละประเด็นแจงใหพื้นท่ีทราบ จัดทํารายงาน

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพฉบับสมบูรณ โดย

ผนวกประเด็นทั้งหมดที่ไดจากการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

ครั้งที่ 1  2  และ 3 ไวในรายงานฉบับดังกลาวดวย และเสนอ

รายงานตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม (สผ.) และคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงาน

ผลกระทบสิ่งแวดลอม (คชก.) เพื่อพิจารณา ซึ่งเมื่อผานความ

เห็นชอบจาก คชก.แลว สผ.จะเสนอความเห็นของ คชก.  

ตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (กก.วล.) เพ่ือใหความเห็น

ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตอไป 

ดานการมีสวนรวมของประชาชน และการประชาสัมพันธ 

1 ประชาชน หมูท่ี 3 ตําบลสํานักทอน 

- เสนอใหมีการประชาสัมพันธรายละเอียด

ขั้นตอนและระยะเวลาในการโยกยาย  

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

รับทราบขอเสนอแนะ โดยในการศกึษาเพ่ือดําเนินการชดเชย 

ภายหลังจากรายงาน EHIA ผานความเห็นชอบ เจาของโครงการ 
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ตารางที่ 4.6-61 สรุปประเด็นคําถาม ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  
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ลําดับ คําถาม คําชี้แจง 

ที่ชัดเจนและทั่วถึงทุกครัวเรือน กอนจะ

ดําเนินการ 

ตองดําเนินการศึกษาในรายละเอียดอีกครั้ง โดยมีกลไกการชดเชย

หลักเกณฑ/กฎหมายกําหนด อยางเครงครัดและเปนธรรมตอ

ประชาชน/ผูที่ไดรับผลกระทบ ขั้นตอน เงื่อนไขการชดเชยตางๆ  

จะมีการศกึษาในรายละเอียดโดยหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งจะมี

กระบวนการ/วิธกีารดําเนินงานเพื่อแจงใหประชาชนรับทราบตอไป 

2 ประชาชน หมูที่ 3 ตําบลสํานักทอน 

- เสนอใหมีการเผยแพรขอมูลการจัดตั้ง 

และการดําเนินการของกองทุนใหประชาชน

รับทราบ 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

รับทราบขอเสนอแนะ โครงการกําหนดมาตรการประชาสัมพันธ

ขอมูลการดําเนินการของสนามบินนานาชาตอิูตะเภา และรับฟง 

คํารองและคําแนะนําจากหนวยงานท่ีเก่ียวของและสาธารณชนท่ัวไป 

ไมนอยกวา 3 ชองทาง เชน ประชาสัมพันธของสนามบินนานาชาติ 

อูตะเภา สื่อออนไลน กิจกรรมมวลชนสัมพันธ เปนตน 

3 ประชาชน หมูที่ 3 ตําบลสํานักทอน 

- เสนอใหมีการเผยแพรผลการรับฟงความ

คิดเห็นใหประชาชนสวนใหญไดรับทราบ  

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

โครงการมีการเผยแพรผลการรับรับฟงความคิดเห็นฯ รวมถึงเอกสาร

ตางๆ ของโครงการตั้งแตเริ่มตนศึกษา มีการเผยแพรในเวบ็ไซตของ

โครงการ http://www.ehia-utprw2.com. ซึ่งประชาชนสามารถ

ดาวนโหลดได นอกจากนี้ ในแตละกิจกรรมของโครงการจะมีการ

แสดงเอกสารและรายงานไวที่สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ศาลากลางจังหวัด 

ที่วาการอําเภอ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ที่ทําการองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น กํานัน ผูใหญบาน สถานบริการสุขภาพของรัฐ

ในพ้ืนท่ี ซึ่งเปนท่ีตั้งของโครงการและหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

4 ประชาชน หมูที่ 3 ตําบลสํานักทอน 

- ขอใหมีหนวยงานรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับ 

ผูท่ีไดรับผลกระทบเรื่องเสียง 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

รับทราบขอเสนอแนะ ทั้งนี้ เบื้องตนโครงการมีมาตรการฯ กําหนด

เกี่ยวกับการรับเรื่องรองเรียน ดังนี้ 

- จัดใหมีชองทางรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับผลกระทบท่ีเกิดจาก

การกอสรางโครงการ ณ สํานักงานควบคุมการกอสราง หรือ

บริเวณสนามบินนานาชาติอูตะเภา เพ่ือรับทราบปญหา 

และผลกระทบตางๆ และเรงดําเนินการแกไข 

- กรณีไดรับเรื่องรองเรียนผลกระทบจากการกอสราง ใหนําขอ

รองเรียนดงักลาวมาพิจารณาหาแนวทางแกไขตามมาตรการ

ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่กําหนดไวโดยเร็ว 

 กระดาษคําถาม 

- ขอเสนอใหผูไดรับผลกระทบไดมีสทิธิ ์

ในการแสดงความคดิเห็นตลอดเวลา 

- เสนอใหโครงการมีการติดปายและเบอรโทร

ติดตอใหชัดเจน 

- ติดปายโครงการใหชัดเจนพรอมทั้งเบอรโทร

ใหติดตอไดตลอดเวลาสําหรับผูเดือดรอน 

5 ประชาชน ตําบลสํานักทอน 

- เสนอใหมีการรับคนในพื้นท่ีเขาทํางาน 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

รับทราบขอเสนอแนะ ทั้งนี้ โครงการกําหนดใหมีมาตรการฯ 

- พิจารณารับคนในพื้นที่ชุมชนโดยรอบสนามบินนานาชาติ 

อูตะเภา ที่มีคุณสมบัติสอดคลองกับตําแหนงงานที่เหมาะสม 

เขาทํางานเปนอันดับแรก 

ประธานสภา อบต.สํานักทอน 

- ขอใหผูที่ไดรับผลกระทบไดรับสิทธิพิเศษจาก

โครงการ เชน มีงานทําในพ้ืนท่ีโครงการ เปนตน 
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ตารางที่ 4.6-61 สรุปประเด็นคําถาม ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  

คร้ังที่ 3 เวทีที่ 1 วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

ลําดับ คําถาม คําชี้แจง 

 กระดาษคําถาม 

- ชาวสํานักทอนไดรับผลกระทบโดยตรง  

ขอความกรุณาใหสนามบินจัดสถานท่ี 

ใหชาวตําบลสํานักทอนสามารถนําสินคาใน

ทองถิ่นเขาไปจําหนาย โดยไมเสียคาใชจาย

ใดๆ ท้ังสิ้น 

- ชาวสํานักทอนขอพ้ืนท่ีคาขายของกลุม

ชาวบานที่ถาวรใหชัดเจนแบบไมเสียคาใชจาย 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

รับทราบขอเสนอแนะ ทั้งนี้ โครงการมีมาตรการฯ ให กองทัพเรือ  

สกพอ. และ/หรือผูบริหารจัดการโครงการ พิจารณาใหการชดเชย 

ในรูปแบบอื่นๆ เชน การสรางสวนสาธารณะ การรณรงคการปลูกตนไม 

ในวัด โรงเรียน และสถานพยาบาล การจัดตลาดนัดแรงงาน  

การสนับสนุนพื้นที่วางจําหนายสินคาวิสาหกิจชุมชนในพื้นท่ีสนามบิน

นานาชาติอูตะเภา เปนตน 

 กระดาษคําถาม 

- เสนอใหมีการประชุมทําความเขาใจกับ

ชาวบานในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบบอยๆ 

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

รับทราบขอเสนอแนะ โดยโครงการจะมีการรับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชนตามขั้นตอนเพื่อดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของตอไป ทั้งนี้

โครงการไดเสนอมาตรการให ทร. และ สกพอ./หรือผูบริหารจัดการ

โครงการหรือบํารุงรักษาโครงการ ตองประชาสัมพันธและแจงผล 

การตรวจวัดระดับเสียงใหประชาชนทราบอยางตอเน่ีอง 

ดานอื่น ๆ 

1 ผูใหญบานหมู 2 ชุมชนชากหมาก 

- มีการรวบรวมและนําขอเสนอตางๆ  

เสนอผูมีอํานาจในการตัดสินใจหรือไม 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

โครงการมีการรวบรวมขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ ผนวกไว 

ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ และเสนอ 

ตอเจาของโครงการ และเสนอรายงานตอ สผ.  คชก. เพ่ือพิจารณา 

ซึ่งเมื่อผานความเห็นชอบจาก คชก.แลว สผ.จะเสนอความเห็น 

ของ คชก.ตอ กก.วล. เพ่ือใหความเห็นประกอบการพิจารณา 

ของคณะรัฐมนตรีตอไป 

2 ผูใหญบานหมู 2 ชุมชนชากหมาก 

- เสนอใหประชาชนในพ้ืนท่ีสํานักทอนไดรับ

การแบงปนผลประโยชนจากการพัฒนา

โครงการดวย 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

รับทราบขอเสนอแนะ 

3 ประชาชน หมูท่ี 3 ตําบลสํานักทอน 

- ณ ปจจุบันประชาชนก็ไดรับผลกระทบจาก

การดําเนินการของสนามบิน โดยเฉพาะ

เครื่องบินทหาร 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

รับทราบขอคิดเห็น 

การคํานวณคา NEF หรือ Noise Exposure Forecast เปนวิธี

มาตรฐาน สําหรับการประเมินเสียง เพื่อทํานายคาระดับการรบกวน

ตอมนุษยในพ้ืนท่ีที่ไดรับผลกระทบจากอากาศยาน ในการคํานวณใช

สถานการณบินจริงในป 2562 ของสนามบินอูตะเภา (1 ทางวิ่ง) และ

สถานการณการบินจริงในป 2561 ของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  

(2 ทางวิ่ง) การคาํนวณดังกลาวเปนการคํานวณเที่ยวบินพาณิชย  

ไมมีการคดิรวมเท่ียวบินราชการเขาไป ซึ่งโดยปกติตามหลักวิชาการ

ของการประเมินจะประเมินเฉพาะเที่ยวบินพาณิชยเทานั้น 
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บรรยากาศการลงทะเบียน บรรยากาศการชมบอรดนิทรรศการ 

  

กลาวเปดเวทีโดยนายทัศนัย ทองคต 

นายกองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอน 

บรรยากาศการประชุมและการนําเสนอ 

โดยบริษัทที่ปรึกษา 

  

การซักถามและเสนอแนะโดยผูเขารวมการจัดเวที ภาพรวมการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นฯ 

  

ตอบขอซักถามโดยผูแทนเจาของโครงการ  

และบริษัทที่ปรึกษา 

สรุปประเด็นขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ  

โดยบริษัทที่ปรึกษา 

รูปที่ 4.6-37 บรรยากาศการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 เวทีที่ 1 ณ อาคารเอนกประสงคศูนยพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอน ซอยเทศบาล 43 อําเภอบานฉาง จังหวัด
ระยอง วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
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ความคิดเห็นจากแบบประเมินผลของเวทีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 3 

เวทีที่ 1 ณ อาคารเอนกประสงคศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ องคการบริหารสวน 

ตําบลสํานักทอน ซอยเทศบาล 43 อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 

ภายหลังการรับฟงความคิดเห็นไดใหผูเขารวมเวทีตอบแบบประเมินผลหลังการรับฟงความ

คิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 โดยมีผูตอบแบบประเมินจํานวนทั้งสิ้น 157 คน จากผูเขารวมประชุมจํานวน 401 คน  

(ไมรวมผูแทนเจาของโครงการ และกลุมบริษัทที่ปรึกษา) คิดเปนรอยละ 39.2 ของผูเขารวมประชุม (เนื่องจาก

ผูเขารวมประชุมไดใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในที่ประชุมแลวจึงไมสะดวกตอบแบบประเมินผลฯ) และสามารถ

สรุปผลการวิเคราะหขอมูลไดดังนี้ 

 สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล 

ในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 ผูตอบแบบประเมินเปนประชาชนที่พัก

อาศัยอยูในพื้นที่ศึกษาโครงการจํานวน 120 ราย (รอยละ 76.4) ผูนําชุมชน หมูบาน หรือกลุมองคกรตางๆ ในพื้นที่

ศึกษาจํานวน 18 ราย (รอยละ 11.5) ผูแทนจากหนวยงานราชการ/ รัฐวิสาหกิจ/ องคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน 

11 ราย (รอยละ7.0) ตามลําดับ รายละเอียดแสดงดัง ตารางที่ 4.6-62 และรูปที่ 4.6-38 โดยผูตอบแบบประเมิน 

กลุมผูนําชุมชน หมูบาน หรือกลุมองคกรตางๆ ในพื้นที่ศึกษา สวนใหญดํารงตําแหนงกํานัน/ สารวัตรกํานัน/ 

ผูใหญบาน/ ประธานหมูบาน/กรรมการนิติบุคคล/กรรมการหมูบานจํานวน 16 ราย (รอยละ 88.9) และผูนํากลุม/

องคกร/ชมรม/สมาคม/สถาบัน จํานวน 2 ราย (รอยละ 11.1) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.6-62 

ตารางที่ 4.6-62 จํานวนรอยละของผูตอบแบบประเมินโดยจําแนกตามประเภทของการประชุมรับฟงความคิดเห็น 

ของประชาชน คร้ังที่ 3 เวทีที่ 1 วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

ลําดับที ่ กลุมผูมีสวนไดเสีย 
ผูตอบแบบประเมิน 

จํานวน รอยละ 

1. ผูไดรับผลกระทบ   

1.1 ผูนําชุมชน หมูบาน ในพ้ืนที่ศึกษาโครงการ 16 10.2 

1.2 ผูนํากลุมองคกรตางๆ ในพื้นท่ีศึกษาโครงการ 2 1.3 

1.3 ประชาชนท่ีพักอาศัยอยูในพ้ืนที่ศึกษาโครงการ 125 79.6 

1.4 พ้ืนที่ออนไหว (ศาสนสถาน/สถานพยาบาล/สถานศึกษา) ในพ้ืนที่ศกึษาโครงการ 2 1.3 

2. ผูท่ีรับผิดชอบจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม   

2.1 เจาของโครงการ - - 

2.2 ผูจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย - - 

3. ผูท่ีทําหนาที่พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม - - 

4. หนวยงานราชการในระดับตางๆ 11 7.0 

5. องคกรเอกชนดานการคุมครองสิ่งแวดลอม องคกรพัฒนาเอกชน สถาบันการศกึษา 

และนักวิชาการอิสระ 

- - 

6. สื่อมวลชน - - 

7. ประชาชนท่ัวไป (ประชาชนท่ีพักอาศัยอยูนอกพื้นท่ีศึกษาโครงการ) 1 0.6 

รวม 157 100.0 
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รูปที่ 4.6-38 จํานวนผูตอบแบบประเมินจําแนกตามประเภทของผูเขารวมการรับฟงความคดิเห็นของประชาชน 

คร้ังที่ 3 เวทีที่ 1 วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
 

 สวนที่ 2 ความคิดเห็นตอรางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ

ของโครงการ 

ความคิดเห็นตอรางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาะของโครงการ 

มีผูตอบแบบประเมินระบุวามีความเหมาะสมเพียงพอจํานวน 111 ราย (รอยละ 70.7) สําหรับผูที่ระบุวายังไมมีความ

เหมาะสมจํานวน 46 ราย (รอยละ 29.3) รายละเอียดดังตารางที่ 4.6-63 และรูปที่ 4.6-39 

ตารางที่ 4.6-63 ความคิดเห็นตอรางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพของโครงการ

การประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 เวทีที่ 1 วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

รางมาตรการฯ 

ปองกัน 

เหมาะสม ไมเหมาะสม ไมแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ขอคิดเห็น 

และมาตรการเพิ่มเติม จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ภาพรวมของราง

มาตรการฯ 

111 70.7 46 29.3 0 0 - 

รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบนสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง) 

1) เสียง 109 69.4 48 31 0 0 - ขอเสนอใหประเมินผล

กระทบทางเสียงใหม 

- รถบรรทุกเสียงดัง 

2) คุณภาพอากาศ 113 72.0 42 26.8 2 1.3 - รถบรรทุกไมคลุมผา เกิดฝุน

ฟุงกระจาย  

3) การจัดการของเสยี 113 72.0 44 28.0 0 0  

4) การคมนาคมขนสง 111 70.7 46 29.3 0 0 - รถขนหิน ขนทรายไมคลมุ

ปองกันฝุน 

- มีบทลงโทษชัดเจนกับผูที่

ปฏิบัติใหเกิดความเสียหาย 

5) เศรษฐกิจ-สังคม 114 72.6 41 26.1 2 1.3  

ผูแทนจากหนวยงานราชการ/ รัฐวิสาหกิจ/ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน … 

ผูนําชุมชน หมูบาน หรือกลุมองคกร

ตางๆ ในพ้ืนที่ศกึษา … 

ประชาชนที่พักอาศัยอยูใน

พ้ืนท่ีศึกษาโครงการ 

รอยละ 76.4 (120 ราย)

ประชาชนที่พักอาศัยอยูนอกพ้ืนที่

ศึกษาโครงการ … 

อื่นๆ (สื่อมวลชน/หนวยงานเอกชน/

สถานศึกษา) … 
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ตารางที่ 4.6-63 ความคิดเห็นตอรางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและสุขภาพของโครงการ

การประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 เวทีที่ 1 วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

รางมาตรการฯ 

ปองกัน 

เหมาะสม ไมเหมาะสม ไมแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ขอคิดเห็น 

และมาตรการเพิ่มเติม จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

6) สุขภาพและการ

สาธารณสุข 
109 69.4 47 29.9 1 0.6  

7) อาชีวอนามยัและ

ความปลอดภยั 
110 70.1 46 29.3 1 0.6 - สารเสพติดควรตรวจทุก ๆ  

1 เดือน 

รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบนสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) 

1) เสียง 94 59.9 60 38.2 3 1.9 - เสนเสยีง NEF ≥ 40  ควร

ชดเชยเหมือนกับอีก 2 กลุม 

- ควรมีการชดเชยทุกพื้นที่

เทากัน 

- รันเวยท่ี1 กรณี NEF ≥ 40  

โครงการนาจะมีการเจรจา

ซื้อท่ีดิน และสิ่งปลูกสรางดวย 

2) คุณภาพอากาศ 105 66.9 48 30.6 4 2.5 - ควรกําหนดอายุของเครื่องบิน

เพื่อลดมลภาวะ 

3) การจัดการขอเสีย 105 66.9 49 31.2 3 1.9 - สรางกิจกรรมท่ีใหประชาชน

มีจิตสํานึกและมีสวนรวม 

ในการแกไขปญหา 

4) การคมนาคมขนสง 109 69.4 46 29.3 2 1.3  

5) เศรษฐกิจ-สังคม 108 68.8 47 29.9 2 1.3  

6) สุขภาพและการ

สาธารณสุข 
103 65.6 51 32.5 3 1.9  

7) อาชีวอนามยัและ

ความปลอดภยั 
106 67.5 48 30.6 3 1.9 - แผนงานดานอาชีวอนามัย 

ควรพิจารณาและทบทวน

มาตรการ 6 เดือน/ครั้ง 
 

 
รูปที่ 4.6-39 จํานวนความคดิเห็นตอรางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพของโครงการ 

เวทีที่ 1 วันท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
 

เหมาะสม 

รอยละ 70.7 (111 ราย)

ไมเหมาะสม

รอยละ 29.3 (46 ราย)
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 สวนที่ 3 ความพึงพอใจตอการประชุม 

ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจในประเด็นตางๆ อยูในระดับปานกลาง โดยพบวาประเด็น 

ที่ผูเขารวมประชุมตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจในระดับสูง คือ ประเด็นดานความเหมาะสมของสถานที่และความสะดวก 

ของการเดินทางเขารวมเวทีฯ และ ภาพรวมของการจัดประชุม จํานวน 83 ราย เทากัน (รอยละ 52.9) รองลงมา  

คือ ประเด็นดานความสามารถของวิทยากรในการอธิบายใหผูเขารวมเวทีฯ เขาใจในภาพรวมของโครงการ จํานวน 78 ราย 

(รอยละ 49.7) และ ความเขาใจในโครงการ ภายหลัง การเขารวมประชุม จํานวน 77 ราย (รอยละ 49.0) ตามลําดับ 

รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.6-64  

ตารางที่ 4.6-64 ความพึงพอใจตอการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 เวทีที่ 1 วันที่ 5 

สิงหาคม พ.ศ. 2563 

รายการ 
มาก ปานกลาง นอย 

ไมแสดงความ

คิดเห็น 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

(1) ความสามารถของวิทยากรในการ

อธิบายใหผูเขารวมเวทีฯ เขาใจใน

ภาพรวมของโครงการ 

37 23.6 78 49.7 35 22.3 7 4.5 

(2) ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระ 

รูปแบบ และวิธีการนําเสนอ  

35 22.3 75 47.8 36 22.9 11 7.0 

(3) ความเหมาะสมของระยะเวลาที่

นําเสนอขอมูลรายละเอียดโครงการ

และผลการศกึษา 

33 21.0 75 47.8 40 25.5 9 5.7 

(4) ความเหมาะสมของสถานท่ีและ

ความสะดวกของการเดินทางเขา

รวมเวทีฯ 

31 19.7 83 52.9 32 20.4 11 7.0 

(5) ความเหมาะสมของสื่อและเอกสาร

ประกอบการจัดประชุม 

36 22.9 73 46.5 35 22.3 13 8.3 

(6) ความเหมาะสมของโอกาสและ

ระยะเวลาในการแสดงความคิดเห็น 

36 22.9 76 48.4 35 22.3 10 6.4 

(7) ความเขาใจในโครงการ ภายหลัง 

การเขารวมประชุม 

27 17.2 77 49.0 40 25.5 13 8.3 

(8) ภาพรวมของการจัดประชุม ในวันนี้ 24 15.3 83 52.9 40 25.5 10 6.4 

ขอเสนอแนะจากแบบประเมินหลังการประชุมของผูเขารวมประชุม  

- เสนอใหเจาหนาที่รฐัใหขอมูลเพ่ิมเติมกับประชาชน เรื่องผลกระทบที่เกิดจากโครงการ  

- ประชาชนที่มาเขารวมประชุมตองการทราบรายละเอียดของการชดเขย 

- เสนอใหมีการประชุมแจงความคืบหนาของโครงการ และรับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชนเปนระยะ ๆ  
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 สวนที่ 4 การใหขอมูลขาวสารและการประชาสัมพันธโครงการการรับทราบขอมูลเกี่ยวกับ

การศึกษาของโครงการกอนหนาการประชุม 

ผูตอบแบบประเมิน เคยรับทราบขอมูลเกี่ยวกับโครงการกอนการประชุมรับฟงความคิดเห็น

ของประชาชนจํานวน 136 ราย (รอยละ 86.6) โดยรับทราบจากการแจงของผูนําชุมชนทองถ่ิน เชน กํานัน สารวัตร

กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน ประธานชุมชน กรรมการชุมชน ประธานหมูบาน กรรมการหมูบาน และนิติบุคคล

จํานวน 67 ราย (รอยละ 25.0) รองลงมา คือ การแจงจากหนวยงานราชการ/ องคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 38 ราย  

(รอยละ 14.2) และการประชุมรับฟงความคิดเห็นที่ผานมา จํานวน 37 ราย (รอยละ 13.9) สวนผูที่ไมเคยรับทราบ

ขอมูลเก่ียวกับโครงการมากอนมีจํานวน 8 ราย (รอยละ 5.1) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.6-65 และรูปที่ 4.6-40  

ตารางที่ 4.6-65 การรับทราบขอมูลเกี่ยวกับโครงการกอนการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 

เวทีที่ 1 วันท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
การรับทราบขอมูลโครงการ ฯ จํานวน รอยละ 

เคย ทราบขอมูลเกี่ยวกับโครงการ กอนที่จะมีการจัดประชุม 136 86.6 

ไมเคย ทราบขอมูลเก่ียวกับโครงการ กอนที่จะมีการจัดประชุม 13 8.3 

ไมแสดงความคิดเห็น 8 5.1 

รวม 157 100.0 

ชองทางการรับขอมูล (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

1. การแจงจากผูนําชุมชนทองถิ่น เชน กํานัน สารวัตรกํานัน ผูใหญบานผูชวยผูใหญบาน  

ประธานชุมชน กรรมการชุมชน ประธานหมูบาน กรรมการหมูบาน และนิติบุคคล 

67 25.1 

2. การแจงจากหนวยงานราชการ/ องคกรปกครองสวนทองถิ่น 38 14.2 

3. เจาหนาที่ของโครงการ 19 7.1 

4. การประชุมรับฟงความคดิเห็นของประชาชนครั้งที่ผานมา 37 13.9 

5. ปายประชาสัมพันธ/โปสเตอรประชาสัมพันธ 17 6.4 

6. รถกระจายเสียงประสัมพันธ 36 13.5 

7. หนังสือพิมพ/วิทยุทองถ่ิน 6 2.2 

8. เพื่อนบาน/คนรูจัก    40 15.0 

9. อื่น ๆ 7 2.6 

รวม 267 100.0 
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รูปที่ 4.6-40 จํานวนผูรับทราบขอมูลเกี่ยวกับโครงการกอนการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  

คร้ังที่ 3 เวทีที่ 1 วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

ชองทาง/วิธีการรับขอมูลขาวสารของโครงการ ที่สะดวกที่สุด  

ผูตอบแบบประเมินมีความเห็นตอชองทาง/วิธีการในการรับขอมูลขาวสารที่สะดวกมากที่สุด  

คือ การจัดประชุมกลุมยอยชี้แจงในพื้นที่จํานวน 46 ราย (รอยละ 29.3) รองลงมา คือ แผนพับ/โปสเตอร/ปาย

ประชาสัมพันธจํานวน 41 ราย (รอยละ 26.1) และเผยแพรทางอินเตอรเน็ต/เว็บไซตจํานวน 31 ราย (รอยละ 19.7) 

ตามลําดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.6-66  

ตารางที่ 4.6-66 รูปแบบหรือวิธีการที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลและผลการศึกษาของ

โครงการ ของการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 3 เวทีที่ 1 วันที่ 5 สิงหาคม 

พ.ศ. 2563 

ชองทางการรับขอมูลขาวสาร จํานวน รอยละ 

1. การจัดประชุมกลุมยอยชี้แจงในพ้ืนท่ี 46 29.3 

2. การสงเอกสารเผยแพรใหถึงบาน 8 5.1 

3. อินเตอรเน็ต/เวบ็ไซต 31 19.7 

4. จัดเจาหนาที่โครงการเขาไปชี้แจงในพ้ืนท่ี   1 .6 

5. แจงผานผูนําชุมชน/ประธานชุมชน/กํานัน/ผูใหญบาน 7 4.5 

6. แผนพับ/โปสเตอร/ปายประชาสัมพันธ 41 26.1 

7. ออกอากาศทางวิทยุ/โทรทัศน/เคเบิลทองถิ่น 13 8.3 

8. สื่อสิ่งพิมพ/หนังสือพิมพ/วารสาร 0 0 

9. รถกระจายเสียงประชาสัมพันธ 0 0 

10. อื่นๆ 2 1.3 

ไมแสดงความคิดเห็น 8 5.1 

รวม 157 100.0 

 

  

ไมเคยทราบขอมูล

รอยละ 8.3 (13 ราย)

เคยทราบขอมูล

รอยละ 86.6 (136 ราย)

ไมแสดงความคิดเห็น

รอยละ 5.1 (8 ราย)
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 สวนที่ 5 ความคิดเห็น ขอคดิเห็น และขอเสนอแนะที่มีตอโครงการ 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอการศึกษาและการพัฒนาโครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที่ 2 

สนามบินนานาชาติอูตะเภา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.6-67  

ตารางที่ 4.6-67 สรุปความคิดเห็น และขอเสนอแนะที่มีตอโครงการ ของการประชุมรับฟงความคิดเห็น 

ของประชาชน คร้ังที่ 3 เวทีที่ 1 วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

ประเด็น ขอเสนอแนะตอโครงการ 

ดานการประเมิน 

ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

เสนเสียงเครื่องบินที่นําเสนอแคบมาก ควรขยายมากกวาน้ี 

เสนอใหมีการประเมินผลกระทบเรื่องเสียงใหม 

เสนอใหทบทวนมาตรการชดเชยความเสียหายทั้ง NEF ≥ 40 และ NEF 30 - 40 

เจาหนาที่กรมที่ดินควรใหขอมูลท่ีถูกตอง ทั้งขอด/ี ขอเสีย ของพ้ืนที่ท่ีไดรับผลกรกะทบ 

เสนอใหมีการรับคนในพื้นท่ีเขาทํางาน 

เสนอใหมีการชดเชยท่ีเหมาะสม สําหรับผูที่ไดรับผลกระทบในพ้ืนท่ีเสนสีแดง (NEF ≥ 40) 

เสนอใหทางโครงการฯ แจงระยะเวลาการชดเชยและคารื้อถอนท่ีดินสิ่งปลูกสราง 

เสนอใหเครื่องบินบินในระดับท่ีสูงขึ้นและหางจากบานเรือนของประชาชน 
 

5.2) ผลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 เวทีที่ 2  

โครงการฯ ไดดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 เวทีที่ 2 เมื่อวันพฤหัสบดี 

ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 – 12.30 น. ณ หองแกรนดบอลรูม 1-3 โรงแรมภูริมาศ บีช แอนด สปา อําเภอ

บานฉาง จังหวัดระยอง โดยมีเรืออากาศโท เฉลิมพล อินทรวงศ ผูอํานวยการสํานักงานบริหารสัญญาเอกชนรวมลงทนุ  

โครงการพัฒนาสนามบินอูตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก กลาวนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  

พลเรือตรี ณพ พรรณเชษฐ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณสาํนกังานปลดับัญชทีหารเรือ และเลขานุการคณะกรรมการ

บริหารเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของกองทัพเรือ กลาวความเปนมาและวัตถุประสงคของการรับฟงความคิดเห็น 

และนางสาวประภาศรี พิษณุพงควิชชา หัวหนาสํานักงานจังหวัดระยอง โดยไดรับมอบหมายจากผูวาราชการจังหวัด

ระยอง กลาวตอนรับผูเขารวมการรบัฟงความคิดเห็นฯ ซึ่งมีผูเขารวมประชุมทั้งหมด 362 ราย  

ทั้งนี้สรุปจํานวนผู เขารวมประชุม และสรุปผลการประชุม พรอมทั้งประเด็นคําถามและ

ขอเสนอแนะตางๆ ไดแสดงดังตารางที่ 4.6-68 และตารางที่ 4.6-69 ตามลําดับ และภาพบรรยากาศการประชุมแสดง

ดังรูปที่ 4.6-41 
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ตารางที่ 4.6-68 รายละเอียดจํานวนผูเขารวมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 (เวทีที่ 2) จําแนก

ตามกลุมผูมีสวนไดเสีย เวทีที่ 2 วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

ลําดับที ่ กลุมผูมีสวนไดเสีย จํานวนที่เชิญ (ราย) 
จํานวนผูเขารวมประชุม 

(ราย) 

  ระยอง ชลบุร ี ระยอง ชลบุร ี

1. ผูไดรับผลกระทบ     

 1.1 ผูนําชุมชน** 38 39 35 14 

 1.2 ผูไดรับผลกระทบดานลบ 60 13 143 7 

 1.3 ผูไดรับผลกระทบดานบวก 8 2 21 2 

2. ผูที่รับผิดชอบจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

  

2.1 เจาของโครงการ 2 3 

2.2 ผูจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดรับ

อนุญาตตามกฎหมาย 

18 23 

3. ผูที่ทําหนาที่พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

3 2 

4. หนวยงานราชการในระดับตางๆ 82 57 58 45 

5. องคกรเอกชนดานการคุมครองสิ่งแวดลอม องคกรพัฒนา

เอกชนสถาบันการศึกษา และนักวิชาการอิสระ 

15 12 4 3 

6. สื่อมวลชน 14 10 3 - 

7. ประชาชนทั่วไป - - - - 

รวม 386 362* 

หมายเหตุ : *  เปนจํานวนผูเขารวมประชุมทั้งหมด หากไมนับรวมหนวยงานที่รับผิดชอบจัดทํารายงาน และหนวยงานผูพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอม เจาของโครงการ และบริษัทที่ปรึกษา จะมีผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น 336 ราย 

**  มีผูนําชุมชนมาเขารวมประชุมมีจํานวนนอยกวาที่เชิญเนื่องจากผูนําชุมชนสวนใหญที่อยูในพ้ืนที่ตําบลสํานักทอน อําเภอบานฉาง ไดเขารวม 

  ประชุมรับฟง ความคิดเห็น ครั้งที่ 3 (เวทีที่ 1) แลว จึงไมไดมาเขารวมในการประชุมประชุมรับฟงความคิดเห็น ครั้งที่ 3 (เวทีที่ 2) อีก  
 

ตารางที่ 4.6-69 สรุปประเด็นคําถาม ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  

คร้ังที่ 3 เวทีที่ 2 วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

ลําดับ คําถาม คําชี้แจง 

ดานวิศวกรรม 

1 พนักงาน บมจ.การบินไทย/ประชาชน ชุมชน

บานฉาง 

- ขอทราบความชัดเจนเกี่ยวกับอนาคตของศูนย

ซอมบํารุงของการบินไทยหลังจากมีการ

พัฒนาโครงการ 

- ขอทราบกรอบระยะเวลาการกอสราง MRO 

ใหมจะสรางแลวเสร็จเมื่อไร และมีการรื้อถอน

เมื่อไร พนักงานจะไปอยูที่ไหน 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

ตามแผนผังที่นําเสนอในเอกสารประกอบการประชุม ศูนยซอมของ

การบินไทย จะยายไปอยู ณ บริเวณดานทิศตะวันออกของทางวิ่ง 

ที่ 2 ซึ่งขณะนี้อยูในขั้นตอนขอการอนุมัติ ซึ่งจะเริ่มสรางภายในป 

พ.ศ. 2563 และดําเนินการอยางตอเน่ืองตามแผนท่ีวางไว  

ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากการที่การบินไทยมีแผนจะพัฒนาโครงการศูนย

ซอมบํารุงอากาศยานอัจฉริยะ (Smart Hangar) เพ่ือใหเปนไปตามผล

การศึกษาของสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) 

โครงการศกึษาและออกแบบเบ้ืองตนในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม

Draft Version
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ลําดับ คําถาม คําชี้แจง 

- ขอใหพิจารณาผลกระทบจากการพัฒนา

โครงการตอผูที่ปฏิบัติงานในศูนยซอม 

ของการบินไทยซึ่งเปนคนทองถิ่นที่ไดรับ

ผลกระทบ 

- ขอคาเยียวยาใหกับพนักงานศนูยซอม 

ของการบินไทยที่ไดรับผลกระทบ 

จากการพัฒนาโครงการ 

การบินของประเทศไทย เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งระบุวา

ประเทศไทยขาดผูประกอบการซอมบํารุงที่มีศกัยภาพ จึงตองวาจาง

ประเทศมาเลเซียและสงิคโปรในการซอมบํารุงอากาศยาน ดังนั้น 

ประเทศไทยจึงควรมีการจัดตั้งศูนยซอมบํารุงอากาศยานขึ้น เพ่ือนํา

เงินคาใชจายเหลานั้นกลับคืนมายังประเทศและสรางงาน

ภายในประเทศ โดยการดําเนินกิจกรรมการซอมบํารุงน้ันจําเปนอยาง

ยิ่งท่ีจะตองมีความชัดเจนในดานกลยุทธทีจ่ะตองสอดคลองกับการ

ซอมบํารุงเครื่องบินรุนใหมๆ ในปจจุบัน 

การบินไทยจึงจําเปนตองกอสรางซอมบํารุงอากาศยานแหงใหม 

เนื่องจากศูนยซอมบํารุงอากาศยานหลังปจจุบันไดกอสรางมากวา 

15 ป จึงไมสามารถปรับปรุงใหรองรับเทคโนโลยีที่ทันสมัยไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ดังนั้น สํานักงานนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออกไดรวมกับการบินไทยที่จะพัฒนาโครงการศูนยซอมบํารุง

อากาศยานแหงใหม โดยไดยกเลกิสัญญาเชา* ที่บริเวณศูนยซอม

บํารุงอากาศยานปจจุบันและจะตองรื้อถอนตามเงื่อนไขของสัญญา

เชาตอไป 

หมายเหตุ * สัญญาเชาที่ดินราชพัสดุเพื่อเปนที่ตั้งศูนยซอมอากาศยาน

แหงท่ี 2 มีกําหนดเวลา 30 ป นับตั้งแตวันท่ี 9 ก.ย. 2545 ถึง 8 ก.ย. 

2575 ท้ังนี้ สกพอ. มีหนังสือ ลว. 14 ส.ค. 2563 แจงการใชพื้นท่ีราช

พัสดุและบอกเลิกสัญญาเชา ในหนังสือระบุใหสัญญาเชาสิ้นสุดลงวันที่ 

28 ก.พ. 2564 

2 ประชาชน หมูท่ี 6 ตําบลสํานักทอน 

- ขอใหกําหนดคาระดับความสูงของการบินลง 

- เสนอใหมีการวัดเสียงจริงจากการทดลองบิน 

10 เที่ยวบินเพ่ือเปรียบเทียบระดับการบินจริง

กับระดับการบินที่ใชในการคาดการณ 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

รับทราบความคิดเห็น ทั้งนี้ ในการคาดการณเสนเสียง ที่ปรึกษาใช

แบบจําลองทางคณิตศาสตร ADET ในการคาํนวณ โดยขอมูลท่ี

นําเขาประกอบดวย  

- การคาดการณจํานวนเท่ียวบินและแบบอากาศยาน  

- การกําหนดสมมติฐานการศึกษา 

- รางเสนทางการบิน 

- ขอมูลจํานวนเที่ยวบินและชนิดของแบบอากาศยานท่ีคาดวาจะ

เพิ่มขึ้นในปเปดดําเนินการ 

- ความสามารถในการรองรับเที่ยวบินของทางวิ่ง 

- การจัดการทางวิ่งในอนาคต 

- ขอมูลทางกายภาพของสนามบินนานาชาติอูตะเภา 

- สภาพภูมิอากาศของสนามบินนานาชาติอูตะเภา 

ซึ่งไดมีนําเสนอไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและ

สุขภาพดวยแลว  

 

 ประชาชน สระแกว หมู 3 

- เสนอใหกําหนดเพดานการบินใหอยูใน

ระดับกลาง (ไมควรใชคาสูงหรือต่ําเกินไป) 

- ตองการใหแสดงรายละเอียดสูตรที่ใช 

ในการคาํนวณการคาดการณเสนเสียง 

Draft Version
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คร้ังที่ 3 เวทีที่ 2 วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

ลําดับ คําถาม คําชี้แจง 

 กระดาษคําถาม 

- เสนอใหเปดประตูทางเขาสนามบินดานพลา 

เพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินทาง 

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม** 

โครงการมีแผนท่ีจะเปดทางเขา-ออก สําหรับผูโดยสารหรือผูที่เขามา

ใชบริการสนามบินนานาชาติอูตะเภา เพียงทางเดียวโดยคํานึงถึง

ความปลอดภัยในการใชพ้ืนท่ี โดยจะใชทางหลวงหมายเลข 3 ซึ่งจะ

มีการเชื่อมโยงกับการคมนาคมภายนอกทั้งทางรถยนตและทางราง 

คือ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 

สนามบิน เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับผูใชสนามบิน 

ทั้งน้ี จะยังคงทางเขา-ออกของทางหลวงหมายเลข 3126 (ทางเขา

ปจจุบัน) สําหรับกองการบินทหารเรือสําหรับเขา-ออกพื้นที่ของ

กองทัพเรือ และจะมีทางเขาฝงพลา (ถนนพลา/ถนนเทศบาล 2)  

ที่มีการเปดใชงานสําหรับขนสงวัสดุกอสรางและคนงานเขาสูพื้นที่

กอสราง และมีการปรับปรุงเพื่อใชงานตอในระยะเปดดาํเนินการ 

เพื่อขนสงสินคา หรือสาธารณูปโภคตางๆ ภายในสนามบิน 

 ประชาชน หมูบานวินเทจ 1  

- ขอมูลนําเขาแบบจําลองทางคณิตศาสตร 

ไมชัดเจน ควรชัดเจนกวานี้ 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

ในการคาดการณเสนเสียง ที่ปรึกษาใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร 

ADET ในการคาํนวณ โดยขอมูลท่ีนําเขาประกอบดวย  

- การคาดการณจํานวนเท่ียวบินและแบบอากาศยาน  

- การกําหนดสมมติฐานการศึกษา 

- รางเสนทางการบิน 

- ขอมูลจํานวนเที่ยวบินและชนิดของแบบอากาศยานท่ีคาดวาจะ

เพิ่มขึ้นในปเปดดําเนินการ 

- ความสามารถในการรองรับเที่ยวบินของทางวิ่ง 

- การจัดการทางวิ่งในอนาคต 

- ขอมูลทางกายภาพของสนามบินนานาชาติอูตะเภา 

- สภาพภูมิอากาศของสนามบินนานาชาติอูตะเภา 

ซึ่งไดมีนําเสนอไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและ

สุขภาพดวยแลว 

ดานส่ิงแวดลอม 

1 ประชาชน หมูบานวินเทจ 1  

- ขอมูลเรื่องพ้ืนที่ท่ีไดรับผลกระทบดานเสียง 

ในการรับฟงความคิดเห็นครั้งท่ี 2 และ 3  

มีการเปลี่ยนแปลง 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

- วิธีการวิเคราะหเสียงในการรับฟงความคิดเห็น ครั้งที่ 2 

และครั้งท่ี 3 มีความแตกตางกัน ดวยเหตุผล ดงัน้ี 

1. การจัดทําเสนเสียงครั้งแรกไดใชสมมตฐิานการบินขึ้นลง 

ของอากาศยานในรูปแบบของสมมติฐานการบินตรงเขาและ

ตรงออกจากสนามบิน (ตามท่ีโปรแกรม AEDT มีใหเลอืกใช

กํานัน ตําบลสํานักทอน 

- เสนเสียงมีการเปลี่ยนแปลงทําใหจํานวนผู

ไดรับผลกระทบในพ้ืนที่ NEF ≥ 40 ลดลง 

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 4-332 
 

ตารางที่ 4.6-69 สรุปประเด็นคําถาม ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  

คร้ังที่ 3 เวทีที่ 2 วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

ลําดับ คําถาม คําชี้แจง 

ประชาชน สระแกว หมู 3  

- ไมเห็นดวยกับแนวเสนเสียงใหมเนื่องจากผู

ไดรับผลกระทบนอยกวาที่แสดงในเสนเสยีง

เดิมมาก 

เปน default profile) เพ่ือใหครอบคลุมพ้ืนท่ีมากที่สุด  

โดยไดมีการชี้แจงใหประชาชนทราบวาแนวเสนเสยีงน้ีเปน

การศึกษาเบ้ืองตนเทานั้น  

2. หลังจากนั้น ไดหารือผูเชี่ยวชาญเพ่ือกําหนดแนวทางเสน 

และรูปแบบการบินที่คาดวาจะนําไปใชในการควบคมุการบิน

ในอนาคต โดยพิจารณาถึงลักษณะภูมิประเทศและปจจัย

อื่นๆ เพื่อใหอากาศยานสามารถขึ้นลงไดอยางปลอดภัย 

และเปนไปตามแนวทางการรางเสนทางบินเบ้ืองตน เทานั้น 

  - ขอมูลนําเขา ประกอบดวยขอมูลหลัก ๆ ดังตอไปนี้ 

1. ชนิดของเครื่องบิน อางอิงจากแผนแมบทของสนามบิน

นานาชาติอูตะเภาที่ทําไวกอนแลว ซึ่งเปนขอมูลที่คาดการณ

ไวเพ่ือวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของขนาดเครื่องบิน  

2. จํานวน 1,367 เที่ยวบิน พิจารณาในกรณีท่ีมีความตองการใช

เครื่องบินสูง จากขอแนะนําของประชาชนจากการประชุม 

ที่ผานมา มีผลกระทบจากเครื่องบินชนิดตางๆ เชน 

เครื่องบินขนสงสินคา ที่ในขอมูลนําเขาชุดนั้นไมไดปรากฏ 

อยู แตปจจุบันไดนําเขามารวมในการศกึษาครั้งนี้แลว 

- เสนเสียงท่ีนําเสนอในการรับฟงความคดิเห็น ครั้งท่ี 2 ในชวง

เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ในการกําหนดรูปแบบการใชทางวิ่ง 

ใชเสนทางบินมาตรฐาน โดยยังไมไดพิจารณาถึงการลด

ผลกระทบสําหรับพ้ืนท่ีออนไหว แตในการศึกษาปจจุบัน  

ไดมีการลงรายละเอียดถึงพ้ืนที่ดังกลาว และไดนําไปกําหนดราง

เสนทางบินใหม ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อลดผลกระทบจาก

เครื่องบิน โดยเครื่องบินที่บินผานชุมชนจะมีความชันในการ 

ไตระดับและมุมรอนมากขึ้น ไดผลเปนพ้ืนท่ีเสนเทาระดับเสียง

ตามที่นําเสนอในการประชุมรับฟงความคิดเห็น ครั้งท่ี 3 

2 ประชาชน หมูบานวินเทจ 1  

- สารอินทรียระเหยงายมีเกณฑมาตรฐานที่

เทาไร และคาที่ตรวจวัดไดเปนเทาไร กรณีคา

เกินเกณฑมาตรฐานจะมีมาตรการฯ อยางไร 

- การอางขอใหเปนเกณฑตางๆ ขอใหแสดงเปน

ตัวเลข 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

เนื่องจากกรมควบคุมมลพิษมีความกังวลผลกระทบจากสารอะครอ

ลีน จึงไดมีการกําหนดเกณฑคาเฝาระวังของสารอะครอลีน ซึ่งทาง

โครงการไดมีการตรวจวัด และพบวามีคาท่ีนอยมากในปจจุบัน แต

ถาในอนาคต มีการเพิ่มเที่ยวบินจํานวนมาก อาจจะมีสารตัวน้ีเกิดขึ้น

อีก จึงตองทําการเฝาระวังตั้งแตเริ่มดําเนินการ เพ่ือนําไปสูการลด

ปริมาณสารอะครอลีนที่แหลงกําเนิด เน่ืองจากสารอะครอลีน เกิดจาก

การใชเชื้อเพลิง 
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3 ประชาชน หมูบานวินเทจ 1  

- เสนอใหระบุมาตรการดานเสยีงในพ้ืนที่

กอสรางสําหรับประชาชน 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

โครงการไดมีการประเมินผลกระทบจากเสียงตอประชาชนโดยรอบ

ในระยะกอสราง มีผลกระทบระดับต่ํา ไมมีอันตรายตอสุขภาพ ให

ปฏิบัติตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม 

4 ประชาชน หมูบานวินเทจ 1  

- ใหระบุแนวทางการกํากับในกรณีท่ีโครงการไม

ปฏิบัติตามกฎหมายที่ระบุไวในมาตรการ 

- เนื่องจากผูรับผิดชอบตามมาตรการท่ีระบุไวมี

หลายหนวยงานใหระบุความรับผิดชอบแตละ

หนวยงาน 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

โครงการจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติ

ตามมาตรการฯ และชาวบานสามารถมีสวนรวมได ถาไมปฏิบัติจะมี

การเสียคาปรับ 

 

 

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม** 

มาตรการท่ีกําหนดไวในตารางมาตรการของโครงการถือเปนเงื่อนไข

เพื่อบังคับใหผูรับเหมาฯ ตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด หากไม

ปฏิบัติตาม ฝาผืนหรือหลีกเลี่ยง จะมีบทลงโทษตามท่ีกฎหมาย

กําหนด ท้ังนี้หากประชาชนในพ้ืนท่ีพบเห็นปญหาจากการกอสราง 

รวมทั้งจากการดําเนินโครงการสามารถรองเรียนมายังเจาของ

โครงการ เพ่ือตรวจสอบและดําเนินการตามขั้นตอนตอไป 

กํานัน ตําบลสํานักทอน 

- เสนอใหมีมาตรการกํากับใหมีการบินตาม

เสนทางการบินและความสูงท่ีมีการคาดการณไว 

ประชาชน สระแกว หมู 3  

- ไมมั่นใจวาในสายการบินจะปฏิบัติการบิน 

ตามสมมุติฐานที่ใชในการคาดการณ

ผลกระทบดานเสียง 

5 ประชาชน หมูบานวินเทจ 1  

- ในมาตรการดานเสียงในระยะกอสราง ท่ีระบุ

ใหเลือกวัสดุอุปกรณที่ชวยลดระดับเสยีงและ

ลดการสั่นสะเทือนใหนอยที่สุด ขอทราบวา

เลือกอยางไร และลดไดเทาไร ควรแสดงเปน

ตัวเลข ใชเกณฑอะไร  

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม** 

ในระยะกอสราง ผูรับจางจะตองดําเนินการกอสรางโดยยึดถือและ

ปฏิบัติตามกฎกระทรวง เรื่อง กําหนดมาตรการในการบริหารและ

การจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม 

ในการทํางานเกี่ยวกับงานกอสราง รวมทั้งกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ

ตลอดระยะเวลาการกอสราง โดยผูรับจางตองเปนผูรับผิดชอบ 

แตเพียงผูเดียว ในการระวังดูแลรักษางานกอสรางท้ังหมด รวมท้ัง

วัสด ุเครื่องมือ อุปกรณที่นํามาไวในบริเวณพ้ืนท่ีกอสรางตั้งแต 

เริ่มงาน จนกระทั่งรับมอบงาน ซึ่งการดําเนินการตองอยูภายใน 

การกํากับและควบคุม โดย ทร. และ สกพอ.  

6 กํานัน ตําบลสํานักทอน 

- โครงการจะเสนอเสนเสียงท่ีไดนําเสนอใน

การรับฟงความคิดเห็นครั้งที่ 2 หรือในการ

รับฟงความคิดเห็นครั้งที่ 3 ให สผ. พิจารณา 

- ขอเสนอใหชวยประชาชนผูไดรับผลกระทบ

โดยการใชเสนเสียงเดิมในการชดเชย 

- กรณีที่ใชเสนเสียงลาสุด จะมีการรวมตัวกัน

เพื่อรองเรียนท่ีศูนยดํารงธรรม 

- ควรเพ่ิมคาเสียโอกาสใหกับผูไดรับผลกระทบ 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

- ที่ปรึกษาจะขอนําเสนอทั้งรูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 2  

พรอมมาตรการฯ ไปยังหนวยงานพิจารณา 

- เสนเสียงท้ัง 2 รูปแบบมีที่มา ซึ่งเสนที่ 1 เปนการนําเขาขอมูล 

ที่จํากัด ขณะที่เสนที่ 2 เปนการนําเขาขอมูลที่มีความสมบูรณ

มากขึ้น มีการพิจารณาขอจํากัดตางๆ ของพื้นท่ี เพ่ือชวยลด

ผลกระทบ ซึ่งขอมูลท่ีจะระบุไวในรายงาน EHIA จะนําเสนอ 

ทั้ง 3 รูปแบบ คือ 

1. เสนเสยีงจากผลการวเิคราะหในแบบท่ี 1 
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ประชาชน สระแกว หมู 3  

- เสนอใหใชเสนเสียงเดิม (แบบที่ 1) เปน

กรอบในการชดเชย 

2. เสนเสยีงจากผลวเิคราะหท่ีนําเขาใหม ซึ่งไดหารือ

ผูเชี่ยวชาญเพื่อกําหนดแนวทางเสนและรูปแบบการบิน 

ที่คาดวาจะนําไปใชในการควบคุมการบินในอนาคต โดย

พิจารณาถึงลักษณะภูมิประเทศและปจจัยอ่ืนๆ เพ่ือให

อากาศยานสามารถขึ้นลงไดอยางปลอดภัยและเปนไป 

ตามแนวทางการรางเสนทางบินเบ้ืองตน เทานั้น 

3. เสนเสยีงท่ีเกิดจากการนําทั้ง 2 เสนมารวมกัน  

- ตามที่ไดมีความคดิเห็นจากหลายทานในที่ประชุม สรุปไดวา  

เห็นควรเสนอใหรวมเสนเสียงท้ัง 2 รูปแบบเขาดวยกัน เพ่ือลด

ความกังวลใจและผลกระทบใหไดมากท่ีสุด ซึ่งในขณะที่มีการ

ประชุมนี้ ยังไมสามารถแสดงพ้ืนท่ีสีแดง (NEF ≥ 40) ในรูปแบบ

ที่ 3 ได แตโครงการจะพิจารณาในกรณีรวมเสนเสียงรูปแบบที่ 1 

และ 2 นําขอมูลเสนอตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของตอไป 

ทั้งน้ี ในเกณฑมาตรฐานตามมาตรการการจัดการปญหามลพิษทาง

เสียงจากสนามบินสาธารณะ จัดทําโดย กรมควบคุมมลพิษ* 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และคณะทํางาน

จัดการปญหามลพิษทางอากาศและเสยีงจากสนามบิน ฉบับไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติในการประชุม

ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ดังน้ี 

วิธีปฏิบัติการบินที่ลดเสียง (Noise abatement operational 

procedures) 

1.  กําหนดเสนทางการบินขึ้นลง (Use of flight departure 

and approach routings) 

- กําหนดเสนทางการบินใหหลีกเลี่ยงการบินผานพ้ืนที่ออนไหว 

- ขั้นตอนการบินขึ้น (standard instrument departure, 

SID) และการลงจอด (standard terminal arrival, STAR) 

สามารถนําามาใชเพ่ือการตรวจสอบเสียง อากาศยานตาม

เสนทางการบิน 

-  กระจายเสนทางบินเพ่ือลดระดับเสียงในดานความยาว โดย

กระจายตัวอยูในดานความกวางแทน ในขณะที่การใชขั้นตอน

การบินขึ้นและลงโดยอัตโนมัติจะชวยลดระดับเสียงดานกวาง

และเพ่ิมในดานยาว    

2. การใชทางวิ่ง 

 - การใชทางวิ่งที่เหมาะสม สามารถหลีกเลี่ยงการบินขึ้น-ลงผาน

พ้ืนที่ออนไหวชวยลดความยาวของพ้ืนท่ีผลกระทบในเสนทาง

เดิมแตเพ่ิมความยาวในเสนทางใหม ทําใหเสนเสียงเปลี่ยน

สงผลใหลดจํานวนผูไดรับผลกระทบลดลง 

-  อัตราการเคลื่อนที่ การลดระดับเสียงรบกวนสามารถหาไดโดย
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การแทนท่ีดวยจํานวนอากาศยานท่ีบินขึ้นและลงจอด 

3. การลงจอด บินขึ้นและการดําเนินการภาคพื้นดิน 

-  กําหนดและใช Noise abatement departure procedure 

(NADP) และ Continuous descent operation (CDO) 

การรักษาระดับความสูงขณะบินขึ้นและความชันในการบินลง

ในระดับที่มากกวาปกติ การใชเทคนิคลดกําลังของเครื่องบิน 

ชะลอการกางแฟลปและแลนดิ่งเกียร 

- การใชรีเวริสทรัสท่ีชวยลดระยะบนทางวิ่งเมื่อตองการลงจอด

หรือบินข้ึน การจํากัดกําลังของเครื่องยนตอากาศยานขณะวิ่ง 

บนพื้น ขั้นตอนการดําเนินงานภาคพ้ืนตางๆ ที่จะชวยลดเวลา

และระยะทางขับเคลื่อนอากาศยาน 

7 กาํนัน ตําบลสํานักทอน 

- เสนอใหมีการตรวจวัดเสียงจริงตั้งแตยังไมมี

การกอสรางโครงการ 

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม** 

ในการศึกษาของโครงการ ไดมีการตรวจวัดระดับเสียง 

และความสั่นสะเทือน (ตรวจวัด 24 ชั่วโมง เปนเวลา 7 วันตอเน่ือง) 

จํานวน 2 ครั้ง คือ 

- ครั้งที่ 1 ตรวจวัดชวงฤดูฝน ระหวางวันที่ 18-24 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2562 จํานวน 6 จุด ไดแก โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา บริเวณ

อาคารปฏิบัติงานของเจาหนาที่ พื้นที่โครงการบริเวณ Airside 

โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม โรงเรียนวัดพลา โรงเรียนบานคลอง

บางไผ และโรงเรียนวัดสระแกว 

- ครั้งที่ 2 ชวงฤดูแลง ระหวางวันที่ 3-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

จํานวน 7 จุด โดยเพิ่มจุดตรวจวัด จํานวน 1 จุด คือ โรงเรียน 

วัดสระแกว ซึ่งเปนพ้ืนที่ออนไหวท่ีอาจจะไดรับผลกระทบ  

ซึ่งการตรวจวัดดังกลาว เปนการตรวจวัดกอนการกอสรางโครงการ 

พบวา มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนดทุกสถานี โดยเสนอผลการ

ตรวจวัดไวในรายงานการประเมินผลกระทบและสุขภาพ และ

นําเสนอใหประชาชนทราบแลวในการรับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชน 

ทั้งน้ี ในมาตรการติดตามตรวจสอบดานเสียงระยะดําเนินการ  

ไดระบุใหมีการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และระดับเสยีง 

อากาศยานในพ้ืนท่ีชุมชน  ซึ่งประกอบดวยสถานีตรวจวัดเสียงถาวร 

7 สถานี และสถานีตรวจวัดระดับเสียง 4 สถานี ซึ่งโครงการ 

จะกําหนดมาตรการใหมีการตรวจวัดระดับเสียง กอนที่จะมีการ 

เปดใชทางวิ่งท่ี 2 และแจงใหประชาชนไดรับทราบ 

8 ประชาชน หมูที่ 6 ตําบลสํานักทอน 

- ในการคาดการณเสนเสียงมีการพิจารณาเพียง

การขึ้นของเครื่องบิน ไดมีการพิจารณาถึง

กรณีบินลงและกรณีท่ีมีการบินวนเพ่ือรอบิน

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

ขอมูลเที่ยวบินท่ีใชในการศกึษา มีท้ังเที่ยวบินที่บินขึ้นและบิน โดย 

ในกรณีสถานการณจํานวนเที่ยวบินสูงสุด 1367 เที่ยวบิน แบงเปน

เที่ยวบินขาขึ้น 674 เที่ยวบิน และเท่ียวบินขาลง 693 เท่ียวบิน 

Draft Version
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาต ิ

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อาํเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 4-336 
 

ตารางที่ 4.6-69 สรุปประเด็นคําถาม ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  

คร้ังที่ 3 เวทีที่ 2 วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

ลําดับ คําถาม คําชี้แจง 

ลงหรือไม คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม** 

ในการประเมินเสนเสียงนั้น โดยหลักการแลวจะคาดการณเสียง 

ของอากาศยานขณะบินขึ้นและบินลง เน่ืองจากอยูในพื้นท่ีและระดับ

ความสูงท่ีกอใหเกิดผลกระทบดานเสียงในระดับภาคพื้น สวนกรณี

การบินวนรอเพ่ือรอนลง จะทําการบินในบริเวณพ้ืนท่ีและระดับ

ความสูงท่ีสูงกวาการบินขึ้นและบินลง ซึ่งไมสงผลกระทบทางเสียง 

ในระดับภาคพ้ืน จึงไมมีการนํามาพิจารณาในการศึกษาผลกระทบ

ดานเสียงจากอากาศยาน 

กระดาษคําถาม 

- ตรวจสอบเสนเสยีงจากการขึ้น-ลง  

และการบินวนของเครื่องบินดวย 

9 ประชาชน สระแกว หมู 3  

- ไดรับผลกระทบดานเสียงจากการบินใน

ปจจุบัน 

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม** 

รับทราบขอคิดเห็น 

10 กระดาษคําถาม 

- ขอสอบถามวิธีการบินที่กอใหเกิดมลพิษทาง

เสียงนอยที่สุด 

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม** 

โครงการกําหนดมาตรการใหสายการบินที่ใชสนามบินนานาชาติ 

อูตะเภา ปฏิบัตติามวธิกีารบินและการขึ้น-ลง ที่กอใหเกิดมลพิษ 

ทางอากาศอยูในเกณฑมาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด ท้ังนี้ ตองไม

กระทบตอปจจัยดานความปลอดภัย (Safety) รวมทั้งตองพิจารณา

ควบคูไปกับปจจัยดานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ เชน ความสามารถรองรับ

เที่ยวบิน (Capacity) ประสิทธิภาพของการบริหารการจราจร 

(Efficiency) และการเขาถึง (Accessibility) 

ในเกณฑมาตรฐานตามมาตรการการจัดการปญหามลพิษทางเสียง

จากสนามบินสาธารณะ จัดทําโดย กรมควบคุมมลพิษ* กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และคณะทํางานจัดการปญหา

มลพิษทางอากาศและเสียงจากสนามบิน ฉบับไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติในการประชุมครั้งที่ 6/2562 

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ดังน้ี 

วิธีปฏิบัติการบินที่ลดเสียง (Noise abatement operational 

procedures) 

1.  กําหนดเสนทางการบินขึ้นลง (Use of flight departure 

and approach routings) 

-  กําหนดเสนทางการบินใหหลีกเลี่ยงการบินผานพื้นท่ีออนไหว 

-  ขั้นตอนการบินขึ้น (standard instrument departure, 

SID) และการลงจอด (standard terminal arrival, STAR) 

สามารถนําามาใชเพ่ือการตรวจสอบเสียง อากาศยาน 

ตามเสนทางการบิน 

-  กระจายเสนทางบินเพ่ือลดระดับเสียงในดานความยาว  

โดยกระจายตัวอยูในดานความกวางแทน ในขณะท่ีการใช

ขั้นตอนการบินขึ้นและลงโดยอัตโนมัติจะชวยลดระดับเสียง 

ดานกวางและเพ่ิมในดานยาว 

Draft Version
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาต ิ

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อาํเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 4-337 
 

ตารางที่ 4.6-69 สรุปประเด็นคําถาม ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  

คร้ังที่ 3 เวทีที่ 2 วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

ลําดับ คําถาม คําชี้แจง 

2.  การใชทางวิ่ง 

 -  การใชทางวิ่งท่ีเหมาะสม สามารถหลีกเลี่ยงการบินขึ้น-ลง 

ผานพื้นท่ีออนไหวชวยลดความยาวของพื้นท่ีผลกระทบ 

ในเสนทางเดิมแตเพ่ิมความยาวในเสนทางใหม ทําใหเสนเสียง

เปลี่ยนสงผลใหลดจํานวนผูไดรับผลกระทบลดลง 

-  อัตราการเคลื่อนที่ การลดระดับเสียงรบกวนสามารถหาได 

โดยการแทนที่ดวยจํานวนอากาศยานท่ีบินขึ้นและลงจอด 

3.  การลงจอด บินขึ้นและการดําเนินการภาคพื้นดิน 

-  กําหนดและใช Noise abatement departure procedure 

(NADP) และ Continuous descent operation (CDO) 

การรักษาระดับความสูงขณะบินขึ้นและความชันในการบินลง

ในระดับที่มากกวาปกติ การใชเทคนิคลดกําลังของเครื่องบิน 

ชะลอการกางแฟลปและแลนดิ่งเกียร 

-  การใชรีเวิรสทรัสท่ีชวยลดระยะบนทางวิ่งเมื่อตองการลงจอด

หรือบินขึ้น การจํากัดกําลังของเครื่องยนตอากาศยานขณะวิ่ง

บนพื้น ขั้นตอนการดําเนินงานภาคพ้ืนตางๆ ที่จะชวยลดเวลา

และระยะทางขับเคล่ือนอากาศยาน 

11 ครู โรงเรียนวัดสระแกว 

- ขอใหกําหนดกรอบระยะเวลาและวธิีการการ

ชดเชยในพื้นท่ี NEF ≥ 40 ใหชัดเจน 

- ขอเปนผูแทนโรงเรียนวดัสระแกว วัดสระแกว 

รพ.สต.บานสระแกว และศนูยเด็กเล็ก 

แสงสองหลา 3 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

พ้ืนที่ท่ีกลาวมาน้ีเปนพ้ืนที่ออนไหวท่ีตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ  

ถาอยูในพ้ืนท่ี NEF ≥ 40 และมีความประสงคท่ีจะไมยายออก ซึ่ง 

ทร.และ สกพอ.จะมีมาตรการพิเศษดูแลเฉพาะจุดออนไหว โดยให

วิศวกรไปตรวจสอบวา โรงเรียน วัด รพสต. มีความประสงคที่จะอยู

ตอในพ้ืนที่ ตองไดรับการปรับปรุงอาคารเปนพิเศษ ซึ่งมีกรณี

ตัวอยางท่ี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

ที่อยูเหนือสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งไมสามารถยายออกได จึงมีการ

ปรับปรุงอาคารโดยการติดกระจก 2 ชั้น และมีการทดสอบวายัง

สามารถทําการเรียนการสอนได แตถามีความประสงคท่ีจะไมอยูตอ 

ตองมีการเจรจากันเปนกรณีพิเศษ โดยเปนการหารือกับหนวยงาน

ตนสังกัดเพื่อพิจารณาแนวทางท่ีเหมาะสมและเปนไปตามระเบียบ

ราชการระหวางหนวยงาน ทั้งนี้กรณีของพื้นที่ตั้งใหมตองพิจารณา

ประเด็นความเหมาะสมของปจจัยโดยรอบประกอบดวย เชน 

จํานวนนักเรียน วัด โรงเรียน รพ. สต. ชุมชนท่ีอยูในพื้นที่เดิม  

แตตองรอจนกระทั่งรายงาน EHIA นี้ ไดรับความเห็นชอบ  

จาก กก.วล. และไดมติจากคณะรัฐมนตรี ซึ่งมาตรการในรายงาน

ทั้งหมดจะสามารถเริ่มดําเนินการไดทันที 
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาต ิ

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อาํเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 4.6-69 สรุปประเด็นคําถาม ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  

คร้ังที่ 3 เวทีที่ 2 วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

ลําดับ คําถาม คําชี้แจง 

12 ประชาชน หมูบานวินเทจ 1  

- หนา 29-30 มติ ครม. รายละเอียดการชดเชย 

จากโครงการสุวรรณภูม ิ

- การชดเชยคดิเปนกี่เปอรเซ็นตของมูลคา

ทรัพยสิน 

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม** 

รับทราบขอเสนอแนะ โดยรายละเอียดจะเปนขั้นตอนตอไปที่เจาของ

โครงการตองศกึษาเพ่ือดําเนินการชดเชยภายหลังจากรายงาน EHIA 

ผานความเห็นชอบ เจาของโครงการตองมีการศกึษาโดยรายละเอียด

อีกครั้ง ซึ่งจะมีกระบวนการ/วธิกีารดําเนินงานเพ่ือแจงใหประชาชน

รับทราบตอไป 

13 ประชาชน หมูบานวินเทจ 1  

- พ้ืนที่ท่ีไดรับผลกระทบไมมีแสดงอยูในรายงาน 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

การศึกษาผลกระทบจากโครงการไดพิจารณา และแสดงรายละเอียด

ไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ โดยมี

การแสดงพ้ืนท่ีที่ไดรับผลกระทบในแตละประเด็นการศึกษา 

โดยเฉพาะผลดานเสียง ซึ่งแสดงรายละเอียดไวในรายงานแลว 

14 พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.บานฉาง 

- ขอใหตรวจสอบวาเสนเสียงท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงจะมีผลใหการประเมินผลกระทบ

มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม และประเดน็

ขอคิดเห็นที่เสนอไปครั้งท่ีแลวจะไมครอบคลุม

ประเด็นปญหาจากแนวเสนเสยีงใหมหรือไม 

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม** 

โครงการไดตรวจสอบรางเสนเทาระดับเสียง และมีการหารือกับ

หนวยงานท่ีเก่ียวของแลว โดยเมื่อเสนเสียงเปลี่ยนแปลง ผลกระทบ

ที่เกิดขึ้นอาจเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญในบางประเด็นการศกึษา 

ดังนั้น หากเสนเสียงเปลี่ยนแปลงจําเปนตองมีการแจงใหประชาชน

ในพ้ืนท่ีรับทราบ โดยผานกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชน เพื่อผนวกขอคิดเห็นดังกลาวไวในรายงานการประเมิน 

ผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ และนําประเด็นขอคิดเห็นมา

หารือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ พรอมทั้งกําหนดมาตรการเพ่ิมเติม 

ใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน โดยมีความเปนไปได

ในทางปฏิบัติ และสอดคลองกับนโยบายของภาครัฐ 

15 กระดาษคําถาม 

- ประเด็นดานการดูแลสุขภาพในระยะกอสราง

ขอความชัดเจนวาหนวยงานไหนดูแล 

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม** 

การดูแลสุขภาพของคนงานกอสราง โครงการไดกําหนดมาตรการ 

โดยแจงใหหนวยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ีรับทราบกิจกรรม จํานวน

คนงานและระยะเวลาการทํางาน และกําหนดมาตรการเพ่ิมเติม 

ดานสุขภาพ โดยรวมมือกับหนวยงานสาธารณสุขในการเฝาระวัง

สุขภาพของกลุมเสี่ยง ทั้งน้ีตองมีการวิเคราะหขอมูลผลการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม รวมกับสถานะทางสุขภาพ  

เพื่อพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับกลุมเสี่ยงภายหลังเปด

ดําเนินการ และจัดหาแนวทางแกไขผลกระทบใหเหมาะสม 

16 พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.บานฉาง 

- ขอใหโครงการมีสวนชวยในการเฝาระวัง

สุขภาพใหตรงกับประเด็นของผลกระทบเรื่อง

เสียง ในกลุมโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

การเฝาระวังเรื่องสมรรถภาพการไดยินหากมีความจําเปนก็สามารถ

ทําไดแตตองวางแผนรวมกัน สวนในกลุมความดันโลหิตสูง และ

โรคหัวใจ เปนกลุมโรคที่ทางสาธารณสุขดูแลอยูแลว โครงการ 

จะเพิ่มการเฝาระวังกลุมโรคไมติดตอ หรือ NCDs ได 
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาต ิ

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อาํเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 4-339 
 

ตารางที่ 4.6-69 สรุปประเด็นคําถาม ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  

คร้ังที่ 3 เวทีที่ 2 วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

ลําดับ คําถาม คําชี้แจง 

17 นักวิชาการส่ิงแวดลอมชํานาญการ กรมสงเสริม

คุณภาพสิ่งแวดลอม 

- เสนอวาใหใชกรณีเลวรายที่สุดในการ

คาดการณผลกระทบ 

- ในการชดเชยจะมีการตรวจวัดเสียงประกอบดวย

หรือไม 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

ในการศกึษาผลกระทบดานเสยีงไดพิจารณาขอมูลนําเขาในกรณี

เลวรายที่สุดในการคาดการณ ไดแก จํานวนเท่ียวบินสูงสุดตาม

ความสามารถของทางวิ่ง และกรณีสถานการณไมปกติ เชน  

ปดซอมทางวิ่ง 1 เสน  

18 ประชาชน หมูบานวินเทจ 1  

- ใหมีการระบุรายละเอียดการชดเชยใหชัดเจนใน

มาตรการบรรเทาผลกระทบดานเสียงท้ังในกรณี

พ้ืนที่เสนเสียง NEF ≥ 40 และ NEF 30 - 40 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

โครงการกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการชดเชยผูไดรับ

ผลกระทบดานเสียงจากโครงการไวดังนี ้

- ดําเนินการสํารวจ จัดทําฐานขอมูลและแผนการชดเชยผูที่ไดรับ

ผลกระทบดานเสียง ซึ่งเกิดจากการพัฒนาโครงการ ใหแลวเสร็จ

กอนเปดใชทางวิ่งที่ 2 

- การชดเชยผูไดรับผลกระทบ ชดเชยสิ่งปลูกสรางท่ีกอสราง 

ถึงวันที่รายงาน EHIA ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ (กก.วล.) 

 NEF ≥ 40 เจรจาซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสรางหรือปรับปรุง

อาคารเพ่ือลดผลกระทบ 

 NEF 30 - 40 สนับสนุนการปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสราง

เพื่อลดผลกระทบดานเสยีง 

19 ประชาชน หมูบานวินเทจ 1  

- ใหระบุสัดสวนมูลคาการจัดตั้งกองทุนตอ

มูลคาโครงการทั้งหมด และใหระบุ EIRR  

และ FIRR ของโครงการ 

- กองทุนเปนกี่เปอรเซ็นของคา EIRR 

- ศูนยรับเรื่องรองเรียน ผูรับผิดชอบโครงการ 

กองทุน จัดตั้งเมื่อไร มีอํานาจตามกฎหมาย

หรือไม 

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม** 

จากผลการวิเคราะหทางการเงิน กรณีมีการเติบโตของผูโดยสาร

มากกวากรณีฐาน (Aggressive Scenario) ในการศึกษาโครงการ

วางแผนแมบทโครงการศกึษาความเหมาะสมโครงการพัฒนา

สนามบินนานาชาติอูตะเภาและพื้นที่โดยรอบ จังหวัดระยอง ระบุคา 

Private Airport Operator IRR ไวที่ 10.9%   

โครงการรับทราบขอเสนอแนะในประเด็นเรื่องของกองทุน ทั้งนี้ 

โครงการไดกําหนดมาตรการฯ ใหจัดตั้งกองทุนดูแลผลกระทบ 

จากสนามบินนานาชาติอูตะเภา เพ่ือบรรเทาผลกระทบที่ประชาชน 

อาจไดรับจากการดําเนินงานของสนามบินนานาชาติอูตะเภา  

เพื่อบรรเทาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสาธารณสุขในภาพรวม  

ซึ่งปจจุบันแนวทางการจัดตั้งกองทุนฯ ยังอยูระหวางการพิจารณา

ความเหมาะสม/ตามหลักเกณฑ โดยดูแลผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น 

เพื่อดูแลสังคม สิ่งแวดลอม และชุมชน ซึ่งรายละเอียดกองทุน  

จะอยูในบทบาทของคณะทํางานเรื่องกองทุน โครงการจะมีการ 

ยกรางกองทุนไวคราวๆ และเสนอไวในภาคผนวกของรายงาน 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ทั้งน้ีในรายละเอียด

คณะทํางานจะพิจารณาตอไป 

 

 รองประธาน หมูที่ 1 ตําบลสํานักทอน 

- เสนอใหดําเนินการจัดตั้งกองทุน ใหชัดเจน

กอนมีการเปดดําเนินการ 

 

 กระดาษคําถาม 

- เสนอใหจัดตั้งกองทุนดูแลผูไดรับผลกระทบ 

NEF ≥ 40 จากสนามบินในตาํบลสํานักทอน 

โดยมีคณะกรรมการอยูในตําบลสํานักทอน

และกองทุนตองจัดตั้งแลวเสร็จกอนการ

กอสรางสนามบิน 

Draft Version
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาต ิ

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อาํเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 4-340 
 

ตารางที่ 4.6-69 สรุปประเด็นคําถาม ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  

คร้ังที่ 3 เวทีที่ 2 วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

ลําดับ คําถาม คําชี้แจง 

20 กระดาษคําถาม 

- เรื่องการจัดตั้งกองทุน ไมตองการใหมีปญหา

ในลกัษณะเดียวกับกองทุนรอบโรงไฟฟา 

เสนอใหแบงเปนกองทุนยอยๆ เพื่อสะดวก 

ในการบริหารและชวยเหลือสนับสนุนผูท่ีอยู

อาศัยรอบสนามบิน เชน กองทุนปองกัน

โรคติดตอรายแรง กองทุนปองกันชวยเหลือ 

ผูประสบอุบัติเหตุ เชน อัคคีภัย เปนตน 

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม** 

รับทราบขอเสนอแนะ 

 กระดาษคําถาม 

- เสนอใหแยกกองทุนเปนรายชุมชน และแยก

เปนรายกลุมประมง 

21 กระดาษคําถาม 

- ของเสียจากการกอสรางเสนอใหสงไปกําจัด

หรือถาไมสงกําจัดก็ขอใหบําบัดใหได 100% 

คอยปลอยลงคลอง เน่ืองจากคลองทุกคลอง

จะลงทะเลอันนี้ท่ีจะเปนผลเสียกับสัตวทะเล

หายาก  

- ขอทราบวาเศษฝุนที่เกิดจากยางของเครื่องบิน

ในขณะขึ้นลงมีการปองกันอยางไร ทราบมาวา

อันตรายมาก เคยทราบวาเคยมีเตาทะเล

ขึ้นมาไขในแนวชายฝงของสนามบิน  

 

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม** 

- โครงการไดพิจารณาใหมีการออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลาง

เพ่ือรองรับน้ําเสียที่คาดวาจะเกิดจากการดําเนินงานภายใน

สนามบิน ซึ่งจะบําบัดใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานกําหนด 

กอนระบายลงสูแหลงน้ําภายนอก รวมทั้งกําหนดใหกิจกรรมบาง

ประเภทในสนามบินท่ีมีน้ําเสียปนเปอนท่ีสําคัญ คอื กิจกรรมใน

พ้ืนที่ศูนยซอมบํารุงอากาศยาน ซึ่งจะตองมีการบําบัดน้ําเสีย

เบ้ืองตนใหมีคุณภาพน้ําทิ้งเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดกอนสง

เขาสูระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลาง นอกจากนั้น ยังพิจารณาใหมีการ

หมุนเวียนน้ําเสียท่ีผานการบําบัดแลวกลับมาใชประโยชนในพ้ืนท่ี

ใหมากท่ีสุด เชน ใชรดนํ้าตนไม เพื่อเปนการใชทรัพยากรอยางมี

ประสิทธิภาพ และลดปริมาณนํ้าที่จะตองระบายออกสูสิ่งแวดลอม

หรือแหลงรับน้ําตามธรรมชาติใหนอยท่ีสุด 

- การขึ้น-ลง ของเครื่องบิน อยูบริเวณทางวิ่งในพ้ืนท่ีของโครงการ 

ดังนั้นผงยางลอเครื่องบินจึงตกอยูบริเวณทางวิ่ง โครงการมี

มาตรการในการทําความสะอาดทางวิ่งตามระยะเวลาที่กําหนด 

สําหรับกรณีฝนตกและมีการชะพาตะกอนตางๆ จะมีการหนวง

น้ํา ไวในบออยางนอย 1 ชั่วโมง กอนปลอยลงสูทะเล 

- กรณีการศึกษาขอมูลเตาทะเล โครงการไดเพ่ิมเติมการ

ประเมินผลกระทบที่อาจกอใหเกิดผลกระทบนิเวศวิทยาทางทะเล

และสัตวทะเลหายาก พรอมเพิ่มมาตรการปองกันและแกไข

ผลกระทบดานนิเวศวิทยาทางทะเลและสัตวทะเลหายากแลว 

โดยจากการศึกษาสถานภาพทรัพยากรสัตวทะเลหายาก ไมพบ

แหลงอาศัยของสัตวทะเลหายากบริเวณพ้ืนท่ีศึกษาโครงการ  

และแหลงอาศัยของสัตวทะเลหายากที่ใกลที่สุด คือ แหลงอาศัย

ของเตาทะเล บริเวณเกาะครามใหญ หางจากพื้นท่ีโครงการ

ประมาณ 13 กิโลเมตร ซึ่งอยูนอกพื้นท่ีที่จะไดรับผลกระทบจาก

เสนเทาระดับเสียง NEF 30, NEF 40 กรณีคาดการณเที่ยวบิน  

ป พ.ศ. 2591 จึงคาดวาผลกระทบจากเสียงของเครื่องบินจะมี
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาต ิ

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อาํเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 4.6-69 สรุปประเด็นคําถาม ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  

คร้ังที่ 3 เวทีที่ 2 วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

ลําดับ คําถาม คําชี้แจง 

ผลกระทบตอสัตวทะเลหายากในระดับต่ํา โดยมีการกําหนด

มาตรการดานสิ่งแวดลอม ดังน้ี 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดานนิเวศวิทยาทางทะเล 

- บริเวณสํานักงานควบคุมงานกอสราง ตองจัดใหมีหองสุขา 

ที่ถูกหลักสุขาภิบาลใหเพียงพอกับจํานวนคนงานและ

เจาหนาที่ โดยใหมีหองสุขาอยางนอย 3 หอง สําหรับคนงาน 

80 คนแรก และคนงานทุกๆ 50 คน ถัดไปตองมีหองสุขาเพ่ิม 

1 หอง และติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปที่มี

ความสามารถในการบําบัดน้ําเสียอยางนอยตองรองรับ

ปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นในแตละวันได และหามระบายน้ําทิ้ง

ออกสูแหลงน้ําภายในสนามบินนานาชาติอูตะเภา  

โดยกําหนดใหผูรับเหมาสูบไปบําบัดท่ีระบบบําบัด 

น้ําเสียสวนกลางของสนามบินนานาชาติอูตะเภา 

- บริเวณบานพักคนงานกอสรางท่ีอยูภายนอกพื้นที่โครงการ 

ตองจัดใหมีหองสุขาที่ถูกหลักสุขาภิบาลใหเพียงพอกับ 

จํานวนคนงาน โดยใหมีหองสุขาอยางนอยในอัตราสวนหอง

สุขา 1 หองตอคนงาน 20 คน และติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสีย

สําเร็จรูปที่มีความสามารถในการบําบัดน้ําเสียอยางนอยตอง

รองรับปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นในแตละวัน เพื่อบําบัดนํ้าเสีย 

ใหมีคุณลักษณะตามเกณฑมาตรฐานน้ําทิ้งกอนปลอยออกสู

ระบบระบายน้ําหรือแหลงน้ําสาธารณะ 

- จัดเก็บวัสดุและอุปกรณกอสรางใหเปนระเบียบ และทําแนว 

คันดินหรือใชวัสดุกั้นตามแนวทางระบายน้ําที่อยูใกลพื้นท่ี

กอสรางเพ่ือลดการชะพาตะกอนดินหรือเศษวัสดุลงสูคลอง

ระบายน้ํา 

- การซอมบํารุงอุปกรณและเครื่องจักรตางๆ ใหดําเนินการ

เฉพาะภายในสถานที่สําหรับซอมบํารุงท่ีมีการปองกันการ

ปนเปอนของน้ํามันลงสูคลองระบายน้ํา 

- กําหนดวิธีการใหผูปฏิบัตงิานระมัดระวังในการถายเทน้ํามัน

และสารเคมีตางๆ ไมใหเกิดการปนเปอนของนํ้ามันลงสูคลอง

ระบายน้ํา และใช Hand Pump หรืออุปกรณอื่นที่มีความ

เหมาะสมในการถายน้ํามันและตองจัดใหมีอุปกรณปองกัน 

การรั่วไหลของนํ้ามัน พรอมวัสดุดูดซับหรือภาชนะรองรับ

น้ํามัน เชน ถาดเก็บและรองรับน้ํามัน (Drip Tray) 

- หามทิ้งขยะมูลฝอย เศษอาหาร น้ํามัน และเศษวัสดุกอสราง

ลงสูคลองระบายน้ําภายในสนามบินนานาชาติอูตะเภา โดย

ผูรับเหมากอสรางจะตองจัดใหมีท่ีทิ้งขยะมูลฝอยและจัดเก็บ

ขยะมูลฝอย จากคนงานกอสราง รวมถึงจัดภาชนะรองรับ

น้ํามันท่ีใชแลวเพ่ือรวบรวมและนําไปกําจัดใหเหมาะสม 

พรอมบันทึกปริมาณขยะมูลฝอยและการสงกําจัด 

Draft Version
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาต ิ

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อาํเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 4.6-69 สรุปประเด็นคําถาม ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  

คร้ังที่ 3 เวทีที่ 2 วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

ลําดับ คําถาม คําชี้แจง 

22 กระดาษคําถาม 

- จากเอกสารหนาที่ 24 กาซไนโตรเจน 

ไดออกไซด มีคาเกินมาตรฐานจํานวน 5 แหง 

มีท่ีไหนบาง มีผลตอสุขภาพหรือไม (NOx) 

และมีวิธีแกปญหาไดอยางไร 

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม** 

- การประเมินผลกระทบสุขภาพ พิจารณาจากคาเฉลี่ยความ

เขมขนรายปของ NOx ซึ่งยังอยูในระดับต่ํากวาคามาตรฐาน 

ดังนั้นผลกระทบสุขภาพอยูในระดับต่ํา ไมตองมีมาตรการ 

ดานสุขภาพเพิ่มเติม ใหปฏิบัติตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม

ดานคณุภาพอากาศในระยะดําเนินการ  

โดยจุดที่มกีาซไนโตรเจนไดออกไซด มีคาเกินมาตรฐานจํานวน  

5 แหง เกินมาตรฐานจํานวน 5  แหง ดังน้ี 

1. วัดสระแกว 

2. รพ.สต.บานเขาครอก 

3. หมู 3 บานสระแกว 

4. ชุมชนสระแกว 1 

5. หมู 6 บานเขาครอก 

มาตรการดานการจัดการคุณภาพอากาศในระยะดาํเนินการ 

- ทร. และ สกพอ./หรือผูบริหารจัดการโครงการหรือ

บํารุงรักษาโครงการ ประสานกับบริษัท วิทยุการบินแหง

ประเทศไทย จํากัด (บวท.) สํานักงานการบินพลเรือนแหง

ประเทศไทย และภาคสวนอื่นๆ เชน Slot Committee  

สายการบินตางๆ เพ่ือพิจารณาแนวทางการจัดการเพ่ือลด

ผลกระทบดานมลพิษอากาศ (เชน การกําหนดประเภท

อากาศยาน ชวงเวลาและวิธีปฏิบัติการบินที่เหมาะสม) 

- ทร. และ สกพอ./หรือผูบริหารจัดการโครงการหรือ

บํารุงรักษาโครงการ ประสาน บวท. ในการพิจารณาใชงาน

ทางวิ่งใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ ตองไมกระทบถึงปจจัย

ดานความปลอดภัย (Safety) รวมทั้งตองพิจารณาควบคูไป

กับปจจัยดานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เชน ความสามารถรองรับ

เที่ยวบิน (Capacity) ประสิทธิภาพของการบริหาร

การจราจร (Efficiency) และการเขาถึง (Accessibility) 

- กําหนดใหสายการบินที่ใชสนามบินนานาชาติอูตะเภา ปฏิบัติ 

ตามวิธีการบินและการขึ้น-ลง ที่กอใหเกิดมลพิษทางอากาศ

อยูในเกณฑมาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด ทั้งนี้ ตองไม

กระทบตอปจจัยดานความปลอดภัย (Safety) รวมทั้งตอง

พิจารณาควบคูไปกับปจจัยดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน 

ความสามารถรองรับเท่ียวบิน (Capacity) ประสิทธภิาพ 

ของการบริหารการจราจร (Efficiency) และการเขาถึง 

(Accessibility) 

- ประชาสัมพันธขอมูลการดําเนินการของสนามบินนานาชาติ 

อูตะเภา และรับฟงคาํรองและคําแนะนําจากหนวยงาน 

Draft Version
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาต ิ

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อาํเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 4.6-69 สรุปประเด็นคําถาม ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  

คร้ังที่ 3 เวทีที่ 2 วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

ลําดับ คําถาม คําชี้แจง 

ที่เกี่ยวของและสาธารณชนท่ัวไป ไมนอยกวา 3 ชองทาง 

- ทร. และ สกพอ./หรือผูบริหารจัดการโครงการหรือ

บํารุงรักษาโครงการ จัดทําฐานขอมูลเที่ยวบิน อยางนอยใหมี

ความเชื่อมโยงกับการรายงานผลจากสถานีตรวจวัดคุณภาพ

อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป เพ่ือใชเปนขอมูลสนับสนุน

การดําเนินงานตอไปในอนาคต 

23 กระดาษคําถาม 

- ขอทราบวาคนงาน 300 กวาคน พักที่ไหน 

และเสนอใหเนนเรื่องการหามเลี้ยงสตัวในที่

พักคนงานโดยเดด็ขาด 

 

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม** 

ที่พักคนงานกอสราง อยูนอกพื้นท่ีสนามบินนานาชาติอูตะเภา  

แตจะอยูไมหางจากพื้นที่กอสรางกอสรางโครงการมากนัก เพื่อลด

ผลกระทบในเรื่องการเดินทางของคนงานกอสราง โดยโครงการ 

มีมาตรการฯ ดังนี้ 

- ที่พักคนงานกอสรางจะอยูในบริเวณท่ีสงผลกระทบตอชุมชนนอย

ที่สดุ กําหนดขอบเขตพ้ืนที่ใหเปนสัดสวนที่ชัดเจน และควบคุม ดูแล

สภาพแวดลอมของที่พักคนงานใหอยูในสภาพท่ีดี เพื่อลดผลกระทบ

ดานการปะปนของกจิกรรมและปองกันการขยายตัวท่ีไมมีระเบียบ 

- จัดระบบการเขา-ออกพ้ืนท่ีกอสรางภายในสนามบินนานาชาติ 

อูตะเภา อยางเปนลําดับขั้นการเขาถึงตามชั้นของการรักษา 

ความปลอดภัย 

- จัดทําแผนเพื่อรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในระหวางการ

กอสรางโครงการ เชน เสนทางคมนาคมทางเลือก สําหรับ

กิจกรรมการกอสรางท่ีอาจสงผลใหมีการปรับเปลี่ยนเสนทาง

คมนาคมภายในพ้ืนท่ี หรือสรางกิจกรรมการใชประโยชนที่ดินใน

ลักษณะชั่วคราวอื่นๆ ในบริเวณพ้ืนที่กอสรางและพื้นที่โดยรอบ 

- ใหผูรับเหมากอสรางคัดเลือกและสอบประวัติแรงงานท่ีจะเขามา

ทํางานกอสรางโครงการใหถูกตองตามกฎหมาย จัดทําทะเบียน

ประวัติคนงานกอสรางพรอมรูปถายไวท่ีสํานักงานของโครงการ 

เมื่อเกิดปญหาหรือขอรองเรียน สามารถเรียกตรวจสอบไดทันที 

- จัดหาที่พักคนงานกอสรางใหเหมาะสม และเปนสัดสวนที่ชัดเจน 

พรอมท้ังกําหนดมาตรการควบคุมดูแลในพ้ืนที่กอสรางและที่พัก

คนงาน เพื่อไมใหคนงานกอปญหาและสรางความเดือดรอน

รําคาญ เชน หามเลนการพนัน หามเสพยาเสพติด หามสงเสียงดัง

รบกวน เปนตน โดยมีบทลงโทษอยางเครงครัด 

- จัดใหมีเวรยามดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยในบริเวณพ้ืนท่ี

กอสรางหรือบริเวณท่ีพักคนงานตลอดเวลา และใหหัวหนาคนงาน

ทําหนาที่ควบคุมและสอดสองดูแลความประพฤตขิองคนงาน

กอสรางเพื่อชวยบรรเทาความกังวลของประชาชนในเรื่องของความ

ปลอดภัย เชน ปญหาอาชญากรรม ปญหาการลักทรัพย เปนตน 
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาต ิ

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 
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คร้ังที่ 3 เวทีที่ 2 วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

ลําดับ คําถาม คําชี้แจง 

24 กระดาษคําถาม 

- กอนสรางรันเวยเปนพื้นท่ีดินปลูกมัน

สําปะหลัง เม่ือเปนรันเวยแลวฝนตก 

น้ําจะไหลไปทางไหน 

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม** 

โครงการ กําหนดมาตรการดานระบบระบายนํ้าและปองกันน้ําทวม 

ในระยะดําเนินการเมื่อพัฒนาเปนรันเวยแลว โดยออกแบบระบบ

ระบายน้ําเพ่ือระบายนํ้าฝน และมีบอเพื่อหนวงนํ้าใหตกตะกอนกอน

ปลอยลงทะเล ดังน้ี  

- ตรวจสอบและขุดลอกคลองระบายน้ําภายในสนามบินนานาชาติ 

อูตะเภา ใหสามารถระบายน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพอยูเสมอ  

หากพบวามีดินตะกอนหรือวัชพืชที่ทําใหเกิดการตื้นเขินกีดขวาง

การระบายน้ํา ใหทําการขุดลอกใหอยูในสภาพใชงานไดดี โดยให

ดําเนินการตรวจสอบและขุดลอกอยางนอย ปละ 1 ครั้ง กอนฤดูฝน 

- ขุดลอกคลองดินรอบนอกและบอพักน้ําภายในสนามบิน

นานาชาติอูตะเภา โดยใชอุปกรณท่ีเหมาะสมเพื่อรักษาหนาตัด

ของคลองดินรอบนอกและความจุของบอพักน้ําใหสามารถใชงาน

ไดอยางเต็มประสิทธิภาพตามที่ออกแบบไว 

- รักษาระดับน้ําในบอพักน้ําภายในสนามบินนานาชาตอิูตะเภา  

ใหมีระดับต่ํา (-1.30 ถึง -1.40 เมตรจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 

(รทก.) ตามคาการออกแบบ) กอนเขาสูฤดูฝน 

- จัดใหมีระบบสบูน้ําสํารองไวในกรณีระบบสูบน้ําหลักเกิดความ

เสียหาย กรณีระดับคันปองกันน้ําทวมอยูต่ํากวาระดับวิกฤต  

(+2.77 เมตร รทก.) ตองทําการถมเสริมคันปองกันนํ้าทวม  

โดยตองดําเนินการใหถูกตองตามหลักวิศวกรรม และเปนไปตาม

มาตรฐานของกรมทางหลวง 

- ในชวงฤดูฝน หามไมใหมีการขุดลอกคลองดินรอบนอกท่ีอยู

บริเวณดานทิศใตของสนามบินนานาชาติอูตะเภา รวมถึงแนว

คลองที่อยูเหนือสถานีสูบน้ําฝงตะวันตกและฝงตะวันออกขึ้นไป

ดานละ 1 กิโลเมตร เพ่ือปองกันตะกอนดินถูกระบายออกสู

ภายนอกในชวงที่มีการสูบน้ําออกจากพื้นที่สนามบินนานาชาติ 

อูตะเภา ผูรับเหมาที่ดําเนินการขุดลอกคลองจะตองประสานงาน

กับเจาหนาที่ประจําสถานีสูบนํ้า เพ่ือปรับแผนการปฏิบัติงานให

สอดคลองกัน โดยหลีกเลี่ยงไมใหมีการขุดลอกคลองในบริเวณ

ใกลกับสถานีสบูน้ําในชวงเวลาดังกลาว และหามนําดนิที่เกิดจาก

การขุดลอกกองทิ้งไวบริเวณพ้ืนที่ใกลเคยีง โดยใหนําไปถมกลับ

บริเวณริมตลิ่ง เพื่อเสริมความแข็งแรงของโครงสรางคลองระบายนํ้า 

- นําน้ําทิ้งท่ีบําบัดไดมาตรฐานแลวกลับมาใชประโยชนใหมใหมาก

ที่สดุ เชน นําไปใชรดตนไมบริเวณพ้ืนท่ีสีเขียวภายในสนามบิน

นานาชาติอูตะเภา นํากลับมาใชในหองสุขา เปนตน เพ่ือลด

ปริมาณน้ําที่ตองระบายออก 
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ลําดับ คําถาม คําชี้แจง 

ดังน้ันการเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีดังกลาวจึงไมกอใหเกิดผลกระทบ 

ดานการระบายน้ําตอชุมชนและพ้ืนท่ีรอบนอกสนามบินนานาชาติ 

อูตะเภา 

25 กระดาษคําถาม 

- โรงเรียนวัดสระแกวและวัดสระแกวจะมี

วิธีแกไขปญหาอยางไร  

 

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม** 

โครงการมีการกําหนดหลักเกณฑในการชดเชยในเบ้ืองตน ดงัน้ี 

- ดําเนินการสํารวจ จัดทําฐานขอมูลและแผนการชดเชยผูที่ไดรับ

ผลกระทบดานเสียง ซึ่งเกิดจากการพัฒนาโครงการ ใหแลวเสร็จ

กอนเปดใชทางวิ่งที่ 2 

- การชดเชยผูไดรับผลกระทบ ชดเชยสิ่งปลูกสรางท่ีกอสราง 

ถึงวันที่รายงาน EHIA ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ (กก.วล.) 

- NEF ≥ 40 เจรจาซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสรางหรือปรับปรุงอาคาร

เพื่อลดผลกระทบ 

- NEF 30 - 40 สนับสนุนการปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสราง 

เพื่อลดผลกระทบดานเสยีง 

- สนับสนุนในการปองกันเสียงแกสถานที่ ซึ่งตองการความเงียบ

เปนพิเศษ เชน โรงเรียน โรงพยาบาล ศาสนสถาน เปนตน 

สําหรับอาคารที่กอสรางถึงวันที่รายงาน EHIA ฉบับนี้ไดรับ 

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

ดานการมีสวนรวมของประชาชน และการประชาสัมพันธ 

1 รองประธาน หมูที่ 1 ตําบลสํานักทอน 

- ขอใหมีการประชาสัมพันธพ้ืนท่ีกอสราง โดย

การติดตั้งปายและมีชองทางการติดตอในกรณี

ที่ไดรับผลกระทบจากโครงการ 

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม** 

รับทราบขอเสนอแนะ ทั้งนี้ โครงการมีมาตรการฯ  

- จัดใหมีชองทางรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับผลกระทบท่ีเกิดจาก 

การกอสรางโครงการ ณ สํานักงานควบคุมการกอสราง หรือ

บริเวณสนามบินนานาชาติอูตะเภา เพ่ือรับทราบปญหาและ

ผลกระทบตางๆ และเรงดําเนินการแกไข 

- กรณีไดรับเรื่องรองเรียนผลกระทบจากการกอสราง ใหนําขอ

รองเรียนดงักลาวมาพิจารณาหาแนวทางแกไขตามมาตรการ

ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่กําหนดไวโดยเร็ว 

- เปดชองทางรองเรียน เชน เว็บไซตประชาสัมพันธของสนามบิน

นานาชาติอูตะเภา เว็บไซตของ ทร. และ สกพอ./หรือ

ผูดําเนินการกอสราง สื่อออนไลน เปนตน 

ประชาชน หมูบานวินเทจ 1  

- ใหระบุกรอบเวลาการดําเนินงานศูนยรับเรื่อง

รองเรียน ผูรับผิดชอบตามมาตรการ และ

กองทุน 

2 ผูชวยผูใหญบาน หมูที่ 1 ตําบลสํานักทอน 

- เสนอใหสนามบินจัดสถานที่สําหรับคาขาย

ของภายในสนามบินโดยไมเสียคาใชจาย

สําหรับคนในพื้นท่ี 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

- ไดมีการรางมาตรการไวในเลมรายงานเรียบรอยแลว และจะทํา

การเขียนรายละเอียดใหชัดเจนขึ้น วาประชาชนสามารถนําสินคา

มาขายภายในสนามบินไดโดยไมตองเสยีคาใชจาย 
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ลําดับ คําถาม คําชี้แจง 

กระดาษคําถาม 

- เสนอใหจัดพื้นท่ีใหคนในชุมชนท่ีไดรับ

ผลกระทบมีสิทธิเขาไปคาขายสินคาชุมชน 

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม** 

โครงการมีมาตรการฯ ให กองทัพเรือ EEC และ/หรือผูบริหาร

จัดการโครงการ พิจารณาใหการชดเชยในรูปแบบอื่นๆ เชน  

การสรางสวนสาธารณะ การรณรงคการปลูกตนไมในวัด โรงเรียน  

และสถานพยาบาล การจัดตลาดนัดแรงงาน การสนับสนุนพ้ืนที่วาง

จําหนายสินคาวิสาหกิจชุมชนในพ้ืนที่สนามบินนานาชาติอูตะเภา ฯลฯ 

3 ประธานกลุมประมงเรือเล็กพื้นบาน บานพลา 

- เสนอใหสงผลสรุปการจัดเวทีรับฟง 

ความคดิเห็น ครั้งท่ี 3 ใหผูมีสวนเกี่ยวของดวย 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

โครงการมีการเผยแพรผลการรรับรับฟงความคิดเห็นฯ รวมถึง

เอกสารตางๆ ของโครงตั้งแตเริ่มตนศกึษา มีการเผยแพรในเว็บไซต

ของโครงการ http://www.ehia-utprw2.com. ซึ่งประชาชน

สามารถดาวนโหลดได นอกจากนี้ ในแตละกิจกรรมของโครงการ 

จะมีการแสดงเอกสารและรายงานไวที่สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ศาลากลาง

จังหวัด ที่วาการอําเภอ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ที่ทําการ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น กํานัน ผูใหญบาน สถานบริการสุขภาพ

ของรัฐในพ้ืนท่ี ซ่ึงเปนท่ีตั้งของโครงการและหนวยงานอื่นๆ  

ที่เกี่ยวของ จํานวน 47 หนวยงาน 

ดานอื่น ๆ 

1 ประชาชน หมูบานวินเทจ 1  

- เสนอใหพิจารณาแนวทางการชดเชย

ผลกระทบจากเสนเสียงเชนเดียวกับสนามบิน

สุวรรณภูมิท่ีผานมา 

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม** 

ในการศกึษาโครงการสนามบินนานาชาติอูตะเภา ที่ปรึกษาไดนํา

บทเรียนจากการพัฒนาทาอากาศยานสวุรรณภูมิ และทาอากาศยาน

ดอนเมืองมาพิจารณารวมดวยเพ่ือปองกันปญหา และเพ่ือให

การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพมีประเด็นการศกึษา

ครบถวน และสามารถกําหนดมาตรการไดอยางครอบคลมุ 

2 กระดาษคําถาม 

- การจัดการสนามบินภายใตกองทัพเรือจะ

มั่นใจไดอยางไรวาจะมีการพัฒนาไปสู

มาตรฐานสากล เทียบเทาการบริการของ

ภาคเอกชน 

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม** 

การพัฒนาสนามบินนานาชาติอูตะเภา และเมืองการบินภาค

ตะวันออก ถือเปนหนึ่งในโครงสรางพ้ืนฐานที่สําคัญของเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก หรือ สกพอ.  ภายใตแผนยุทธศาสตรไทย

แลนด 4.0 มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือยกระดับสนามบินนานาชาติ 

อูตะเภาเปน “สนามบินนานาชาติเชิงพาณิชยหลักแหงที่ 3”  

เพื่อพัฒนาไปสูประตูเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เชื่อมตอ

สนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิดวยรถไฟความเร็วสงู และเปน

การรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน ในการพัฒนาสนามบิน

นานาชาติอูตะเภาใหมีศกัยภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 

และทําใหประเทศไทยเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืนตอไปในอนาคต 
 

หมายเหตุ : * คําชี้แจงโดยใชเกณฑมาตรฐานตามมาตรการการจัดการปญหามลพิษทางเสียงจากสนามบินสาธารณะ จัดทําโดย กรมควบคุม
มลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และคณะทํางานจัดการปญหามลพิษทางอากาศและเสยีงจากสนามบิน ฉบับ
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติในการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 รวมไปถึง
การแกไขคําชี้แจงในประเด็นอื่นๆ ที่ตางจากรายงานสรุปการประชุมฯ เรียบรอยแลว และโครงการไดนํารายละเอียดที่แกไขแลว
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เผยแพรใหประชาชนไดรับทราบผานชองทางการเผยแพรรายงานสรุปการรับฟงความคิดเห็นของโครงการ โดยมีการเผยแพรรวม 
3 ชองทาง ดังนี้ 
- นําสงรายงานสรุปฯ ถึง สผ. และกลุมผูมีสวนไดเสีย 
- ปดประกาศหรือจัดวางรายงานสรุปฯ ยังหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของ สถานพยาบาล องคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูนํา

ชุมชนในเขตพื้นที่ศกึษาของโครงการ รวม 47 แหง ดังตอไปนี้ 
 หนวยงานตางๆ จํานวน 17 แหง  ไดแก ศาลากลางจังหวัดระยอง สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด

ระยอง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดระยอง ที่วาการอําเภอเมืองระยอง สํานกังาน
สาธารณสุขอําเภอเมืองระยอง ที่วาการอําเภอบานฉาง สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานฉาง ศาลากลางจังหวัดชลบุรี 
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 13 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดชลบุรี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ชลบุรี สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดชลบุรี ที่วาการอําเภอบางละมุง สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบางละมุง ที่วาการ
อําเภอสัตหีบ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสัตหีบ  

 สถานพยาบาลใกลเคียงพื้นที่ศึกษา จํานวน 16 แหง ไดแก โรงพยาบาลบานฉาง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสํานักทอน  
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานเขาครอก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานคลองบางไผ โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลบานชากหมาก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานสระแกว โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลยายรา 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลพลา โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลพยูน ศูนยบริการสาธารณสุข ชุมชนอีสเทอรน-
หนองมวง โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ โรงพยาบาลสัตหีบ (กม.10) โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลบานโคงวันเพ็ญ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชนตําบลบานชองแสมสาร โรงพยาบาลสมเด็จ
พระสังฆราชญาณสังวรเพ่ือผูสงูอายุ จังหวัดชลบุรี 

 องคกรปกครองสวนทองถิน่ และผูนําชุมชนในพื้นที่ศึกษา จํานวน 14 แหง ไดแก สํานักงานเทศบาลตําบลพลา สํานักงาน
เทศบาลตําบลสํานักทอน องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอน สํานักงานเทศบาลตําบลบานฉาง สํานักงานเทศบาลเมือง
บานฉาง สํานักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด ที่ทําการกํานันตําบลสํานักทอน สํานักงานเทศบาลตําบลหวยใหญ สํานักงาน
เทศบาลตําบลเกล็ดแกว องคการบริหารสวนตําบลพลูตาหลวง สํานักงานเทศบาลเมืองสัตหีบ องคการบริหารสวนตําบล
แสมสาร สํานักงานเทศบาลตําบลเขตรอุดมศักดิ์ สํานักงานเทศบาลตําบลเขาชีจรรย 

- เว็บไซต สามารถดาวนโหลดเอกสารเผยแพรของโครงการ ไดผานทางเว็บไซต www. ehia-utprw2.com พรอมทั้งแสดง
รายละเอียดของชองทางในการเปดเผยเอกสารโครงการในเว็บไซตดังกลาวขางตน เชนกัน  

** คําชีแ้จงเพ่ิมเติมภายหลังการประชุม คือคําชี้แจงท่ีเจาของโครงการและบริษทัที่ปรึกษาไมไดชี้แจงในหองประชุมในทันท ีแตได
เพิ่มเติมคาํชี้แจงขอมูลและรายละเอียดภายหลังการประชุม เพือ่นําใสในรายงานสรปุผลการประชุม และนาํไปเผยแพรผาน
ชองทางตางๆ ของโครงการตอไป 
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บรรยากาศการลงทะเบียน บรรยากาศการชมบอรดนิทรรศการ 

  

บรรยากาศการเปดเวทีรับฟงความคิดเห็น 
บรรยากาศการประชุมและการนําเสนอ 

โดยบริษัทที่ปรึกษา 

  

การซักถามและเสนอแนะโดยผูเขารวมการประชุม บรรยากาศโดยรวมของเวทีรับฟงความคิดเห็น 

  
ตอบขอซักถามโดยผูแทนเจาของโครงการ  

และบริษัทที่ปรึกษา 
กลาวปดเวทีรบัฟงความคิดเห็น 

รูปที่ 4.6-41 บรรยากาศการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 เวทีที่ 2 ณ หองแกรนดบอลรูม 1-3 

โรงแรมภรูิมาศ บีช แอนด สปา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
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ความคิดเห็นจากแบบประเมินผลของเวทีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 

เวทีที่ 2 ณ หองแกรนดบอลรูม 1-3 โรงแรมภูริมาศ บีช แอนด สปา อําเภอบานฉาง  

จังหวัดระยอง 

ภายหลังการรับฟงความคิดเห็นไดใหผูเขารวมเวทีตอบแบบประเมินผลหลังการรับฟงความคิดเห็น 

ของประชาชน ครั้งที่ 3 โดยมีผูตอบแบบประเมินจํานวนทั้งสิ้น 258 คน จากผูเขารวมประชุมจํานวน 336 คน (ไมรวม

ผูแทนเจาของโครงการ และกลุมบริษัทที่ปรึกษา) คิดเปนรอยละ 76.8 ของผูเขารวมประชุม และสามารถสรุปผลการ

วิเคราะหขอมูลไดดังนี้ 

 สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล 

ในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 ผูตอบแบบประเมินเปนผูนําชุมชน หมูบาน 

หรือกลุมองคกรตางๆ ในพื้นที่ศึกษาจํานวน 102 (รอยละ 39.5) ผูแทนจากหนวยงานราชการ/ รัฐวิสาหกิจ/ องคกร

ปกครองสวนทองถิ่นจํานวน 65 (รอยละ 25.2) และ ประชาชนที่พักอาศัยอยูในพื้นที่ศึกษาโครงการจํานวน 37  

(รอยละ 14.3) ตามลําดับ โดยผูตอบแบบประเมินสวนใหญเปนประธานชุมชน/กรรมการชุมชน/ผูจัดการหมูบาน/

ประธานหมูบาน/กรรมการนิติบุคคล/กรรมการหมูบานจํานวน 65 (รอยละ 63.7) กํานัน/ สารวัตรกํานัน/ ผูใหญบาน/ 

ประธานหมูบาน/กรรมการนิติบุคคล/กรรมการหมูบานจํานวน 22 ราย (รอยละ 21.6) และผูนํากลุม/องคกร/ชมรม/

สมาคม/สถาบัน จํานวน 15 ราย (รอยละ 14.7) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.6-70 และรูปที่ 4.6-42 

ตารางที่ 4.6-70 จํานวนรอยละของผูตอบแบบประเมินโดยจําแนกตามประเภทของการประชุมรับฟงความคิดเห็น 

ของประชาชน คร้ังที่ 3 เวทีที่ 2 วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

ลําดับที ่ กลุมผูมีสวนไดเสีย 
ผูตอบแบบประเมิน 

จํานวน รอยละ 

1. ผูไดรับผลกระทบ   

1.1 ผูนําชุมชน หมูบาน ในพ้ืนท่ีศึกษาโครงการ 87 33.7 

1.2 ผูนํากลุมองคกรตางๆ ในพ้ืนท่ีศึกษาโครงการ 15 5.8 

1.3 ประชาชนท่ีพักอาศัยอยูในพ้ืนที่ศึกษาโครงการ 49 19.0 

1.4 พ้ืนที่ออนไหว (ศาสนสถาน/สถานพยาบาล/สถานศึกษา) ในพ้ืนท่ีศึกษาโครงการ 35 13.6 

2. ผูท่ีรับผิดชอบจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม   

2.1 เจาของโครงการ - - 

2.2 ผูจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย - - 

3. ผูท่ีทําหนาที่พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม - - 

4. หนวยงานราชการในระดับตางๆ 65 25.2 

5. องคกรเอกชนดานการคุมครองสิ่งแวดลอม องคกรพัฒนาเอกชน สถาบันการศกึษา  

และนักวิชาการอิสระ 
5 1.9 

6. สื่อมวลชน 2 0.8 

7. ประชาชนท่ัวไป (ประชาชนท่ีพักอาศัยอยูนอกพื้นท่ีศึกษาโครงการ) - - 

รวม 258 100.0 
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รูปที่ 4.6-42 จํานวนผูตอบแบบประเมินจําแนกตามประเภทของผูเขารวมการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

ครั้งที่ 3 เวทีที่ 2 วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
 

 สวนที่ 2 ความคิดเห็นตอรางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ

ของโครงการ 

ความคิดเห็นตอรางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาะของโครงการ  

มีผูตอบแบบประเมินระบุวาภาพรวมของรางมาตรการฯ มีความเหมาะสมเพียงพอจํานวน 234 ราย (รอยละ 90.7) สําหรับ 

ผูที่ระบุวายังไมมีความเหมาะสมจํานวน 23 ราย (รอยละ 8.9) รายละเอียดดังตารางที่ 4.6-71 ตารางที่ 4.6-72 และ 

รูปที่ 4.6-43  

ตารางที่ 4.6-71 ความคิดเห็นตอรางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและสุขภาพของโครงการ 

การประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 เวทีที่ 2 วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

รางมาตรการฯ ปองกัน 
เหมาะสม ไมเหมาะสม ไมแสดงความคิดเห็น 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ภาพรวมของรางมาตรการฯ 234 90.7 23 8.9 1 0.4 

รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบนสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง) 

1) เสียง 229 88.8 26 10.1 3 1.2 

2) คุณภาพอากาศ 229 88.8 25 9.7 4 1.6 

3) การจัดการของเสีย 236 91.5 20 7.8 2 0.8 

4) การคมนาคมขนสง 234 90.7 20 7.8 4 1.6 

5) เศรษฐกิจ-สงัคม 235 91.1 21 8.1 2 0.8 

6) สุขภาพและการสาธารณสุข 232 89.9 25 9.7 1 0.4 

7) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 238 92.2 17 6.6 3 1.2 

ผูแทนจากหนวยงานราชการ/ รัฐวิสาหกิจ/ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน… 

 ผูแทนจากพ้ืนท่ีออนไหว

รอยละ 13.6 (35 ราย)

ผูนําชุมชน หมูบาน หรือกลุม

องคกรตางๆ ในพ้ืนท่ีศึกษา… 

ประชาชนที่พักอาศัยอยูใน

พ้ืนท่ีศึกษาโครงการ… 

ประชาชนที่พักอาศัยอยูนอก

พ้ืนท่ีศึกษาโครงการ… 

อื่นๆ (สื่อมวลชน/หนวยงานเอกชน/

สถานศึกษา) … 

Draft Version
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาต ิ

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อาํเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 4.6-71 ความคิดเห็นตอรางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและสุขภาพของโครงการ 

การประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 เวทีที่ 2 วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

รางมาตรการฯ ปองกัน 
เหมาะสม ไมเหมาะสม ไมแสดงความคิดเห็น 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบนสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) 

1) เสียง 214 82.9 41 15.9 3 1.2 

2) คุณภาพอากาศ 226 87.6 27 10.5 5 1.9 

3) การจัดการขอเสีย 237 91.9 17 6.6 4 1.6 

4) การคมนาคมขนสง 233 90.3 20 7.8 5 1.9 

5) เศรษฐกิจ-สังคม 229 88.8 25 9.7 4 1.6 

6) สุขภาพและการสาธารณสุข 236 91.5 18 7.0 4 1.6 

7) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 240 93.0 14 5.4 4 1.6 
 

ตารางที่ 4.6-72 ขอคิดเห็น และมาตรการเพิ่มเติม ตอรางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและ

สุขภาพของโครงการ การประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 เวทีที่ 2 วันที่ 6 

สิงหาคม พ.ศ. 2563 

รางมาตรการฯ ขอคิดเห็น และมาตรการเพิ่มเติม  

ระยะกอสราง 

1) เสียง - ควรกอสรางเวลากลางวัน 

- การทํางานตองไมมีเสียงดังรบกวนคนในชุมชน 

2) คุณภาพอากาศ - ควรเพ่ิมจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศใหมากขึ้น 

- ตรวจวัดคณุภาพอากาศฝุนละออง เสียงพรอมกับนําเสนอผลใหประชาชนทราบ 

- ควรจํากัดเท่ียววิ่งของรถ เพ่ือลดผลกระทบดานฝุน 

- ควรมีการเก็บภาษีรถท่ีเขามาทํางานกอสราง ปลอยมลพิษ ใหกับเทศบาลทุกพื้นที่ 

- ตองการรายละเอียดของบทลงโทษ หากไมเปนไปตามท่ีกําหนด 

- ควรลอมรั้วรอบพื้นท่ีกอสรางหรือผาใบเพื่อปองกันฝุนละอองจากการกอสรางออกสูชุมชน 

3) การจัดการของเสีย - ควรจัดใหมีระบบการกําจัดขยะมูลฝอย และการติดตาม ตรวจสอบ การขนสงของเสียไปกําจัดใหถูกตอง

ตามกฎหมาย 

- ควรมีมาตรการใหมีหนวยงานตรวจสอบคุณภาพของเสียท่ีปลอยสูสาธารณะ 

4) การคมนาคมขนสง - กําหนดจํานวนยานพาหนะท่ีใชในการขนสงและลําเลียงวสัดุ ควรลดความเร็ว และควรหลีกเลี่ยงในเวลา

เรงดวน เพ่ือลดปญหาการจราจรติดขัด 

5) เศรษฐกิจ-สังคม - เพิ่มจุดจอดพักรถ และจุดขายของสําหรับชาวบานท่ีปลอดภัย บริเวณรอบสนามบิน สรางรายไดระยะยาว 

ชาวบานขายของใหคนท่ีมาทํางานกอสรางใกลแคมปงาน 

- มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง) ตั้งแตประเดน็ 1-7 นั้น ตามความเห็น

คอนขางครอบคลุม และเปนหวงในการปฏิบัติจะมีการติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่องจริงใจตอ

บุคลากรท่ีไดรับผลกระทบแคไหน 

- สนับสนุนคนในพื้นท่ี เรื่องงาน อาชีพ รายไดเสริมของชุมชน 

- ถามีผลกระทบจะใหรองเรียนกับผูใด ไดรับการชดเชยอยางไร 

- กําหนดราคารับซื้อใหเหมาะสมกับราคาซื้อขายจริง ไมใชใชราคาประเมินของกรมท่ีดินซึ่งคอนขางต่ํามาก 

Draft Version
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาต ิ

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อาํเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 4-352 
 

ตารางที่ 4.6-72 ขอคิดเห็น และมาตรการเพิ่มเติม ตอรางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและ

สุขภาพของโครงการ การประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 เวทีที่ 2 วันที่ 6 

สิงหาคม พ.ศ. 2563 

รางมาตรการฯ ขอคิดเห็น และมาตรการเพิ่มเติม  

6) สุขภาพและการ

สาธารณสุข 

- มาตรการดานระบบสุขาภิบาล เพ่ือปองกันควบคุมโรคติดตอหลาย ๆ โรค เชน ไขเลือดออก ไขชิคุนกุนยา 

- จัดตั้งกองทุนหรือหนวยงานประกันสุขภาพใหกับประชาชนในพื้นที่เสี่ยง และใหการดูแลตรวจในชวงเวลา 

ที่ชัดเจน และเพ่ิมสวัสดกิารสุขภาพมากขึ้น 

- จัดสรางสถานพยาบาลชั่วคราวในการรักษาพยาบาลคนงาน และผูประสบอุบัติเหตุในพ้ืนท่ี กอนนําสง

สถานพยาบาลหลัก 

- จัดใหมีการตรวจสุขภาพคนงาน โดยเฉพาะเรื่องโควิด-19 กอนเขามาในพ้ืนที่ อ.บานฉาง รวมถึงตรวจ

สุขภาพกอนเขางาน 

- ควรจัดทําทะเบียนคนงานเพ่ือรวบรวมวิเคราะหปญหาสาธารณสุข, กรณีมีแคมปคนงานควรมีการจัดทํา

ประวัติผูอยูอาศัยรวมบานดวย เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานทางสาธารสุข 

- มีแรงงานแฝงเขาทํางาน จะปองกันเรื่องโรคติดตออยางไร 

7) อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

- อบรมคนงาน ตรวจสุขอนามัยและปองกันโรค ความประพฤติ การกอเหตุรําคาญ สิ่งเสพติด ทุก 1 เดือน 

- แผนฉุกเฉินเปนอยางไร 

- ถาไมทําตามมาตรการที่กําหนด จะตองมบีทลงโทษอยางไร 

นอกจากแกไขปญหาใหผูรับเหมากอสรางแลว ใหแกไขปญหาใหชาวบานที่อาศัยอยูจริงดวย 

- อบรม/ซอมแผนฉุกเฉินใหกับเจาหนาที่ที่เก่ียวของและประชาชนโดยรอบ 

ระยะดําเนินการ 

1) เสียง - จัดทํากองทุนฯ และเยียวยากอนใหแลวเสร็จกอนดําเนินการกอสราง 

- ไมมั่นใจในการควบคมุเสยีงรบกวน 

- ผูไดรับผลกระทบในพ้ืนท่ียังไดรับความเดือดรอนในเขตแนวเสียงเดิม 

2) คุณภาพอากาศ - ใหลดการใชเครื่องบินเกา เน่ืองจากมีปญหาดานอากาศเปนพิษจากน้ํามันไอระเหย  

- ติดตามคณุภาพอากาศในเสนทางวิ่งในเขต NEF ≥ 40  และ NEF 30 - 40 อยางถาวร 

- มลพิษท่ีเกิดจากการขึ้นลงจะมีการจัดการอยางไร 

- ไมเห็นระบุบทลงโทษหากเกิดการไมปฏิบัติตามขอกําหนดวิธกีารบิน 

- มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศหรือไม ความถี่ในการตรวจวัดตอป 

- กําหนดมาตรการ หรือเครื่องมือลดมลพิษทางอากาศ (เครื่องฟอกอากาศ) 

3) การจัดการขอเสยี - ยังไมมั่นใจในระบบการคดัแยก กําจัดขยะ บําบัดนํ้าเสีย 

- สงเสริมใหใชวัสดุจากธรรมชาติ ที่สามารถยอยสลายได และดีตอสิ่งแวดลอม เชน แกวนํ้า ขวดน้ํา ภาชนะ

ตางๆ เปนตน 

- การมีคนมาอยูในพ้ืนที่มาก ๆ ปญหาตามมา คือ ขยะ จะจัดการอยางไร การใชระบบนํ้าประปาถาไมพอใช 

ทําอยางไร เรื่องการใชน้ําประปาของชุมชนก็มีปญหา 

4) การคมนาคมขนสง - เลี่ยงระยะเวลาทํางาน ผูรับเหมาเขาออกไมใหพรอมกับประชาชน และจุดทางเขาออกท่ีทํางาน 

- ไมไดกลาวถึงมาตรการแกไขในอนาคตระยะยาวท่ีมีปญหาการจราจรท่ีหนาแนน ติดขัด และโครงราง

เพิ่มเตมิยังไมชัดเจน 

- การจัดการอุบัติเหตุระหวางการขนสงระหวางการกอสราง 

- ควรเปดชองทางการเดินทางเขาออกสนามบินนานาชาติอูตะเภา ในชวงดําเนินการกอสราง เพื่อไมให 

เกิดผลกระทบตอวิถีชีวิตประชาชนชวง กม.10 

- ทุกวันนี้สนามบินยังไมเปดใชทางวิ่ง 2 รถยังติดมากชวงเวลา 7.00-9.00 น. และ 17.00-19.00 น.  

Draft Version
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาต ิ

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อาํเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 4.6-72 ขอคิดเห็น และมาตรการเพิ่มเติม ตอรางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและ

สุขภาพของโครงการ การประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 เวทีที่ 2 วันที่ 6 

สิงหาคม พ.ศ. 2563 

รางมาตรการฯ ขอคิดเห็น และมาตรการเพิ่มเติม  

5) เศรษฐกิจ-สังคม - ขอใหคํานึงถึงพนักงานการบินไทย (500 คน) ที่ศูนยซอมฯ เดิม ท่ีจะตองโดนทุบ ทําใหพนักงานที่เปน 

Local Staff ไมมีงานทํา ตองยายถิ่นฐาน ควรมีคาชดเชยเยียวยาจากผลกระทบโครงการ 

- ใหคนในพื้นท่ีขายของในสนามบิน หรือทําธุรกิจในสนามบินได 

- รูปแบบผลประโยชน การไดประโยชนของประชาชน, กําหนดวันแลวเสร็จการจัดตั้งกองทุน 

- ควรตั้งกองทุนประมงแยกออกจากกองทุนชุมชน จะสะดวกในการบริหารกองทุน 

- เพิ่มการจางบุคลากรใหกับหนวยงานในพ้ืนที่ เชน แพทย พยาบาล ฯลฯ 

6) สุขภาพและ 

การสาธารณสุข 

- ขอใหทบทวนตามที่ผูไดรับผลกระทบแจงในท่ีประชุม 

- คนในชุมชนตองมีสขุภาพท่ีดี 

- สถานพยาบาลเพียงพอหรือไม อยางไร 

- เสนอใหมีกิจกรรมใหความรูเรื่องสุขภาพอยางตอเนื่อง 

- ใหลงรายละเอียดของรูปแบบการเฝาระวังสุขภาพของกลุมเสี่ยง เพื่อใหสอดคลองกับผลกระทบที่เกิดขึ้น 

และถูกตองตามหลักการ 

- ขอใหสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการเฝาระวังสุขภาพ งบประมาณสนับสนุนการดําเนินงาน อสม. 

ที่ตองทํางานสาธารณสุขเพิ่มขึ้นจากการดําเนินโครงการ 

- เพิ่มแผนปองกันเรื่อง โรคติดตอ และควรมีกองทุนปองกันโรคติดตอ 

- คนที่อาศัยในพ้ืนท่ีเสนเสียง เชน ประมง ควรไดรับการสนับสนุนและดูแลสุขภาพ 

7) อาชีวอนามัย 

และความปลอดภัย 

- ควรมีแผน/มาตรการในการรับมือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

8) อื่นๆ - ควรทํางานใหสม่ําเสมอ มีแผนการทํางานที่ชัดเจนเครงครัด 

- ขอใหปฏิบัติไดจริงตามที่สัญญาไว 

- ควรวางแผนแกปญหาเบื้องตนไวกอน  
 

 

รูปที่ 4.6-43 จํานวนความคิดเห็นตอรางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 

ของโครงการ เวทีที่ 2 วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563  
 

 

  

เหมาะสม 

รอยละ 90.7 (234 ราย)

ไมเหมาะสม

รอยละ 8.9 (23 ราย)
ไมแสดงความคิดเห็น 

รอยละ 0.4 (1 ราย)
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 สวนที่ 3 ความพึงพอใจตอการประชุม 

ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจในประเด็นตางๆ อยูในระดับปานกลางถึงมาก โดยพบวา

ประเด็นที่ผูเขารวมประชุมตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจในระดับมาก คือ ประเด็นดานความสามารถของวิทยากร 

ในการอธิบายใหผูเขารวมประชุมฯ เขาใจในภาพรวมของโครงการจํานวน 139 ราย (รอยละ 53.9) รองลงมา คือ  

ความเหมาะสมของสื่อและเอกสารประกอบการจัดประชุม จํานวน 135 (รอยละ 52.3) และ ความเหมาะสมของสถานที่

และความสะดวกของการเดินทางเขารวมประชุม จํานวน 130 (รอยละ 50.4) ตามลําดับ รายละเอียดแสดงดัง 

ตารางที่ 4.6-73  

ตารางที่ 4.6-73 ความพึงพอใจตอการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นของโครงการ การประชุมรับฟงความคิดเห็น

ของประชาชน คร้ังที่ 3 เวทีที่ 2 วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

รายการ 
มาก ปานกลาง นอย 

ไมแสดงความ

คิดเห็น 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

(1) ความสามารถของวิทยากรในการ

อธิบายใหผูเขารวมเวทีฯ เขาใจใน

ภาพรวมของโครงการ 

139 53.9 101 39.1 7 2.7 11 4.3 

(2) ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระ 

รูปแบบ และวิธีการนําเสนอ  

112 43.4 119 46.1 11 4.3 16 6.2 

(3) ความเหมาะสมของระยะเวลาที่

นําเสนอขอมูลรายละเอียดโครงการและ

ผลการศกึษา 

100 38.8 117 45.3 21 8.1 20 7.8 

(4) ความเหมาะสมของสถานท่ีและความ

สะดวกของการเดินทางเขารวมเวทีฯ 

130 50.4 97 37.6 12 4.7 19 7.4 

(5) ความเหมาะสมของสื่อและเอกสาร

ประกอบการจัดประชุม 

135 52.3 98 38.0 11 4.3 14 5.4 

(6) ความเหมาะสมของโอกาสและ

ระยะเวลาในการแสดงความคิดเห็น 

107 41.5 109 42.2 28 10.9 14 5.4 

(7) ความเขาใจในโครงการ ภายหลัง  

การเขารวมประชุม 

110 42.6 118 45.7 15 5.8 15 5.8 

(8) ภาพรวมของการจัดประชุม ในวันนี้ 122 47.3 117 45.3 8 3.1 11 4.3 

สรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากแบบประเมินหลังการประชุมของผูเขารวมประชุม ไดดังนี้ 
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ดานความเหมาะสมของเน้ือหาสาระ รูปแบบ และวิธีการ

นําเสนอ  

- ควรมีคําชี้แจงที่ชัดเจนเรื่องการชดเชยตาง ๆ เพ่ือที่จะไดเตรียมการ

ในอนาคต 

- การนําเสนอเปนศัพทดานเทคนิคคอนขางเขาใจยาก 

ดานความเหมาะสมของสถานที่และความสะดวกของการเดิน

ทางเขารวมเวทีฯ 
- ควรจัดใหมีรถบริการรับสงในการเขารวมประชุมแสดงความคิดเห็น

ของประชาชน  

- ผูจัดเชิญผูเขารวมประชุมเปนจํานวนมาก แตหองประชุมไมสามารถ

รองรับไดเพียงพอจนตองมีการถายทอดไปอีกหอง  

- สถานที่จัดงานมีขนาดเล็ก สถานท่ีจอดยานพาหนะมีจํากัด 

ดานความเหมาะสมของโอกาสและระยะเวลาในการแสดง

ความคดิเห็น 

- พิธีกรควรกําหนดเวลาผูซกัถาม เพราะบางคนใชเวลามาก ซึ่งบาง

เรื่องมีในเอกสาร  

- ควรมีชวงเวลาซักถาม เสนอขอแนะนําและแจงคาํชี้แจงใหมากขึ้น 

ดานความเขาใจในโครงการ ภายหลัง การเขารวมประชุม - การประชุมในครั้งน้ีทําใหมีความเขาใจมากขึ้น 

ดานการประชาสัมพันธ - ควรจะมีการประชาสัมพันธการจัดรับฟงความคดิเห็นของประชาชน

ใหทั่วถึง เนื่องจากประชาชนในพ้ืนที่ไมไดรับขาวสารการประชุม 

- เสนอประชาสัมพันใหชาวบานที่อยูบริเวณใกลเคียงสนามบินได

รับทราบทุกครัวเรือน เนื่องจากมีการประชาสัมพันธผานผูนํา 

ประธานชุมชน กํานันและผูใหญบาน 

- ควรแจกเอกสารกอนลวงหนา เพ่ือจะไดทําการศกึษาขอมูลกอนเขา

รวมประชุม 

ภาพรวมของการจัดประชุม - เสนอใหแจกอาหารวางเปนชุด ตั้งแตจุดลงทะเบียน และควรมีโตะ

สําหรับเขียนกรอกแบบสอบถาม 

 สวนที่ 4 การใหขอมูลขาวสารและการประชาสัมพันธโครงการการรับทราบขอมูลเกี่ยวกับ

การศึกษาของโครงการกอนหนาการประชุม 

ผูตอบแบบประเมิน เคยรับทราบขอมูลเกี่ยวกับโครงการกอนการประชุมรับฟงความคิดเห็น

ของประชาชนจํานวน 221 ราย (รอยละ 85.7) โดยรับทราบจากการแจงของผูนําชุมชนทองถ่ิน เชน กํานัน สารวัตร

กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน ประธานชุมชน กรรมการชุมชน ประธานหมูบาน กรรมการหมูบาน และนิติบุคคล

จํานวน 87 ราย (รอยละ 21.4) รองลงมา คือ การแจงจากหนวยงานราชการ/ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 

68 ราย (รอยละ 16.7) และการประชุมรับฟงความคิดเห็นที่ผานมา จํานวน 63 ราย (รอยละ 15.5) สวนผูที่ไมเคย

รับทราบขอมูลเก่ียวกับโครงการมากอนมีจํานวน 27 ราย (รอยละ 10.5) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.6-74 และ

รูปที่ 4.6-44  

ตารางที่ 4.6-74 การรับทราบขอมูลเกี่ยวกับโครงการกอนการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 

เวทีที่ 2 วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

การรับทราบขอมูลโครงการ ฯ จํานวน รอยละ 

เคย ทราบขอมูลเกี่ยวกับโครงการ กอนที่จะมีการจัดประชุม 221 85.7 

ไมเคย ทราบขอมูลเก่ียวกับโครงการ กอนที่จะมีการจัดประชุม 27 10.5 

ไมแสดงความคิดเห็น 10 3.9 

รวม 258 100 
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ตารางที่ 4.6-74 การรับทราบขอมูลเกี่ยวกับโครงการกอนการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 

เวทีที่ 2 วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

การรับทราบขอมูลโครงการ ฯ จํานวน รอยละ 

ชองทางการรับขอมูล  

1. การแจงจากผูนําชุมชนทองถิ่น เชน กํานัน สารวัตรกํานัน ผูใหญบานผูชวยผูใหญบาน ประธาน

ชุมชน กรรมการชุมชน ประธานหมูบาน กรรมการหมูบาน และนิติบุคคล 

87 21.4 

2. การแจงจากหนวยงานราชการ/ องคกรปกครองสวนทองถิ่น 68 16.7 

3. เจาหนาที่ของโครงการ 45 11.1 

4. การประชุมรับฟงความคดิเห็นของประชาชนครั้งที่ผานมา 63 15.5 

5. ปายประชาสัมพันธ/โปสเตอรประชาสัมพันธ 52 12.8 

6. รถกระจายเสียงประสัมพันธ 23 5.7 

7. หนังสือพิมพ/วิทยุทองถ่ิน 26 6.4 

8. เพื่อนบาน/คนรูจัก    30 7.4 

9. อื่น ๆ 13 3.2 

รวม 407 100.0 
 

 
รูปที่ 4.6-44 จํานวนผูรับทราบขอมูลเกี่ยวกับโครงการกอนการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  

คร้ังที่ 3 เวทีที่ 2 วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

ชองทาง/วิธีการรับขอมูลขาวสารของโครงการ ที่สะดวกที่สดุ 

ผูตอบแบบประเมินมีความเห็นตอชองทาง/วิธีการในการรับขอมูลขาวสารที่สะดวกมากที่สุด 

คือ การสงเอกสารเผยแพรใหถึงบานจํานวน 63 ราย (รอยละ 24.4) รอลงมา คือ ชองทางการรับขอมูลขาวสารผาน

อินเตอรเน็ต/เว็บไซต จํานวน 54 ราย (รอยละ 20.9) และ แผนพับ/โปสเตอร/ปายประชาสัมพันธจํานวน 41 ราย  

(รอยละ 15.9) ตามลําดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.6-75  

  

ไมเคยทราบขอมูล

รอยละ 10.5 (27 ราย)

เคยทราบขอมูล

รอยละ 85.7 (221 ราย)

ไมแสดงความคิดเห็น

รอยละ 3.9 (10 ราย)

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 4-357 
 

ตารางที่ 4.6-75 รูปแบบหรือวิธีการที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลและผลการศึกษาของโครงการ 

ของการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 เวทีที่ 2 วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

ชองทางการรับขอมูลขาวสาร  จํานวน รอยละ 

1. การจัดประชุมกลุมยอยชี้แจงในพ้ืนท่ี 37 14.3 

2. การสงเอกสารเผยแพรใหถึงบาน 63 24.4 

3. อินเตอรเน็ต/เวบ็ไซต 54 20.9 

4. จัดเจาหนาที่โครงการเขาไปชี้แจงในพ้ืนท่ี 5 1.9 

5. แจงผานผูนําชุมชน/ประธานชุมชน/กํานัน/ผูใหญบาน 11 4.3 

6. แผนพับ/โปสเตอร/ปายประชาสัมพันธ 41 15.9 

7. ออกอากาศทางวิทยุ/โทรทัศน/เคเบิลทองถิ่น 12 4.7 

8. สื่อสิ่งพิมพ/หนังสือพิมพ/วารสาร 6 2.3 

9. รถกระจายเสียงประชาสัมพันธ 4 1.6 

10. อื่นๆ 8 3.1 

ไมแสดงความคิดเห็น 17 6.6 

รวม 258 100 

 สวนที่ 5 ความคิดเห็น ขอคดิเห็น และขอเสนอแนะที่มีตอโครงการ 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอการศึกษาและการพัฒนาโครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที่ 2 

สนามบินนานาชาติอูตะเภา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.6-76 

ตารางที่ 4.6-76 สรุปความคิดเห็น และขอเสนอแนะที่มีตอโครงการ ของการประชุมรับฟงความคิดเห็น

ของประชาชน คร้ังที่ 3 เวทีที่ 2 วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

ประเด็น ขอเสนอแนะตอโครงการ 

1. รางมาตรการปองกัน

และแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

- เสนอใหศึกษาระบบการคมนาคมโดยรอบโครงการเพ่ือพัฒนารองรับการขยายตวัของจํานวนผูเดินทาง  

เพราะปจจุบันพื้นท่ีโดยรอบ ไดรับผลกระทบการจราจรติดขัด 

- ชวงระยะกอสราง ควรหลีกเลี่ยงการจราจรชวงเวลาเรงดวน 

- มาตรการปองกันและแกไขคอนขางเหมาะสมทุกขอ ควรปฏิบัติตามที่กําหนดไว 

- ควรมีมาตรการดานความปลอดภัยตาง ๆ และสามารถดําเนินการไดจริง 

- ขอทราบวิธกีารควบคุมใหปฏิบัตติามมาตรการท้ังระยะกอสราง และระยะดําเนินการ  

- ขอใหองคกรที่เกี่ยวของกับโครงการมีความจริงใจตอประชาชนที่ไดรับผลกระทบ 

- การควบคุมใหมีการดาํเนินงานตามมาตรการท่ีกําหนด ควรมีบทลงโทษถาไมปฏิบัติตาม  

- ขอใหดูแลและวางระเบียบขอบังคับแคมปคนงานกอสรางอยางเครงครัด และจัดระเบียบใหถูกสขุลกัษณะ 

- เสนอใหใช NEF จากการตรวจวัดระดับเสียงจริง (วัดเสียงทุกหลังคาเรือน) เพื่อชดเชยประชาชนที่อาจไดรับ

ผลกระทบเพ่ิมเติมจากการใชคา NEF จากแบบจําลองฯ  

- ขอใหตั้งเครื่องตรวจวัดเสียงรบกวนจากเครื่องบินที่ตําบลสํานักทอน โดยมีวันเวลาใหแนนอน ตองตั้ง 

ใหเรียบรอยกอนเปดสนามบิน เพราะเมื่อกอสรางจะมีปญหา 

- เสนอใหนําขอมูลเรื่องผลกระทบดานเสยีงนําเสนอหนวยงานอนุญาตใหครบถวน 

- กังวลเรือ่งเสียงท่ีมีผลกระทบกับประชาชน สถานศีกษา ศาสนสถานและสถานพยาบาที่อยูใกลเคยีง  

เวลาเครื่องบินขึ้นลง 

- ประชาชนไมไวใจการปฏิบัติงานของภาครัฐ และกลุมคนท่ีมาพัฒนาสนามบินนานาชาตอูตะเภา ประชาชน

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 4-358 
 

ตารางที่ 4.6-76 สรุปความคิดเห็น และขอเสนอแนะที่มีตอโครงการ ของการประชุมรับฟงความคิดเห็น

ของประชาชน คร้ังที่ 3 เวทีที่ 2 วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

ประเด็น ขอเสนอแนะตอโครงการ 

ตองการใหภาครัฐซื้อสิ่งปลูกสรางและที่ดิน ในเขตเสนเสียง NEF 30 - 40 ทุกพ้ืนที่ เน่ืองจากประชาชน

เสยีสละความสุขใหมาพัฒนาสนามบิน ทานตองใหประชาชนสามารถไปตอได  

- ควรมีการดูแลเรื่องนํ้าใชอยางเครงครัด 

- คุณภาพนํ้าที่ใชและระบบกอสรางเสนอใหบําบัดกอนปลอยลงทะเล 

- ขยะมูลฝอยควรดูแลอยางเครงครัด 

- รับคนในทองถิ่นเขาทํางานกอน, ใหชุมชนมีสวนรวมกับโครงการ ผูรับเหมาในทองถิ่น, ผูรับเหมารายยอย 

ในชุมชนใหมีโอกาศใดเกิดบาง 

- เสนอใหมีการสนุบสนุนการศึกษาของลกูหลานที่อยูรอบสนามบินนานาชาติอูตะเภา และรับเขาทํางาน 

ในสนามบิน 

- สงเสริมทุนการศกึษาใหกับชุมชนที่ไดรับผลกระทบใหมาก  

- มีการจางงานจากแรงงานทองถิ่นไดมีงานทํากระจายรายไดสูทองถิ่น 

- ขอใหจัดพ้ืนที่ภายในสนามิน ใหคนในชุมชนที่ไดรับผลกระทบมีโอกาสเขาไปขายสินคาและของที่ระลึก 

- ขอใหมีรถของประชาชนท่ีไดรับผลกระทบวิ่งรับสงผูโดยสาร เม่ือสนามบินเปดดําเนินการแลว 

- เสนอใหมีกองทุนพัฒนารอบสนามบินเพ่ือฟนฟูผูไดรับผลกระทบที่ชัดเจนกอนที่จะมีการดําเนินการ

เสร็จสิ้น 

- ขอเสนอใหมีศูนยดูแลชมุชนที่ไดรับผลกระทบจากโครงการ 

- การชดเชยขอใหสรุปเปนเปอรเซ็นตท่ีแนนอนการ ควรเจรจาทําความเขาใจกับชาวบานใหชัดเจน 

- ขอจัดต้ังกองทุนสนามบิน เพ่ือไวรองรับเยียวยาผูไดรับผลกระทบ ต.สํานักทอน โดยมีวัน เวลาที่

แนนอน กอนการสรางสนามบินตองเรียบรอย สมบูรณ เพราะเมื่อมีการกอสรางปญหาเริ่มเกิดจะไดมี

กองทุนเยียวยา เชน อุบัติเหตุจากการจราจร มลพิษ ภาวะฝุนละออง การจราจรติดขัด น้ําไฟขาด

แคลนถูกนําเขาไปหลอเลี้ยงในสนามบิน 

- ในการประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น และมลพิษท่ีเกิดขึ้นที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ใชการประเมินในกรณี

เลวรายท่ีสุดหรือไม ขอใหระบุใหชัดเจน  

- เสนอใหมาตรการเยียวยาผูไดรับผลกระทบเกี่ยวกับโครงการ เชน โรคเครียดจากเสียงเครื่องบิน 

- เสยีงจากทาอากาศยาน ใหเฝาระวังตามระเบียบของสาธารณสุข 

- เพ่ิมมาตรการปองกัน เรือ่ง โรคติดตอเน่ืองจากปริมาณคนเยอะขึ้น  

- ตรวจติดตามสุขภาพอนามัยของชุมชน ตรวจสขุภาพประจําป  

- ควรสรางสถานพยาบาลประจาํสนามบิน เพราะจะมีประชากรแฝงจํานวนมาก เพื่อไมใหเกิดผลกระทบ 

ดานการแยงระบบสาธารณสุขกับประชาชนในพ้ืนท่ี 

- ขอใหทางรัฐใหความยุติธรรมการชดเชยพื้นที่ท่ีมีผลกระทบ และมีการติดตามผล 

- วิตกกังวลเรื่องคาชดเชยเวนคืนท่ีดิน และเสนเสียงจะไดผลตอบแทนไมคุมกับการลงทุนไป 

- การสรางรายไดใหกับประชาชนในพื้นที่รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ ในอนาคต  

เพ่ือใหประชาชนดั้งเดิมสามารถดาํเนินชีวิตอยูได 

- ขอใหใสใจดูแลประชาชนท่ีไดรับผลกระทบหลัก และเสนอใหเพ่ิมผลประโยชนแกคนในพื้นที ่

- การแกไขปญหา ควรปองกันที่ตนเหตุท่ีจะเกิดขึ้นในภายหนาหลังโครงการเสร็จสิ้น 

- มาตรการท่ีรับฟงความคดิเห็นจากประชาชนในพื้นที่ สิ่งท่ีเปนผลกระทบตอวิถีชีวิตของประชาชน  

ควรปรับใหเหมาะสม เพื่อควบคูกับแผนการพัฒนาสนามบินนานาชาติอูตะเภา และระเบียงเศรษฐกิจ 

(EEC) ตองเดนิไปดวยกัน 

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 4-359 
 

ตารางที่ 4.6-76 สรุปความคิดเห็น และขอเสนอแนะที่มีตอโครงการ ของการประชุมรับฟงความคิดเห็น

ของประชาชน คร้ังที่ 3 เวทีที่ 2 วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

ประเด็น ขอเสนอแนะตอโครงการ 

2. ดานการมีสวนรวม

ของประชาชน 
- การประชาสัมพันธยังยังไมครอบคลุม มีประชาชนบางสวนไมไดรับรูขาวสาร 

- เปดโอกาสใหประชาชนใชเวลาในการแสดงความคิดเห็นใหมากขึ้น  

- การเชิญบุคคลเขารวมการประชุม ควรเนนผูมีความรู เชี่ยวชาญ แตละแขนงมาเขารวมแสดง 

ความคดิเห็นดวย ประชาชนสวนใหญที่มาไมมีความรู จึงไมสามารถโตแยง ขอดีขอเสียไดถูกตอง 

- เสนอใหลงประชุมกลุมยอยในชุมชนใหมากขึ้น 

- ควรมีการเปดเผยรายงานสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นฯ ใหประชาชนเขาถึงใหมากที่สุด 

- เสนอใหเพิ่มการเชิญผูไดรับผลกระทบมารับฟงความคิดเห็นใหมากที่สุด 

- ควรมีการประชุมทําความเขาใจอยางตอเนื่องถึงแมจะยุติการศึกษาแลว 

- เสนอใหจัดทําปายและสัญญาณไฟใหชัดเจนบริเวณจุดกอสรางท่ีอันตราย 

- ขอเสนอใหมีศนูยรับเรื่องรองเรียน เพ่ือใหมีชองทางใหกับหนวยงานทองถิ่น ประชาชนไดสื่อสาร 

กับโครงการไดงาย เมื่อเกิดมีปญหาหรือขอรองเรียนในพื้นท่ี 

- เสนอใหมีการติดปายโครงการท่ีมีเบอรโทรติดตอใหชัดเจนสาํหรับผูเดอืดรอนตลอดเวลา 

- ควรจัดเจาหนาที่ โครงการเขาไปชี้แจงในพ้ืนท่ีใหชาวบานรับทราบอยางนอยครัวเรือนละ 1 ทาน  

3. ดานอื่นๆ - ขอใหโครงการกอสรางบรรลุตามเปาหมายที่วางไวดวยดี 

- เปนโครงการท่ีดีควรศกึษาและทําความเขาใจกับผูไดรับผลกระทบอยางละเอียด 

- เห็นดวยกับการศึกษาที่รอบดาน ครอบคลุม แตตองนําผลการรับฟงความคดิเห็นของผูมีสวนไดเสีย

ไปปรับปรุงแกไขใหไดแนวทางท่ีดีท่ีสุดตอไป 

- เปนโครงการท่ีดีนําความเจริญมาสูทองถิ่นในดานการคมนาคม 

- เห็นดวยอยางยิ่ง เพ่ือเปนการพัฒนาดานเศรษฐกิจของชาติ 

- สนับสนุนโครงการพัฒนา เนื่องจากอยูในพ้ืนที่ท่ีจะพัฒนาแหลงทองเที่ยวทางภาคตะวันออก 

- สนับสนุนใหสรางสนามบินนานาชาติอูตะเภา แตตองดูแลคนท่ีไดรับผลกระทบอยางยุตธิรรม 

- กรณีทีห่นวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจจะขอใชพ้ืนท่ี NEF≥40 ในชวงที่โครงการไมไดใชงาน  

ไปใชประโยชนเปนแหลงนํ้าสํารองในการใชอุปโภคบริโภคใหกับประชาชนไดหรือไม 

- เรื่องที่ดนิรอบสนามบินตองออกเอกสารใหชาวบานอยางถูกตอง 

- ใหคนในพื้นท่ีไดรับประโยชนหรือสวนลดในการใชสนามบินบาง เชน ลดราคา หรือนําเงินกําไร 

มาสรางความเจริญในชุมชน  

- เปนการสงเสริมการทองเท่ียวของประเทศ 

- พนักงานการบินไทยซึ่งปจจุบันเปนบุคคลทองถิ่นไปแลวสวนใหญไดรับผลกระทบ โครงการ 

มีมาตรการรองรับแรงงานคนที่อยูเกา สิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป 

6) การจัดทํารายงานสรุปผลการรบัฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 3 

ภายหลังการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาน ครั้งที่ 3 เม่ือวันที่ 5-6 สิงหาคม พ.ศ .2563 โครงการ

เปดรับฟงความคิดเห็นเพิ่มเติมภายหลังการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นฯ อยางตอเนื่อง ไมนอยกวา 15 วัน รวม 4 ชองทาง 

ไดแก 1) ไปรษณีย 2) โทรศัพท 3) โทรสาร และ 4) อีเมล ตั้งแตวันที่ 7-21 สิงหาคม พ.ศ. 2563 มีประเด็นขอคิดเห็น

เพิ่มเติมผานชองทางไปรษณียบัตร และอีเมล รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.6-77 จากนั้น โครงการไดรวบรวมประเด็น 

ขอซักถาม ขอหวงกังวล และขอเสนอแนะตางๆ พรอมทั้งคําชี้แจง และไดจัดทํารายงานสรุปความคิดเห็นของผูมีสวน

เก่ียวของและสาธารณชน พรอมนําเสนอรางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ โดยสงให

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อทราบ และสงใหสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
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แหงชาติเพื่อเผยแพรแกสาธารณชน รวมถึงเผยแพร ประชาสัมพันธไปยังกลุมผูมีสวนไดเสียที่เก่ียวของกับโครงการ และ

แสดงรายงานสรุปฯ ไวที่สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ศาลากลาง

จังหวัด ที่วาการอําเภอ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กํานัน ผูใหญบาน สถานบริการ

สุขภาพของรัฐในพ้ืนที่ซึ่งเปนที่ตั้งของโครงการ และหนวยงานอ่ืนๆที่เก่ียวของ จํานวน 47 แหง และเผยแพรในเว็บไซต 

ของโครงการ http://www.ehia-utprw 2. .com ซึ่งดําเนินการในชวงวันที่ 29-31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 สําหรับภาพถาย

แสดงการเผยแพรรายงานสรุปผลการรบัความคิดเห็นของประชาน ครั้งที่ 3 แสดงดังรูปที่ 4.6-45  

ตารางที่ 4.6-77 สรุปประเด็นคําถาม ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 

คําถามเพิ่มเติมจากการรับฟงความคิดเห็นตอเนื่อง 15 วัน (วันที่ 7-21 สิงหาคม พ.ศ. 2563) 

ลําดับ คําถาม คําชี้แจง 

ไปรษณียบัตร 

1 ประชาชนตําบลสํานักทอน 

- กรณีผูไดรับผลกระทบซึ่งอยูในแนวเสนเสยีง  

NEF 30 - 40 โครงการนาจะมีการเจรจาซื้อที่ดิน

พรอมสิ่งปลูกสรางดวย เพราะในอนาคตคงไมมีใคร

ตองการอยูอาศัย 

- ควรรวมพื้นท่ีผูไดรับผลกระทบในแนวสีน้ําเงิน  

(NEF 30 - 40) และสีแดง (NEF ≥ 40 ) ไวดวยกัน 

และสรุปความตองการของชาวบานเปน 2 ทาง

เพื่อใหเลือกระหวางเจรจาขอซ้ือและปรับปรุง 

ที่อยูอาศัยสําหรับคนตางพ้ืนท่ีและคนในพ้ืนท่ี 

คําชี้แจง 

โครงการไดกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการชดเชยผูไดรับ

ผลกระทบดานเสียง ดังนี้ 

- การชดเชยผูไดรับผลกระทบ ชดเชยสิ่งปลูกสรางท่ีกอสราง 

ถึงวันที่รายงาน EHIA ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ (กก.วล.) 

- NEF ≥ 40 เจรจาซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสรางหรือปรับปรุงอาคาร

เพื่อลดผลกระทบ 

- NEF 30 - 40 สนับสนุนการปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสราง 

เพื่อลดผลกระทบดานเสยีง 

สําหรับแนวทางอื่นๆ จะนําเสนอหนวยงาน/เจาของโครงการ

พิจารณาตอไป 
 ประชาชน 

- นาจะรวมพื้นท่ีของ NEF 30 - 40 และ NEF ≥ 40  

ไวดวยกัน และใหเลือกความตองการวาจะใหเจรจา

ขอซื้อหรือปรับปรุงที่อยูอาศัย เพราะมีทั้งคนในพ้ืนที ่

และคนนอกพื้นท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีผูไดรับ

ผลกระทบ 

2 ประชาชน 

- ขอใหตรวจวัดคาระดับเสียงปจจุบันดวย เนื่องจาก

เสียงดังมาก ขอใหจายเงิน 3-5-7 เทา ของราคา 

ซื้อขายตามทองตลาด  

คําชี้แจง 

รับทราบขอเสนอแนะ 

 

อีเมล  

ประชาชนผูมีบานพักอาศัยในหมูบานวินเทจ 1 

1 - สิ่งอํานวยความสะดวก ในการจัดประชุม ไมจัดโตะ 

ใหประชาชน ทําใหจดบันทึกลําบาก / การจัดวาระ

ประชุมไมดี นําเรื่องสําคัญ คือเรื่องผลกระทบทาง

เสียง ไปไวตอนทาย แลวไปลดเวลาสอบถามของ

ประชาชน ทั้งท่ีสอบถามอยูในประเด็น และบริษัท

ไมตอบคําถามบางคาํถาม รวมท้ังเมื่อสอบถาม

เสนอทางเลือกใหประชาชน แตไมรอฟงคาํตอบ 

ผูเชี่ยวชาญและพิธีกรตัดบท โดยอางหมดเวลา 

คําชี้แจง 

การจัดเวทีรับฟงความคิดเห็น ครั้งท่ี 3 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม  

พ.ศ. 2563 เวลา 8.30-12.00 น. โดยจัดสถานที่แบบเวนระยะหาง 

เพื่อลดความเสี่ยงตอการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด-19)  โดยโครงการไดนําเสนอความเปนมา หลักการ

และเหตุผล ขอมูลรายละเอียดโครงการ และแผนการดําเนินงาน 

ผลการศกึษาและผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 

รางมาตรการดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ และการมีสวนรวมของ
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ตารางที่ 4.6-77 สรุปประเด็นคําถาม ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 

คําถามเพิ่มเติมจากการรับฟงความคิดเห็นตอเนื่อง 15 วัน (วันที่ 7-21 สิงหาคม พ.ศ. 2563) 

ลําดับ คําถาม คําชี้แจง 

ที่เชาสถานที่กับโรงแรม 

- ไมถูกตามเจตนารมยของประกาศ สผ. 4 ม.ค. 

2562 ที่ตองการใหประชาชนแสดงความคิดเห็น

อยางอิสระ และ ผูจัดทํารายงานตองตอบคําถาม

ของประชาชน  

- เสนอใหนําคําถามที่บันทึกเสียงทั้งหมดทุกคาํถาม 

แลวตอบทาง Web site ของโครงการ 

ประชาชนและการประชาสัมพันธ จากนั้นไดเปดเวทีรับฟงความ

คิดเห็นของประชาชน จนกระทั่งหมดคําถาม และเริ่มมีผูเขารวม

ประชุมทยอยเดินทางกลับ ผูดําเนินรายการ จึงไดขอนําเสนอสรุป

ประเด็นความคิดเห็นท่ีไดจากการจัดเวที และปดเวทีรับฟง 

ความคดิเห็น ในเวลา 12.30 น. ซึ่งหลังจากปดเวทีแลว วิทยากร

และผูเชี่ยวชาญ ยังคงอยู ณ หองประชุม เพ่ืออธิบายขอมูลใน

รายละเอียดตอผูที่มีขอซกัถามเพ่ิมเติม นอกจากนั้นแลว โครงการ 

ยังเปดรับฟงความคิดเห็นตอเนื่องอีก 15 วันหลังการจัดประชุม 

รับฟงความคิดเห็น ครั้งท่ี 3 ผานชองทางไปรษณีย ไปรษณียบัตร 

โทรศัพท โทรสาร และอีเมล  

2 - การนําเขาขอมูลในประเด็น ทําแบบจําลอง 

เสนเสียง NEF ≥ 40, NEF 30 - 40 ทําใหขนาด

พ้ืนที่ซึ่งไดรับผลกระทบ มีขนาดเปลี่ยนแปลงไป 

โดยขอมูลในการรับฟงความเห็นครั้งท่ี 2 พื้นท่ีมี

ขนาดใหญกวา ที่นํามาแสดงในการรับฟง 

ความคดิเห็นครั้งที่ 3 ทําใหประชาชนกังวลใจ  

และขาดความเชื่อถือ เพราะขนาดพ้ืนที่ซึ่งไดรับ

ผลกระทบ หายไป ขอมูลอะไรท่ีเปลี่ยนไป  

บริษัทฯ ไมไดนําแสดง และอธิบายใหชัดเจน 

พูดแตหลักการวา ทุกโครงการ รัฐตองการใหมี

ผลกระทบนอยท่ีสุด พื้นท่ีหลายหมูบาน เชน 

หมูบาน Vintage 1 ,2,3 Hamlet 1,2,3 รวม  

6 หมูบาน หายไปจากเสนเสียง ที่เคยแสดงในการ

ประชุมครั้งท่ี 2 ทั้งหมด กลายเปนไมไดรับ

ผลกระทบ หรือ ต.สํานักทอน ในครั้งที่ 2 มีผูไดรับ

ผลกระทบรุนแรง 500 หลังคาเรือน ครั้งท่ี 3  

เหลือผูไดรับผลกระทบ 80 หลังคาเรือน และเมื่อ 

ผูรางรายงานตัดบทการถามตอบ จึงเปนลักษณะ

บิดเบือน ปกปด ขอมูลสําคัญ  

- บริษัทฯ ไมนําขอมูลนําเขา ในครั้งท่ี 2 

เปรียบเทียบกับ ครั้งท่ี 3 มานําเสนอวาขอมูลใด 

ที่เปลี่ยนไป และขอมูลนั้นมีประเภทและจํานวน 

ที่ถูกตองหรือไม อยางไร หรือหากมีการกําหนด

วิธีการบิน ขึ้น-ลง แบบใหม มีการวิเคราะหความ

เปนไปไดของการปฏิบัติการบินจริงหรือไม อยางไร  

- เสนอใหจัดประชุมรับฟงความคิดเห็น ครั้งที่ 3 ใหม 

โดยมุงประเด็นขอมูล และผลจําลองเสนเสียง  

และการเปรียบเทียบผลท่ีทําใหขนาดพื้นท่ีรับ

คําชี้แจง 

- วิธีการวิเคราะหเสียงในการรับฟงความคิดเห็น ครั้งที่ 2 และครั้ง

ที่ 3 มีความแตกตางกัน ดวยเหตุผล ดังน้ี 

1. การจัดทําเสนเสียงครั้งแรกไดใชสมมตฐิานการบินขึ้นลงของ

อากาศยานในรูปแบบของสมมติฐานการบินตรงเขาและตรง

ออกจากสนามบิน (ตามที่โปรแกรม AEDT มีใหเลือกใชเปน 

default profile) เพ่ือใหครอบคลุมพ้ืนที่มากที่สุด โดยไดมี

การชี้แจงใหประชาชนทราบวาแนวเสนเสียงน้ีเปนการศกึษา

เบื้องตนเทานั้น  

2. หลังจากนั้น ไดหารือผูเชี่ยวชาญเพ่ือกําหนดแนวทางเสนและ

รูปแบบการบินท่ีคาดวาจะนําไปใชในการควบคุมการบินใน

อนาคต โดยพิจารณาถึงลักษณะภูมิประเทศและปจจัยอ่ืนๆ 

เพื่อใหอากาศยานสามารถขึ้นลงไดอยางปลอดภยัและเปนไป

ตามแนวทางการรางเสนทางบินเบ้ืองตน เทานั้น 

- ขอมูลนําเขา หลัก ๆ ประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้ 

1. ชนิดของเครื่องบิน อางอิงจากแผนแมบทของสนามบิน

นานาชาติอูตะเภาที่ทําไวกอนแลว ซึ่งเปนขอมูลที่คาดการณ

ไวเพ่ือวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของขนาดเครื่องบิน  

2. จํานวน 1,367 เที่ยวบิน พิจารณาในกรณีท่ีมีความตองการ 

ใชเครื่องบินสูง จากขอแนะนําของประชาชนจากการประชุม

ที่ผานมา มีผลกระทบจากเครื่องบินชนิดตางๆ เชน เครื่องบิน

ขนสงสินคา ที่ในขอมูลนําเขาชุดนั้นไมไดปรากฏอยู แต

ปจจุบันไดนําเขามารวมในการศกึษาครั้งน้ีแลว 

- เสนเสียงท่ีนําเสนอในการรับฟงความคดิเห็น ครั้งท่ี 2 ในชวง

เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ในการกําหนดรูปแบบการใชทางวิ่ง 

ใชเสนทางบินมาตรฐาน โดยยังไมไดพิจารณาถึงการลด

ผลกระทบสําหรับพ้ืนท่ีออนไหว แตในการศึกษาปจจุบัน ไดมี

การลงรายละเอียดถึงพ้ืนท่ีดังกลาว และไดนําไปกําหนดราง
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาต ิ

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อาํเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 4.6-77 สรุปประเด็นคําถาม ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 

คําถามเพิ่มเติมจากการรับฟงความคิดเห็นตอเนื่อง 15 วัน (วันที่ 7-21 สิงหาคม พ.ศ. 2563) 

ลําดับ คําถาม คําชี้แจง 

ผลกระทบจากเสนเสียงแตกตางกันมาก  เสนทางบินใหม ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อลดผลกระทบจาก

เครื่องบิน โดยเครื่องบินที่บินผานชุมชนจะมีความชันในการ 

ไตระดับและมุมรอนมากขึ้น ไดผลเปนพ้ืนท่ีเสนเทาระดับเสียง

ตามที่นําเสนอในการประชุมรับฟงความคิดเห็น ครั้งท่ี 3 

3 - ขอมูลคุณภาพตางๆ ไมมีการแสดง เกณฑมาตรฐาน 

(Criteria) เพียงแตแจงวา เกินเกณฑ หรือไมเกิน

เกณฑ เชนอะครอลีน สูงกวา คาเฝาระวัง  

- บริษัทฯ ควรนําเสนอเกณฑโดยอางอิงท่ีมาของ

เกณฑ และ คาที่คํานวณได เปรียบเทียบใหเห็น 

ในคราวเดียวกัน 

- นําเสนอทาง Web site ของโครงการ 

คําชี้แจง 

โครงการไดนําเสนอระดับผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยแสดงรายละเอียด

ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงประมาณ และเปรียบเทียบกับคา

มาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของไวในรายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอมและสุขภาพซึ่งผลการประเมินคาอะครอลีน เฉลี่ย  

24 ชั่วโมง โดยใชแบบจําลองทางคณิศาสตร พบวา พื้นที่ออนไหว

และชุมชน จํานวน 16 แหง มีคาสูงกวาคาเฝาระวัง 24 ชั่วโมง  

(สูงกวา 0.55 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร) (ไมมีการกําหนดคา

มาตรฐานรายป)  

4 - มาตรการปองกันผลกระทบระหวางกอสราง มีการ

นําเสนออุปกรณปองกัน (Safety Equipment) 

ของคนงานกอสราง และลอกขอกําหนดตาม

กฎหมายมา เชน รถบรรทุกตองมีผาคลุม ตองลาง

ลอ ฯลฯ แตไมมีมาตรการปองกันสําหรับประชาชน 

หรือกําหนดเลื่อนลอย เชน เลือกเครื่องจักร

อุปกรณที่ลดเสียง และการสั่นสะเทือนใหนอยท่ีสุด  

- มาตรการเลื่อนลอย ทําจริงไมได เชน การจะเลือก

รถบรรทุกอยางไร เพ่ือใหมีรถท่ีมีเสียงและการ

สั่นสะเทือนนอยลง ผูรางรายงาน รูสเปคของ

รถบรรทุกหรือวา รถยี่หอ A มีเสยีงและการ

สั่นสะเทือน นอยกวารถยี่หอ B 

- กําหนดมาตรการใหเปนเหตุผลพิสูจนทราบได 

คําชี้แจง 

- ในระยะกอสราง ผูรับเหมากอสรางตองดําเนินการ โดยพิจารณา

ขอกําหนดตางๆ ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย 

อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554  

เพื่อประโยชนในการควบคุม กํากับ ดูแลการดําเนินการดาน

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

เพื่อปองกนัผลกระทบตั้งแตตนทาง ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 

ตอพ้ืนที่หรือประชาชนโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการฯ 

- รถที่จะนํามาใชในสําหรับขนสงวัสดุกอสรางจะตองเปนไปตาม

พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522 หรือนํามาจด

ทะเบียนตามพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 2522 โดยตองมี

สภาพมั่นคง แข็งแรง มีลักษณะ ขนาด และอุปกรณสวนควบคุม

ของรถ ถูกตองตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ทั้งนี้ เพ่ือความ

ปลอดภัยของผูขับรถ ผูโดยสารไปกับรถคนันั้น ผูใชรถใชถนน 

รวมทั้งปองกันผลกระทบตางๆ ที่จะเกิดขึ้น 

- มาตรการท่ีกําหนดสามารถใชไดจริงในทางปฏิบัติ ทั้งยังถูก

ควบคมุโดยกฎหมาย เพ่ือใหผูรับเหมา กอสรางนําไปปฏิบัติ 

และมีหนวยงานของรัฐกํากับดูแลอยางเครงครัด 

5 - มาตรการระหวางดําเนินการ บริษัทฯ อางใน

รายงานวา จะมีผูรับผิดชอบหลัก คือ ทร. และ  

สกพอ./ หรือ ผูบริหารจัดการโครงการฯ ในทุก

มาตรการติดตามเฝาระวัง  

- ตกลงใครคอืผูรับผิดชอบ การมีผูรับผิดชอบหลาย

หนวย จะมีเอกภาพในการแกไข สั่งการ หรือไม  

ทั้งท่ีปจจุบัน รัฐตองการใหบริหารงานทุกอยาง  

คําชี้แจง 

- มาตรการท้ังระยะกอสรางและดําเนินการ ระบุผูรับผิดชอบ 

โดยกองทัพเรือ และสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก เนื่องจากเปนหนวยงานหลักรวม

รับผิดชอบโครงการ ทั้งน้ีในอนาคตอาจมีผูที่จะเขามาบริหาร

จัดการสนามบินนานาชาติอูตะเภา โครงการฯ จึงไดกําหนด

ผูรับผิดชอบใหครอบคลุม กลาวคือ ไมวาจะเปนหนวยงานใด 
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาต ิ

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 
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ตารางที่ 4.6-77 สรุปประเด็นคําถาม ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 

คําถามเพิ่มเติมจากการรับฟงความคิดเห็นตอเนื่อง 15 วัน (วันที่ 7-21 สิงหาคม พ.ศ. 2563) 

ลําดับ คําถาม คําชี้แจง 

ในระบบ One Stop Service และ ทร. ซึ่งภารกิจ

หลักคือการปองกันอธิปไตยทางทะล เปน Military 

Service จะมีความสามารถในการแกไขปญหาให

ประชาชนหรือ 

- กําหนดใหมีผูรับผิดชอบหนวยเดียว เปน Single 

Body ใหมีอํานาจสั่งการทุกหนวยท่ีเกี่ยวของได 

เขามาดําเนินการก็ตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไข

ผลกระทบที่กําหนดไว 

6 - การเยียวยา และการชดเชย บริษัทฯ ไมนําเสนอ  

วาจะมีรูปแบบ วิธกีารชดเชยอยางไร เสนอเพียงวา 

จะใหมีกองทุนไวแกปญหา แตไมบอกขนาดของ

กองทุน ใครจะเปนผูบริหารกองทุน ในการฟง

ความเห็นครั้งที่ 2 เคยสอบถามวาโครงการ มีคา 

FIRR และ EIRR เทาไร ซึ่งบริษัทฯ รับวาจะ

นําเสนอในการฟงครั้งท่ี 3 แตเม่ือถูกถามอีกก็ไมมี

คําตอบ ซึ่งคา FIRR และ EIRR นี้ มีผลตอการ

พิจารณาขนาดกองทุน แกไขปญหาวาเปนสัดสวน 

เหมาะสมมากนอยเพียงใด แตไมมีคําตอบ  

- ในการรับฟงครั้งท่ี 2 เคยยกงานวจิัยกับการจัดการ

ปญหามลพิษทางเสียงจากอากาศยาน โดยกรม

สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ซึ่งมีมติ ครม. กําหนด 

วิธีการ และ มูลคาการชดเชยผูไดรับผลกระทบไว 

ควรนํามาเปนพื้นฐานในการกําหนดวิธกีาร และ

มูลคาการชดเชยใหดีขึ้น 

- ตอบคําถาม เรื่อง EIRR , FIRR ของโครงการแลว

กําหนดขนาดของกองทุนใหสัมพันธ กับ FIRR และ 

EIRR รวมทั้งนํามติ ครม. ท่ีเคยมี ตามงานวิจัยฯ ของ

กรมสงเสริมฯ มา พัฒนาตอยอด เพ่ือใหมาตรการ

ชดเชย เปนไปไดและเกิดประโยชนสูงสุด และ แจง

ใหประชาชนทราบ โดยการจัดประชุมกลุมยอย 

คําชี้แจง 

- โครงการไดกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการชดเชย  

ผูไดรับผลกระทบดานเสียง ดังน้ี 

o การชดเชยผูไดรับผลกระทบ ชดเชยสิ่งปลูกสรางท่ีกอสราง 

ถึงวันที่รายงาน EHIA ไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (กก.วล.) 

o NEF ≥ 40 เจรจาซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสรางหรือปรับปรุง

อาคารเพ่ือลดผลกระทบ 

o NEF 30 - 40 สนับสนุนการปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสราง

เพื่อลดผลกระทบดานเสยีง 

- ในการศกึษาและจัดทรายงาน โครงการไดมีการทบทวนเอกสาร

งานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมท้ังรายงานผลงานวจิัยเรื่อง

ผลกระทบดานเสียงจากการศึกษาผลกระทบดานเสียงจากการ

ขยายทางวิ่งทาอากาศยานสวุรรณภูมิ ศึกษาโดย กรมสงเสริม

คุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม (พ.ศ.2553) ซึ่งวิธีการศึกษา ขอแนะนําในการ

กําหนดมาตรการตาง ๆ โครงการไดนํามาพิจารณาประกอบ

การศึกษาของโครงการดวยแลว 

- ผลการวิเคราะหทางการเงิน กรณีมีการเติบโตของผูโดยสาร

มากกวากรณีฐาน (Aggressive Scenario) ในการศึกษา

โครงการวางแผนแมบทโครงการศึกษาความเหมาะสมโครงการ

พัฒนาสนามบินนานาชาติอูตะเภาและพื้นที่โดยรอบ จังหวัด

ระยอง ระบุคา Private Airport Operator IRR ไวท่ี 10.9% 

- ทั้งนี้ ในรายละเอียดของการดําเนินการตามมาตรการการชดเชย 

ผูไดรับผลกระทบ จะเปนขั้นตอนตอไปที่เจาของโครงการตอง

ศึกษาเพื่อดําเนินการชดเชยภายหลังจากรายงาน EHIA ผานความ

เห็นชอบ เจาของโครงการตองดําเนินการศึกษาในรายละเอียด 

อีกครั้ง ขั้นตอน เงื่อนไขการชดเชยตางๆ จะมีการศึกษาใน

รายละเอียดโดยหนวยงานที่เก่ียวของ ซึ่งจะมีกระบวนการ/วิธีการ

ดําเนินงานเพ่ือแจงใหประชาชนรับทราบตอไป 
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ศาลากลางจังหวัดระยอง  องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอน 

  

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานสระแกว เวบ็ไซต www.ehia-utprw2.com 

  

สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดชลบุร ี 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวดั

ชลบุร ี

รูปที่ 4.6-45 ภาพถายการเผยแพรรายงานสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 3 

4.6.2.4 การชี้แจงขอมูล (เพิ่มเติม) 

ตามที่ นายประเสริฐ แสงใหญ ไดยื่นหนังสือขอใหพิจารณาทบทวนผลการศึกษาผลกระทบดานเสียง 

และความสั่นสะเทือนของโครงการพัฒนาสนามบินอูตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก เนื่องจากผูรองแจงวา  

ผลการศึกษากรณีดังกลาวมีผลการประชุมการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 มีจํานวน

ประชาชนผูไดรับผลกระทบที่จะไดรับการชดเชยเยียวยาจากการดําเนินโครงการแตกตางกันดังภาคผนวก 4-4 

จากการดําเนินงานศึกษาและจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ 

หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต  

ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง และไดดําเนินตามกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนจํานวน 3 ครั้ง 
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ตามแนวทางการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของ

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (พ.ศ. 2562) ดังนี้ 

1) การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ในขั้นตอนกําหนดขอบเขตและแนวทางการศึกษา 

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2562 

2) การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ในขั้นตอนการประเมินและจัดทํารายงานฯ 

ชวงที่ 1 : วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึง 30 มกราคม พ.ศ. 2563 เปนเสนเสียงที่ไดมาจากการ

กําหนดรูปแบบการใชทางวิ่งดานใดดานหนึ่ง 100 เปอรเซ็นต เปนการนําเขาขอมูลที่จํากัด ซึ่งยังไมไดพิจารณาถึงการ

ลดผลกระทบสําหรับพื้นที่ออนไหว 

ชวงที่ 2 : วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เปนเสนเสียงที่ไดมาจากการลงรายละเอียดถึงพื้นที่ คํานึงถึง 

ความปลอดภัย เปนการนําเขาขอมูลที่มีความสมบูรณมากขึ้น รวมทั้งมีการพิจารณาขอจํากัดตางๆ ของพ้ืนที่แลว  

ซึ่งไดแสดงรายงานสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นฯ ชวงวันที่ 18 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

3) การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 3 ในการทบทวนรางรายงานฯ ชวงวันที่ 5 และ 6 สิงหาคม 

พ.ศ. 2563 เปนเสนเสียงชุดเดยีวกันกับการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (ชวงที่ 2) 

โดยเสนเสียงที่ใชในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนทั้ง 2 เสน จัดทําขึ้นบนพื้นฐานของหลักการ 

ทางวิชาการ ซึ่งโครงการไดผนวกผลการศึกษาไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพฯ  

ของโครงการแลว ดังนี้ 

- เสนเสียงรูปแบบที่ 1 ที่ไดนําเสนอในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (ชวงที่ 1) คือ เสนเสียง 

ที่เกิดจากการคํานวณดวยแบบจําลองทางคณิตศาสตรจากการสมมุติฐานขอมูลการบินขึ้นตามหลักวิชาการ

จากผูเชี่ยวชาญเพ่ือนํามาชี้แจงในเบื้องตน  

- เสนเสียงรูปแบบที่ 2 ที่ไดนําเสนอในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (ชวงที่ 1) และ การรับ

ฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 เปนเสนเสียงที่เกิดขึ้นจากการคํานวณดวยแบบจําลองทาง

คณิตศาสตรจากขอมูลการบินที่ไดรับและไดผานการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญ และหนวยงานที่เก่ียวของ

เรียบรอยแลว 

นอกจากนี้ โครงการไดดําเนินการตามแนวทางการมีสวนรวมของประชาชนเพิ่มเติม โดยไดจัดกิจกรรม

ชี้แจงขอมูล (เพิ่มเติม) เพ่ือใหขอมูลผลการศกึษาเพิ่มเติมกรณีที่โครงการไดปรับปรุงการจัดทําขอมูลแนวเสนเสียงใหม

ที่แตกตางไปจากรายงานฉบับหลัก และไดดําเนินการชี้แจงใหประชาชน และกลุมพื้นที่ออนไหว ในพื้นที่ NEF ≥ 40 

และ NEF 30 - 40 รับทราบและเขาใจ รวมไปถงึกรณีรองเรียนของนายประเสริฐ แสงใหญ และกลุมประชาชนผูไดรับ

ผลกระทบทางเสียงจากการพัฒนาทาอากาศยานอูตะเภา ผานกิจกรรมตางๆ 3 กิจกรรม ซึ่งครอบคลุมกลุมผูที่ไดรับ

ผลกระทบแลว โดยการจัดประชุมออนไลนจํานวน 2 ครั้ง โดยเปนระบบที่สามารถเขาไดครั้งละ 500 ทาน เพื่อที่จะให

ประชาชนจํานวนมากเขามามีสวนรวมได ดังภาคผนวก 4-4 
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1) การจัดกิจกรรมการเขาพบตัวแทนผูนําชุมชนและตัวแทนประชาชนผูไดรับผลกระทบ 

2) การจัดกิจกรรมการชี้แจงขอมูล (เพิ่มเติม) ตอกลุมประชาชนผูไดรับผลกระทบทางเสียงจากการพัฒนา

สนามบินนานาชาติอูตะเภา 

3) กิจกรรมการสํารวจความคิดเห็นดวยแบบสอบถาม/สัมภาษณรายบุคคลเพ่ิมเติม 

1) วัตถุประสงค 

 เพ่ือนําเสนอผลการปรับปรุงการจัดทําขอมูลแนวเสนเสียงใหมที่แตกตางไปจากรายงานฉบับหลัก 

 นําเสนอมาตรการปองกันแกไข และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมดานเสียง 

 เพ่ือชี้แจงใหประชาชนและกลุมผูไดรับผลกระทบทางเสียงไดรับทราบขอมูลและเขาใจ พรอมทั้ง

แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ รวมทั้งขอหวงกังวลตอผลการศึกษาดานเสียงและมาตรการ

ดานเสียง 

2) กลุมเปาหมาย 

กลุมผูนําชุมชน ประชาชน รวมไปถึงกรณีรองเรียนของนายประเสริฐ แสงใหญ และผูไดรับผลกระทบ

ทางเสียงจากการพัฒนาทาอากาศยานอูตะเภา จากผลการศึกษาเพ่ิมเติมกรณีที่โครงการไดปรับปรุงการจัดทําขอมูล

แนวเสนเสียงใหมที่แตกตางไปจากรายงานฉบับหลัก 

3) ขั้นตอนการดําเนินงาน วิธีการ และเทคนิค 

โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการชี้แจงขอมูล (เพ่ิมเติม) แสดงดังตารางที่ 4.6-78 ซึ่งโครงการไดมีการแจง

เชิญเขารวมกิจกรรมชี้แจงขอมูล (เพิ่มเติม) ชวงวันที่ 2-20 สิงหาคม พ.ศ. 2563 แสดงดังรูปที่ 4.6-46  

ตารางที่ 4.6-78 การดําเนินการตามขั้นตอนการชี้แจงขอมูล (เพิ่มเติม) 

การดําเนินการ ชวงเวลาดําเนินการ รายละเอียด 

1. สงหนังสือขออนุญาตจัดประชุม 

ถึงคณะกรรมการโรคติดตอ  

จังหวัดระยอง 

วันท่ี 2 สิงหาคม 2564 สงหนังสือขออนุญาตจัดประชุมชี้แจงขอมูล (เพ่ิมเติม)  

ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) 

2. ประชุมคณะกรรมการโรคติดตอ 

จังหวัดระยอง 

วันท่ี 3 สิงหาคม 2564 

เวลา 13.30-16.30 น. 

การประชุมคณะกรรมการโรคติดตอ จังหวัดระยอง ครั้งท่ี 

29/2564 ณ หองประชุมภักดีศรีสงคราม ศูนยราชการ

จังหวัดระยอง โดยมีมติท่ีประชุมใหดําเนินการจัดประชุม

ออนไลนเทานั้น เพ่ือไมใหเปนการเพ่ิมการแพรระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

3. การจัดกิจกรรมการเขาพบตัวแทน

ผูนําชุมชนและตัวแทนประชาชนผู

ไดรับผลกระทบ 

วันที่ 7 สิงหาคม  

พ.ศ. 2564 

เวลา 09.00-12.00 น. 

 

จัดกิจกรรมการเขาพบตัวแทนผูนําชุมชนและตัวแทน

ประชาชนผูไดรับผลกระทบ ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 

(Video Conference) เพื่อแจงผลปรับปรุงชอมูล  

ซึ่งทําใหผลกระทบตอประชาชนแตกตางไปจากเดิม 

ที่เคยแจงในการประชุมรับฟงความคิดเห็น ครั้งที่ 3  

เมื่อชวงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 ที่ผานมา โครงการ 

จึงมีความจําเปนตองชี้แจงใหผูนําชุมชน และตัวแทน
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ตารางที่ 4.6-78 การดําเนินการตามขั้นตอนการชี้แจงขอมูล (เพิ่มเติม) 

การดําเนินการ ชวงเวลาดําเนินการ รายละเอียด 

ประชาชนไดรับทราบและเขาใจในประเด็นดังกลาว 

4. กิจกรรมการสํารวจความคดิเห็น

ดวยแบบสอบถาม/สัมภาษณ

รายบุคคลเพ่ิมเติม 

ชวงวันที่ 8-13 สิงหาคม  

พ.ศ. 2564 

สืบเน่ืองจากเปลี่ยนแปลงขอมูลจํานวนเท่ียวบินใน

สมมติฐานสําหรับการประเมินดานเสียงจากอากาศยาน 

สงผลใหแผนที่รางเสนเทาระดับเสียง (NEF Contour)  

ที่ทบทวนใหม เมื่อกรกฎาคม พ.ศ. 2564 มีความ

แตกตางจากแผนที่รางเสนเทาระดับเสียง ที่ใชในการ 

รับฟงความคิดเห็น ครั้งท่ี 3 เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 

2563 ทําใหจํานวนครัวเรือนท่ีอาจไดรับผลกระทบ 

ดานเสียงจากอากาศยานแตกตางไปจากเดมิ ทั้งพื้นท่ี 

NEF ≥ 40 และพื้นที่ NEF 30 – 40 ซึ่งโครงการได

ดําเนินการตรวจสอบจํานวนหลังคาเรือนท่ีตั้งอยูใน

บริเวณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงของเสนเสียง พบวา ครัวเรือน

ในพื้นท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลง ของเสนเสียง มีจํานวนรวม

ทั้งสิ้น 57 หลังคาเรือน 

5. ประชาสัมพันธกิจกรรมชี้แจงขอมูล 

(เพ่ิมเติม) 

ตั้งแตวันที่ 9 สิงหาคม  

พ.ศ. 2564 

ประชาสัมพันธขอมูล ใหผูมีสวนเกี่ยวของและสาธารณชน

พิจารณาลวงหนา โดยผานชองทางตางๆ รวม 5 ชองทาง 

ไดแก 1) จัดสงเอกสารทางไปรษณีย 2) จัดวางเอกสาร   

3) ปายประชาสัมพันธ 4) โปสเตอรประชาสัมพันธ และ 

5) เว็บไซต 

6. การรับลงทะเบียนลวงหนา ชวงวันที่ 9-13 สิงหาคม  

พ.ศ. 2564 

เปดรับลงทะเบียนลวงหนาเพื่อใหประชาชน ผูมีสวน 

ไดเสียและหนวยงานที่เกี่ยวของแจงความประสงค 

ในการเขารวมกิจกรรมช้ีแจงขอมูล (เพ่ิมเติม) ไดลวงหนา  

ดวย โทรสาร และอีเมล หรือโทรศัพทแจงโดยตรง 

7. การจัดกิจกรรมการชี้แจงขอมูล 

(เพ่ิมเติม) ตอกลุมประชาชนผูไดรับ

ผลกระทบทางเสียงจากการพัฒนา

สนามบินนานาชาติอูตะเภา 

วันที่ 14 สิงหาคม  

พ.ศ. 2564 

เวลา 09.00-12.30 น. 

 

กิจกรรมการชี้แจงขอมูล (เพ่ิมเติม) ตอกลุมประชาชน 

ผูไดรับผลกระทบทางเสียงจากการพัฒนาสนามบิน

นานาชาติอูตะเภา ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Video 

Conference) เพ่ือแจงผลปรับปรุงชอมูล ซึ่งทําใหผล

กระทบตอประชาชนแตกตางไปจากเดิมท่ีเคยแจง 

ในการประชุมรับฟงความคิดเห็น ครั้งท่ี 3 เม่ือชวง 

เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 ที่ผานมา โครงการจึงม ี

ความจําเปนตองชี้แจงใหประชาชนไดรับทราบและ

เขาใจในประเด็นดังกลาว 

8. การรับฟงความคิดเห็นภายหลัง 

การจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นฯ  

ตั้งแตวันที่ 15-18 สิงหาคม  

พ.ศ. 2564 

เปดรับฟงความคิดเห็นเพ่ิมเติมภายหลังการจัดเวทีรับฟง

ความคดิเห็นฯ รวม 3 ชองทาง ไดแก 1) โทรศัพท 2) 

โทรสาร และ 3) อีเมล 

9. การจัดทําและเปดเผยรายงาน

สรุปผลการชี้แจงขอมูล (เพ่ิมเติม) 

วันที่ 20 สิงหาคม  

พ.ศ. 2564 

จัดทํารายงานสรุปความคดิเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของและ

สาธารณชน พรอมคําชี้แจง และจัดสงรายงานดงักลาว

ไปยัง สผ. เพ่ือทราบ รวมถึงนําสงยังกลุมผูมีสวนไดเสยี

ของโครงการ และเผยแพรแกสาธารณชนตอไป 
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หนังสือขออนุญาตจัดประชุม ในสถานการณ 

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

มติการประชุมคณะกรรมการโรคติดตอ จังหวัดระยอง  

ครั้งที่ 29/2564 

  
การปดโปสเตอรประชาสัมพันธ 

(เทศบาลตําบลสํานักทอน) 

การประชาสัมพันธทางเว็บไซต 

(www.ehia-utprw2.com) 

  

การประชาสัมพันธปายแผนที่โครงการ 

(อบต. ตําบลสํานักทอน) 

จัดวางเอกสารเปดเผยขอมลูโครงการ 

รูปที่ 4.6-46 การแจงเชิญเขารวมการชี้แจงขอมูล (เพิ่มเติม) ผานสื่อประชาสัมพันธตางๆ (บางสวน) 

4) สื่อและเอกสาร 

 การประชาสัมพันธลวงหนา 

 สื่อที่ใชในการประชาสัมพันธ เชน หนังสือเชิญเขารวมประชุม จัดวางเอกสาร โปสเตอร

ประชาสัมพันธ เว็บไซต เปนตน 

 แผนที่ประกอบการชี้แจงขอมูล (เพิ่มเติม) 

 การจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นฯ  

 สื่อประกอบการนําเสนอ (Slide Presentation) 

 การเปดเผยรายงานสรุปการรับฟงความคิดเห็นฯ  

 รายงานสรุปการชี้แจงขอมูล (เพิ่มเติม) 
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5) ผลการจัดกิจกรรมชี้แจงขอมูล (เพิ่มเติม)  

5.1) กิจกรรมการเขาพบตัวแทนผูนําชุมชนและตัวแทนประชาชนผูไดรับผลกระทบ  

จัดกิจกรรมการเขาพบตัวแทนผูนําชุมชนและตัวแทนประชาชนผูไดรับผลกระทบ ผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส (Video Conference) โดยเปนระบบที่สามารถเขาไดครั้งละ 500 ทาน เพื่อที่จะใหประชาชนจํานวนมาก

เขามามีสวนรวมได เพ่ือแจงผลปรับปรุงชอมูล ซึ่งทําใหผลกระทบตอประชาชนแตกตางไปจากเดิมที่เคยแจงในการ

ประชุมรับฟงความคิดเห็นเม่ือชวงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 ที่ผานมา โครงการจึงมคีวามจําเปนตองชี้แจงใหผูนําชุมชน 

และตัวแทนประชาชนไดรับทราบและเขาใจในประเด็นดังกลาว ของโครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบิน

นานาชาติอูตะเภา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-12.00 น. โดยมี 

นาวาเอกกองศักดิ์ ปรีดีคณิต (ผูแทนกองทัพเรือ)  และ ผอ.วิทยา นพวรรณ (ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย 

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก) อาจารยผูเชี่ยวชาญ ผูชํานาญการสิ่งแวดลอม บริษัทที่ปรึกษาฯ ผูนําชุมชน และผูแทน

ประชาชนที่ไดรับผลกระทบมีผูเขารวมประชุมทั้งหมด 47 ราย  โดยมีตัวแทนผูนําชุมชนและผูไดรับผลกระทบ 

จํานวน 10 คน 

สรุปผลการประชุม พรอมทั้งประเด็นคําถามและขอเสนอแนะตางๆ แสดงดังตารางที่ 4.6-79  

และภาพบรรยากาศการประชุมแสดงดังรูปที่ 4.6-47  

ตารางที่ 4.6-79 สรุปประเด็นคําถาม ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากกิจกรรมการเขาพบตัวแทนผูนําชุมชน

และตัวแทนประชาชนผูไดรับผลกระทบ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

ลําดับ คําถามและขอเสนอแนะ คําชี้แจง 

ดานส่ิงแวดลอม 

1 อดีต ผญ.บานหมูที่ 3 บานสระแกว 

- ประชาชนท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีที่ไดรับผลกระทบ 

มีความกังวลเรื่องของมาตรการดูแลผลกระทบ 

วาจะสามารถดูแลไดจริงหรือไม อยางไร 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

โครงการชดเชยสิ่งปลูกสรางที่กอสรางถึงวันท่ีรายงาน EHIA ไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (กก.วล.)  

มาตรการชดเชย 

1 เง่ือนไขที่ตองดําเนินการชดเชย 

• ดําเนินการชดเชยผูไดรับผลกระทบดานเสียงจากการพัฒนา

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับท่ี 2 สนามบินนานาชาติ 

อูตะเภา โดยพิจารณาระดับผลกระทบจากแผนที่เสนเทา

ระดับเสียงท่ีมีการคาดการณในป พ.ศ. 2591 และพิจารณา 

ปปลูกสรางอาคาร โดยชดเชยสิ่งปลูกสรางท่ีกอสรางถึงวันที่

รายงาน EHIA ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ ซึ่ง สกพอ.จะตองมีการเผยแพรขอมูล

การกอสรางโครงการใหประชาชนรับทราบลวงหนา 

• ดําเนินการสํารวจ จัดทําฐานขอมูลและแผนการชดเชยผูที่

ไดรับผลกระทบดานเสียงซึ่งเกิดจากการพัฒนาโครงการ  

โดยคณะทํางานสํารวจและพิจารณาคาชดเชยเยียวยา  

ใหแลวเสร็จกอนเปดใชทางวิ่งที่ 2 
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ตารางที่ 4.6-79 สรุปประเด็นคําถาม ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากกิจกรรมการเขาพบตัวแทนผูนําชุมชน

และตัวแทนประชาชนผูไดรับผลกระทบ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

ลําดับ คําถามและขอเสนอแนะ คําชี้แจง 

  2 หลักเกณฑในการชดเชย 

กรณี NEF ≥ 40 

• ให สกพอ. เจรจาซื้อท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางท่ีกอสรางถึงวันที่

รายงาน EHIA ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ กรณีเจาของท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง 

ไมประสงคจะขาย ตองสนับสนุนการปรับปรุงอาคารเพ่ือลด

ผลกระทบดานเสียง โดยใหรับเงินคาชดเชยไปปรับปรุงอาคาร

และสิ่งปลูกสรางเอง 

กรณี NEF 30 - 40 

• ให สกพอ. สนับสนุนการปรับปรุงอาคารเพื่อลดผลกระทบดาน

เสียง โดยใหรับเงินคาชดเชยไปปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสราง

เอง สําหรับอาคารท่ีกอสรางถึงวนัที่รายงาน EHIA ไดรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

• สกพอ. สนับสนุนในการปองกันเสียงแกสถานที่ซ่ึงตองการ 

ความเงียบเปนพิเศษ เชน โรงเรียน โรงพยาบาล ศาสนสถาน 

เปนตน สําหรับอาคารท่ีกอสรางถึงวันที่รายงาน EHIA ไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

โดยมีขั้นตอนและวิธิการปฏิบัติในการปรับปรุงบานในเบื้องตน ดังน้ี 

• เจาของกรรมสิทธิ์อาคาร/สิ่งปลูกสรางมีสวนรวมในการ

พิจารณาและตรวจสอบตั้งแตการสาํรวจประเมินราคาบาน  

การตรวจสอบรายละเอียดรายงานผลการสํารวจวิศวกรรมและ

รายละเอียดงบประมาณราคาที่ใชสําหรับการปรับปรงุ  

• เมื่อตรวจสอบครบถวนแลว จะมีการลงชื่อในใบตอบรับราคา

ประเมินปรับปรุงอาคาร 

• เมื่อเจาของกรรมสิทธิ์ไดรับเงินคาชดเชยแลว ใหดําเนินการ

ปรับปรุงอาคารตามที่ไดมีการสํารวจไว 

 - โครงการมีมาตรการในการดแูล ปองกัน

ผลกระทบพ้ืนที่ออนไหว 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

พ้ืนที่ออนไหวท่ีตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ ถามีความประสงคที่จะ

ไมยายออก ซึ่ง ทร.และ สกพอ.จะมีมาตรการพิเศษดูแลเฉพาะจุด

ออนไหว โดยใหวิศวกรไปตรวจสอบวา โรงเรียน วัด รพสต. มีความ

ประสงคที่จะอยูตอในพ้ืนท่ี ตองไดรับการปรับปรุงอาคารเปนพิเศษ 

ซึ่งมีกรณีตัวอยางที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบังท่ีอยูเหนือสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งไมสามารถยายออกได 

จึงมีการปรับปรุงอาคารโดยการติดกระจก 2 ชั้น และมีการทดสอบ

วายังสามารถทําการเรียนการสอนได แตถามีความประสงคที่จะ 

ไมอยูตอ ตองมีการเจรจากันเปนกรณีพิเศษ แตตองรอจนกระทั่ง

รายงาน EHIA นี้ ไดรับความเห็นชอบ จาก กก.วล. และไดมติจาก
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ตารางที่ 4.6-79 สรุปประเด็นคําถาม ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากกิจกรรมการเขาพบตัวแทนผูนําชุมชน

และตัวแทนประชาชนผูไดรับผลกระทบ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

ลําดับ คําถามและขอเสนอแนะ คําชี้แจง 

คณะรัฐมนตรี ซึ่งมาตรการในรายงานทั้งหมดจะสามารถเริ่ม

ดําเนินการไดทันที 

 - สิ่งปลูกสรางท่ีจะไดรับการชดเชย ตองกอสราง

กอนปใด / ขอทราบเกณฑในการชดเชย 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

โครงการชดเชยสิ่งปลูกสรางที่กอสรางถึงวันท่ีรายงาน EHIA ไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (กก.วล.)  

มาตรการชดเชย 

1 เง่ือนไขที่ตองดําเนินการชดเชย 

• ดําเนินการชดเชยผูไดรับผลกระทบดานเสียงจากการพัฒนา

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับท่ี 2 สนามบินนานาชาติ 

อูตะเภา โดยพิจารณาระดับผลกระทบจากแผนที่เสนเทา

ระดับเสียงท่ีมีการคาดการณในป พ.ศ. 2591 และพิจารณา 

ปปลูกสรางอาคาร โดยชดเชยสิ่งปลูกสรางที่กอสรางถึงวนัที่

รายงาน EHIA ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ ซึ่ง สกพอ.จะตองมีการเผยแพรขอมูล

การกอสรางโครงการใหประชาชนรับทราบลวงหนา 

• ดําเนินการสํารวจ จัดทําฐานขอมูลและแผนการชดเชยผูที่

ไดรับผลกระทบดานเสียงซึ่งเกิดจากการพัฒนาโครงการ  

โดยคณะทํางานสํารวจและพิจารณาคาชดเชยเยียวยา ใหแลว

เสร็จกอนเปดใชทางวิ่งที่ 2 

2 หลักเกณฑในการชดเชย 

กรณี NEF ≥ 40 

• ให สกพอ. เจรจาซื้อท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางท่ีกอสรางถึงวันที่

รายงาน EHIA ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ กรณีเจาของท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง 

ไมประสงคจะขาย ตองสนับสนุนการปรับปรุงอาคารเพ่ือลด

ผลกระทบดานเสียง โดยใหรับเงินคาชดเชยไปปรับปรุงอาคาร

และสิ่งปลูกสรางเอง 

กรณี NEF 30 - 40 

• ให สกพอ. สนับสนุนการปรับปรุงอาคารเพื่อลดผลกระทบ 

ดานเสียง โดยใหรับเงินคาชดเชยไปปรับปรุงอาคารและสิ่ง 

ปลูกสรางเอง สําหรับอาคารที่กอสรางถึงวันที่รายงาน EHIA 

ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

• สกพอ. สนับสนุนในการปองกันเสียงแกสถานที่ซ่ึงตองการ

ความเงียบเปนพิเศษ เชน โรงเรียน โรงพยาบาล ศาสนสถาน 

เปนตน สําหรับอาคารท่ีกอสรางถึงวันที่รายงาน EHIA ไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

โดยมีขั้นตอนและวธิิการปฏิบัติในการปรบัปรุงบานในเบื้องตน ดังน้ี 

• เจาของกรรมสิทธิ์อาคาร/สิ่งปลูกสรางมีสวนรวมในการ
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ตารางที่ 4.6-79 สรุปประเด็นคําถาม ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากกิจกรรมการเขาพบตัวแทนผูนําชุมชน

และตัวแทนประชาชนผูไดรับผลกระทบ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

ลําดับ คําถามและขอเสนอแนะ คําชี้แจง 

พิจารณาและตรวจสอบตั้งแตการสาํรวจประเมินราคาบาน  

การตรวจสอบรายละเอียดรายงานผลการสํารวจวิศวกรรมและ

รายละเอียดงบประมาณราคาที่ใชสําหรับการปรับปรุง  

• เมื่อตรวจสอบครบถวนแลว จะมีการลงชื่อในใบตอบรับราคา

ประเมินปรับปรุงอาคาร 

• เมื่อเจาของกรรมสิทธิ์ไดรับเงินคาชดเชยแลว ใหดําเนินการ

ปรับปรุงอาคารตามที่ไดมีการสํารวจไว 

2 ประชาชนหมูท่ี 8 ตําบลสํานักทอน 

- บานท่ีอยูนอกเขตเสนเสียงจากการประเมิน 

หากเมื่อสนามบินดําเนินการจริง แลวพบวามี

ผลกระทบ จะมีการพิจารณาชดเชยใหมหรือไม 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

ผลการศกึษาที่นําเสนอในครั้งน้ีเปนการคาดการณเสนเสียง แต

หลังจากรายงานฉบับน้ีไดรับความเห็นชอบจาก กก.วล. แลว 

โครงการจะมีการสํารวจ จัดทําฐานขอมูล และแผนการชดเชยผู

ไดรับผลกระทบดานเสียงใหแลวเสร็จกอนเปดใชทางวิ่งที่ 2 และ 

ในกรณีเม่ือโครงการเปดดําเนินการแลวจะสามารถติดตามระดับ

เสียงไดจากสถานีตรวจวัดเสียงถาวร ซึ่งจะตองติดตั้งใหแลวเสร็จ

กอนการเปดดําเนินการ  

 - ขอทราบความชัดเจนของเสนเสียง หากพาด

ผานบานครึ่งหลังจะมีแนวทางในการชดเชย

อยางไร 

 - เสนเสียงจากภาพ จะรูไดอยางไรวาบานไหน

อยูเขตไหน 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

รับทราบขอคิดเห็น 

หลังจากรายงานฉบับน้ีไดรับความเห็นชอบจาก กก.วล. แลว 

โครงการจะมีการสํารวจ จัดทําฐานขอมูล และแผนการชดเชยผู

ไดรับผลกระทบดานเสียงใหแลวเสร็จกอนเปดใชทางวิ่งที่ 2 อีกครั้ง 

3 ประชาชน หมูท่ี 3 ตําบลสํานักทอน 

- คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ มีมติสรุป

จํานวนครัวเรือนที่ไดรับผลกระทบจากเสน

เสียงแลวหรือไม 

- ขอทราบแผนงานการสํารวจบานท่ีไดรับ

ผลกระทบ วาจะนานเทาใด 

คําชี้แจงในท่ีประชุม  

ภายหลังจากการประชุมในครั้งน้ีแลว โครงการจะมีการรวบรวม

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ เสนอ สผ. หากเห็นชอบ 

ในรายงาน จะสงตอ กก.วล. พิจารณาตอไป และหลังจากรายงาน

ฉบับนี้ไดรับความเห็นชอบจาก กก.วล. แลว โครงการจะมีการ

สํารวจ จัดทําฐานขอมูล และแผนการชดเชยผูไดรับผลกระทบ 

ดานเสียงใหแลวเสร็จกอนเปดใชทางวิ่งท่ี 2 อีกครั้ง โดยระยะเวลา

ในการสํารวจประมาณ 6-12 เดือน 

ดานการมีสวนรวมของประชาชน และการประชาสัมพันธ 

1 อดีต ผญ.บานหมูที่ 3 บานสระแกว 

- ตองการใหประชาชนในพื้นที่ไดรับทราบขอมูล

อยางตอเน่ืองและสามารถเขาถึงได 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

รับทราบขอคิดเห็น  

โดยโครงการจะดําเนินการประชาสัมพันธผานแบบสื่อสิ่งพิมพ  

โดยใชปายประชาสัมพันธ โปสเตอรประชาสัมพันธ และเว็บไซต

ของโครงการ http://www.ehia-utprw2.com 

2 ประชาชน หมูท่ี 3 ตําบลสํานักทอน 

- ตองการใหโครงการมีการประชาสัมพันธขอมูล

ใหประชาชน/ผูที่เกี่ยวของรับทราบขอมูลที่

นําเสนอในวันนี้ ผานชองทางตางๆ ดวย เชน 

ทําปายประชาสัมพันธ 
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การแนะนําการประชุมผานสื่ออิเลก็ทรอนิกส  

(Video Conference)   
กลาวตอนรับผูเขารวมประชุม 

  

บรรยากาศการประชุมและการนําเสนอ 

โดยบริษัทที่ปรึกษา 
การซักถามและเสนอแนะโดยผูเขารวมประชุม 

  

ตอบขอซักถามโดยผูแทนเจาของโครงการ  

และบริษัทที่ปรึกษา 

สรุปประเด็นขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ  

โดยบริษัทที่ปรึกษา 

รูปที่ 4.6-47 บรรยากาศการกิจกรรมการเขาพบตัวแทนผูนําชุมชนและตัวแทนประชาชนผูไดรับผลกระทบ  

วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

5.2) กิจกรรมการชี้แจงขอมูล (เพิ่มเติม) ตอกลุมประชาชนผูไดรับผลกระทบทางเสียงจากการ

พัฒนาสนามบินนานาชาติอูตะเภา  

จัดกิจกรรมการชี้แจงขอมูล (เพิ่มเติม) ตอกลุมประชาชนผูไดรับผลกระทบทางเสียงจากการพัฒนา

สนามบินนานาชาติอูตะเภาผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Video Conference) โดยเปนระบบที่สามารถเขาไดครั้งละ 500 ทาน 

เพื่อที่จะใหประชาชนจํานวนมากเขามามีสวนรวมได เพื่อแจงผลปรับปรุงขอมูล ซึ่งทําใหผลกระทบตอประชาชนแตกตาง 

ไปจากเดิมที่เคยแจงในการประชุมรับฟงความคิดเห็นเมื่อชวงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 ที่ผานมา โครงการจึงมีความ

จําเปนตองชี้แจงใหประชาชนไดรับทราบและเขาใจในประเด็นดังกลาว ของโครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที่ 2 

สนามบินนานาชาติอูตะเภา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-12.30 น. โดยมี

นาวาเอกกองศักดิ์ ปรีดีคณิต (ผูแทนกองทัพเรือ)  และ ผอ.วิทยา นพวรรณ (ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการ นโยบายเขต

Draft Version

Subject to changes and approval by the Government of Thailand

0847
Rectangle

0847
Rectangle

0847
Oval

0847
Oval

0847
Oval



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาต ิ

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อาํเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
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พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก) อาจารยผูเชี่ยวชาญ ผูชํานาญการสิ่งแวดลอม บริษัทที่ปรึกษาฯ ผูนําชุมชน และผูแทน

ประชาชนที่ไดรับผลกระทบ มีผูเขารวมประชุมทั้งหมด 144 ราย โดยมีผูนําชุมชนและผูไดรับผลกระทบจํานวน 108 คน 

สรุปผลการประชุม พรอมทั้งประเด็นคําถามและขอเสนอแนะตางๆ แสดงดังตารางที่ 4.6-80 

และภาพบรรยากาศการประชุมแสดงดังรูปที่ 4.6-48  

ตารางที่ 4.6-80 สรุปประเด็นคําถาม ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากกิจกรรมการชี้แจงขอมูล (เพิ่มเติม) ตอกลุม

ประชาชนผูไดรับผลกระทบทางเสียงจากการพัฒนาสนามบินนานาชาติอูตะเภา วันที่ 14 สิงหาคม 

พ.ศ. 2564 

ลําดับ คําถามและขอเสนอแนะ คําชี้แจง 

ดานส่ิงแวดลอม 

1 กรรมการชุมชน หมูท่ี 3 บานสระแกว 

- บานท่ีกอสรางและไดรับผลกระทบจํากัด

ระยะเวลาปที่กอสรางหรือไม อยางไร 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

โครงการจะดาํเนินการชดเชยสิ่งปลูกสรางที่กอสรางถึงวนัที่รายงาน EHIA  

ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (กก.วล.) 

 - ในทะเบียนบานเดียวกันแตมีบานหลาย

หลัง จะไดรับการชดเชยเยียวยาจาก

ผลกระทบทุกหลัง หรือไม  

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

โครงการจะดาํเนินการชดเชยสิ่งปลูกสรางทุกหลังคาเรือนท่ีอยูในพื้นที่  

NEF ≥ 40 และ NEF30-40 ตามมาตรการท่ีกําหนดไว  

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

เงื่อนไขในรายละเอียดการชดเชยตาง ๆ เปนไปหลักเกณฑที่คณะกรรมการ

พิจารณาหลักเกณฑการชดเชยฯ เห็นชอบใหดําเนินการ  

2 ประชาชน ตําบลสาํนักทอน 

- พ้ืนที่ในกรอบสแีดง (NEF ≥ 40)  

มีมาตรการชดเชยอยางไร 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

กรอบเสนประสี่เหลี่ยมสีแดง เปนการแสดงเนนใหเห็นพ้ืนท่ีบริเวณ  

NEF ≥ 40 โดยโครงการมีการกําหนดหลักเกณฑในการชดเชยในเบ้ืองตน ดังน้ี 

- ดําเนินการสํารวจ จัดทําฐานขอมูลและแผนการชดเชยผูที่ไดรับผลกระทบ

ดานเสียง ซึ่งเกิดจากการพัฒนาโครงการ ใหแลวเสร็จ 

กอนเปดใชทางวิ่งที่ 2 

- การชดเชยผูไดรับผลกระทบ ชดเชยสิ่งปลูกสรางท่ีกอสรางถึงวนัที่รายงาน 

EHIA ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (กก.วล.) 

 NEF ≥ 40 เจรจาซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสรางหรือปรับปรุงอาคาร 

เพื่อลดผลกระทบในกรณีที่ไมขาย 

 NEF 30 - 40 สนับสนุนการปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสรางเพ่ือลด

ผลกระทบดานเสียง 

3 ประชาชน ตําบลสาํนักทอน 

- เสนเสียงท่ีนําเสนอไดมาอยางไร 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

ในการคาดการณเสนเสียง (ป พ.ศ. 2571 2581 และ 2591)  ที่ปรึกษาใช

แบบจําลองทางคณิตศาสตร AEDT ในการคาํนวณ โดยขอมูลท่ีนําเขา

ประกอบดวย  

- การคาดการณจํานวนเท่ียวบินและแบบอากาศยาน  

- การกําหนดสมมติฐานการศึกษา 

- รางเสนทางการบิน 

- ขอมูลจํานวนเที่ยวบินและชนิดของแบบอากาศยานท่ีคาดวาจะเพ่ิมขึ้น 
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ตารางที่ 4.6-80 สรุปประเด็นคําถาม ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากกิจกรรมการชี้แจงขอมูล (เพิ่มเติม) ตอกลุม

ประชาชนผูไดรับผลกระทบทางเสียงจากการพัฒนาสนามบินนานาชาติอูตะเภา วันที่ 14 สิงหาคม 

พ.ศ. 2564 

ลําดับ คําถามและขอเสนอแนะ คําชี้แจง 

ในปเปดดําเนินการ 

- ความสามารถในการรองรับเที่ยวบินของทางวิ่ง 

- การจัดการทางวิ่งในอนาคต 

- ขอมูลทางกายภาพของสนามบินนานาชาติอูตะเภา 

- ขอมูลอุตุนิยมวิทยาของสนามบินนานาชาติอูตะเภา 

4 ประชาชน ตําบลสาํนักทอน 

- บานอยูติดเสนเหลือง (อยูหางไป

ประมาณ 5 เมตร) ซึ่งเปนพ้ืนที่ในแนว

เสน NEF ≥ 40 ที่เพ่ิมขึ้น ทางที่ปรึกษา

ใชแนวทางใดในการกําหนดแนวเสนเทา

ระดับเสียง 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

โครงการจะมีการสํารวจ จัดทําฐานขอมูล และแผนการชดเชยผูไดรับผลกระทบ

ดานเสียงใหแลวเสร็จกอนเปดใชทางวิ่งท่ี 2 และเมื่อโครงการเปดดําเนินการ

แลวจะสามารถติดตามระดับเสียงไดจากสถานีตรวจวัดเสียงถาวร ซึ่งจะตอง

ติดต้ังใหแลวเสร็จกอนการเปดใชทางวิ่งท่ี 2 

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

นอกจากนั้น ยังกําหนดมาตรการการจัดต้ังและบริหารกองทุนเพ่ือเยียวยา

ผลกระทบที่อาจเกินขึน้จากสนามบิน ซึ่งหากประชาชนมีความตองการ 

ในการตรวจสอบระดับมลพิษทางเสียงและมลพิษดานอื่นเมื่อโครงการฯ  

เริ่มดําเนินงานแลว สามารถรองขอใหมีการตรวจวัดและรับการเยียวยา 

ตามระดับมลพิษที่เกินจากการคาดการณได 

ในการกําหนดเสนเทาระดับเสยีง NEF ดําเนินการโดยประเมินระดับเสียง

อากาศยาน ตามสมมติฐาน 11 กรณี จัดเตรียมขอมูลนําเขาแบบจําลอง 

ทางคณิตศาสตร โดยใชขอมูลการบินจริง ทั้งขอมูลจากสถานการณบินใน

ปจจุบัน (ป พ.ศ. 2562) และจากการคาดการณในป พ.ศ. 2571 พ.ศ. 2581 

และ พ.ศ. 2591 คํานวณโดยแบบจําลองทางคณิตศาสตร AEDT (Aviation 

Environmental Tool) พรอมทั้งจัดทําแผนท่ีเสนเทาระดับเสียงในแตละกรณ ี

แบบแยกฤดูรอนและฤดูหนาว และประเมินผลกระทบในภาพรวมโดยรวม 

เสนเสียงทุกกรณี  

5 ประชาชน หมูท่ี 6 ตําบลสํานักทอน 

- ขอมูลนําเขาแบบจําลองใชขอมูลจาก

แหลงใด ทําไมไมใชขอมูลสถานการณการ

บินในปจจุบัน ควรทําการสาธิตการบิน

เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง 

 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

โครงการพิจารณาระดับผลกระทบจากแผนที่เสนเทาระดับเสียงท่ีมีการ

คาดการณในป พ.ศ. 2591 โดยใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร AEDT 

(Aviation Environmental Tool) 

ทั้งน้ี แนวเสนเสียง NEF เปนคาที่เกิดจาก 4 สวนหลัก คือ ความเขมของเสียง 

ที่เราคุนเคยกันที่มีหนวยเปนเดซเิบล ระยะเวลาของเสียงน้ันๆ ความถ่ีของ

เที่ยวบิน และชวงเวลาที่เครื่องบินบินผาน (กลางวันกลางคืน) และเมื่อคํานวณ

ความเขมของเสียงท่ี 90 เดซิเบล ยังมีคา NEF ไมถึงแนวเสนเสียง 

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

โครงการสนามบินอูตะเภาไดใชขอมูลนําเขาแบบจําลองฯ ซึ่งเปนขอมูลจํานวน

เที่ยวบินเละแบบอากาศยาน ซึ่งเปนขอมูลการคาดการณจํานวนเท่ียวบินตาม

รายงานฉบับสมบูรณ โครงการวางแผนแมบทโครงการศึกษาความเหมาะสม 

โครงการพัฒนาสนามบินอูตะเภาและพ้ืนที่โดยรอบ จังหวัดระยอง (เดือน
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ตารางที่ 4.6-80 สรุปประเด็นคําถาม ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากกิจกรรมการชี้แจงขอมูล (เพิ่มเติม) ตอกลุม

ประชาชนผูไดรับผลกระทบทางเสียงจากการพัฒนาสนามบินนานาชาติอูตะเภา วันที่ 14 สิงหาคม 

พ.ศ. 2564 

ลําดับ คําถามและขอเสนอแนะ คําชี้แจง 

ธันวาคม พ.ศ. 2561) ไดมีการคาดการณจํานวนผูโดยสารและเท่ียวบินของ

สนามบินนานาชาติอูตะเภา เมื่อมีการพัฒนาโครงการสูงสุดป พ.ศ. 2571  

พ.ศ. 2581 และ พ.ศ. 2591 โดยขอมูลสถานการณบินจริงท่ีใชในการประเมิน 

มีการใชขอมูล 2 ชุดดงัน้ี  

1) ขอมูลสถานการณบินจริงของสนามบินอูตะเภาป พ.ศ. 2562  

(เปดใหบริการ 1 ทางวิ่ง) 

2) ขอมูลสถานการณบินจริงของสนามบินสุวรรณภูมิ ป พ.ศ. 2561  

(เปดใหบริการ 2 ทางวิ่ง)  

เหตุผลท่ีเลือกใชขอมูลรูปแบบสถานการณบินจริงของสนามบินสุวรรณภูมิ  

พ.ศ. 2561 เปนตัวแทนรูปแบบการใช 2 ทางวิ่ง มีความเหมาะสมเนื่องจาก

ปจจัยที่เกี่ยวของดงัน้ี  

  - จํานวนเที่ยวบินเฉลี่ยตอวันท่ีทาอากาศยานอูตะเภาตองการเม่ือมีการพัฒนา

โครงการแลว คาดการณเที่ยวบินเฉลี่ยไวเทากับ 889 เที่ยวบินตอวัน  

ซึ่งปจจุบันทาอากาศยานท่ีมี 2 ทางวิ่ง และมีเท่ียวบินเฉลี่ยตอวันใกลเคียง 

800 เท่ียวบินตอวัน มี 2 แหง คือ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (1,032 เที่ยวบิน

ตอวัน) และทาอากาศยานดอนเมือง (842 เที่ยวบินตอวัน) 

- รูปแบบและเมืองตนทางปลายทางของเท่ียวบินท่ีใหบริการ (Origin -

Destination) ของทาอากาศยานสุวรรณภูม ิมีทั้งเที่ยวบินภายในประเทศ

และเท่ียวบินระหวางประเทศ โดยเท่ียวบินระหวางประเทศท่ีมีรูปแบบเปน

เที่ยวบินขามทวปี (Long Haul Flight) เชน รัสเซีย ซึ่งมีรูปแบบที่ใกลเคียง

กันกับเที่ยวบินท่ีจะใหบริการของทาอากาศยานอูตะเภาในอนาคต (ชวงมี

การพัฒนาโครงการ ในป พ.ศ.2571 ป พ.ศ.2581 และป พ.ศ.2591) 

รายละเอียดดังภาคผนวก 4-4 การคาดการณจํานวนเที่ยวบินและแบบอากาศยาน 

 - เครื่องบินบินผานบาน ตรวจวัดระดับ

เสียงไดประมาณ 90 เดซเิบล เหตุใด 

จึงไมอยูในแนวเสนเสียงของโครงการ 

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

การตรวจวัดระดับเสียงอากาศยานจะตองดําเนินการตรวจวัดโดยใชเครื่องวัด

ระดับเสียงท่ีไดมาตรฐานและเปนวิธีการที่ยอมรับในระดับสากล เชน มีการสอบ

เทียบเครื่องวัดตาม IEC61672-3:2013, Electroacoustics-Sound Level 

Meter-Part 3: Periodic Tests โดยวิธกีารตรวจวัดระดับเสียงอากาศยาน

จะตองเปนไปตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดเสียงอากาศ

ยานในพ้ืนท่ีชุมชน (ลงวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556)  

นอกจากนี้ บริษัทที่ปรึกษาไดเปรียบเทียบคาระดับเสียงจากสถานการณบินจริง

และคา NEF จากแผนที่เสนเทาระดับเสยีง และสูตรการคํานวณระดับเสียง

อากาศยานในรูปของคาระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันและกลางคืน (Day-Night 

Average Sound Level) รายละเอียดอธิบายดังภาคผนวก 4-4 

6 กํานันตําบลสํานักทอน คําชี้แจงในท่ีประชุม 

แบบจําลองทางคณิตศาสตร AEDT ที่บริษัทที่ปรึกษานํามาใชในการคํานวณ 

เสนเทาระดับเสียง มีลิขสิทธิ์ (License) ถูกตอง   

Draft Version
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาต ิ

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อาํเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 4-377 
 

ตารางที่ 4.6-80 สรุปประเด็นคําถาม ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากกิจกรรมการชี้แจงขอมูล (เพิ่มเติม) ตอกลุม

ประชาชนผูไดรับผลกระทบทางเสียงจากการพัฒนาสนามบินนานาชาติอูตะเภา วันที่ 14 สิงหาคม 

พ.ศ. 2564 

ลําดับ คําถามและขอเสนอแนะ คําชี้แจง 

- การนําแบบจําลองเสียงจากอากาศยาน

ของอเมริกามาใช มีใบ Certificate 

หรือไม 

 - ไดใชเท่ียวบินในป 2591 ในการ

ประเมินผลกระทบดวยหรือไม 

 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

โครงการมีการใชจํานวนเท่ียวบินคาดการณในป พ.ศ. 2591 ในการคาํนวณ 

เสนเทาระดับเสียงโดยใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร AEDT (Aviation 

Environmental Tool)  เพื่อนํามาประกอบการประเมินผลกระทบดานเสียง

จากอากาศยาน รายละเอียดอธิบายดังภาคผนวก 4-4 การคาดการณ 

จํานวนเท่ียวบินและแบบอากาศยาน 

 - เหตุใดจึงไมมีขอมูลเครื่องบินของทหาร

ในการนําเขาแบบจําลองในการ

ประเมินผลกระทบดวย 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

การประเมินเสยีงจากอากาศยานของโครงการ นําเขาขอมูลเฉพาะเครื่องบิน

พาณิชย ไมมีการนําเขาเครื่องบินทางราชการ ซึ่งมีการคาดการณประเภท

เครื่องบินท่ีครอบคลุมผลกระทบในสถานการณการบินในอนาคตไวแลว 

ในกรณีเม่ือโครงการเปดดําเนินการแลว และประชาชนรูสึกวาไดรับผลกระทบ

ดานเสียงจะสามารถติดตามระดับเสียงไดจากสถานีตรวจวัดเสียงถาวร  

ซึ่งจะตองติดตั้งใหแลวเสร็จกอนเปดใชทางวิ่งที่ 2  

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

เหตุผลหนึ่งท่ีไมใชขอมูลเท่ียวบินทางทหารในการ “คาดการณ” ผลกระทบฯ 

เนื่องจาก ปริมาณและชนิดอากาศยานทางทหารไมสามารถพยากรณได 

เนื่องจากเปนกิจกรรมดานความมั่นคง ทําใหไมสามารถกําหนดขอมูลเท่ียวบิน

เพื่อใชในการ “คาดการณ” ผลกระทบในอนาคตได 

โดยที่ปรึกษาไดใช “ความสามารถในการรองรับเท่ียวบินของทางวิ่ง” สูงสุด 

ในการพิจารณาแลว ดังนั้น ถึงแมจะมีเครื่องทหารทําการบินขึ้นและลง 

จากทางวิ่งก็ยังอยูในจํานวนท่ีพิจารณานี้  

7 ประชาชน ชุมชนสระแกว 

- เหตุใดจึงไมใชขอมูลนําเขาป 2591 ใน

การนําเขาแบบจําลอง เพ่ือพิจารณา

ผลกระทบสูงสุด ซึ่งจากประสบการณ

จากทาอากาศยานสุวรรณภูมิน้ัน ณ 

ปจจุบันก็ยังไมสามารถชดเชยผูไดรับ

ผลกระทบไดท้ังหมด 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

โครงการมีการใชจํานวนเท่ียวบินคาดการณในป พ.ศ. 2591 ในการคาํนวณ 

เสนเทาระดับเสียงโดยใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร AEDT (Aviation 

Environmental Tool) เพ่ือนํามาประกอบการประเมินผลกระทบดานเสียง

จากอากาศยาน รายละเอียดอธิบายดังภาคผนวก 4-4 การคาดการณ 

จํานวนเท่ียวบินและแบบอากาศยาน 

 - ควรใชหนวยวัดความดังเปนเดซเิบล 

หรือควรแปลง NEF เปนเดซเิบล 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

รับทราบขอคิดเห็น  

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

- NEF (Noise Exposure Forecast) เปนการทํานายคาระดับเสียง 

จากอากาศยานซึ่งปกติมักจะแสดงเปนเสนระดับเสียง (Noise Contour)  

Draft Version
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาต ิ

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อาํเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 4-378 
 

ตารางที่ 4.6-80 สรุปประเด็นคําถาม ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากกิจกรรมการชี้แจงขอมูล (เพิ่มเติม) ตอกลุม

ประชาชนผูไดรับผลกระทบทางเสียงจากการพัฒนาสนามบินนานาชาติอูตะเภา วันที่ 14 สิงหาคม 

พ.ศ. 2564 

ลําดับ คําถามและขอเสนอแนะ คําชี้แจง 

- คา NEF สามารถคาํนวณคาโดยประมาณเปนหนวยเดซเิบลได ในรูปของ

ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันและกลางคืน (Day-Night Average Sound 

Level (Ldn) แมวาคา NEF จะไมมีความสัมพันธโดยตรงกับ Ldn แตสามารถ

ประมาณคาความสัมพันธโดยประมาณ ระหวาง Ldn และ NEF ไดดังสมการ  
Ldn ≅  NEF + 35 

(ที่มา : US EPA, 24CFR Subtitle A Part 51 Environmental Criteria and 

Standards)      

 - ไมพบการประเมินผลกระทบดาน VOC 

ในการประชุมครั้งนี้ มีเพียงผลกระทบ

ดานเสียง 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

โครงการศึกษาและประเมินกระทบดาน VOC ไวครบถวนเรียบรอยแลว  

โดยมีรายละเอียดอยูในรายงานเลมหลัก ซึ่งไมไดมีการนําเสนอในวันนี้ 

เนื่องจากเนนที่ผลกระทบดานเสียงเปนหลัก  

ในการประเมินไดใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร AEDT ในการคาดการณอัตรา

การเกิดมลสารทางอากาศจากไอเสียอากาศยานและอุปกรณสนับสนุน

ภาคพ้ืนดิน และประเมินการแพรกระจายของมลสารทางอากาศน้ัน  

โดยพิจารณาผลกระทบแบบเฉียบพลัน (Acute) และแบบเรื้อรัง (Chronic) 

ประเมินการรับสัมผัสที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพท้ังที่ไมใชมะเร็ง และ

ความเสี่ยงตอโอกาศการเกิดมะเร็ง หรือ Cancer Risk โดยมีดัชนีที่ศกึษาไดแก 

กาซคารบอนมอนอกไซด (CO) กาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2)  

กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ฝุนละอองขนาดเล็ก PM10 PM2.5 และ

สารอินทรียระเหยงาย (VOCs) ในการประเมินผลกระทบแบบเฉียบพลัน ใช

สมมติฐานกรณีคาดการณเที่ยวบินสูงสดุ 1,364 เที่ยวบินตอวัน นําคาเฉลี่ย 24 

ชั่วโมงของมลสารเปรียบเทียบกับคามาตรฐานหรือคาเฝาระวังของประเทศไทย 

สวนการประเมินผลกระทบแบบเรื้อรัง ใชสมมติฐานกรณีคาดการณเที่ยวบิน

สูงสุดในป พ.ศ. 2591 (2 ทางวิ่ง) นําคาเฉลี่ย 1 ป เปรียบเทียบกับคาที่ยอมให

รับสัมผัสไดโดยไมกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพ (RfC : Reference 

Concentration) และคาดการณความเสี่ยงตอโอกาสการเกิดมะเร็งผลการ

ประเมินผลกระทบแบบเฉียบพลัน พบวา ความเขมขนของเบนซนี และ 1,3  

บิวทาไดอีน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง บริเวณพ้ืนท่ีชุมชนรอบสนามบินไมเกินคาเฝาระวังฯ 

ของประเทศไทย ในขณะที่อะคลอรีน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาสูงกวาเขาระวงัฯ 

ซึ่งโครงการตองมีมาตรการในการจัดการเพ่ือปองกันและแกไขผลกระทบ และ

เม่ือพิจารณาผลกระทบแบบเรื้อรัง พบวา ความเขมขนของอะซิทัลดีไฮด, เบนซีน, 

1,3 บิวทาไดอีน, ควิมีน, เอธิลเบนซีน, แนฟทาลีน, สไตรีน, โทลูอีน, ไซลีน 

เฉลี่ย 1 ป ไมเกินคาท่ียอมใหรับสัมผัสได หรือ คา HQ<1 ในขณะที่อะคลอรีน 

เฉลี่ย 1 ป ยังคงมีคาเกินคาที่ยอมใหรับสัมผัสได หรือ คา HQ>1 ซึ่งพ้ืนท่ีเสี่ยง 

ที่อยูในบริเวณพ้ืนที่สนามบิน และ พื้นท่ีโดยรอบดานทิศเหนือและทิศตะวันออก 

ไดแก พ้ืนที่ตาํบลหวยใหญ อําเภอบางละมุง และตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ 

จังหวัดชลบุรี และพื้นท่ีตําบลพลา ตําบลสํานักทอน ตาํบลบานฉาง อําเภอบานฉาง 

Draft Version
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาต ิ

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อาํเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 4-379 
 

ตารางที่ 4.6-80 สรุปประเด็นคําถาม ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากกิจกรรมการชี้แจงขอมูล (เพิ่มเติม) ตอกลุม

ประชาชนผูไดรับผลกระทบทางเสียงจากการพัฒนาสนามบินนานาชาติอูตะเภา วันที่ 14 สิงหาคม 

พ.ศ. 2564 

ลําดับ คําถามและขอเสนอแนะ คําชี้แจง 

จังหวัดระยอง 

นอกจากนี้ โครงการไดประเมินความเสี่ยงตอโอกาสในการเกิดมะเร็ง (Cancer 

Risk) จากการหายใจรับสัมผัสสารกอมะเร็งประเภทที่ 1 ไดแก เบนซีน 1,3  

บิวทาไดอีน และฟอรมัลดีไฮด ซึ่งจะเห็นไดวา เม่ือคนที่อยูในพ้ืนท่ีเสี่ยงหายใจ

รับสัมผัสสารเบนซีนที่มีความเขมขนตามที่คาดการณไว จะมีคน 2-4 คน  

จากคนท่ีรับสัมผัส 10 ลานคน มีโอกาสเกิดมะเร็ง ซึ่งในพื้นท่ีจริงมีประชากร 

ไมถึง 10 ลานคน โอกาสในการเกิดมะเร็งก็จะตํ่าลงดวย เชนเดียวกับการ 

สัมผัสสาร 1,3 บิวทาไดอีน ที่มีโอกาสการเกิดมะเร็ง 3 คน จากคนท่ีรับสัมผัส  

1 ลานคน และสารฟอรมัลดีไฮด (Formaldehyde) ที่มีโอกาสเกิดมะเร็ง  

7 คน จากคนท่ีรับสัมผัส 1 ลานคน  ซึ่งมาตรการท่ีสําคญัในการลดโอกาส 

การเกิดผลกระทบ คือ ความรวมมือระหวางหนวยงานท่ีจะพิจารณาแนว

ทางการจัดการเพ่ือลดผลกระทบดานมลพิษอากาศ บริหารจัดการจราจร

ภาคพ้ืนดินอยางมีประสิทธิภาพเพื่อลดการเกิดมลพิษ และในดานสขุภาพ  

ไดกําหนดใหมีการรวมมือกับหนวยงานสาธารณสุขในการเฝาระวังสุขภาพ 

ของกลุมเสีย่ง ท้ังนี้ ตองมีการวิเคราะหขอมูลผลการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดลอม รวมกับสถานะทางสขุภาพ เพ่ือพิจารณาผลกระทบ 

ที่อาจเกิดขึ้นกับกลุมเสี่ยงภายหลังเปดดาํเนินการ และจัดหาแนวทางแกไข

ผลกระทบใหเหมาะสม 

8 ประชาชน หมูท่ี 3 ตําบลสํานักทอน 

- การคาดการณผลกระทบควรคาดการณ

ใหครอบคลมุสูงสุด 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

โครงการพิจารณาระดับผลกระทบดานเสียงจากอากาศยานจากแผนที่เสนเทา

ระดับเสียงตามสถานการณการบินท่ีมีการคาดการณในป พ.ศ. 2591  

ซึ่งครอบคลมุตามแผนแมบทการพัฒนาทาอากาศยานอูตะเภาแลว 

9 ประชาชน หมูท่ี 3 ตําบลสํานักทอน 

- ในการประเมินผลกระทบดานอากาศ 

หากในอนาคตไมเปนไปตามที่คาดการณ 

จะมีมาตรการในการดูแลดานสุขภาพ

อยางไร รวมท้ังผลกระทบดานเสียงดวย 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

ในการเฝาระวังผลกระทบดานคุณภาพอากาศ โครงการไดกําหนดมาตรการ

ติดตามตรวจสอบโดยตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสถานีติดตามตรวจสอบ

คุณภาพอากาศถาวร (Air Quality Monitoring System : AQMS) จํานวน  

4 สถานี และตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไปในชุมชน ปละ  

2 ครั้ง จํานวน 5 จุด พรอมกับเพ่ิมเติมมาตรการดานสุขภาพใหโครงการรวมมือ

กับหนวยงานสาธารณสุขในการเฝาระวังสขุภาพของกลุมเสี่ยง ซึ่งจะตองมีการ

วิเคราะหขอมูลผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม รวมกับสถานะ

ทางสุขภาพ เพื่อพิจารณาผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นกับกลุมเสี่ยงภายหลังเปด

ดําเนินการ และจัดหาแนวทางแกไขผลกระทบใหเหมาะสม และมีมาตรการ 

ที่จะดําเนินการจัดตั้งกองทุนดูแลผูไดรับผลกระทบจากสนามบินนานาชาติอู

ตะเภาเพ่ือบรรเทาผลกระทบท่ีประชาชนอาจไดรับจากการดําเนินงานของ

สนามบินในภาพรวมทั้งดานสิ่งแวดลอมและสาธารณสุขดวย 

- การประเมินผลกระทบทําไมใชการ

ประเมินโดยใชมาตรฐานที่แตกตางกัน 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

รับทราบขอคิดเห็น 
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาต ิ

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อาํเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 4-380 
 

ตารางที่ 4.6-80 สรุปประเด็นคําถาม ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากกิจกรรมการชี้แจงขอมูล (เพิ่มเติม) ตอกลุม

ประชาชนผูไดรับผลกระทบทางเสียงจากการพัฒนาสนามบินนานาชาติอูตะเภา วันที่ 14 สิงหาคม 

พ.ศ. 2564 

ลําดับ คําถามและขอเสนอแนะ คําชี้แจง 

แตขอใหมีมาตรการเยียวยาที่ดีสําหรับผู

ไดรับผลกระทบ 

 

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

นอกจากมาตรการชดเชยท่ีกําหนดตามเงื่อนไขของพื้นท่ีที่ไดรับผลกระทบ 

ดานเสียงจากอากาศยานแลว โครงการยังไดกําหนดใหมีการจัดตั้งกองทุนดูแล 

ผูไดรับผลกระทบจากสนามบินนานาชาติอูตะเภาเพ่ือบรรเทาผลกระทบ 

ที่ประชาชนอาจไดรับจากการเนินงานของสนามบินนานาชาตอิูตะเภาใน

ภาพรวมท้ังดานสิ่งแวดลอมและสาธารณสุข ซึ่งไดระบุไวในมาตรการดวยแลว 

- หากสนใจยายออก ทร. จะจัดหาที่ดินให  

ซึ่งท่ีดินของชาวบานมีโฉนดท่ีดิน  

หากจัดหาที่ดินซึ่งเปนท่ีดินของหลวง 

จะไมเหมาะสม 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

รับทราบขอคิดเห็น 

 - ชาวบานมีความกังวล ไมกลาท่ีจะทํา

อยางไรตอไป ขอใหหนวยงานออก

สํารวจและประเมินราคาเบื้องตน และ

ขอใหจายเงินในครั้งเดียว เพื่อคลาย

ความกังวลของชาวบานในพื้นท่ี 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

รับทราบความกังวลของประชาชน ทั้งนี้ โครงการไดกําหนดมาตรการในการ

ชดเชยสิ่งปลูกสรางท่ีกอสรางถึงวันที่รายงาน EHIA ไดรับความเห็นชอบ 

จากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (กก.วล.)  

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

สําหรับการจายเงินภายหลังการเจรจาชื้อขาย เปนเงื่อนไขที่คณะกรรมการ 

จะมีการกําหนดหลักเกณฑใหมีความเหมาะสมตอไป 

10 ประชาชน หมูที่ 3 ตําบลสํานักทอน 

- หากพิจารณาเสนเสียง NEF ≥ 40 กวาง

สุด ตองชดเชยผูไดรับผลกระทบมากขึ้น  

ซึ่งหากดําเนินการดังกลาวโครงการ

อาจจะดําเนินการไดงายขึ้น โดยใช

แนวทางในการเจรจาซื้อที่ดินและ 

สิ่งปลูกสรางจากผูไดรับผลกระทบ 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

โครงการพิจารณาระดับผลกระทบจากแผนที่เสนเทาระดับเสียงสูงท่ีสุด 

ที่มีการคาดการณในป พ.ศ. 2591 และเจรจาซื้อท่ีดินและสิ่งปลูกสรางท่ีอยู 

ในพ้ืนท่ี NEF ≥ 40 หรือใหเลือกการปรับปรุงอาคารเพ่ือลดผลกระทบในกรณีท่ี 

ไมตองการขาย 

11 ประชาชน ตําบลสํานักทอน 

- การประเมินดานเสนเสียง โดยการใช

แบบจําลองคาดการณในอนาคต ขาด

การเก็บขอมูลสถิติที่สนามบินอื่นๆ มีการ

ดําเนินการอยู 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

โครงการไดมีการเก็บสถิติระดับความดังเสียงจากสถานการณการบินจริง 

ในพ้ืนท่ีสนามบินอูตะเภาซึ่งสามารถนําขอมูลสถิตินี้มาเปรียบเทียบกับการ

ประเมินผลกระทบทางเสียงดวยแบบจําลองเพ่ือตรวจสอบความถูกตองของ

แบบจําลองได 

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

การประเมินเสยีงของโครงการ ไดมีการคาดการณจํานวนผูโดยสารและเท่ียวบิน

ของสนามบินนานาชาติอูตะเภา เมื่อมีการพัฒนาโครงการสูงสุดป พ.ศ. 2571 

พ.ศ. 2581 และ พ.ศ. 2591 โดยขอมูลสถานการณบินจริงท่ีใชในการประเมิน 

มีการใชขอมูล 2 ชุดดงัน้ี 

1) ขอมูลสถานการณบินจริงของสนามบินอูตะเภาป พ.ศ. 2562  

(เปดใหบริการ 1 ทางวิ่ง) 
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาต ิ

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อาํเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 4-381 
 

ตารางที่ 4.6-80 สรุปประเด็นคําถาม ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากกิจกรรมการชี้แจงขอมูล (เพิ่มเติม) ตอกลุม

ประชาชนผูไดรับผลกระทบทางเสียงจากการพัฒนาสนามบินนานาชาติอูตะเภา วันที่ 14 สิงหาคม 

พ.ศ. 2564 

ลําดับ คําถามและขอเสนอแนะ คําชี้แจง 

2) ขอมูลสถานการณบินจริงของสนามบินสุวรรณภูมิ ป พ.ศ. 2561 

(เปดใหบริการ 2 ทางวิ่ง)  

เหตุผลท่ีเลือกใชขอมูลรูปแบบสถานการณบินจริงของสนามบินสุวรรณภูมิ  

ป พ.ศ. 2561 เปนตวัแทนรูปแบบการใช 2 ทางวิ่ง มีความเหมาะสมเน่ืองจาก

ปจจัยที่เกี่ยวของดงัน้ี  

- จํานวนเท่ียวบินเฉลี่ยตอวันที่ทาอากาศยานอูตะเภาตองการเม่ือมี

การพัฒนาโครงการแลว คาดการณเท่ียวบินเฉลี่ยไวเทากับ 889 

เที่ยวบินตอวัน ซึ่งปจจุบันทาอากาศยานท่ีมี 2 ทางวิ่ง และมีเท่ียวบิน

เฉลี่ยตอวันใกลเคียง 800 เท่ียวบินตอวัน มี 2 แหง คือ ทาอากาศยาน 

สุวรรณภูมิ (1,032 เที่ยวบินตอวัน) และทาอากาศยานดอนเมือง 

(842 เท่ียวบินตอวัน) 

- รูปแบบและเมืองตนทางปลายทางของเท่ียวบินท่ีใหบริการ (Origin -

Destination) ของทาอากาศยานสุวรรณภูม ิมีทั้งเที่ยวบิน

ภายในประเทศและเที่ยวบินระหวางประเทศ โดยเท่ียวบินระหวาง

ประเทศที่มีรูปแบบเปนเท่ียวบินขามทวีป 

(Long Haul Flight) เชน รัสเซีย ซึ่งมีรูปแบบท่ีใกลเคียงกันกับ

เที่ยวบินท่ีจะใหบริการของทาอากาศยานอูตะเภาในอนาคต  

(ชวงมีการพัฒนาโครงการ ในป พ.ศ.2571 ป พ.ศ.2581 และป 

พ.ศ.2591) 

รายละเอียดดังภาคผนวก 4-4 การคาดการณจํานวนเที่ยวบินและแบบอากาศยาน 

12 ประชาชน ตําบลสาํนักทอน 

- ผลกระทบตอท่ีอยูอาศัย 93 หลังคาเรือน 

ควรระบุบานเลขที่ผูไดรับผลกระทบ 

ไดหรือไม 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

รับทราบขอคิดเห็น 

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

เจาของโครงการจะมีการจัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือดําเนินการสํารวจ จัดทําแผน 

และประเมินราคาสิ่งปลูกสรางทุกครัวเรือนอีกครั้ง โดยใชเวลาในการสํารวจ

ประมาณ 6-12 เดือน 

 - การดูแลดานมลพิษทางอากาศและ

สิ่งแวดลอมเปนการคาดการณ ซึ่งจะเกิดขึ้น

ในอนาคต แตในสภาพปจจุบัน ประชาชน 

มีปญหาดานสุขภาพจิต ความเครียด  

ควรมีการประเมินในสวนนี้ดวย 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

โครงการไดประเมินความวิตกกังวลและสุขภาพจิตของประชาชนในระยะ

กอสรางไวแลว และขอรับการประเมินความวิตกกังวลและสุขภาพจิต 

ของประชาชนในระยะดําเนินการไปเพิ่มเติมในมาตรการตอไป 

13 ประชาชน ตําบลสํานักทอน 

- รีสอรทหรือบานเชาจะมีการเยียวยา

อยางไร 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

รับทราบขอคิดเห็น  

กรณีบานเชาที่มีคนอยูประจํา โครงการจะติดตอกับเจาของกรรมสิทธิ์ 

 

Draft Version

Subject to changes and approval by the Government of Thailand



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาต ิ

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 
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ตารางที่ 4.6-80 สรุปประเด็นคําถาม ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากกิจกรรมการชี้แจงขอมูล (เพิ่มเติม) ตอกลุม
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ลําดับ คําถามและขอเสนอแนะ คําชี้แจง 

 - สนามบินมีการถมทะเลหรือไม คําชี้แจงในท่ีประชุม 

ขอยืนยันวาการศึกษาและการประเมินผลกระทบในรายงาน EHIA ฉบับนี้  

ไมมีกิจกรรมการถมทะเล 

14 ประชาชนหมูบานชมชื่น หมูท่ี 3  

ตําบลสํานักทอน 

- หมูบานชมชื่นอยูติดเสนสีเหลือง  

แตไมมีการเขามาสํารวจในพ้ืนท่ี 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

ผลการศกึษาที่นําเสนอในครั้งน้ีเปนการคาดการณเสนเสียง แตหลังจากรายงาน

ฉบับนี้ไดรับความเห็นชอบจาก กก.วล. แลว โครงการจะมีการสํารวจ จัดทํา

ฐานขอมูล และแผนการชดเชยผูไดรับผลกระทบดานเสียงใหแลวเสร็จกอนเปด

ใชทางวิ่งที่ 2 และในกรณีเม่ือโครงการเปดดําเนินการแลวจะสามารถตดิตาม

ระดับเสียงไดจากสถานีตรวจวัดเสยีงถาวร ซึ่งจะตองติดต้ังใหแลวเสร็จกอน 

การเปดใชทางวิ่งที่ 2  

สําหรับหมูบานชมชื่น อยูในพ้ืนท่ี NEF 30 - 40 สามารถสงตัวแทนเขารวม 

เปนคณะกรรมการชุดตางๆ เพื่อชวยกันติดตามตรวจสอบผลกระทบ  

และการปฏิบัติงานตางๆ ของเจาของโครงการได 

15 ประชาชน หมูที่ 3 ตําบลนักทอน 

- ผลกระทบ 93 ครัวเรือน อาจไม

ครอบคลมุ โครงการนาจะมีกระทบ

มากกวานี้ 

 

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

ผลการศกึษาที่นําเสนอในครั้งน้ีเปนการคาดการณเสนเสียง แตหลังจากรายงาน

ฉบับนี้ไดรับความเห็นชอบจาก กก.วล. แลว โครงการจะมีการสํารวจ จัดทํา

ฐานขอมูล และแผนการชดเชยผูไดรับผลกระทบดานเสียงใหแลวเสร็จกอนเปด

ใชทางวิ่งที่ 2 โดยอาจมีครัวเรือนบางแหงที่มีปการปลูกสรางเขาหลกัเกณฑ 

ในการชดเชยเพ่ิมเติม โดยตองมีการสํารวจโดยละเอียดอีกครั้ง 

- พ้ืนที่ออนไหว ใน NEF ≥ 40 จะเจรจา

ซื้อที่ดินและที่อยูอาศัย สําหรับ

ผลกระทบตอ รพ.สต.บานสระแกว  

หรือวัดสระแกว จะมีมาตรการ 

การดําเนินการอยางไร 

 

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

พ้ืนที่ท่ีกลาวมาน้ีเปนพ้ืนที่ออนไหวท่ีตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ ถาอยู 

ในพ้ืนท่ี NEF ≥40 และมีความประสงคที่จะไมยายออก ซึ่ง ทร.และ สกพอ. 

จะมีมาตรการดูแลเฉพาะจุดออนไหว โดยใหวิศวกรไปตรวจสอบวา โรงเรียน 

วัด รพสต. มีความประสงคที่จะอยูตอในพ้ืนที่ ตองไดรับการปรับปรุงอาคาร 

เปนพิเศษ ซึ่งมีกรณีตัวอยางที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบังท่ีอยูเหนือสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งไมสามารถยายออกได จึงมีการ

ปรับปรุงอาคารโดยการติดกระจก 2 ชั้น และมีการทดสอบวายังสามารถทํา 

การเรียนการสอนได แตถามีความประสงคที่จะไมอยูตอ ตองมีการเจรจากัน

เปนกรณีพิเศษ แตตองรอจนกระทั่งรายงาน EHIA ฉบับนี้ ไดรับความเห็นชอบ 

จาก กก.วล. และไดมติจากคณะรัฐมนตรี ซึ่งมาตรการในรายงานทั้งหมด 

จะสามารถเริ่มดําเนินการไดทันที 

- มาตรการติดตามตรวจสอบโดยตรวจวัด

เสียงจากอากาศยาน 

 

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

โครงการไดกําหนดใหมีมาตรการติดตามตรวจสอบดานเสียงระยะดําเนินการ  

ไดระบุใหมีการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และระดับเสยีงอากาศยาน 

ในพ้ืนท่ีชุมชน  ซึ่งประกอบดวยสถานีตรวจวัดเสียงถาวร 7 สถานี และสถานี
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คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อาํเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 4.6-80 สรุปประเด็นคําถาม ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากกิจกรรมการชี้แจงขอมูล (เพิ่มเติม) ตอกลุม

ประชาชนผูไดรับผลกระทบทางเสียงจากการพัฒนาสนามบินนานาชาติอูตะเภา วันที่ 14 สิงหาคม 

พ.ศ. 2564 

ลําดับ คําถามและขอเสนอแนะ คําชี้แจง 

ตรวจวัดระดับเสียง 4 สถานี ซึ่งโครงการจะกําหนดมาตรการใหมีการตรวจวัด

ระดับเสียง กอนที่จะมีการเปดใชทางวิ่งท่ี 2 และแจงใหประชาชนไดรับทราบ 

- จุดที่ 7 บานชากหมาก (เทศบาลตาํบล

สํานักทอน) คือ บริเวณใด 

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

บริเวณท่ีจะติดตั้งสถานีติดตามตรวจสอบระดับเสียงถาวร จุดที่ 7  

บานชากหมาก (เทศบาลตําบลสํานักทอน) คือ บริเวณหมูท่ี 2 บานชากหมาก 

เทศบาลตําบลสาํนักทอน โดยจากผลการประเมินผลกระทบดานเสียง 

จากอากาศยาน โครงการฯ ไดกําหนดจุดตรวจวัดเสียงจากอากาศยาน  

โดยกําหนดใหติดตามตรวจสอบระดับเสียงถาวร จํานวน 7 สถานี ไดแก 

1. ทิศเหนือทางวิ่ง 18R/36L 

2. ทิศใตทางวิ่ง 18L/36R 

3. ทิศตะวันตกเฉียงใตของทางวิ่งที่ 1 

4. ทิศตะวันออกเฉียงใตของทางวิ่งที่ 2 

5. หมูท่ี 13 บานหนองผกักูด เทศบาลตําบลหวยใหญ 

6. โรงเรียนวัดสมบูรณาราม (เต็มราษฎรอนุสรณ) 

7. หมูท่ี 2 บานชากหมาก เทศบาลตําบลสํานักทอน  

โดยจะตองติดตั้งใหแลวเสร็จกอนเปดใชทางวิ่งท่ี 2 เพ่ือปองกันผลกระทบ 

ดานเสียง ในรายละเอียดของการพิจารณาวาจะติดตั้ง ณ ตําแหนงใดจะอยู 

ในแผนงาน/ขั้นตอนของการสํารวจจุดตรวจวัดตามท่ีกําหนดไวในมาตรการ 

ของรายงาน EHIA ฉบับน้ี 

16 ประชาชน ตําบลสาํนักทอน 

- เหตุใดไมแบงแยกกอนวากลุมประชาชน

มีใครบางที่ตองยายและไมยายออกจาก

พ้ืนที่ท่ีไดรับผลกระทบ 

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

โครงการมีการจัดกลุมผูไดรับผลกระทบที่อางอิงผลการศึกษาตามพ้ืนที่ท่ีไดรับ

ผลกระทบดานเสียงจากอากาศยาน และมีกําหนดมาตรการในการชดเชย 

สิ่งปลูกสรางท่ีกอสรางถึงวันที่รายงาน EHIA ไดรับความเห็นชอบ 

จากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (กก.วล.) กลาวคือ  

 NEF ≥ 40 เจรจาซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสรางหรือปรับปรุงอาคารเพ่ือลด

ผลกระทบในกรณีท่ีไมขาย 

 NEF 30 - 40 สนับสนุนการปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสรางเพ่ือลด

ผลกระทบดานเสียง 

 - บานอยูรองกลางของเสียง เม่ือเครื่องบิน

ผานแตละครั้ง หลังคาบานสั่นและ

กระพือ โครงการจะมีมาตรการอยางไร 

 

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

เมื่อโครงการสนามบินอูตะเภา มีการเปดใชทางวิ่งที่ 2 แลว จะมีการขึ้น-ลง 

ของอากาศยานเพ่ิมขึ้น อาจมีความสั่นสะเทือนจากอากาศยานตามแนวเสนทาง

การบินท่ีอาจไดรับผลกระทบจากลมหมุนปลายปกได ซึ่งโครงการไดกําหนด

มาตรการไวดังน้ี  

- จัดใหมีชองทางหลักในการรับเรื่องรองเรียน โดยใหประชาชนแจงเรื่อง 

ผานทางศูนยประสานงานการแกไขปญหาผลกระทบสิ่งแวดลอมสนามบิน

นานาชาติอูตะเภา ซึ่งต้ังอยูที่สนามบินนานาชาตอิูตะเภา ทุกวัน ในเวลา

ทําการ (08.00-17.00 น.)   
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ตารางที่ 4.6-80 สรุปประเด็นคําถาม ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากกิจกรรมการชี้แจงขอมูล (เพิ่มเติม) ตอกลุม

ประชาชนผูไดรับผลกระทบทางเสียงจากการพัฒนาสนามบินนานาชาติอูตะเภา วันที่ 14 สิงหาคม 

พ.ศ. 2564 

ลําดับ คําถามและขอเสนอแนะ คําชี้แจง 

  - จัดสงเจาหนาท่ีเขาไปตรวจสอบสภาพความเสียหายและจัดทําบันทึก 

เปนหลักฐานทุกกรณีเพ่ือประเมินคาใชจายที่ตองใชในการซอมแซม  

โดยคาใชจายที่เกิดขึ้นใหนําเงินจากกองทุนการเยียวยาผลกระทบ

สิ่งแวดลอมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ภายในวงเงินท่ีประเมินไว  

ซึ่งจะมีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันความเสียหายฉุกเฉินพิจารณา

คาเสียหายอันเนื่องมาจากแรงอัดอากาศยานในทุกกรณี 

- ให ทร. และ สกพอ. ดําเนินการตามวัตถุประสงคของการจัดตั้งกองทุน 

การเยียวยาผลกระทบสิ่งแวดลอมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณ ี

การแกไขผลกระทบจากสิ่งของรวงหลนอันเนื่องมาจากอากาศยาน 

และแรงอัดอากาศ 

 - โครงการไดศกึษาผลกระทบจากสารกอ

มะเร็ง เชน สารเบนซิน ที่ถูกเผาไหมจาก

หองเครื่องของเครื่องบินที่หลนลงมา 

เมื่อลมเปลี่ยนทิศผลกระทบจะเปน

อยางไร และจะมีมาตรการอยางไร 

 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

โครงการไดพิจารณาดัชนีตรวจวัดคุณภาพอากาศเปนไปตามผลกระทบ 

ที่อาจจะเกิดขึ้นจากอากาศยาน ดังน้ี 

1) ฝุนละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

2) ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

3) ฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

4) กาซไนโตรเจนออกไซด (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

5) กาซคารบอนมอนอกไซด (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง และ 8 ชั่วโมง 

6) กาซนันมีเธนไฮโดรคารบอน (NMHC) เฉลี่ย 3 ชั่วโมง 

7) กาซไฮโดรคารบอนรวม (THC) เฉลี่ย 3 ชั่วโมง 

8) สารอินทรียระเหยงาย (VOCs)  

9) ทิศทางและความเร็วลม (WS/WD) 

โดยสารอินทรียระเหยงาย (VOCs) เปรียบเทียบกับคามาตรฐานของประเทศ

ไทย ไมเกินมาตรฐานคาสารอินทรียระเหยงายฯ : เบนซีน และ 1,3 บิวทา- 

ไดอีน เฉลี่ย 1 ป 

ประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพจากการรับสัมผัสผานการหายใจ  

(Non-Cancer Risk) 

- ไมเกินคาที่ยอมใหรับสัมผสัได (RfC) หรือ คา HQ<1 : อะซทิัลดีไฮด,  

เบนซีน, 1,3 บิวทาไดอีน, คิวมีน, เอธิลเบนซีน, แนฟทาลีน, สไตรีน,  

โทลูอีน, ไซลีน เฉลี่ย 1 ป 

- เกินคาที่ยอมใหรับสัมผัสได (RfC) หรือ คา HQ>1 : อะคลอรีน เฉลี่ย 1 ป 

พ้ืนที่เสี่ยงท่ีมีคาเกินคาที่ยอมให รับสัมผัสได (RfC) มากกวา  

0.02 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร อยูในบริเวณ   

• พ้ืนที่สนามบินนานาชาติอูตะเภา  

• พ้ืนที่โดยรอบดานทิศเหนือและทิศตะวันออก ไดแก 
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คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อาํเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 4.6-80 สรุปประเด็นคําถาม ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากกิจกรรมการชี้แจงขอมูล (เพิ่มเติม) ตอกลุม

ประชาชนผูไดรับผลกระทบทางเสียงจากการพัฒนาสนามบินนานาชาติอูตะเภา วันที่ 14 สิงหาคม 

พ.ศ. 2564 

ลําดับ คําถามและขอเสนอแนะ คําชี้แจง 

- พ้ืนที่ตาํบลหวยใหญ อําเภอบางละมุง และตําบลพลูตาหลวง อําเภอ

สัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

- พ้ืนที่ตาํบลพลา ตําบลสํานักทอน ตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง 

จังหวัดระยอง 

 - การเยียวยาผลกระทบจากเสนเสียงท้ัง 

NEF ≥ 40 และ NEF 30 - 40 แตกตาง

กันเหตุใดจึงไมเปนมาตรฐานเดียวกัน 

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

การเยียวยาผลกระทบเปนไปตามหลักวิชาการในการประเมินผลกระทบ 

ตอผูรับผลกระทบเปนหลัก เน่ืองจากพื้นท่ี NEF 30 - 40 : มีเสียงรบกวน 

จากทาอากาศยาน และจะตองมีมาตรการในการแกไขโดยการสนับสนุน 

การปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสรางเพ่ือลดผลกระทบดานเสียง สวนพื้นที่  

NEF ≥ 40 : มีเสียงรบกวนจากอากาศยานรุนแรง ไมเหมาะสําหรับเปนที่อยู

อาศัย โดยเจรจาซื้อท่ีดินและสิ่งปลูกสรางหรือปรับปรุงอาคารเพ่ือลดผลกระทบ

ในกรณีที่ไมขาย 

17 ประชาชน ตําบลสํานักทอน 

- พ้ืนที่ท่ีอยูระหวางเสนเสยีงแนใจอยางไร

วาปลอดภัย 

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

ผลการศกึษาที่นําเสนอในครั้งน้ีเปนการคาดการณเสนเสียง แตหลังจากรายงาน

ฉบับนี้ไดรับความเห็นชอบจาก กก.วล. แลว โครงการจะมีการสํารวจ จัดทํา

ฐานขอมูล และแผนการชดเชยผูไดรับผลกระทบดานเสียงใหแลวเสร็จกอนเปด

ใชทางวิ่งที่ 2 และในกรณีเม่ือโครงการเปดดําเนินการแลวจะสามารถตดิตาม

ระดับเสียงไดจากสถานีตรวจวัดเสยีงถาวร ซึ่งจะตองติดต้ัง 

ใหแลวเสร็จกอนการเปดใชทางวิ่งที่ 2  

 - ควรแจงบานเลขที่อยูในพ้ืนท่ี NEF ≥ 40 

จํานวน 93 หลัง มีบานเลขที่อะไรบาง 

18 ประชาชน ตําบลสํานักทอน 

- บานท่ีอยูในพื้นที่ NEF 30 - 40 จะมีการ

ประเมินและชดเชยอยางไร 

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

กรณี NEF 30 - 40 

• ให สกพอ. สนับสนุนการปรับปรุงอาคารเพื่อลดผลกระทบดานเสยีง โดยให

รับเงินคาชดเชยไปปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสรางเอง สําหรับอาคาร 

ที่กอสรางถึงวันที่รายงาน EHIA ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ 

• สกพอ. สนับสนุนในการปองกันเสียงแกสถานที่ซ่ึงตองการความเงยีบ 

เปนพิเศษ เชน โรงเรียน โรงพยาบาล ศาสนสถาน เปนตน สําหรับอาคาร 

ที่กอสรางถึงวันที่รายงาน EHIA ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ 

โดยมีขั้นตอนและวิธิการปฏิบัติในการปรับปรุงบานในเบื้องตน ดังน้ี 

• เจาของกรรมสิทธิ์อาคาร/สิ่งปลูกสรางมีสวนรวมในการพิจารณา 

และตรวจสอบตั้งแตการสํารวจประเมินราคาบาน การตรวจสอบ

รายละเอียดรายงานผลการสํารวจวิศวกรรมและรายละเอียด

งบประมาณราคาที่ใชสําหรับการปรับปรุง  

• เมื่อตรวจสอบครบถวนแลว จะมีการลงชื่อในใบตอบรับราคาประเมิน

ปรับปรุงอาคาร 

• เมื่อเจาของกรรมสิทธิ์ไดรับเงินคาชดเชยแลว ใหดําเนินการปรับปรุง

อาคารตามท่ีไดมีการสํารวจไว 
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โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อาํเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 4-386 
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19 ประชาชน ตําบลสํานักทอน 

- กรณีที่อยูในพื้นท่ี NEF ≥ 40  

หากไมยายออก จะมีผลกระทบ 

ทางสุขภาพในระยะยาว อยางไรบาง 

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

พ้ืนที่ NEF ≥ 40 : มีเสียงรบกวนจากอากาศยานรุนแรง ไมเหมาะสําหรับ 

เปนท่ีอยูอาศยั เม่ือรับสัมผัสเสียงดังเปนระยะเวลานานอาจทําใหเกิดปญหา

สูญเสียการไดยินได ซึ่งอาจเปนแบบชั่วคราวหรือถาวรขึ้นอยูกับระดับเสียง 

และระยะเวลาที่สัมผสั นอกจากนี้ยังรบกวนการพักผอนซึ่งอาจสงผลตอผูท่ีมี

โรคประจําตัวตางๆ เชน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ เปนตน สวนทางจิตใจ 

กอใหเกิดความรําคาญ ขาดสมาธิ การรบกวนการพักผอนอาจสงผลตอการ 

เกิดโรคเครียดได 

  นอกจากนี้ เสียงดังจากเครื่องบินกอใหเกิดความรําคาญมากกวาเสียงดัง 

จากยานยนต เสียงดังในส่ิงแวดลอมที่อาศัย อาจจะเปนตัวกระตุนระบบ 

การนอนหลับของคนใหไมสามารถหลับสนิทตอเน่ืองในระยะเวลาหน่ึงได 

นอกจากนี้ยังทําใหสะดุงตื่นแตเชามืด ขณะที่ยังพักผอนไมเพียงพอ  

ผลการศกึษาทางระบาดวิทยาที่แสดงใหเห็นวา การสัมผัสเสียงดังในระยะ

เวลานานอาจกอใหเกิดภาวะความดันโลหิตสูงและอาจลงทายดวยโรคหัวใจ 

และหลอดเลือด การถูกรบกวนเวลานอนอาจจะมีผลตอการเปลี่ยนแปลง 

ของฮอรโมนและระบบเมตาบอลิซึม (รวมเอ็นไซมและการทํางานของเซลล)  

ผลท่ีเกิดขึ้นในระยะยาว คือ การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด  

นอกจากนี้การแปรผันระหวางกลางวันและกลางคืนยังมีผลตอระบบภูมิคุมกัน 

ทําใหเกิดภาวะไวรับ ซึ่งอาจมีผลทําใหเซลลกลามเนื้อหัวใจไวตอการกระตุน 

เกิดการหนาตัวข้ึนมาหรือขยายขนาดได แมวาปจจุบันผลการตรวจการนอน

หลับที่ผิดปกติ (Polysomnography) ยังไมมีความสัมพันธกับการเกิดโรคหัวใจ

และหลอดเลือดโดยตรง แตสิ่งนี้นาจะสามารถเปนดัชนีในการติดตามความเสี่ยง

ในระยะยาว สําหรับกรณีการเกิดภาวะความดันโลหิตสูง เสียงดงัอาจมีผล 

ตอฮอรโมนความเครียด เชน อิพิเนฟริน หรือนอรอิพิเนฟริน ซึ่งสารกลุมนี้ 

อาจมีผลตอการทํางานของผนังบุหลอดเลือดชั้นเอนโดทีเลียม การเปลี่ยนแปลง

นี้สามารถนําไปสูการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็งตัว  

อยางไรก็ตาม การศกึษาที่ผานมายังไมสามารถสรุปไดวา เสียงเปนสาเหตุ

โดยตรงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูง หรือกลุมโรคหัวใจและหลอดเลือด 

กลาวคอื เสยีงดังอาจเปนปจจัยรวมของการเกิดโรคเรื้อรังดังกลาวขางตน  

และมีผลกระทบเฉพาะตอผูที่เปนกลุมเสี่ยง เชน อายุ >35 ผูท่ีมีน้ําหนักเกิน 

ผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 อาชีพ การไมออกกําลังกาย การดื่มเหลาและสูบบุหรี่ 

อาหารไขมันสูง เปนตน 

 - มาตรการเรื่องการปรับปรุงอาคาร จะมี

การชดเชยเพียงครั้งเดียว หรือวา มีคา 

maintenance ใหเรื่อยๆ ทุกกี่ป 

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

โครงการ มีขั้นตอนและวิธิการปฏิบัติในการปรับปรุงบานในเบ้ืองตน ดังน้ี 

• เจาของกรรมสิทธิ์อาคาร/สิ่งปลูกสรางมีสวนรวมในการพิจารณา 

และตรวจสอบตั้งแตการสํารวจประเมินราคาบาน การตรวจสอบ

รายละเอียดรายงานผลการสํารวจวิศวกรรมและรายละเอียด

งบประมาณราคาที่ใชสําหรับการปรับปรุง  

• เมื่อตรวจสอบครบถวนแลว จะมีการลงชื่อในใบตอบรับราคาประเมิน
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ตารางที่ 4.6-80 สรุปประเด็นคําถาม ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากกิจกรรมการชี้แจงขอมูล (เพิ่มเติม) ตอกลุม

ประชาชนผูไดรับผลกระทบทางเสียงจากการพัฒนาสนามบินนานาชาติอูตะเภา วันที่ 14 สิงหาคม 

พ.ศ. 2564 

ลําดับ คําถามและขอเสนอแนะ คําชี้แจง 

ปรับปรุงอาคาร 

• เมื่อเจาของกรรมสิทธิ์ไดรับเงินคาชดเชยแลว ใหดําเนินการปรับปรุง

อาคารตามท่ีไดมีการสํารวจไว 

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

ปจจุบันยังไมมีการกําหนดหลักเกณฑการชดเชยตามมาตรการหลายครั้ง ทั้งนี้

อาจเสนอใหที่ปรึกษาดานการชดเชยพิจารณานําความเห็นเขาคณะกรรมการ

การกําหนดราคาชดเชยพิจารณาความเหมาะสมตอไป 

 - ขอใหยกตัวอยาง Worst Case 

Scenario กรณีผูท่ีอยูอาศัย ในเขต 

พ้ืนที่ NEF ≥ 40 ไดรับผลกระทบทั้ง 

มลพิษทางอากาศ มลภาวะทางเสียงหรือ

คุณภาพชีวิต สามารถเลือกที่จะอยูอาศัย

ตอไดหรือไม 

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

ตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบฯ การชดเชยผูไดรับผลกระทบ  

ใหชดเชยส่ิงปลกูสรางท่ีกอสรางถึงวันที่รายงาน EHIA ไดรับความเห็นชอบ 

จากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (กก.วล.) โดย ในพ้ืนท่ี NEF ≥ 40  

ใหเจรจาซื้อที่ดนิและสิ่งปลูกสราง หรือปรับปรุงอาคารเพ่ือลดผลกระทบ  

ซึ่งหมายความวา ผูท่ีอยูอาศัย ในเขต พ้ืนท่ี NEF ≥ 40 สามารถเลอืกที่จะ 

อยูอาศัยตอได แตเมื่อพิจารณาผลกระทบทางสุขภาพ ในพื้นที่ NEF ≥ 40  

ไมแนะนําใหอยูอาศัย เนื่องจากจะสงผลกระทบตอการไดยิน และผลกระทบ 

ตอสุขภาพโดยรวม ทั้งนี้ โครงการไดมีการกําหนดมาตรการดานสุขภาพ  

โดยให สกพอ. รวมมือกับหนวยงานสาธารณสุขในการเฝาระวังสุขภาพ  

ของกลุมเสี่ยง ทั้งน้ีตองมีการวิเคราะหขอมูลผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม รวมกับสถานะทางสุขภาพ เพ่ือพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

กับกลุมเสี่ยงภายหลังเปดดําเนินการ และจัดหาแนวทางแกไขผลกระทบ 

ใหเหมาะสม 

 - ความถี่ของเครื่องบิน ในชวงเวลา

กลางคนืจะถี่มากนอยเพียงใด จะทําให

เกิดผลกระทบ ตอคณุภาพชีวิตอยางไร

บาง เพ่ือเปนตัวเลอืกในการตัดสินใจ  

ในการตอบสนองตอมาตรการเยียวยา 

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

สัดสวนจํานวนเท่ียวบินในชวงเวลากลางวันตอชวงเวลากลางคืน  

ของสนามบินนานาชาติอูตะเภา เทากับ 70% และ 30% โดยมีหลักการ

พิจารณา ดังนี้  

• เพื่อใหการบริหารงานของสนามบินนานาชาติอูตะเภาสามารถพัฒนา

บริการดานการบิน (Air Service Development) ท่ีเปนเสนทางบิน

ระหวางทวปีที่มีโอกาสพัฒนาเที่ยวบินเพ่ิมขึ้นในชวงเวลากลางคืน  

ทั้งเสนทางบินเชื่อมตอกับทาอากาศยานในทวีปยุโรปและเสนทางบิน

เชื่อมตอกับทวปีตะวันออกกลางเพ่ือเชื่อมตอเท่ียวบินไปยังทาอากาศ

ยานในทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ 

• เสนทางบินท่ีเชื่อมตอกับทาอากาศยานในทวีปเอเชียเหนือ ซึ่งเวลาของ

เที่ยวบินขาออกที่จะทําใหเดินทางถึงทาอากาศยานปลายทางไดใน

ชวงเวลาเชาจะตองกําหนดตารางบินขาออกในชวงเวลากลางคืน รวมทั้ง

เสนทางบินเชื่อมตอกับทาอากาศยานในทวีปเอเชียใตในลักษณะ ไป - 

กลับอยางรวดเร็ว (Quick Turn) ดังตัวอยางท่ีแสดงใหเห็นถึงปริมาณ

เที่ยวบินระหวางทวีปทั้ง 4 ทวีปถูกกําหนดเวลาการบิน (Flight 
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาต ิ

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อาํเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 4-388 
 

ตารางที่ 4.6-80 สรุปประเด็นคําถาม ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากกิจกรรมการชี้แจงขอมูล (เพิ่มเติม) ตอกลุม

ประชาชนผูไดรับผลกระทบทางเสียงจากการพัฒนาสนามบินนานาชาติอูตะเภา วันที่ 14 สิงหาคม 

พ.ศ. 2564 

ลําดับ คําถามและขอเสนอแนะ คําชี้แจง 

Schedule) ในชวงเวลากลางคืนมากกวาเสนทางการบินในภูมิภาคอื่นๆ 

• โครงขายเสนทางการบินระหวางทวีปดังกลาวเปนตลาดบริการ 

การบินเปาหมายที่สอดคลองกับการกําหนดตําแหนงเชิงยุทธศาสตร 

(Strategic Positioning) ของสนามบินนานาชาติอูตะเภาที่กําหนด 

ใหเปน “Regional Hub” 

20 ประชาชน ตําบลสํานักทอน 

- การสาํรวจผลกระทบสํารวจทุกหลังคา

เรือนหรือไม เน่ืองจากยังไมมีเจาหนาที่

ของโครงการมาสํารวจที่บาน (บานเลขที่ 

30/16 ม.3) 

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

สําหรับครัวเรือนที่อยูในพื้นท่ี NEF ≥ 40 จะไดรับการสํารวจสิ่งปลูกสราง 

เพื่อการชดเชยทุกครัวเรือน  

 - ไมเห็นดวยกับผลการประเมิน เนื่องจาก

ขางบานอยูในเสนเสียง แตบานของดิฉัน

ไมอยูในเสนเสียง ซึ่งเสียงดังมากแทบอยู

อาศัยไมได 

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

ผลการศกึษาที่นําเสนอในครั้งน้ีเปนการคาดการณเสนเสียง แตหลังจากรายงาน

ฉบับนี้ไดรับความเห็นชอบจาก กก.วล. แลว โครงการจะมีการสํารวจ จัดทํา

ฐานขอมูล และแผนการชดเชยผูไดรับผลกระทบดานเสียงใหแลวเสร็จกอนเปด

ใชทางวิ่งที ่2 และในกรณีเมื่อโครงการเปดดําเนินการแลวจะสามารถตดิตาม

ระดับเสียงไดจากสถานีตรวจวัดเสยีงถาวร ซึ่งจะตองติดต้ังใหแลวเสร็จกอน 

การเปดใชทางวิ่งที่ 2 

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

โครงการไดกําหนดมาตรการ ดังน้ี 

• การเฝาระวังระดับเสียง โดยใหติดตั้งสถานีตรวจวัดเสียงถาวร  

(Continuous Noise Monitoring Stations) กอนเปดดําเนินการ 

• การจัดตั้งกองทุนดูแลผูไดรับผลกระทบจากสนามบินนานาชาติอูตะเภา 

เพื่อบรรเทาผลกระทบท่ีประชาชนอาจไดรับจากการดําเนินงานของ

สนามบินนานาชาติอูตะเภา ในภาพรวมทั้งดานสิ่งแวดลอมและสาธารณสุข 

• จัดใหมีชองทางรับเรื่องรองเรียนเพ่ือตรวจสอบและแกไขผลกระทบจาก

เสียงดังและแรงอัดอากาศยาน 

21 ประชาชน ตําบลสํานักทอน 

- บานอยูในพ้ืนท่ี NEF 30 - 40 เวลา

เครื่องบินบินผานเสยีงดังมาก ที่บานมี

เด็กและผูใหญ รูสึกปวดหู โครงการจะมี

มาตรการแกไขผลกระทบอยางไร 

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

กรณี NEF 30 - 40 

• ให สกพอ. สนับสนุนการปรับปรุงอาคารเพื่อลดผลกระทบดานเสยีง  

โดยใหรับเงินคาชดเชยไปปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสรางเอง สําหรับ

อาคารท่ีกอสรางถึงวนัที่รายงาน EHIA ไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

• สกพอ. สนับสนุนในการปองกันเสียงแกสถานที่ซ่ึงตองการความเงียบ 

เปนพิเศษ เชน โรงเรียน โรงพยาบาล ศาสนสถาน เปนตน สําหรับอาคาร 

ที่กอสรางถึงวันที่รายงาน EHIA ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ 
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาต ิ

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อาํเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 4-389 
 

ตารางที่ 4.6-80 สรุปประเด็นคําถาม ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากกิจกรรมการชี้แจงขอมูล (เพิ่มเติม) ตอกลุม

ประชาชนผูไดรับผลกระทบทางเสียงจากการพัฒนาสนามบินนานาชาติอูตะเภา วันที่ 14 สิงหาคม 

พ.ศ. 2564 

ลําดับ คําถามและขอเสนอแนะ คําชี้แจง 

โดยมีขั้นตอนและวิธิการปฏิบัติในการปรับปรุงบานในเบื้องตน ดังน้ี 

• เจาของกรรมสิทธิ์อาคาร/สิ่งปลูกสรางมีสวนรวมในการพิจารณา 

และตรวจสอบตั้งแตการสํารวจประเมินราคาบาน การตรวจสอบ

รายละเอียดรายงานผลการสํารวจวิศวกรรมและรายละเอียด

งบประมาณราคาที่ใชสําหรับการปรับปรุง  

• เมื่อตรวจสอบครบถวนแลว จะมีการลงชื่อในใบตอบรับราคาประเมิน

ปรับปรุงอาคาร 

• เมื่อเจาของกรรมสิทธิ์ไดรับเงินคาชดเชยแลว ใหดําเนินการปรับปรุง

อาคารตามท่ีไดมีการสาํรวจไว 

22 ประชาชน ตําบลสํานักทอน 

- พิกัดบานที่อยูในพ้ืนท่ี NEF ≥ 40  

(พิกัด 12.7164590, 101.0171296) 

เสนสีน้ําเงินพาดหลังคาบานแตไมมี 

การมาสํารวจบาน 

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

รับทราบขอมูล หลงัจากรายงานฉบับนี้ไดรับความเห็นชอบจาก กก.วล. แลว 

โครงการจะมีการสํารวจ จัดทําฐานขอมูล และแผนการชดเชยผูไดรับผลกระทบ

ดานเสียงใหแลวเสร็จกอนเปดใชทางวิ่งท่ี 2 อีกครั้ง 

23 ประชาชน ตําบลสํานักทอน 

- ในพ้ืนท่ี NEF 30 - 40 ที่บอกวาจะมีการ

ชดเชยใหเรื่องของการปรับปรุงอาคาร  

(ประตูและหนาตาง) เพ่ือลดเสียง เปน

การชดเชยเฉพาะกรณีท่ีมีผูอยูอาศัยใน

บาน ใชหรือไม 

- เนื่องจากในการอยูอาศัยจริงๆ 

ประชาชนมีกิจกรรมที่ตองออกไปทํา

นอกบานดวยประเด็นนี้โครงการจะ

ชดเชยอยางไร 

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

กรณี NEF 30 - 40 

• ให สกพอ. สนับสนุนการปรับปรุงอาคารเพื่อลดผลกระทบดานเสยีง  

โดยใหรับเงินคาชดเชยไปปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสรางเอง สําหรับ

อาคารท่ีกอสรางถึงวนัที่รายงาน EHIA ไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

• สกพอ. สนับสนุนในการปองกันเสียงแกสถานที่ซ่ึงตองการความเงียบ 

เปนพิเศษ เชน โรงเรียน โรงพยาบาล ศาสนสถาน เปนตน สําหรับอาคาร 

ที่กอสรางถึงวันที่รายงาน EHIA ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ 

โดยมีขั้นตอนและวิธิการปฏิบัติในการปรับปรุงบานในเบื้องตน ดังน้ี 

• เจาของกรรมสิทธิ์อาคาร/สิ่งปลูกสรางมีสวนรวมในการพิจารณา 

และตรวจสอบตั้งแตการสํารวจประเมินราคาบาน การตรวจสอบ

รายละเอียดรายงานผลการสํารวจวิศวกรรมและรายละเอียด

งบประมาณราคาที่ใชสําหรับการปรับปรุง  

• เมื่อตรวจสอบครบถวนแลว จะมีการลงชื่อในใบตอบรับราคาประเมิน

ปรับปรุงอาคาร 

• เมื่อเจาของกรรมสิทธิ์ไดรับเงินคาชดเชยแลว ใหดําเนินการปรับปรุง

อาคารตามท่ีไดมีการสํารวจไว 

• ทั้งน้ีกรณีการทํากิจวัตรนอกบาน หรือการทํางานนอกบาน จะไมมี 

การชดเชย เนื่องจากการบรรเทาผลกระทบจะพิจารณาจากผลกระทบ

ของเสียงจากอากาศยานท่ีสงผลตอการนอนหลับพักผอนภายใน 
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สิ่งปลูกสรางเทานั้น 

24 ประชาชน ตําบลสํานักทอน 

- สถานีตรวจวัดเสียงต้ังเสียงถาวรติดยัง

หรือยัง ถายังจะติดตั้งเม่ือไร 

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

สถานีตรวจวัดเสียงถาวร จะติดตั้งหลังจากที่เริ่มกอสรางทางวิ่งที่ 2 แลว  

โดยตองติดตั้งใหแลวเสร็จกอนการเปดใชทางวิ่งที่ 2 

25 ประชาชน ตําบลสํานักทอน 

- ขอใหมองถึงผลกระทบจากเครื่องบินขับ

ไลท่ีเสียงดังมากๆ เวลามีการฝก ที่มี

รูปแบบการขึ้นลงที่อยูในรูปแบบของการ

ฝกดวย รวมทั้ง ฮ.ที่บินต่ํา ไมไดทํา 

Pattern การแอพโพชแบบเครื่องบิน

ดวย อาจจะไมไดบอยแตผานมาที

กระจกสะเทือนท้ังหลัง 

คําชีแ้จงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

โครงการไมมีการนําเครื่องบินทางราชการมีคิดคํานวณดานเสียงของโครงการ 

ซึ่งมีการประเมินผลกระทบจากสถานการณการบินในอนาคต จากการ

ดําเนินงานของสนามบินพาณิชยเปนหลัก โดยพิจารณาอากาศยานขนาดตางๆ 

ที่ครอบคลุมผลกระทบไวแลว 

26 ประชาชน ตําบลสํานักทอน 

- โครงการควรจะทําแผนท่ีเสนเสยีงให

ครอบคลมุพื้นท่ีที่จะไดรับผลกระทบ 

โดยเสนอใหทําในเชิงของการปองกัน

ผลกระทบในอนาคต 

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

โครงการพิจารณาระดับผลกระทบจากแผนที่เสนเทาระดับเสียงสูงท่ีสุด 

ที่มีการคาดการณในป พ.ศ. 2591 ไวแลว 

 

27 ประชาชน ตําบลสํานักทอน 

- หมูบานชัยพฤกษวิลล ในพื้นท่ีหมูที่ 4  

มีแผนการสํารวจหรือวาการชดเชย 

แบบไหน อยางไร 

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

โครงการจะมีการตรวจสอบที่ตั้งของหมูบานชัยพฤกษ วิลล ในพ้ืนท่ีหมูท่ี 4  

หากอยูในพ้ืนที่เสนเสยีง จะเปนการสํารวจสิ่งปลูกสรางทุกหลังคาเรือน 

เพื่อ ชดเชยสิ่งปลูกสรางท่ีกอสรางถึงวันที่รายงาน EHIA ไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (กก.วล.) โดยมีหลักเกณฑการชดเชย 

ดังนี้ 

 NEF ≥ 40 เจรจาซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสรางหรือปรับปรุงอาคารเพ่ือลด

ผลกระทบในกรณีท่ีไมขาย 

 NEF 30 - 40 สนับสนุนการปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสรางเพ่ือลด

ผลกระทบดานเสียง 

28 ประชาชน ตําบลสํานักทอน 

- เหตุใดโครงการจึงไมทําเสนทางการบิน

ขึ้น-ลง ทางทะเลเพ่ือลดผลกระทบ 

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

การใชทิศทางของทางวิ่งขึ้นอยูกับทิศทางลมประจําถิ่นตามขอมูลอุตุนิยมวิทยา 

สําหรับโครงการสนามบินอูตะเภา ไดพิจารณารูปแบบการใชทางวิ่ง โดย

กําหนดการใชทางวิ่งใหสอดคลองกับขอมูลทิศทางลมดังกลาว แบงเปน 2 

ฤดูกาลการบิน ดังนี้  

- ฤดูรอน (เดือนกุมภาพันธถึงเดอืนกันยายน) บินลงที่หัวทางวิ่งดานบนบก 

(18R/18L) และบินขึ้นท่ีหัวทางวิ่งดานทางทะเล (36L/36R)  

- ฤดูหนาว (เดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม) บินลงท่ีหัวทางวิ่งดานทางทะเล 

(36L/36R) และบินขึ้นท่ีหัวทางวิ่งดานบนบก (18R/18L)  
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ดานการมีสวนรวมของประชาชน และการประชาสัมพันธ 

1 ประชาชน หมูท่ี 6 ตําบลสํานักทอน 

- ไมเห็นดวยกับการจัดประชุมออนไลน 

ควรเปนการจัดเวทีรับฟงความคดิเห็น  

หรือขอใหเลื่อนการประชุม 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

โครงการไดปฏิบัติตามมติการประชุมคณะกรรมการโรคติดตอ จังหวดัระยอง 

ครั้งที่ 29/2564 วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30-16.30 น. หองประชุม

ภักดีศรีสงคราม ศูนยราชการจังหวัดระยอง โดยอนุญาตใหจัดประชุมแบบ

ออนไลนเทาน้ัน เพ่ือเปนการลดการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 

2019 (Covid 19) ไมอนุญาตใหจัดกิจกรรมการประชุมในพื้นท่ี 

2 กํานันตําบลสํานักทอน 

- เหตุผลท่ีตองรีบจัดประชุมรับฟงความ

คิดเห็น 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

เหตุผลความจําเปนของการจัดกิจกรรมการชี้แจงขอมูล (เพ่ิมเติม) เน่ืองดวย

นโยบายการพัฒนา ดังนี้ 

 โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที่ 2 เปนโครงการโครงสรางพ้ืนฐาน 

ที่สาํคัญในพื้นท่ีเขตพัฒนากิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  

 ภาครัฐกับเอกชนไดลงนามในสัญญารวมลงทุนโครงการพัฒนาสนามบิน 

อูตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก โดยการประกาศเชิญชวนงาน

กอสรางทางวิ่งและทางขับที่ 2 เปนหนึ่งในเงื่อนไขกอนการสงมอบพื้นท่ี 

ใหเอกชนพัฒนาตามสัญญาฯ ซึ่งมีกําหนดสงมอบเบ้ืองตนในเดอืนมกราคม 

2565 

 กอนการประกาศเชิญชวนงานกอสรางฯ จะตองเรงสงรายงานการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที่ 2 

ใหหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาภายในสิงหาคม 2564 เพ่ือใหไดรับ 

ความเห็นชอบโดยเร็ว 

 เริ่มงานกอสรางในปงบประมาณ 2565 (ระยะเวลากอสรางประมาณ 3 ป) 

และจะสงมอบใหเอกชนเปดดําเนินการเชิงพาณิชยภายในตนป 2568 

3 ประชาชน ชุมชนสระแกว 

- การประชุมออนไลน ชาวบานจะยังไม

สามารถเขาถึงเทคโนโลยีไดทั้งหมด 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

รับทราบขอคิดเห็น 

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

โครงการไดปฏิบัติตามมติการประชุมคณะกรรมการโรคติดตอ จังหวัดระยอง  

ครั้งท่ี 29/2564 วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30-16.30 น. 

หองประชุมภักดีศรีสงคราม ศูนยราชการจังหวัดระยอง โดยอนุญาตใหจัดประชุม

แบบออนไลนเทานั้น เพ่ือเปนการลดการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (Covid 19) ไมอนุญาตใหจัดกิจกรรมการประชุมในพ้ืนที่ ทั้งนี้ โครงการ 

ไดพยายามประชาสัมพันธข้ันตอนการใชชองทางออนไลนในการประชุม  

โดยมีแผนภาพในการอธิบายการเขาสูการประชุมออนไลนผานชองทางการ

ประชาสัมพันธตางๆ และการประสานผานเครือขายไลนกลุมในชุมชน 
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ลําดับ คําถามและขอเสนอแนะ คําชี้แจง 

4 ประชาชน ตําบลสาํนักทอน 

- ไดเขารวมประชุมทุกครั้ง แตการประชุม

ครั้งนี้ไมไดรับหนังสือ 

- การมีสวนรวมของสวนรวม หรือสังคม 

ซึ่งชาวบานไมไดรับทราบขอมูล มีการ

สํารวจอยางไร คิดเปนรอยละเทาใด 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

รับทราบขอคิดเห็น ทั้งน้ี โครงการไดดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมของ

ประชาสัมพันธโครงการมาอยางตอเน่ืองตั้งแตป พ.ศ. 2562 โดยผลการสํารวจ

ความคดิเห็นของประชาชน พบวา กลุมครัวเรือนในแตละพ้ืนท่ีเสนเสียง  

มีความเห็นดวยตอการพัฒนาโครงการ รอยละ 81.6 -98.6 

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

โครงการมีการแจงลวงหนาผานการประสานงานกับผูนําชุมชน  

การประชาสัมพันธผานสื่อสิ่งพิมพท่ีใชประกอบการเปดเผยขอเท็จจริงเกี่ยวกับ

โครงการ โดยใชปายประชาสัมพันธ โปสเตอรประชาสัมพันธ และเว็บไซต 

ของโครงการ  http://www.ehia-utprw2.com 

5 ประชาชน ตําบลสาํนักทอน 

- โครงการมีการประชาสัมพันธนอยมาก 

ไมไดรับรูโครงการ รับทราบจากผูอื่น  

ควรจะมีการสงจดหมายไปแตละบาน

เพื่อเชิญเขารวมประชุม 

- การจัดลําดับผูถามตอบ ควรมีการ

จัดลําดับควิท่ีดีขึ้น และเรียกผูเขารวม

ประชุมใหสอบถามตามลําดับคิว 

6 ประชาชนหมูบานชมชื่น หมูที่ 3 ตาํบลนักทอน 

- หลังจากการประชุมครั้งน้ี จะมีการจัด

ประชุมเวทีอีกหรือไม 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

ภายหลังจากการประชุมในครั้งน้ีแลว โครงการจะมีการรวบรวมขอคิดเห็น 

และขอเสนอแนะตางๆ เสนอ สผ. หากเห็นชอบในรายงาน จะสงตอ กก.วล. 

พิจารณาตอไป หากรายงานฉบับบน้ีไดรับความเห็นชอบ จะมีการจัดประชุม 

รับฟงความคิดเห็นในพื้นท่ีอีกครั้งโดยหนวยงานอนุมัติ/อนุญาต 

 - หมูบานชมชื่น หมูที่ 3 สํานักทอน อยู

บริเวณใดของแผนที่ ชาวบานไมไดเขา

มาฟงเยอะ ตองการใหมีการจัดเวทีเพ่ือ

รับฟงความคิดเห็น 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

เนื่องจากการศึกษาและจัดทํารายงานฉบับน้ีไดดําเนินการกระบวนการรับฟง

ความคดิเห็นของประชุมครบถวนแลว แตในการจัดกิจกรรมชี้แจงขอมูล 

(เพ่ิมเติม) ครั้งน้ีเปนการใหขอมูลเพ่ิมเติมกับประชาชนเพ่ือแจงผลการศกึษา

เพิ่มเตมิดานเสียง 

7 ประชาชน หมูท่ี 3 ตําบลนักทอน 

- ตําแหนงของโรงเรียนวัดสระแกวอยู

บริเวณใดในแผนท่ี ตองการใหระบุ

ตําแหนงในแผนที่ใหดวย และยังไมไดรับ

การติดตอ 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

โรงเรียนวัดสระแกวอยูบริเวณหมูที่ 3 ในพ้ืนที่ NEF ≥ 40 ฝงดานเหนือทางวิ่งที่ 1 

พ้ืนที่ท่ีกลาวมาน้ีเปนพ้ืนที่ออนไหวท่ีตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ ถามี 

ความประสงคที่จะไมยายออก ซึ่ง ทร.และ สกพอ.จะมีมาตรการพิเศษดูแล

เฉพาะจุดออนไหว โดยใหวิศวกรไปตรวจสอบวา โรงเรียน วัด รพสต. มีความ

ประสงคที่จะอยูตอในพ้ืนท่ี ตองไดรับการปรับปรุงอาคารเปนพิเศษ ซึ่งมีกรณี

ตัวอยางท่ี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังที่อยูเหนือ

สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งไมสามารถยายออกได จึงมีการปรับปรุงอาคารโดยการ

ติดกระจก 2 ชั้น และมีการทดสอบวายังสามารถทําการเรียนการสอนได  

แตถามีความประสงคที่จะไมอยูตอ ตองมีการเจรจากันเปนกรณีพิเศษ แตตอง

รอจนกระทั่งรายงาน EHIA นี้ ไดรับความเห็นชอบ จาก กก.วล. และไดมต ิ

จากคณะรัฐมนตรี ซึ่งมาตรการในรายงานท้ังหมดจะสามารถเริ่มดําเนินการ 

ไดทันที 
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ตารางที่ 4.6-80 สรุปประเด็นคําถาม ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากกิจกรรมการชี้แจงขอมูล (เพิ่มเติม) ตอกลุม

ประชาชนผูไดรับผลกระทบทางเสียงจากการพัฒนาสนามบินนานาชาติอูตะเภา วันที่ 14 สิงหาคม 

พ.ศ. 2564 

ลําดับ คําถามและขอเสนอแนะ คําชี้แจง 

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

ทั้งน้ี ในการดําเนินกิจกรรมการรับฟงความคิดเห็นในชวงป พ.ศ. 2562-2563  

มีผูบริหาร และผูแทนของโรงเรียนวัดสระแกว เขารวมประชุม โดยไดให 

ความคดิเห็น และขอเสนอแนะตอโครงการดวยแลว 

ดานอื่นๆ 

1 ประชาชน ชุมชนสระแกว 

- คนรันโมเดลควรไดเขาคอรสการ

ฝกอบรมในการใชโมเดล 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

รับทราบขอเสนอแนะ 

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

บุคลากรของบริษัทท่ีปรึกษาที่เปนผูใชงานแบบจําลองทางคณิตศาสตร AEDT 

ไดผานการอบรม “การประเมินผลกระทบดานเสียง จากโครงการระบบขนสง

ทางอากาศ” จากกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม จัดโดย สํานักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แลว 

2 ประชาชน ตําบลสาํนักทอน 

- โครงการคํานวณการชดเชยอยางไร 

อยากทราบวันเริ่มตนที่จะประเมินราคา

เพื่อชดเชย 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

มาตรการชดเชย 

1 เง่ือนไขที่ตองดําเนินการชดเชย 

• ดําเนินการชดเชยผูไดรับผลกระทบดานเสียงจากการพัฒนาโครงการ

กอสรางทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา โดยพิจารณา

ระดับผลกระทบจากแผนที่เสนเทาระดับเสียงที่มีการคาดการณในป  

พ.ศ. 2591 และพิจารณาปปลูกสรางอาคาร โดยชดเชยสิ่งปลูกสราง 

ที่กอสรางถึงวันที่รายงาน EHIA ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ ซึ่ง สกพอ.จะตองมีการเผยแพรขอมูลการกอสราง

โครงการใหประชาชนรับทราบลวงหนา 

• ดําเนินการสํารวจ จัดทําฐานขอมูลและแผนการชดเชยผูที่ไดรับผลกระทบ

ดานเสียงซึ่งเกิดจากการพัฒนาโครงการ โดยคณะทํางานสํารวจและพิจารณา

คาชดเชยเยียวยา ใหแลวเสรจ็กอนเปดใชทางวิ่งท่ี 2 

2 หลักเกณฑในการชดเชย 

กรณี NEF ≥ 40 

• ให สกพอ. เจรจาซื้อท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางท่ีกอสรางถึงวันที่รายงาน EHIA 

ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ กรณีเจาของ

ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางไมประสงคจะขาย ตองสนับสนุนการปรับปรุง

อาคารเพ่ือลดผลกระทบดานเสียง โดยใหรับเงินคาชดเชยไปปรับปรุงอาคาร

และสิ่งปลูกสรางเอง 

กรณี NEF 30 - 40 

• ให สกพอ. สนับสนุนการปรับปรุงอาคารเพื่อลดผลกระทบดานเสยีง โดยให

รับเงินคาชดเชยไปปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสรางเอง สําหรับอาคารท่ี

กอสรางถึงวนัที่รายงาน EHIA ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

3 ประชาชน ตําบลสาํนักทอน 

- การเจรจาขอซื้อที่ดิน จายตามราคาที่

เจาของบานจายตอนที่กอสรางหรือไม  

มีเกณฑประเมินอยางไร 
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ตารางที่ 4.6-80 สรุปประเด็นคําถาม ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากกิจกรรมการชี้แจงขอมูล (เพิ่มเติม) ตอกลุม

ประชาชนผูไดรับผลกระทบทางเสียงจากการพัฒนาสนามบินนานาชาติอูตะเภา วันที่ 14 สิงหาคม 

พ.ศ. 2564 

ลําดับ คําถามและขอเสนอแนะ คําชี้แจง 

สิ่งแวดลอมแหงชาติ 

• สกพอ. สนับสนุนในการปองกันเสียงแกสถานที่ซ่ึงตองการความเงียบ 

เปนพิเศษ เชน โรงเรียน โรงพยาบาล ศาสนสถาน เปนตน สําหรับอาคาร 

ที่กอสรางถึงวันที่รายงาน EHIA ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ 

โดยมีขั้นตอนและวิธิการปฏิบัติในการปรับปรุงบานในเบื้องตน ดังน้ี 

• เจาของกรรมสิทธิ์อาคาร/สิ่งปลูกสรางมีสวนรวมในการพิจารณาและ

ตรวจสอบตั้งแตการสาํรวจประเมินราคาบาน การตรวจสอบ

รายละเอียดรายงานผลการสํารวจวิศวกรรมและรายละเอียด

งบประมาณราคาที่ใชสําหรับการปรับปรุง  

• เมื่อตรวจสอบครบถวนแลว จะมีการลงชื่อในใบตอบรับราคาประเมิน

ปรับปรุงอาคาร 

• เมื่อเจาของกรรมสิทธิ์ไดรับเงินคาชดเชยแลว ใหดําเนินการปรับปรุง

อาคารตามท่ีไดมีการสํารวจไว 

4 ประชาชน ตําบลสาํนักทอน 

- หนวยงานท่ีมีอํานาจ ในการใหขอมูลมา

กําหนดเสนเสียง เชน วิทยุการบิน คชก.  

ควรใหขอมูลที่ตองชวยกันตรวจสอบ

ตั้งแตแรก เพราะคุณคือผูมีสวนไดเสีย  

1 ใน 7 กลุม ไมใชรอใหทานมานําเสนอ

แลวก็เปลี่ยนแปลงเรื่อยๆ ชาวบาน

สับสน ทราบดีวาใชหลักการที่เปนสากล 

แตขอมูลท่ีใชนําเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา 

เพราะหนวยงานที่เกี่ยวของดวยหรือไม 

คําชี้แจงในท่ีประชุม 

รับทราบขอเสนอแนะ 

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

ทั้งน้ี โครงการจะนําผลการประชุมในครั้งน้ีเสนอหนวยงานมีอํานาจ 

ในการอนุมัติเสนเสียงตอไป 

5 ประชาชน ตําบลสาํนักทอน 

- เสนอใหหนวยงานที่มีอํานาจในการ

อนุมัตเิสนเสียง รวมรับฟงความคิดเห็น

ของประชาชนดวย 

6 ประชาชน ตําบลสาํนักทอน 

- มีแผนจะปลูกบานปหนา โครงการมี

ขอแนะนําอยางไร หรือไม 

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

การชดเชยผูไดรับผลกระทบของโครงการ จะชดเชยสิ่งปลูกสรางท่ีกอสรางถึง

วันที่รายงาน EHIA ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

(กก.วล.) 

คําชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

ขอใหติดตามความกาวหนาของโครงการไดที่เว็บไซต www.ehia-

utprw2.com 
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การแนะนําการประชุมผานสื่ออิเลก็ทรอนิกส  

(Video Conference)   

กลาวตอนรับผูเขารวมประชุม 

  

บรรยากาศการประชุมและการนําเสนอ 

โดยบริษัทที่ปรึกษา 

การซักถามและเสนอแนะโดยผูเขารวมประชุม 

  

ตอบขอซักถามโดยผูแทนเจาของโครงการ  

และบริษัทที่ปรึกษา 

สรุปประเด็นขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ  

โดยบริษัทที่ปรึกษา 

รูปที่ 4.6-48 บรรยากาศกิจกรรมการชี้แจงขอมูล (เพิ่มเติม) ตอกลุมประชาชนผูไดรับผลกระทบทางเสียงจาก

การพัฒนาสนามบินนานาชาติอูตะเภา วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

5.3) กิจกรรมการสํารวจความคิดเห็นดวยแบบสอบถาม/สัมภาษณรายบุคคลเพิ่มเติม  

สืบเนื่องจากเปลี่ยนแปลงขอมูลจํานวนเที่ยวบินในสมมติฐานสําหรับการประเมินดานเสียงจาก

อากาศยาน สงผลใหแผนที่รางเสนเทาระดับเสียง (NEF Contour) ที่ทบทวนใหม เมื่อกรกฎาคม พ.ศ. 2564  

มีความแตกตางจากแผนที่รางเสนเทาระดับเสียง ที่ใชในการรับฟงความคิดเห็น ครั้งที่ 3 (PP3) เมื่อสิงหาคม พ.ศ. 

2563 ทําใหจํานวนครัวเรือนที่อาจไดรับผลกระทบดานเสียงจากอากาศยานแตกตางไปจากเดิม ทั้งพื้นที่ NEF ≥ 40 

และพื้นที่ NEF 30 – 40 ซึ่งโครงการไดดําเนินการตรวจสอบจํานวนหลังคาเรือนที่ตั้งอยูในบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลง

ของเสนเสียง พบวา ครัวเรือนในพ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงของเสนเสียง มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 57 หลังคาเรือน 

รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.6-81 
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ตารางที่ 4.6-81 จํานวนครัวเรือนในพื้นท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงของเสนเสียง 

พื้นที่ จํานวนหลังคาเรือนใน

เสนเสียงเดิม  

(ส.ค. 2563) 

จํานวนที่มีการเปล่ียนแปลง จํานวนหลังคาเรือนใน

เสนเสียงใหม  

(ก.ค. 2564) 
จํานวนที่เพิ่ม จํานวนท่ีลด 

NEF ≥ 40 80 13 0 93 

NEF 30 – 40 2,459 32 12*  2,466 

รวมจํานวนครัวเรือนในพ้ืนท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลง

ของเสนเสียง 

45+12 = 57 ครัวเรือน 

หมายเหตุ :  *12 ครัวเรอืนนี้ เดิมอยูในพื้นที่ NEF30-40 เปลี่ยนไปอยูในพื้นที่ NEF<30 ถึงขอบพื้นที่ศกึษา 

ในการดําเนินการสํารวจขอมูลและความคิดเห็นของครัวเรือนเพิ่มเติม ไดดําเนินงานตามแนว

ทางการมีสวนรวมของประชาชนในสถานการณที่มีการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 ) 

เพ่ือลดความเสี่ยงในการแพรระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีแนวทางการสัมภาษณครัวเรือน/สัมภาษณรายบุคคล ดังนี้ 

1. จัดทําแผนที่จากภาพถายทางอากาศแจงนับเพื่อเตรียมการลงพ้ืนที่จริงเพื่อทวนสอบ 

การแจงนับอีกครั้ง โดยหากมีชองทางติดตอสื่อสารครัวเรือนใหแจงนัดหมายลวงหนากอน 

2. ระบุชื่อพนักงานสัมภาษณและมีการคัดกรองเก่ียวกับความเสี่ยงตาง ๆ  

3. ตลอดระยะเวลาระหวางการสัมภาษณใหเวนระยะหาง อยางนอย 1 เมตรและสวมอุปกรณ

ปองกันใหรัดกุม รวมทั้งแจงใหผูใหสัมภาษณสวมใสหนากาก ตลอดระยะเวลาการสัมภาษณ 

การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนดวยการสัมภาษณกลุมครัวเรือนในพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง

ของเสนเสียง จํานวน 57 หลังคาเรือน เพื่อเปนการประชาสัมพันธ และทราบผลกระทบดานเสียงจากอากาศยานแตกตาง

ไปจากเดิม ทั้งพื้นที่ NEF ≥ 40 และพื้นที่ NEF 30 - 40 เริ่มดําเนินการตั้งแตวันที่ 8-13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 รายละเอียด

แสดงดังตารางที่ 4.6-82 และภาพบรรยากาศการสํารวจภาคสนามของแตละกลุมดังรูปที่ 4.6-55 

ตารางที่ 4.6-82 จํานวนหลังคาเรือนท่ีอยูในพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงเสนเสียงใหมกับเสนเสียงเดิมจําแนกรายหมูบาน 

วันที ่
กลุมไดรับ

ผลกระทบ 
หมูบาน / ตําบล 

จํานวน 

(หลังคาเรือน) 

จํานวนที่

สํารวจได  

(หลังคาเรือน) 

ไมพบ 

ผูอยูอาศัย 
(1) 

ไมมีผูอยู

อาศัย (2) 

ระหวางวันที่ 

8-13 

กลุมครัวเรือน 

ในพ้ืนท่ี NEF ≥ 40 

หมู 3 ตําบลสํานักทอน 13 10 2 1* 

สิงหาคม

พ.ศ. 2564 

กลุมครัวเรือนในพื้นที่ 

NEF 30 - 40 

หมู 1 ตําบลสํานักทอน  32 24 4 4 

 กลุมครัวเรือน 

ในพ้ืนท่ี NEF < 30 

หมู 1 ตําบลสํานักทอน  4 4 - - 

 หมู 4 ตําบลสํานักทอน  3 2 - 1** 

  หมู 8 ตําบลสํานักทอน  3 2 1 - 

  หมู 11 ตําบลหวยใหญ  2 2 - - 

  รวม 57 44 7 6 

หมายเหตุ : (1) ไมพบผูอยูอาศยั คือ บานที่มีคนอยูอาศัยแตผูสํารวจไมพบใครในบาน โดยมีความพยายามในการติดตามแลวอยางนอย 3 ครั้ง  

 (2) ไมมีผูอยูอาศัย คือ บานที่มีสภาพวางเปลา ไมพบผูอยูในบาน โดยไดลงสํารวจซ้ําแลว 3 วัน   

 *  ไมมีบานตามแผนที่เน่ืองจากรื้อยายออกไปแลว  ** ประกาศขายบาน 
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การสํารวจความคิดเห็นของกลุมครัวเรือนในพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงเสนเสียง มีรายละเอียด 

ผลการศึกษาดังนี้ 

สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล  

ผูใหสัมภาษณเปนเพศหญิง จํานวน 29 ราย (รอยละ 65.9) และเพศชาย จํานวน 15 ราย (รอยละ 34.1)  

มีอายุเฉลี่ย 47 ป ผูใหสัมภาษณพักอาศัยอยูที่นี่มานานเฉลี่ย 19 ป  มีสถานะเปนเจาบาน จํานวน  40 ราย (รอยละ 90.9) 

และเปนบุคคลอ่ืนในครัวเรือนที่บรรลุนิติภาวะซึ่งไดรับมอบหมายและยืนยันจากหัวหนาครัวเรือนแลว จํานวน 4 ราย 

(รอยละ 9.1) ไดแก บุตรที่เปนผูบรรลุนิติภาวะแลว จํานวน 3 ราย (รอยละ 6.8) และบิดา จํานวน 1 ราย (รอยละ 2.3) 

โดยเปนผูที่มีครวัเรือนอยูในพื้นที่ NEF 30 - 40 จํานวน 26 ราย (รอยละ 59.1) มีครัวเรือนอยูในพื้นที่ NEF ≥ 40 จํานวน 

10 ราย (รอยละ 22.7) และมีครัวเรือนอยูในพื้นที่ NEF<30 จํานวน 8 ราย (รอยละ 18.2) แบงรายหมูบาน พบวา อาศัย

ในหมูที่ 1 ตําบลสํานักทอน จํานวน 28 ราย (รอยละ 63.8) หมูที่ 3 ตําบลสํานักทอน จํานวน 10 ราย (รอยละ 22.7)  

หมูที่ 4 ตําบลสํานักทอน จํานวน 2 ราย (รอยละ 4.5) หมูที่ 8 ตําบลสํานักทอน จํานวน 2 ราย (รอยละ 4.5) และหมูที่ 11 

ตําบลหวยใหญ จํานวน 2 ราย (รอยละ 4.5) ตามลําดับ แสดงดังรูปที่ 4.6-49 

 

รูปที่ 4.6-49 การมีครัวเรือนอยูในพื้นท่ีเสนเสียง  

สวนที่ 2 ความคิดเห็นตอการรับรูขอมูลการศึกษาของโครงการ 

ผูใหสัมภาษณเคยรับทราบขอมูลการศึกษาโครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติ 

อูตะเภาแลว จํานวน 27 ราย (รอยละ 61.4) และยังไมเคยรับทราบขอมูลของโครงการมากอน จํานวน 17 ราย  

(รอยละ 38.6) แสดงดังรูปที่ 4.6-50  
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รูปที่ 4.6-50 การรับทราบขอมูลการศึกษาโครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับท่ี 2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา 

สวนที่ 3 ความคิดเห็นตอผลกระทบดานเสียงจากอากาศยานในปจจุบันและผลกระทบที่คาดวา 

จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ 

ผูใหสัมภาษณแจงวาปจจุบันไดรับผลกระทบดานเสียงจากอากาศยาน จํานวน 34 ราย (รอยละ 77.3) 

และไมไดรับผลกระทบ จํานวน 10 ราย (รอยละ 22.7) โดยกลุมผูที่ไดรับผลกระทบ ไดรับผลกระทบอยูในระดับ 

ปานกลาง จํานวน 14 ราย (รอยละ 31.9) ไดรับผลกระทบระดับมาก และไดรับผลกระทบนอย จํานวน 10 ราย  

(รอยละ 22.7) ในสัดสวนที่เทากัน เมื่อโครงการไดพัฒนาในระยะดําเนินการแลว ผูใหสัมภาษณยังคงระบุวาไดรับ

ผลกระทบดานเสียง จํานวน 32 ราย (รอยละ 72.7) และไมไดรับผลกระทบ จํานวน 12 ราย (รอยละ 27.3)  

โดยกลุมผูที่ใหสัมภาษณวาไดรับผลกระทบ แจงวาไดรับผลกระทบในระดับปานกลาง จํานวน 19 ราย (รอยละ 59.4) 

รองลงมา คือ ไดรับผลกระทบระดับมาก จํานวน 12 ราย (รอยละ 37.5) และไดรับผลกระทบนอย จํานวน 1 ราย  

(รอยละ 3.1) แสดงดังรูปที่ 4.6-51 และรูปที่ 4.6-52 

 

รูปที่ 4.6-51 ความคิดเห็นตอผลกระทบดานเสียงจากอากาศยานในปจจุบนั 
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รูปที่ 4.6-52 ความคิดเห็นตอผลกระทบดานเสียงจากการพัฒนาโครงการ 

สวนที่ 4 ความคิดเห็นตอรางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดานเสียงของโครงการ 

หลังจากที่ผูใหสัมภาษณไดรับทราบขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับเสนเสียงที่มีการเปลี่ยนแปลงแลว  

ซึ่งเปนการปรับปรุงเสนเสียงลาสุด เมื่อเดือนกรกฎาคม 2564 ผูใหสัมภาษณทุกทานแสดงความคิดเห็นวามีความ

นาเชื่อถือถูกตอง และเหมาะสมแลว จํานวน 44 ราย (รอยละ 100) ทั้งนี้ ผูใหสัมภาษณทั้งหมดมีความเห็นวาภาพรวม

ของรางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดานเสียงของโครงการมีความเหมาะสมเพียงพอแลว จํานวน 44 ราย  

(รอยละ 100) แสดงดังรูปที่ 4.6-53 

 

รูปที่ 4.6-53 ความคิดเห็นตอรางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดานเสียงของโครงการ 
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สวนที่ 5 ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะที่มีตอโครงการ 

ความคิดเห็นตอแนวทางการพัฒนาโครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา 

อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ผูใหสัมภาษณไดแสดงความเห็นดวยกับการพัฒนาโครงการ จํานวน 36 ราย  

(รอยละ 81.8) รองลงมา คือ ไมเห็นดวยกับการพัฒนาโครงการ จํานวน 5 ราย (รอยละ 11.4) และไมแสดงความ

คิดเห็น จํานวน 3 ราย (รอยละ 6.8)  แสดงดังรูปที่ 4.6-54 

 

รูปที่ 4.6-54 ความคิดเห็นตอแนวทางการพัฒนาโครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา  

เมื่อสอบถามถึงความวิตกกังวลและความเชื่อมั่นตอการพัฒนาโครงการ ผูใหสัมภาษณไมมีความวิตก

กังวลเลย จํานวน 19 ราย (รอยละ 43.1) รองลงมา คือ มีความวิตกกังวลระดับปานกลาง จํานวน 16 ราย (รอยละ 36.4) 

วิตกกังวลมาก จํานวน 5 ราย (รอยละ 11.4) และวิตกกังวลนอย จํานวน 4 ราย (รอยละ 9.1) 

ผูใหสัมภาษณสวนใหญไมมีขอเสนอแนะตอโครงการ จํานวน 37 ราย (รอยละ 84.1) สวนที่มีขอเสนอแนะ 

ตอโครงการ จํานวน 7 ราย (รอยละ 15.9) มีรายละเอียดของขอเสนอแนะ ดังนี้ 

ขอเสนอแนะที่ 1  หากมีการกอสรางโครงการตองการใหมีการดูแลชุมชนใหเปนอยางดีดวย 

ขอเสนอแนะที่ 2  ลดปรมิาณเครื่องบินชวงเวลากลางคืน เพราะกลางคนืจะไดยินเสียงดังมาก 

ขอเสนอแนะที่ 3  ไมตองการใหโครงการมีเสนทางการบินผานชุมชน 

ขอเสนอแนะที่ 4  ไดรับผลกระทบตอผูคนจํานวนมาก 

ขอเสนอแนะที่ 5  คิดวารันเวยที่ 2 ยังไมจําเปน เทาทีม่ีอยูก็เพียงพอแลว 

ขอเสนอแนะที่ 6 ขอใหทางโครงการดูแลเร่ืองคาชดเชยใหเหมาะสมกับผูที่ไดรับผลกระทบ 

ขอเสนอแนะที่ 7  ตองการใหโครงการดูแลเรื่องเสียงดังจากการขึ้น-ลงของเครื่องบินใหเปนอยางดี 
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รูปที่ 4.6-55 ภาพกิจกรรมการสํารวจความคิดเห็น ระหวางวันที่ 8 - 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564  
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หนังสือนําสงรายงานสรุปฯ 

(สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดลอม) 

การจัดวางรายงานสรปุฯ 

(สํานักงานจังหวัดชลบุรี) 

  

การปดประกาศรายงานสรุปฯ 

(ทสจ. ระยอง) 

การประชาสัมพันธทางเว็บไซต 

(www.ehia-utprw2.com) 

  

การปดประกาศรายงานสรุปฯ 

สนง.สิ่งแวดลอมภาคท่ี 13 

การปดประกาศรายงานสรุปฯ 

ศาลากลางจังหวัดชลบุร ี

รูปที่ 4.6-56 ภาพการเผยแพรรายงานสรุปผลกิจกรรมชี้แจงขอมูล (เพิ่มเติม) (บางสวน) 
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 สรุปผลการดําเนินการดานการมีสวนรวมของประชาชนในภาพรวมของโครงการ 

สวนผลจากการดําเนินการดานการมีสวนรวมของประชาชนของโครงการทั้งในขั้นตอน การรับฟง 

ความคิดเห็น ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 และชี้แจงขอมูล (เพ่ิมเติม) บรรลุวัตถุประสงคในการใหผูมีสวนไดเสียไดเขามา

มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ ผลการศึกษาและวิเคราะห

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ รวมถึงมาตรการดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพของโครงการ โดยขอคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะตางๆ ที่ไดรับไดนํามาพิจารณาปรับปรุงรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ มาตรการ

ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ รวมถึงมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมและ

สุขภาพของโครงการใหมีความครบถวนและสมบูรณยิ่งขึ้น กอนนําเสนอตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม (สผ.) พิจารณาตอไป ทั้งนี้ สามารถรวบรวมความคิดเห็นและขอเสนอแนะในประเด็นสําคัญๆ ที่เก่ียวของ 

กับโครงการ พรอมทั้งมาตรการรปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ รวมถึงมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพของโครงการที่รองรับประเด็นความคิดเห็นและขอเสนอแนะไดดังตารางที่ 4.7-1  

สําหรับสัญลักษณ () วงกลมทึบ หมายถึง มีการแสดงขอหวงกังวล คําถาม และใหความคิดเห็นประเด็น 

นั้นๆ ในแตละกิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชน (ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 และและชี้แจงขอมูล (เพิ่มเติม)  

สวนคําถาม ความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดรับในแตละกิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนไดมีการตอบชี้แจงแลว

ในที่ประชุม รวมถึงมีการจัดทํารายงานสรุปการรับฟงความคิดเห็นฯ พรอมเผยแพรประเด็นตาง ๆ และคําชี้แจงไว 

ยังหนวยงานที่เก่ียวของ และที่ทําการชุมชนในพื้นที่ศึกษาของโครงการ 

นอกจากนี้ โครงการมีแผนรับเรื่องรองเรียน และขั้นตามการดําเนินการโดยมีระยะเวลาแตละข้ันตอน แสดงดัง

รูปที่ 4.7-1 และรูปที่ 4.7-2  
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ตารางที่ 4.7-1 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชนและผูมีสวนไดเสียที่ไดรับจากกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 และเพิ่มเติม 

ประเด็นความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ครั้งที่ 1  ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 เพิ่มเติม การดําเนินงานของโครงการ/มาตรการดานสิ่งแวดลอมของโครงการ 

1. รายละเอียดโครงการ      

เสนอใหเปดทางเขา-ออกทางดานถนนสุขุมวิท เพื่ออํานวยความ

สะดวกเมื่อเปดเปนสนามบินพาณิชย 

    โครงการมีแผนที่จะเปดทางเขา-ออก อยูทางทิศเหนือของสนามบินทางฝงจังหวัดระยองไวเพื่อ

เชื่อมโยง ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ที่มีความเกี่ยวเนื่อง

และเชื่อมโยงสนับสนุนระบบขนสงมวลชนสําหรับรองรับการใชบริการสนามบินสุวรรณภูมิ สนามบิน

ดอนเมือง และสนามบินนานาชาตอิูตะเภา 

โครงการมีการเชื่อมตอกับระบบขนสงมวลชนอยางไร     

ระบบโครงขายการจราจร และระบบขนสงมวลชนในการเดิน

ทางเขา-ออกสนามบิน และเสนทางโดยรอบเปนอยางไร ขอให

โครงการประสานกับหนวยงานดานคมนาคมขนสงอยางรอบดาน 

    

เสนอใหพิจารณาเปดชองทางเขาสนามบินใหมในการขนสงวัสดุ

อุปกรณกอสราง เพ่ือรถผลกระทบเรื่องการจราจรติดขัด บริเวณ

ทางเขาปจจุบัน 

    

เขตปลอดภัยทางเดินอากาศคืออะไร มีผลบังคบัใชอยางไร     เขตปลอดภัยในการเดินอากาศคือ พื้นท่ีโดยรอบสนามบินที่ถูกกําหนดโดยประกาศกระทรวง

คมนาคม ใหเปนพ้ืนท่ีควบคุมสิ่งปลูกสราง หรืออาคาร หรือตนไมยืนตน เพ่ือมิใหเปนอุปสรรคตอ

การเดินอากาศของอากาศยานท่ีจะมาขึ้นลง ณ สนามบินน้ัน โดยหามมิใหบุคคลใดทําการกอสราง

สิ่งปลูกสราง หรืออาคาร หรือปลูกตนไมยืนตนภายในบริเวณนี้เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือ

จากพนักงานเจาหนาที ่(สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย) 

โดยโครงการจะประสานงานกับสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด และหนวยงานท่ี

เกี่ยวของเพื่อสงแผนที่เสนเทาระดับเสียงไปพิจารณาผนวกรวมแผนท่ีดังกลาวในผังเมืองรวมเพื่อ

ควบคุมการใชท่ีดินและการกอสรางอาคารโดยรอบสนามบินนานาชาติอูตะเภา ใหเหมาะสม และ

สอดคลองกับกิจกรรมของสนามบินนานาชาติอูตะเภา เขตปลอดภัยในการเดินอากาศ และพื้นท่ี

ที่ไดรับผลกระทบจากการพัฒนาสนามบินนานาชาติอูตะเภา รวมท้ังซึ่งไดแจงใหประชาชนทราบ

แลวในกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 

เสนอใหทําความเขาใจและใหความรู เกี่ยวกับเขตปลอดภัย

ทางเดินอากาศใหกับประชาชนทราบ 

    

เสนอใหโครงการแจงกิจกรรมท่ีจะดําเนินการในพ้ืนท่ีโครงการ

และพื้นที่โดยรอบ ขอมูลเสนเทาระดับเสียง และเขตปลอดภัย

ทางเดินอากาศ ใหโยธาธิการและผังเมืองรับทราบ เพื่อนํามา

ผนวกในการทําผังเมืองรวม 
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ตารางที่ 4.7-1 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชนและผูมีสวนไดเสียที่ไดรับจากกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 และเพิ่มเติม 

ประเด็นความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ครั้งที่ 1  ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 เพิ่มเติม การดําเนินงานของโครงการ/มาตรการดานสิ่งแวดลอมของโครงการ 

ควรใชชื่อสนามบินใหตรงกับชื่อปจจุบัน และควรใชช่ือเดียวกัน

ในทุกเอกสาร 

    โครงการใชชื่อ “สนามบินนานาชาติอูตะเภา” ใหถูกตองตรงกันทุกเอกสาร 

เสนอใหเตรียมความพรอมของระบบสาธารณูปโภค ไฟฟา น้ําใช 

การจัดการน้ําเสียและขยะ เพื่อรองรับการพัฒนาท่ีจะเกิดขึ้น 

    โครงการไดมีการเตรียมความพรอมในเรื่องของระบบสาธารณูปโภคเรียบรอยแลว 

- การใชไฟฟา ภายในโครงการพัฒนาสนามบินานาชาติอูตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกจะ

รับไฟฟาจากบริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน) 

- การใชนํ้า ภายในโครงการพัฒนาสนามบินานาชาติอูตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก จะมี

การกอสรางระบบผลิตนํ้าประปาโดยบริษัท อีสทวอเตอร โดยมีขนาดกําลังการผลิตรวม 

20,000 ลกูบาศกเมตร/วัน 

- ขยะที่เกิดขึ้นจะมีการจัดภาชนะจัดวางใหเหมาะสมกับประเภทและแหลงกําเนิดมูลฝอย  

มีการดําเนินการดังน้ี 

1) มูลฝอยทั่วไป 

- มูลฝอยประเภทอาหาร : โครงการจะใหผูไดรับอนุญาตจากหนวยงานราชการหรือตามที่

กฎหมายกําหนด นําเศษอาหารดังกลาวไปกําจัดอยางถูกหลักสุขาภิบาล  

- มูลฝอยที่สามารถนําไปรีไซเคิลได : จะมีเอกชนนํารถเขามารับซื้อภายในพื้นท่ี 

สถานีขนถาย 

- มูลฝอยที่เหลือจากการคัดแยก : จัดเก็บในอาคารคัดแยกขยะ เพ่ือรอการขนถายออกไป

กําจัดเปนประจําทุกวัน ดวยวิธีกําจัดที่ถูกตองตามหลักสุขาภิบาล 

2) มูลฝอยอันตราย 

มูลฝอยอันตราย จะเก็บในอาคารสําหรับเก็บมูลฝอยอันตราย เพื่อรอสงไปกําจัดโดยผูที่

ไดรับอนุญาตจากหนวยงานราชการ 

3) มูลฝอยติดเชื้อ 

มูลฝอยติดเชื้อจะถูกนําไปเก็บไวในหองควบคุมอุณหภูมิไมใหเกิน 10 องศาเซลเซียส เพ่ือรอ

การขนสงไปกําจัดภายนอกพ้ืนท่ีสนามบินนานาชาติอูตะเภา โดยวิธีการเผาในเตาเผา 

มูลฝอยติดเชื้อของผูท่ีไดรับอนุญาตจากหนวยงานราชการ 
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การกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษามีหลักการอยางไร มี

มาตรฐานสากลหรือไม   

    โครงการไดกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษาใหครอบคลุมตามการคาดการณผลกระทบดานเสียงที่ไกล

ที่สุด โดยใชประสบการณจากการศกึษาผลกระทบสิ่งแวดลอมของสนามบินดอนเมือง และสนามบิน

สุวรรณภูมิ 

การกอสรางทางว่ิงจะตองรื้ออูซอมการบินไทยดวยหรือไมจะมี

มาตรการดูแลพนักงานและผูไดรับผลกระทบอยางไร 

    เน่ืองจากศูนยซอมบํารุงอากาศยาน (MRO) เดิมของบริษัทการบินไทยตั้งอยูในพื้นท่ีที่จะกอสราง

ทางว่ิงท่ี 2 จึงมีความจําเปนตองยาย MRO ไปยังท่ีตั้งใหม ซึ่งอยูภายในพ้ืนท่ีเขตสงเสริมเมืองการ

บินภาคตะวันออก (6,500 ไร) 

โครงการตองเขาพิจารณา จาก กกวล. หรือไม      โครงการ ตองเขาพิจารณาจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (กก.วล.) เนื่องจากเปน

โครงการของรัฐ 

หนวยงานใดเปนเจาของและ/หรือผูรับผิดชอบบริหารจัดการ

โครงการนี ้

    กองทัพเรือรวมกับคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เปนเจาของโครงการ 

สวนผูบริหารโครงการ อาจเปนกองทัพเรือหรือ EEC หรือหนวยงานอื่นที่เขามารับดําเนินการ 

โครงการจะกอสรางไดเม่ือไร     จํานวนเที่ยวบินคาดการณตามแผนแมบท ไดมีการคาดการณกรณีมีการเติบโตมากกวากรณีฐาน 

เพื่อเปนการรองรับกิจกรรมที่เกินขีดความสามารถในการรองรับของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และ

ทาอากาศยานดอนเมือง ทําใหสายการบินจํานวนมากมาใชบริการท่ีสนามบินนานาชาติอูตะเภา 

โดยแบงเปน 3 ระยะ คอื 

 ระยะที่ 1 (คาดการณถึงป พ.ศ. 2571 ตองพัฒนาในชวงป พ.ศ. 2564-2566) จํานวนเที่ยวบิน 

78,000 เที่ยวตอป รองรับผูโดยสาร 14 ลานคน 

 ระยะที่ 2 (คาดการณถึงป พ.ศ. 2581 ตองพัฒนาในชวงป พ.ศ. 2573-2576) จํานวนเที่ยวบิน 

189,000 เที่ยวตอป รองรับผูโดยสาร 38 ลานคน 

 ระยะที่ 3 (คาดการณถึงป พ.ศ. 2591 ตองพัฒนาในชวงป พ.ศ. 2583-2576) จํานวนเที่ยวบิน 

305,000 เที่ยวตอป รองรับผูโดยสาร 70 ลานคน 

การกอสรางทางว่ิงท่ี 2 อยูในการพัฒนาระยะท่ี 1 ซึ่งจะตองพัฒนาในชวงป พ.ศ. 2564-2566  

ซื่งภายหลังรายงาน EHIA ไดรับความเห็นชอบจาก สผ. และ กก.วล. เรียบรอยแลว 

ในอนาคตเที่ยวบินท่ีสนามบินนานาชาติอูตะเภา จะมีกี่เท่ียวบิน 

รองรับเครื่องบินขนาดใดบาง และมีเสนทางบินไปท่ีใดบาง 

    

จํานวนเที่ยวบินคาดการณตามแผนแมบท มีกี่ระยะ และใน

ปจจุบันการพัฒนาอยูในระยะใด 

    

ขอทราบเหตุผลที่เลือกระยะหางของทางว่ิงท่ี 1 และ 2  

ที่ 1,140 เมตร และเปนไปตามมาตรฐานหรือไม 

    โครงการพิจารณาเห็นวาระยะหางของทางว่ิง 1,140 เมตร มีความเหมาะสมมากที่สุด เนื่องจาก

เปนการหลีกเลี่ยงขอจํากัดของเขาโกรกตะแบกที่อาจมีผลตออุปสรรคดานการบิน และการปรับ
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ลดระดับความสูงของทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (มอเตอรเวย) รวมท้ังจากการพิจารณาของ

รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ตามมตกิารประชุมเมื่อวันท่ี  

4 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ไดกําหนดใหใชระยะหางของทางว่ิง 1,140 เมตร ในการวางแผน 

การพัฒนาสนามบินนานาชาติอูตะเภา 

โครงการกําหนดเขตหามเขาทําประมงหรือไม ระยะเทาใด 

เนื่องจากมีการไดหมึก ซึ่งแสงอาจรบกวนการขึ้นลงของ 

อากาศยาน 

    โครงการไมมีการกันเขตหามเขาเพ่ิมเติมจากเดิมที่กําหนดไว 

เสนอใหใชหลักคิดเก่ียวกับ Zero Waste ในการศกึษา 

ดานสิ่งแวดลอม การจัดการของเสีย ขยะ และน้ําเสีย 

    โครงการกําหนดใหมีระบบการจัดการขยะโดยมีสถานีคดัแยก โดยระบบคัดแยกดังกลาวจะ

จัดแยกขยะรีไซเคิลออกจากขยะที่จะนําไปฝงกลบ และพิจารณาใหมีการหมุนเวียนนํ้าเสียที่ผาน

การบําบัดแลวกลับมาใชประโยชนในพ้ืนท่ีใหมากท่ีสุด เชน ใชรดน้ําตนไม เพ่ือเปนการใชทรัพยากร

อยางมีประสิทธิภาพ และลดปริมาณน้ําที่จะตองระบายออกสูสิง่แวดลอมหรือแหลงรับน้ําตาม

ธรรมชาตใิหนอยท่ีสุด 

ขอเสนอแนะ      

การติดตั้งปายเขาสนามบินเพ่ิมเติม โดยใหหนวยงานที่บริหาร

จัดการสนามบินประสานขออนุญาตจากกรมทางหลวง 

    โครงการจะประสานงานไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป 

แขวงทางหลวงชนบทระยองมีการวางแผนโครงขายถนน รอบๆ 

สนามบินนานาชาติอูตะเภา ตองการคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ

เพื่อจะไดออกแบบไดอยางเหมาะสม 

    

เสนอใหนําบทเรียนจากทาอากาศยานสุวรรณภูมิมาพิจารณา

ประกอบในการศกึษารวมดวย 

    รับทราบขอคดิเห็นและขอเสนอแนะ 

เปนโครงการท่ีดี เห็นดวยกับการพัฒนาโครงการ เนื่องจาก

ประเทศเราควรมีการพัฒนาขึ้น  

    

คาดวาเปนผลกระทบบวกในดานการทองเที่ยว นักทองเที่ยว

เห็นวา บางเที่ยวบินสะดวกกวา ถามาขึ้น-ลงที่สนามบิน
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นานาชาติอูตะเภาเพราะสนามบินเล็ก และไมวุนวายเหมือนทา

อากาศยานสุวรรณภูมิ 

เสนอหลัก Green airport  โดยเสนอใหเพ่ิมพ้ืนที่สเีขียวภายใน

สนามบิน ใหจัดภูมิสถาปตย การใชพลังงานทดแทน เพ่ือ

สวยงาม/ไมอึดอัด/เปนที่พักผอน/สรางความประทับใจ 

    

เสนอใหมีสถาปตยกรรมที่เปนเอกลักษณ แสดงความเปนภาค

ตะวันออก 

    

2. ผลกระทบสิ่งแวดลอม      

ผลกระทบของโครงการนี้ ศึกษาประเด็นอะไรบาง ครอบคลุม

กิจกรรมท้ังหมดท้ังในระยะกอสรางและระยะดําเนินการแลว

หรือไม 

    โครงการทําการศึกษาผลกระทบครอบคลุมทรัพยากรสิ่งแวดลอม 4 ดาน ประกอบดวย 

ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ คุณคาการใชประโยชน 

ของมนุษย และคุณคาตอคณุภาพชีวิต โดยมีประเด็นที่ศึกษาดังนี้ 

1) ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ไดแก สภาพภูมิประเทศ อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพ

อากาศ เสยีง ความสั่นสะเทือน ธรณีวิทยาและแผนดินไหว ทรัพยากรดิน อุทกวิทยาน้ําผิวดิน 

คุณภาพน้ําผิวดิน คุณภาพน้ําใตดิน และคุณภาพน้ําทะเล  

2) ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ ไดแก นิเวศวิทยาทางบก และนิเวศวิทยาทางนํ้า 

3) คุณคาการใชประโยชนของมนุษย ไดแก การจัดการของเสยี การใชประโยชนที่ดิน  

การคมนาคมขนสง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (การใชน้ํา ไฟฟา สื่อสาร)  

และระบบระบายน้ําและการปองกันน้ําทวม 

4) คุณคาตอคุณภาพชีวิต ไดแก เศรษฐกิจและสงัคม การโยกยายและการทดแทนทรัพยสิน 

สาธารณสุข (สุขภาพ) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย แหลงทองเที่ยวและทศันียภาพ  

และแหลงโบราณคดแีละประวัติศาสตร 

ในการศกึษาผลกระทบไดพิจารณาครอบคลมุกิจกรรมท้ังหมด ในระยะกอสรางและระยะ

ดําเนินการ โดยพิจารณาภาพรวมของการพัฒนาสนามบินนานาชาติอูตะเภาในอนาคต ในการ

Draft Version
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ 

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 4-409 
 

ตารางที่ 4.7-1 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชนและผูมีสวนไดเสียที่ไดรับจากกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 และเพิ่มเติม 

ประเด็นความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ครั้งที่ 1  ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 เพิ่มเติม การดําเนินงานของโครงการ/มาตรการดานสิ่งแวดลอมของโครงการ 

รองรับผูโดยสารสูงสุด เที่ยวบินสูงสุด รวมถึงความตองการสิ่งอํานวยความสะดวก 

ของสนามบิน  

เสนอใหพิจารณาจุดตรวจวัด และความถี่ใหเหมาะสม และ

ครอบคลมุพื้นท่ีออนไหวที่คาดวาจะไดรับผลกระทบ 

    โครงการไดดําเนินการกําหนดจุดตรวจวัด และความถี่ในการตรวจวัดอยางเหมาะสม ครอบคลุม

พ้ืนที่ออนไหวที่คาดวาจะไดรับผลกระทบ โดยไดกําหนดจุดตรวจวัดและรับฟงความคดิเห็น 

ของประชาชนครั้งที่ 1 และเพิ่มเติมจุดตรวจวัดตามความคิดเห็นแลว 

มาตรการฯ ที่เสนอมามีความครบถวนและครอบคลุมดีแลว มี

ความกังวลวาโครงการจะไมปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กําหนดไว 

โครงการมีวิธีการควบคุมผูรับเหมาใหปฏิบัติตามมาตรการ

อยางไร และในกรณีท่ีผูรับเหมาไมปฏิบัติตามมาตรการฯ 

โครงการจะดาํเนินการอยางไร  

    มาตรการท่ีกําหนดไวในตารางมาตรการของโครงการถือเปนกฎหมายเพ่ือบังคับใหผูรับเหมาฯ  

ตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด หากไมปฏิบัติตาม ฝาผืนหรือหลีกเล่ียง จะมีบทลงโทษตามท่ี

กฎหมายกําหนด ท้ังนี้หากประชาชนในพื้นท่ีพบเห็นปญหาจากการกอสราง รวมท้ังจากการดําเนิน

โครงการสามารถรองเรียนมายังเจาของโครงการ เพ่ือตรวจสอบและดําเนินการตามขั้นตอนตอไป 

เสนอใหโครงการจัดตั้งคณะกรรมการไตรภาคีในการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

    ทร. และ สกพอ. จะตองจัดหาบุคคลท่ี 3 (Third Party) เปนผูดําเนินการติดตามตรวจสอบ 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ และมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ตามที่ไดเสนอไวในรายงาน EHIA ของ ทร. 

และ สกพอ. ซึ่งตั้งอยูท่ีซึ่งตั้งอยูท่ีสนามบินนานาชาติอูตะเภา ตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง 

จังหวัดระยอง โดยตั้งงบประมาณรวมอยูในคาใชจายของ ทร. และ สกพอ.ภายใตการกํากับดูแล

ของ ทร. และสกพอ. พรอมแตงต้ังคณะกรรมการกํากับการตดิตามตรวจสอบและการปฏิบัติตาม

มาตรการดานสิ่งแวดลอม ประกอบดวย ผูแทน ทร. สกพอ. สํานักงานอัยการสูงสดุ สํานักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สํานักงานนโยบายและแผน การขนสง 

และจราจร กรมควบคุมมลพิษ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

กรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดระยอง สํานักงานคณะกรรมการคุมครอง

ผูบริโภค องคการบริหารสวนทองถิ่น องคกรพัฒนาเอกชน และผูทรงคุณวุฒิ เปนตน เพ่ือกํากับ

ดูแลการติดตามตรวจสอบและการปฏิบัติตามมาตรการดานสิ่งแวดลอมทั้งโครงการ 

เสนอใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบผลการ

ปฏิบัติตามมาตรการของรับเหมากอสราง 

    

กรณีที่โครงการไดรับอนุมัติแลว จะมีการติดตามตรวจสอบการ

ปฏิบัติตามมาตรการอยางไร 

    โครงการไดกําหนดมาตรการดังกลาวไวแลว พรอมทั้งกําหนดใหมีตวัแทนหนวยงานหรือชุมชน 

รวมตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ 
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ 

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 4-410 
 

ตารางที่ 4.7-1 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชนและผูมีสวนไดเสียที่ไดรับจากกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 และเพิ่มเติม 

ประเด็นความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ครั้งที่ 1  ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 เพิ่มเติม การดําเนินงานของโครงการ/มาตรการดานสิ่งแวดลอมของโครงการ 

โครงการมีการสาํรวจทางทะเลหรือไม ถาไมมีขอเสนอให

เพิ่มเตมิการประเมินผลกระทบทางทะเล  เนื่องจากมีขอหวง

กังวลผลกระทบทางทะเล เพราะในพื้นที่สวนมากประกอบอาชีพ

ประมง 

    โครงการมีการตรวจวัดคุณภาพน้ําทะเลและการสํารวจนิเวศวิทยาทางทะเล แพลงกตอนพืช  

แพลงกสัตว สัตวหนาดิน จํานวน 6 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ที่คาดวาจะไดรับผลกระทบ 

จากโครงการ และจะนําไปประเมินผลกระทบตอนิเวศวิทยาทางทะเลตอไป 

การประเมินผลกระทบจากการขนสง ใหเริ่มจากแหลงวัสดุ

กอสรางซึ่งอยูนอกขอบเขตพื้นที่ศึกษาโครงการ 

    โครงการ มีแหลงวัสดุกอสรางจากจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดราชบุรี บริเวณทาเรือจุกเสม็ด 

(ถนนหมายเลข 3126) และหากวัสดุไมเพียงพอจะมีการพิจารณาแหลงวัสดุกอสรางจากอําเภอ

ปลวกแดงเพ่ิมเติม ซึ่งอยูบริเวณเขาชีจรรย (ถนนหมายเลข 312) โครงการไดประเมินผลกระทบ

จากการขนสงวัสดุกอสรางตั้งแตแหลงวัสดุกอสราง เสนทางการขนสงจนถึงพื้นที่โครงการ 

เสนอใหมีการแจงผลการตรวจวัดเสียงและความสั่นสะเทือนให

ประชาชนไดรับทราบดวย 

    การตรวจวัดเสียงและความสั่นสะเทือนดําเนินการตรวจวัดระดับเสียง (ตรวจวัด 24 ชั่วโมง  

เปนเวลา 7 วันตอเน่ือง) ไดแก ครั้งที่ 1 ชวงฤดูฝน ระหวางวันท่ี 18-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

จํานวน 6 จุด ไดแก โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา บริเวณอาคารปฏิบัติงานของเจาหนาที่ พื้นท่ี

โครงการบริเวณ Airside โรงเรียนวัดครีีภาวนาราม โรงเรียนวัดพลา โรงเรียนบานคลองบางไผ 

และโรงเรียนวัดสระแกว ครั้งท่ี 2 ชวงฤดูแลง ระหวางวันท่ี 3-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จํานวน 

7 จุด โดยเพิ่ม จุดตรวจวัด จํานวน 1 จุด คือ โรงเรียนวัดสระแกว ซึ่งเปนพื้นที่ออนไหวที่อาจจะ

ไดรับผลกระทบ พบวามีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนดทุกสถานี โดยเสนอผลการตรวจวัด 

ไวในรายงานการประเมินผลกระทบและสุขภาพ และนําเสนอใหประชาชนทราบแลวในการรับฟง

ความคิดเห็นของประชาชน 

เสนอใหดําเนินโครงการดวยความระมัดระวัง ทั้งในระยะ

กอสรางและระยะดําเนินการ เพ่ือใหเกิดผลกระทบนอยที่สุด 

   -  - ในระยะกอนกอสราง ระยะกอสราง และระยะดาํเนินการ โครงการไดกําหนดมาตรการเพ่ือให

ผลกระทบเกิดขึ้นนอยที่สุด 

- โครงการจะประชาสัมพันธขาวสารการดําเนินงานโครงการ แผนและกิจกรรมการกอสราง 

เสนทางการขนสงวัสดุกอสราง ตลอดจนชองทางการรองเรียน ใหผูท่ีอาศัยบริเวณใกลเคียง

และผูใชเสนทางไดรับทราบผานชองทางตางๆ เปนระยะๆ  

กรณีไดรับเรื่องรองเรียนจากการกอสราง ใหนําขอรองเรียนดังกลาวมาพิจารณาหาแนวทางแกไข

ตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่กําหนดโดยเร็ว 

Draft Version
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ 

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 4-411 
 

ตารางที่ 4.7-1 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชนและผูมีสวนไดเสียที่ไดรับจากกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 และเพิ่มเติม 

ประเด็นความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ครั้งที่ 1  ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 เพิ่มเติม การดําเนินงานของโครงการ/มาตรการดานสิ่งแวดลอมของโครงการ 

3. ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน      

คา NEF คือคาอะไร ใชเครื่องมือใดในการตรวจวัด และสามารถ

แปลงเปนเดซิเบลไดหรือไม เพื่อใหงายตอการทําความเขาใจของ

ประชาชน 

    - NEF (Noise Exposure Forecast) เปนการทํานายคาระดับเสียงจากอากาศยานซึ่งปกติ

มักจะแสดงเปนเสนระดับเสียง (Noise Contour)  

- คา NEF สามารถคาํนวณคาโดยประมาณเปนหนวยเดซเิบลได ในรูปของระดับเสียงเฉลี่ย

กลางวันและกลางคนื (Day-Night Average Sound Level (Ldn) แมวาคา NEF จะไมมี

ความสัมพันธโดยตรงกับ Ldn แตสามารถประมาณคาความสัมพันธโดยประมาณ ระหวาง 

Ldn และ NEF ไดดังสมการ  

Ldn ≅  NEF + 35 

(ทีม่า : US EPA, 24CFR Subtitle A Part 51 Environmental Criteria and Standards) 

การคํานวณคา NEF ใชเครื่องมือใดในการรันโมเดล  

มีขอมูลนําเขาอะไรบาง  

    การคํานวณคา NEF หรือ Noise Exposure Forecast เปนวิธีมาตรฐาน สําหรับการประเมินเสยีง 

เพื่อทํานายคาระดับการรบกวนตอมนุษยในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากอากาศยาน  

ในการคาดการณเสนเสียง (ป พ.ศ. 2571 2581 และ 2591)  ท่ีปรึกษาใชแบบจําลอง 

ทางคณิตศาสตร AEDT ในการคาํนวณ โดยขอมูลท่ีนําเขาประกอบดวย  

- การคาดการณจํานวนเที่ยวบินและแบบอากาศยาน  

- การกําหนดสมมติฐานการศกึษา 

- รางเสนทางการบิน 

- ขอมูลจํานวนเที่ยวบินและชนิดของแบบอากาศยานที่คาดวาจะเพิ่มขึ้นในปเปดดําเนินการ 

- ความสามารถในการรองรับเที่ยวบินของทางว่ิง 

- การจัดการทางว่ิงในอนาคต 

- ขอมูลทางกายภาพของสนามบินนานาชาติอูตะเภา 

- ขอมูลอุตุนิยมวิทยาของสนามบินนานาชาติอูตะเภา 

การคํานวณคา NEF ไดคาํนวณกรณีท่ีเท่ียวบินขึ้นลงไมปกติ 

และกรณีการเลี้ยวหรือบินวนหรือไม 

    

ไดรับผลกระทบเรื่องเสียงจากการท่ีเครื่องบินบินวน  

เพราะลงไมได 

    

จากการพิจารณาแนวเสนเสียงพบวาแนวเสนเสียงจะเนนไปทาง

ว่ิงที่ 1 ไมทราบวาไดรวมการใชทางว่ิงท่ี 2 เขาไปดวยหรือไม 

    

การคํานวณคา NEF ไดคิดรวมเที่ยวบินราชการในการนําเขา

แบบจําลองในการประเมินผลกระทบดวยหรือไม 

    การประเมินเสยีงจากอากาศยานของโครงการ นําเขาขอมูลเฉพาะเครื่องบินพาณิชย ไมมีการ

นําเขาเครื่องบินทางราชการ ซึ่งมีการคาดการณประเภทเครื่องบินที่ครอบคลุมผลกระทบ 
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คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 4-412 
 

ตารางที่ 4.7-1 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชนและผูมีสวนไดเสียที่ไดรับจากกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 และเพิ่มเติม 

ประเด็นความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ครั้งที่ 1  ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 เพิ่มเติม การดําเนินงานของโครงการ/มาตรการดานสิ่งแวดลอมของโครงการ 

ในสถานการณการบินในอนาคตไวแลว และอีกหนึ่งเหตุผลที่ไมใชขอมูลเท่ียวบินทางทหารในการ 

“คาดการณ” ผลกระทบฯ เน่ืองจาก ปริมาณและชนิดอากาศยานทางทหารไมสามารถพยากรณ

ได เน่ืองจากเปนกิจกรรมดานความมั่นคง ทําใหไมสามารถกําหนดขอมูลเท่ียวบินเพื่อใชในการ 

“คาดการณ” ผลกระทบในอนาคตได 

โดยที่ปรึกษาไดใช “ความสามารถในการรองรับเที่ยวบินของทางว่ิง” สูงสุดในการพิจารณาแลว 

ดังนั้น ถึงแมจะมีเครื่องทหารทําการบินขึ้นและลงจากทางว่ิงก็ยังอยูในจํานวนท่ีพิจารณานี้ 

ขอมูลนําเขาแบบจําลองใชขอมูลจากแหลงใด ทําไมไมใชขอมูล

สถานการณการบินในปจจุบัน ควรทําการสาธิตการบินเพื่อใหได

ขอมูลที่ถูกตอง 

    โครงการพิจารณาระดับผลกระทบจากแผนที่เสนเทาระดับเสียงท่ีมีการคาดการณในป พ.ศ. 2591 

โดยใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร AEDT (Aviation Environmental Tool) 

ทั้งนี้ แนวเสนเสียง NEF เปนคาที่เกิดจาก 4 สวนหลัก คือ ความเขมของเสียงท่ีเราคุนเคยกันท่ีมี

หนวยเปนเดซิเบล ระยะเวลาของเสียงน้ันๆ ความถี่ของเท่ียวบิน และชวงเวลาที่เครื่องบินบินผาน 

(กลางวันกลางคนื) และเมื่อคํานวณความเขมของเสียงที่ 90 เดซิเบล ยังมีคา NEF ไมถึงแนวเสนเสียง 

โดยโครงการสนามบินอูตะเภาไดใชขอมูลนําเขาแบบจําลองฯ ซึ่งเปนขอมูลจํานวนเท่ียวบินเละ

แบบอากาศยาน ซึ่งเปนขอมูลการคาดการณจํานวนเที่ยวบินตามรายงานฉบับสมบูรณ โครงการ

วางแผนแมบทโครงการศกึษาความเหมาะสม โครงการพัฒนาสนามบินอูตะเภาและพื้นท่ีโดยรอบ 

จังหวัดระยอง (เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561) ไดมีการคาดการณจํานวนผูโดยสารและเที่ยวบินของ

สนามบินนานาชาติอูตะเภา เมื่อมีการพัฒนาโครงการสูงสุดป พ.ศ. 2571 พ.ศ. 2581 และ พ.ศ. 

2591 โดยขอมูลสถานการณบินจริงที่ใชในการประเมินมีการใชขอมูล 2 ชุดดังนี้  

1) ขอมูลสถานการณบินจริงของสนามบินอูตะเภาป พ.ศ. 2562 (เปดใหบริการ 1 ทางว่ิง) 

2) ขอมูลสถานการณบินจริงของสนามบินสุวรรณภูมิ ป พ.ศ. 2561 (เปดใหบริการ 2 ทางว่ิง)  

เหตุผลท่ีเลือกใชขอมูลรูปแบบสถานการณบินจริงของสนามบินสุวรรณภูมิ ป พ.ศ. 2561 

เปนตัวแทนรูปแบบการใช 2 ทางวิ่ง มีความเหมาะสมเน่ืองจากปจจัยที่เกี่ยวของดังนี้  

- จํานวนเท่ียวบินเฉลี่ยตอวันท่ีทาอากาศยานอูตะเภาตองการเม่ือมีการพัฒนาโครงการแลว 

คาดการณเที่ยวบินเฉลี่ยไวเทากับ 889 เที่ยวบินตอวัน ซึ่งปจจุบันทาอากาศยานท่ีมี 2 ทางวิ่ง 

และมีเท่ียวบินเฉลี่ยตอวันใกลเคยีง 800 เท่ียวบินตอวัน มี 2 แหง คือ ทาอากาศยาน
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ 
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ตารางที่ 4.7-1 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชนและผูมีสวนไดเสียที่ไดรับจากกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 และเพิ่มเติม 

ประเด็นความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ครั้งที่ 1  ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 เพิ่มเติม การดําเนินงานของโครงการ/มาตรการดานสิ่งแวดลอมของโครงการ 

สุวรรณภูมิ (1,032 เที่ยวบินตอวัน) และทาอากาศยานดอนเมือง (842 เที่ยวบินตอวัน) 

- รูปแบบและเมืองตนทางปลายทางของเที่ยวบินท่ีใหบริการ (Origin -Destination)  

ของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ มีทั้งเท่ียวบินภายในประเทศและเที่ยวบินระหวางประเทศ 

โดยเที่ยวบินระหวางประเทศ ท่ีมีรูปแบบเปนเที่ยวบินขามทวีป (Long Haul Flight) เชน 

รัสเซีย ซึ่งมีรูปแบบที่ใกลเคียงกันกับเที่ยวบินท่ีจะใหบริการของทาอากาศยานอูตะเภา 

ในอนาคต (ชวงมีการพัฒนาโครงการ ในป พ.ศ.2571 ป พ.ศ.2581 และป พ.ศ.2591) 

รายละเอียดดังภาคผนวก 4.-4 การคาดการณจํานวนเที่ยวบินและแบบอากาศยาน 

การนําแบบจําลองเสียงจากอากาศยานของอเมริกามาใช  

มีใบ Certificate หรือไม 

    แบบจําลองทางคณิตศาสตร AEDT ที่บริษัทที่ปรึกษานํามาใชในการคํานวณเสนเทาระดับเสียง  

มีลิขสิทธิ์ (License) ถูกตอง 

โครงการไดนําขอมูลงานวิจัยการจัดการปญหามลพิษทางเสียง

จากอากาศยานของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมมาใช

ประกอบการศกึษาหรือไม 

    โครงการไดนําขอมูลงานวิจัยการจัดการปญหามลพิษทางเสียงจากอากาศยานของกรมสงเสริม

คุณภาพสิ่งแวดลอมมาใชประกอบการศกึษาดวย 

พ้ืนที่ท่ีอยูในแนวเสนเสียงครอบคลุมพื้นที่ใดบาง คิดเปนพ้ืนที่

ขนาดเทาไร 

    พื้นท่ีที่ไดรับผลกระทบดานเสียง ประกอบดวย  

- พ้ืนที่เสนเสียง NEF ≥ 40  ในพ้ืนท่ีตําบลสาํนักทอน อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ไดแก  

 หมูท่ี 3 บานสระแกว (ตําบลสํานักทอน)  

- พ้ืนที่เสนเสียง NEF 30 - 40 ในพื้นท่ีตําบลพลา ตําบลสาํนักทอน ตําบลพลูตาหลวง  

และตําบลหวยใหญ ไดแก  

 หมูท่ี 1 บานสํานักทอน (ตําบลสํานักทอน)  

 หมูท่ี 2 บานชากหมาก (ตําบลสํานักทอน)  

 หมูท่ี 3 บานสระแกว (ตําบลสํานักทอน) 

 หมูท่ี 4 บานคลองไผ (ตําบลสํานักทอน)  

 หมูท่ี 6 บานเขาครอก (ตําบลสํานักทอน) 

 หมูท่ี 7 บานหนองตะคียน (ตําบลสํานักทอน)  

 หมูท่ี 8 บานเชิงเขา (ตําบลสํานักทอน) 
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ตารางที่ 4.7-1 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชนและผูมีสวนไดเสียที่ไดรับจากกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 และเพิ่มเติม 
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 หมูท่ี 5 บานเขาบายศรี (ตําบลพลูตาหลวง)  

 หมูท่ี 11 บานมาบฟกทอง (ตาํบลหวยใหญ) 

หมายเหตุ : แผนที่เสนเสยีง ณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 

โครงการมีแนวทางการปฏิบัติอยางไรกับพื้นที่ออนไหว 

(สถานศึกษา สถานพยาบาล และศาสนสถาน) ที่ไดรับผลกระทบ

เรื่องเสียง และความสั่นสะเทือนจากอากาศยาน 

    โครงการไดกําหนดมาตรการ ดังนี ้

1 เง่ือนไขที่ตองดําเนินการชดเชย 

• ดําเนินการชดเชยผูไดรับผลกระทบดานเสียงจากการพัฒนาโครงการกอสรางทางว่ิง 

และทางขับท่ี 2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา โดยพิจารณาระดับผลกระทบจากแผนที่ 

เสนเทาระดับเสยีงที่มีการคาดการณในป พ.ศ. 2591 และพิจารณาปปลูกสรางอาคาร 

โดยชดเชยสิ่งปลูกสรางท่ีกอสรางถึงวันท่ีรายงาน EHIA ไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ซึ่ง สกพอ.จะตองมีการเผยแพรขอมูลการกอสราง

โครงการใหประชาชนรับทราบลวงหนา 

• ดําเนินการสํารวจ จัดทําฐานขอมูลและแผนการชดเชยผูที่ไดรับผลกระทบดานเสียง 

ซึ่งเกิดจากการพัฒนาโครงการ โดยคณะทํางานสาํรวจและพิจารณาคาชดเชยเยียวยา  

ใหแลวเสร็จกอนเปดใชทางว่ิงท่ี 2 

2 หลักเกณฑในการชดเชย 

กรณี NEF ≥ 40 

• ให สกพอ. เจรจาซื้อท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางท่ีกอสรางถึงวันท่ีรายงาน EHIA ไดรับ 

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ กรณีเจาของที่ดินพรอม 

สิ่งปลูกสรางไมประสงคจะขาย ตองสนับสนุนการปรับปรุงอาคารเพ่ือลดผลกระทบ 

ดานเสียง โดยใหรับเงินคาชดเชยไปปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสรางเอง 

กรณี NEF 30 - 40 

• ให สกพอ. สนับสนุนการปรับปรุงอาคารเพ่ือลดผลกระทบดานเสียง โดยใหรับเงิน

คาชดเชยไปปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสรางเอง สําหรับอาคารท่ีกอสรางถึงวันท่ี 

รายงาน EHIA ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

โครงการมีมาตรการฯ ชดเชยเยียวยาผูไดรับผลกระทบเรื่องเสียง

อยางไร 

    

สิ่งปลูกสรางท่ีจะไดรับการชดเชย ตองกอสรางกอนปใด /  

ขอทราบเกณฑในการชดเชย 
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คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 4-415 
 

ตารางที่ 4.7-1 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชนและผูมีสวนไดเสียที่ไดรับจากกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 และเพิ่มเติม 

ประเด็นความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ครั้งที่ 1  ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 เพิ่มเติม การดําเนินงานของโครงการ/มาตรการดานสิ่งแวดลอมของโครงการ 

• สกพอ. สนับสนุนในการปองกันเสียงแกสถานที่ซึ่งตองการความเงียบเปนพิเศษ เชน 

โรงเรียน โรงพยาบาล ศาสนสถาน เปนตน สําหรับอาคารที่กอสรางถึงวันที่รายงาน EHIA 

ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

โดยมีขั้นตอนและวิธิการปฏิบัติในการปรับปรุงบานในเบื้องตน ดังนี้ 

• เจาของกรรมสิทธิ์อาคาร/สิ่งปลูกสรางมีสวนรวมในการพิจารณาและตรวจสอบตั้งแต 

การสาํรวจประเมินราคาบาน การตรวจสอบรายละเอียดรายงานผลการสํารวจวิศวกรรม 

และรายละเอียดงบประมาณราคาที่ใชสําหรับการปรับปรุง  

• เมื่อตรวจสอบครบถวนแลว จะมีการลงชื่อในใบตอบรับราคาประเมินปรับปรุงอาคาร 

• เมื่อเจาของกรรมสิทธ์ิไดรับเงินคาชดเชยแลว ใหดําเนินการปรับปรุงอาคารตามท่ีไดมีการ

สํารวจไว 

ทั้งน้ี โครงการจะดําเนินการชดเชยสิ่งปลูกสรางที่กอสรางถึงวันท่ีรายงาน EHIA ไดรับ 

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (กก.วล.) 

กรณีที่บานไมอยูในแนวเสนเสียง แตไดรับผลกระทบจากเสยีง

เชนกัน และถาในอนาคตไดรับผลกระทบดานเสียงเพ่ิมขึ้น 

โครงการจะมีมาตรการในการดูแลอยางไร 

    โครงการไดกําหนดมาตรการแกไขปญหาเสยีงดังรบกวน กรณีท่ีมีารรองเรียน ดังนี ้

- ศูนยประสานงานการแกไขปญหาผลกระทบสิ่งแวดลอมสนามบินนานาชาติอูตะเภาจะเปน

หนวยงานหลักในการจัดการเรื่องรองเรียน โดยทําหนาที่ประเมิน วิเคราะห ตรวจสอบ 

และชี้แจงขอรองเรยีนใหประชาชนไดรับทราบ ใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเรื่องเสียง และ/หรือ

ปญหาอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการของอากาศยาน โดยจัดทําฐานขอมูลอิเลก็ทรอนิกส  

ที่ระบุและเชื่อมโยงกับพิกัดภูมิศาสตรในพื้นท่ีรอบสนามบินนานาชาตอิูตะเภา ที่อยางนอย 

ตองประกอบดวยรายละเอียด 

- ชื่อผูรองเรียน/หนวยงานที่รองเรียน 

- บานเลขที ่

- อาคาร 

- จํานวนผูอยูอาศัย 

- สถิติการรองเรียน 

- พ้ืนที่ NEF คาดการณ 
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คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 4.7-1 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชนและผูมีสวนไดเสียที่ไดรับจากกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 และเพิ่มเติม 

ประเด็นความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ครั้งที่ 1  ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 เพิ่มเติม การดําเนินงานของโครงการ/มาตรการดานสิ่งแวดลอมของโครงการ 

- พ้ืนที่ NEF ตรวจวัด (หากมี) 

- การใชประโยชนที่ดิน 

- อื่นๆ ที่เกี่ยวของ  

- มีชองทางรับเรื่องรองเรียนตลอด 24 ชั่วโมง หากเกิดกรณีรองเรียนเรื่องผลกระทบดานเสียง

จากการดําเนินงานของสนามบินนานาชาตอิูตะเภา ทร. และ สกพอ./หรือผูบริหารจัดการ

โครงการหรือบํารุงรักษาโครงการ จะพิจารณาใหมีการตรวจวัดระดับเสียงในหนวย NEF หรือ 

Ldn เพื่อตรวจสอบระดับผลกระทบเปนรายกรณีไป ทั้งน้ี หากไดรับผลกระทบจริง ทร. และ 

สกพอ./หรือผูบริหารจัดการโครงการหรือบํารุงรักษาโครงการ จะดําเนินการชดเชยตาม

แนวทางท่ี ทร. และ สกพอ./หรือผูบริหารจัดการโครงการหรือบํารุงรักษาโครงการ ยึดถือ

ปฏิบัติตอไป 

และผลการศึกษาท่ีนําเสนอในครั้งน้ีเปนการคาดการณเสนเสียง แตหลังจากรายงานฉบับน้ีไดรับ

ความเห็นชอบจาก กก.วล. แลว โครงการจะมีการสํารวจ จัดทําฐานขอมูล และแผนการชดเชย 

ผูไดรับผลกระทบดานเสียงใหแลวเสร็จกอนเปดใชทางว่ิงท่ี 2 และในกรณีเม่ือโครงการเปด

ดําเนินการแลวจะสามารถตดิตามระดับเสียงไดจากสถานีตรวจวัดเสียงถาวร ซึ่งจะตองติดตั้ง 

ใหแลวเสร็จกอนการเปดดําเนินการ 

ในระยะกอสรางควรมีการติดตามตรวจสอบระดับเสียงขณะ

กอสรางดวย เน่ืองจากมีเสียงดงัภายในสนามบิน 

    โครงการไดกําหนดมาตรการปองกันและแกไข (ระยะกอสราง) ดังนี ้

- ใหลดระดับเสยีงและแรงสั่นสะเทือนจากการกอสรางโดยเลือกใชเครื่องจักร/อุปกรณกอสราง 

ที่อยูในสภาพดี และเลือกใชเทคนิควิธีการกอสรางท่ีกอใหเกิดเสียงดังและแรงสั่นสะเทือน 

นอยที่สุด รวมทั้งใหติดตั้งอุปกรณลดเสียงท่ีเครื่องจักรหรืออุปกรณที่กอใหเกิดเสียงดัง 

- ตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องจักร/อุปกรณท่ีใชในการกอสรางอยางสมํ่าเสมอ ใหมีสภาพ

พรอมใชงานและไมกอใหเกิดเสียงดงัผิดปกติ 

- จัดทํารั้วสูง 2 เมตร ลอมรอบพื้นท่ีกอสราง บริเวณพ้ืนท่ีกอสรางท่ีอยูใกลกับพื้นท่ีออนไหว 

โดยใชแผนโลหะหนา 0.64 มิลลิเมตร (มีคาลดทอนเสยีง (Transmission Loss) 18 เดซเิบลเอ 

ติดต้ังหางจากแหลงกําเนิดเสียงประมาณ 10-15 เมตร เพ่ือลดระดับเสยีงจากเครื่องจักร 

และกิจกรรมการกอสราง  

โครงการมีแนวทางในการแกไขผลกระทบดานเสยีงและความ

สั่นสะเทือนอยางไร 
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- กิจกรรมการกอสรางท่ีมีเสียงดังใหดําเนินการเฉพาะชวงกลางวัน (06.00-18.00 น.) โดยงด

การกอสรางในชวงเวลากลางคนื กรณีท่ีมีความจําเปนตองกอสรางในเวลากลางคนืใหผูรับเหมา

แจงแผนใหหนวยงานและผูไดรับผลกระทบทราบลวงหนา 

- จัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล เชน Ear Plugs หรือ Ear Muffs สําหรับคนงาน

กอสราง 

- จํากัดระยะเวลาการทํางานของคนงานกอสรางในบริเวณท่ีมีเสียงดังไมใหเกินที่กฎหมาย

กําหนด เชน ทํางานไมเกิน 8 ชั่วโมง ในพ้ืนท่ีที่มีระดับเสียงเกิน 90 เดซิเบลเอ  

- จัดใหมีสถานที่ท่ีสามารถลดความดังของเสียงจากอากาศยานใหคนงานกอสรางไดพักในชั่วโมง

พักการทํางาน 

- ประชาสัมพันธขาวสารการดําเนินงานโครงการ แผนและกิจกรรมการกอสราง ตลอดจน

ชองทางการรองเรียนใหผูที่อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียงและผูใชเสนทางไดรับทราบผาน

ชองทางตางๆ เปนระยะๆ เชน เว็บบอรดประชาสัมพันธของสนามบินนานาชาติอูตะเภา  

สื่อออนไลน เปนตน 

- ประเมินกิจกรรมท่ีจะทําใหมีระดับเสียงเพิ่มขึ้นจากระดับเสียงพ้ืนฐาน (ระดับเสียง 

เปอรเซน็ตไทลที่ 90 : L90) เพื่อปองกันการรองเรียนผลกระทบจากเสียงรบกวน 

- ทร. และ สกพอ./หรือผูดําเนินการกอสราง ประสานงานหรือแจงเตือนผูรับเหมาใหความ

รวมมือลดกิจกรรมท่ีมีเสยีงดังเพื่อลดระดับเสียงชวงกอสราง 

- จัดใหมีชองทางรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับผลกระทบดานเสียงที่เกิดจากการกอสราง 

ของโครงการณ สํานักงานควบคุมการกอสราง หรือบริเวณสนามบินนานาชาติอูตะเภา  

เพื่อรับทราบปญหาและผลกระทบตางๆ และเรงดําเนินการแกไข 

โครงการไดกําหนดมาตรการติดตามตรวจสอบ (ระยะกอสราง) ดังนี ้

- ทร. และ สกพอ./หรือผูดําเนินการกอสราง ประสานงาน ดําเนินการตรวจวัดระดับเสียง

โดยทั่วไป 24 ชั่วโมง เปนเวลา 7 วันตอเนือ่งจํานวน 2 จุด ไดแก  

• สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.6 กองการบินทหารเรือ 
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• ชุมชนอีสเทอรน-หนองมวง 

ดําเนินการเดอืนละ 1 ครั้ง ในชวงที่มีการกอสรางทางว่ิงและทางขับท่ี 2 

ขอทราบตําแหนงและผลการตรวจวัดเสียง ณ ปจจุบัน     - การตรวจวัดระดับเสียง (ตรวจวัด 24 ชั่วโมง เปนเวลา 7 วันตอเนื่อง) โดยตรวจวัด 2 ครั้ง 

ไดแก 

- ครั้งที่ 1 ชวงฤดูฝน : ระหวางวันท่ี 18-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 จํานวน 6 สถานี ไดแก 

โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา บริเวณอาคารปฏิบัติงานของเจาหนาที่ พื้นท่ีโครงการบริเวณ 

Airside โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม โรงเรียนวัดพลา และโรงเรียนบานคลองบางไผ  

- ครั้งที่ 2 ชวงฤดูแลง : ระหวางวันท่ี 3-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จํานวน 7 สถานี  

โดยเพ่ิมจุดตรวจวัด จํานวน 1 จุด คือ โรงเรียนวัดสระแกว ซึ่งเปนพ้ืนท่ีออนไหวท่ีอาจจะ

ไดรับผลกระทบ พบวามีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนดทุกสถานี 

เสนอใหมีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง

อัตโนมัติ และมีชองทางใหประชาชนสามารถรับทราบผลได 

    

มาตรการติดตามตรวจสอบโดยตรวจวัดเสียงจากอากาศยาน 

 

    โครงการไดกําหนดใหมีมาตรการติดตามตรวจสอบดานเสียงระยะดําเนินการ ไดระบุใหมีการ

ตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และระดับเสียงอากาศยานในพ้ืนที่ชุมชน  ซึ่งประกอบดวยสถานี

ตรวจวัดเสียงถาวร 7 สถานี และสถานีตรวจวัดระดับเสียง 4 สถานี ซึ่งโครงการจะกําหนด

มาตรการใหมีการตรวจวัดระดับเสียง กอนที่จะมีการเปดใชทางว่ิงที่ 2 และแจงใหประชาชน

ไดรับทราบ โดยกําหนดใหติดตามตรวจสอบระดับเสียงถาวร จํานวน 7 สถานี ไดแก 

1. ทิศเหนือทางว่ิง 18R/36L 

2. ทิศใตทางว่ิง 18L/36R 

3. ทิศตะวันตกเฉียงใตของทางว่ิงท่ี 1 

4. ทิศตะวันออกเฉียงใตของทางว่ิงท่ี 2 

5. หมูท่ี 13 บานหนองผกักูด เทศบาลตําบลหวยใหญ 

6. โรงเรียนวัดสมบูรณาราม (เต็มราษฎรอนุสรณ) 

7. หมูท่ี 2 บานชากหมาก เทศบาลตําบลสํานักทอน  

โดยจะตองตดิตั้งใหแลวเสร็จกอนเปดใชทางว่ิงท่ี 2 เพื่อปองกันผลกระทบดานเสียง ใน

รายละเอียดของการพิจารณาวาจะตดิตั้ง ณ ตําแหนงใดจะอยูในแผนงาน/ขั้นตอนของการสํารวจ
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จุดตรวจวัดตามท่ีกําหนดไวในมาตรการของรายงาน EHIA ฉบับนี้ 

ขอทราบวาการขึ้นหรือลงของเครื่องบินเสียงดังกวากัน     - การบินขึ้นเสียงดังมากกวา แตใชระยะเวลาสั้นกวา 

- การบินลงเสียงดังนอยกวา แตมีระยะเวลาตอเนื่องและยาวนานกวา 

เสนเทาระดับเสยีงที่พาดผานในทะเล จะมีผลกระทบตอสัตว

ทะเลอยางไร 

    - เสียงมีลักษณะเปนพลังงานคล่ืน เมื่อผานตัวกลางที่เปนน้ํา  

ระดับพลังงานจะลดลง สรุปไดวา 

 เสียงจากเครื่องบินไมมีผลมากเทาเสียงจากเรือ 

 เสียงเรือมีผล โดยหลักสากลจะมี Guideline ของ IMO* 

ใหดําเนินการตาม เกี่ยวกับมาตรฐานการออกแบบเรือวาไมควรเกิดเสียงเกินมาตรฐาน

กําหนด 

อางอิง https://wildwhales.org/threats/noise-and-cetaceans/ 

* International Maritime Organization (2014). Guidelines for the reduction of 

underwater noise from commercial shipping to address adverse impacts on 

marine life, MEPC.1/Circ.833. London, U.K: IMO Publishing. 8pp 

ระดับเสียงที่มนุษยสามารถอยูไดโดยไมกระทบตอสุขภาพตามท่ี

กฎหมายกําหนด คอืเทาไร 

    องคการอนามัยโลกกําหนดวา เสียงท่ีเปนอันตราย หมายถึง เสยีงที่ดังเกิน 85 เดซิเบลเอที่ทุกความถี่ 

เสนเสียงที่นําเสนอเปนเสียงสุดทายแลวใชหรือไม     เปนรางเสนเทาระดับเสียงที่คาดการณบนพื้นฐานของขอมูลเบ้ืองตน แตภายหลังจากการหารือ

กับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ขอมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได 

เหตุใดโครงการจึงไมทําเสนทางการบินขึ้น-ลง ทางทะเลเพ่ือลด

ผลกระทบ 

    การใชทิศทางของทางว่ิงขึ้นอยูกับทิศทางลมประจําถิ่นตามขอมูลอุตุนิยมวิทยา สําหรับโครงการ

สนามบินอูตะเภา ไดพิจารณารูปแบบการใชทางว่ิง โดยกําหนดการใชทางวิ่งใหสอดคลอง 

กับขอมูลทิศทางลมดังกลาว แบงเปน 2 ฤดูกาลการบิน ดังนี้  

- ฤดูรอน (เดือนกุมภาพันธถึงเดือนกันยายน) บินลงที่หัวทางว่ิงดานบนบก(18R/18L)  

และบินขึ้นท่ีหัวทางว่ิงดานทางทะเล (36L/36R)  

- ฤดูหนาว (เดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม) บินลงท่ีหัวทางว่ิงดานทางทะเล (36L/36R)  

และบินขึ้นท่ีหัวทางว่ิงดานบนบก (18R/18L) 
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ขอเสนอแนะ      

เสนอใหมีหองปฏิบัติการเรื่องเสียง โดยจําลองเสียงจริงโดยมี

เสียงเครื่องบินที่ระดับความดัง NEF30 และ NEF40  ใหผูไดรับ

ผลกระทบไดทดสอบดวยตัวเองแลววาสามารถรับผลกระทบ

ดานเสียงไดหรือไม 

    รับทราบขอเสนอแนะ 

เทศบาลตําบลบานฉางขอใหโครงการใหขอมูลเรื่องเสนเทาระดับ

เสียงกับเทศบาลดวย เพื่อจะไดเปนการวางแผนการพัฒนาพื้นที่

ใหเหมาะสมเน่ืองจากปจจุบันมียุทธศาสตรของ EEC  เปน 

Smart City เปนเมืองอุทยานการบิน 

    รับทราบขอมูล 

4. คุณภาพอากาศ      

เครื่องบินใชเชื้อเพลิงอะไร หากในอนาคตเที่ยวเพ่ิมขึ้นจะมี

ผลกระทบกับประชาชนในพื้นท่ีหรือไม เชน เรื่องกลิ่นและไอ

จากน้ํามันเครื่องบิน 

    - เครื่องบินใชนํ้ามันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องบิน Jet A-1 ซึ่งมีการผสมของ น้ํามันเบนซิน/

น้ํามันกาด/น้ํามันดีเซลในอัตราสวนตามชนิดของเครื่องบิน 

โครงการกําหนดใหมีมาตรการควบคุมมลพิษทางอากาศภาคพ้ืนดินภายในสนามบินนานาชาติ 

อูตะเภา ดังนี้ 

- ทร. และ สกพอ./หรือผูบริหารจัดการโครงการหรือบํารุงรักษาโครงการ ประสานงานกับ 

บวท. สายการบิน หนวยงานใหบริการภาคพ้ืนรวมกันบริหารจัดการจราจรภาคพ้ืนในเขต 

การบินอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือลดเวลารอใชทางว่ิงของอากาศยานและลดกิจกรรมที่ปลอย

มลพิษออกสูสิ่งแวดลอม 

- สงเสริมใหมีการใชยานพาหนะที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เชน พลังงานไฟฟา  

- สนับสนุนใหเครื่องจักรและอุปกรณ Ground Support Equipment (GSEs) ใชเชื้อเพลิง 

ที่มีมลพิษนอย เชน ภายในพื้นท่ีเขตการบิน (Airside) ใหใชเชื้อเพลงิท่ีเปนไฟฟา สวนพื้นท่ี

นอกเขตการบิน (Landside) ใหใชเชื้อเพลิงท่ีเปนกาซธรรมชาติหรือไฟฟา 
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     - ทร. และ สกพอ./หรือผูบริหารจัดการโครงการหรือบํารุงรักษาโครงการ พัฒนา/ปรับปรุง

ระบบการใหบริการไฟฟาและปรับอากาศภาคพ้ืน (Ground  Power Unit and Pre-

conditioned Air) ใหครอบคลุมหลุมจอดและกําหนดมาตรการใหสายการบินใชระบบ

ดังกลาวแทนการใชงาน Auxiliary Power Unit (APU) ของอากาศยาน 

เสนอใหโครงการมีมาตรการลดผลกระทบเรื่องฝุนละอองที่

กระทบตอชุมชนท้ังในระยะกอสราง และระยะดําเนินการ 

    โครงการกําหนดใหมีมาตรการดานคุณภาพอากาศ ดังน้ี 

- พ้ืนที่บริเวณกอสราง ซึ่งมียานพาหนะและการทํางานท่ีอาจกอใหเกิดฝุนละออง รวมท้ัง 

ถนนภายในสนามบินนานาชาตอูตะเภา ที่ใชเปนเสนทางขนสงวัสดุอุปกรณและคนงาน 

ในระยะกอสรางซึ่งไมไดลาดยางหรือเทคอนกรีตจะตองมีการฉีดพรมน้ําอยางนอยวันละ 2 ครั้ง 

หรือตามความเหมาะสมเพื่อปองกันและลดผลกระทบจากการฟุงกระจายของฝุนละอองสู

บรรยากาศ  

- ใหปดคลุมสวนบรรทุกของรถท่ีใชขนสงวัสดุและอุปกรณกอสรางที่อาจฟุงกระจาย ดวยผาใบ

หรือวัสดุท่ีคลายกันใหมิดชิด 

- จัดทํารั้วสูง 2 เมตร ลอมรอบพื้นท่ีกอสรางเพ่ือแสดงเขตพ้ืนที่การกอสรางใหชัดเจน  

และเพ่ือลดการฟุงกระจายของฝุนละอองและไอเสียจากเครื่องจักรท่ีใชในการกอสราง รวมถึง

การกระเดน็ของวัสดุกอสรางออกนอกพื้นท่ี 

- ลางหรือทําความสะอาดลอยานพาหนะทุกคันท่ีออกจากพื้นที่กอสรางใหปราศจากเศษดิน 

โคลน หรือทราย กอนนํารถออกสูถนนภายนอก โดยจัดหาบริเวณท่ีใชลางหรือทําความสะอาด

ใหเหมาะสม 

- เพิ่มการปองกันยานพาหนะไมใหมีมลพิษเกินคามาตรฐานฯ โดยใหมีการตรวจสภาพ

เครื่องยนต เครื่องจักรท่ีใชในการกอสราง หากปลอยไอเสียเกินมาตรฐาน หรือบกพรอง  

ตองมีการปรับปรุงแกไขใหมีสภาพดีกอนใชงาน 

- จํากัดความเร็วของรถท่ีใชในการขนสงวัสดุและอุปกรณกอสรางใหเปนไปตามกฎหมาย โดยให

ใชความเร็วไมเกิน 60 กิโลเมตรตอชั่วโมง สําหรับรถบรรทุกน้ําหนักมากกวา 1,200 กิโลกรัม 
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ตารางที่ 4.7-1 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชนและผูมีสวนไดเสียที่ไดรับจากกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 และเพิ่มเติม 

ประเด็นความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ครั้งที่ 1  ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 เพิ่มเติม การดําเนินงานของโครงการ/มาตรการดานสิ่งแวดลอมของโครงการ 

และใหใชความเร็วไมเกิน 45 กิโลเมตรตอชั่วโมง สําหรับรถบรรทุกที่ใชลากจูงรถพวง ทั้งน้ี  

ในพ้ืนท่ีกอสรางใหใชความเร็วไมเกิน 30 กิโลเมตรตอชั่วโมง 

มีการประเมินคุณภาพอากาศจากการบินในปจจุบันไดรันโมเดล

ไวหรือไม มีคาความเขมขนของฝุนละออง PM2.5 และ Total 

VOCs ประมาณเทาใด 

    ในการประเมินไดใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร AEDT ในการคาดการณอัตราการเกิดมลสาร

ทางอากาศจากไอเสียอากาศยานและอุปกรณสนับสนุนภาคพื้นดิน และประเมินการแพรกระจาย

ของมลสารทางอากาศนั้น โดยพิจารณาผลกระทบแบบเฉียบพลัน (Acute) และแบบเรื้อรัง 

(Chronic) ประเมินการรับสัมผัสที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพทั้งที่ไมใชมะเร็ง  

และความเสี่ยงตอโอกาศการเกิดมะเร็ง หรือ Cancer Risk โดยมีดัชนีที่ศึกษาไดแก  

กาซคารบอนมอนอกไซด (CO) กาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) 

ฝุนละอองขนาดเล็ก PM10 PM2.5 และสารอินทรียระเหยงาย (VOCs) ในการประเมิน 

ผลกระทบแบบเฉียบพลัน ใชสมมติฐานกรณีคาดการณเที่ยวบินสูงสุด 1,364 เท่ียวบินตอวัน  

นําคาเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของมลสารเปรียบเทียบกับคามาตรฐานหรือคาเฝาระวังของประเทศไทย 

สวนการประเมินผลกระทบแบบเรื้อรัง ใชสมมติฐานกรณีคาดการณเท่ียวบินสูงสุดในป  

พ.ศ. 2591 (2 ทางว่ิง) นําคาเฉลี่ย 1 ป เปรียบเทยีบกับคาที่ยอมใหรับสัมผัสไดโดยไมกอใหเกิด

ผลกระทบตอสุขภาพ (RfC : Reference Concentration) และคาดการณความเส่ียงตอโอกาส

การเกิดมะเร็งผลการประเมินผลกระทบแบบเฉียบพลัน พบวา ความเขมขนของเบนซีน และ 1,3 

บิวทาไดอีน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง บริเวณพื้นท่ีชุมชนรอบสนามบินไมเกินคาเฝาระวังฯ ของประเทศ

ไทย ในขณะที่อะคลอรีน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาสูงกวาเขาระวังฯ ซึ่งโครงการตองมีมาตรการ 

ในการจัดการเพ่ือปองกันและแกไขผลกระทบ และเมื่อพิจารณาผลกระทบแบบเรื้อรัง พบวา 

ความเขมขนของอะซิทัลดีไฮด, เบนซีน, 1,3 บิวทาไดอีน, ควิมีน, เอธิลเบนซีน, แนฟทาลีน,  

สไตรีน, โทลูอีน, ไซลีน เฉลี่ย 1 ป ไมเกินคาที่ยอมใหรับสัมผัสได หรือ คา HQ<1 ในขณะที่ 

อะคลอรีน เฉลี่ย 1 ป ยังคงมีคาเกินคาท่ียอมใหรับสัมผัสได หรือ คา HQ>1 ซึ่งพ้ืนท่ีเสี่ยงที่อยู 

ในบริเวณพ้ืนท่ีสนามบิน และ พื้นที่โดยรอบดานทิศเหนือและทิศตะวันออก ไดแก พื้นท่ีตําบล

หวยใหญ อําเภอบางละมุง และตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และพื้นท่ี

ตําบลพลา ตําบลสํานักทอน ตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 4.7-1 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชนและผูมีสวนไดเสียที่ไดรับจากกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 และเพิ่มเติม 

ประเด็นความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ครั้งที่ 1  ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 เพิ่มเติม การดําเนินงานของโครงการ/มาตรการดานสิ่งแวดลอมของโครงการ 

นอกจากนี้ โครงการไดประเมินความเส่ียงตอโอกาสในการเกิดมะเร็ง (Cancer Risk) จากการ

หายใจรับสัมผัสสารกอมะเร็งประเภทที่ 1 ไดแก เบนซีน 1,3 บิวทาไดอีน และฟอรมัลดีไฮด  

ซึ่งจะเห็นไดวา เม่ือคนที่อยูในพื้นที่เสี่ยงหายใจรับสัมผสัสารเบนซีนที่มีความเขมขนตามท่ี

คาดการณไว จะมีคน 2-4 คน จากคนที่รับสัมผัส 10 ลานคน มีโอกาสเกิดมะเร็ง ซึ่งในพื้นท่ีจริง 

มีประชากรไมถึง 10 ลานคน โอกาสในการเกิดมะเร็งก็จะต่ําลงดวย เชนเดยีวกับการสัมผัสสาร 

1,3 บิวทาไดอีน ที่มีโอกาสการเกิดมะเร็ง 3 คน จากคนที่รับสัมผัส 1 ลานคน และสารฟอรมัล 

ดีไฮด (Formaldehyde)  ที่มีโอกาสเกิดมะเร็ง 7 คน จากคนที่รับสัมผัส 1 ลานคน  ซึ่งมาตรการ

ที่สาํคัญในการลดโอกาสการเกิดผลกระทบ คือ ความรวมมือระหวางหนวยงานที่จะพิจารณา 

แนวทางการจัดการเพื่อลดผลกระทบดานมลพิษอากาศ บริหารจัดการจราจรภาคพ้ืนดินอยางมี

ประสิทธิภาพเพ่ือลดการเกิดมลพิษ และในดานสุขภาพ ไดกําหนดใหมีการรวมมือกับหนวยงาน

สาธารณสุขในการเฝาระวังสุขภาพของกลุมเสี่ยง ทั้งน้ี ตองมีการวิเคราะหขอมูลผลการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม รวมกับสถานะทางสุขภาพ เพ่ือพิจารณาผลกระทบท่ีอาจเกิด

ขึ้นกับกลุมเสี่ยงภายหลังเปดดําเนินการ และจัดหาแนวทางแกไขผลกระทบใหเหมาะสม 

เสนอใหพิจารณาดัชนีและความถี่ในการตรวจวัดคณุภาพอากาศ

ใหเหมาะสม 

    โครงการกําหนดใหมีมาตรการตดิตามตรวตสอบฯ ดานคุณภาพอากาศ ในระกอสราง ดังน้ี 

• ฝุนละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

• ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

• ฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

• กาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) เฉล่ีย 1 ชั่วโมง 

• กาซคารบอนมอนอกไซด (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 8 ชั่วโมง 

• กาซนันมีเธนไฮโดรคารบอน (NMHC) เฉลี่ย 3 ชั่วโมง  

• กาซไฮโดรคารบอนรวม (THC) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

• สารอินทรียระเหยงาย (VOCs) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

• ทิศทางและความเร็วลม (WD/WS) 
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ตารางที่ 4.7-1 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชนและผูมีสวนไดเสียที่ไดรับจากกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 และเพิ่มเติม 

ประเด็นความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ครั้งที่ 1  ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 เพิ่มเติม การดําเนินงานของโครงการ/มาตรการดานสิ่งแวดลอมของโครงการ 

ดําเนินการเดอืนละ1 ครั้ง ในชวงท่ีมีการกอสรางทางว่ิงและทางขับที่ 2 

โครงการกําหนดใหมีมาตรการติดตามตรวตสอบฯ ดานคุณภาพอากาศ ในระยะดําเนินการ ดังน้ี 

1) คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

• ฝุนละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

• ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

• ฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

• กาซคารบอนมอนอกไซด (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง และ 8 ชั่วโมง 

• กาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

• กาซไฮโดรคารบอนรวม (THC) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

• สารอินทรียระเหย (VOCs) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  

• ทิศทางและความเร็วลม (WD/WS) 

2) ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (Air Quality Monitoring System) 

• ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง และ เฉลี่ย 1 ป 

• ฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง และ เฉลี่ย 1 ป 

• กาซคารบอนมอนอกไซด (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง และ 8 ชั่วโมง 

• กาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง และ เฉลี่ย 1 ป 

ดําเนินการปละ 2 ครั้ง ตลอดอายุโครงการ 
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โครงการไดศกึษาผลกระทบจากสารกอมะเร็ง เชน สารเบนซิน 

ที่ถูกเผาไหมจากหองเครื่องของเครื่องบินท่ีหลนลงมา เมื่อลม

เปลี่ยนทิศผลกระทบจะเปนอยางไร และจะมีมาตรการอยางไร 

    โครงการไดพิจารณาดัชนีตรวจวัดคุณภาพอากาศเปนไปตามผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 

จากอากาศยาน ดังน้ี 

1) ฝุนละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

2) ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

3) ฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

4) กาซไนโตรเจนออกไซด (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

5) กาซคารบอนมอนอกไซด (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง และ 8 ชั่วโมง 

6) กาซนันมีเธนไฮโดรคารบอน (NMHC) เฉลี่ย 3 ชั่วโมง 

7) กาซไฮโดรคารบอนรวม (THC) เฉลี่ย 3 ชั่วโมง 

8) สารอินทรียระเหยงาย (VOCs)  

9) ทิศทางและความเร็วลม (WS/WD) 

โดยสารอินทรียระเหยงาย (VOCs) เปรียบเทียบกับคามาตรฐานของประเทศไทย ไมเกิน

มาตรฐานคาสารอินทรียระเหยงายฯ : เบนซีน และ 1,3 บิวทาไดอีน เฉลี่ย 1 ป 

ประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพจากการรับสัมผัสผานการหายใจ (Non-Cancer Risk) 

- ไมเกินคาที่ยอมใหรับสัมผัสได (RfC) หรือ คา HQ<1 : อะซิทัลดีไฮด, เบนซีน, 1,3 บิวทาไดอีน

, คิวมีน, เอธิลเบนซนี, แนฟทาลีน, สไตรีน, โทลูอีน, ไซลีน เฉลี่ย 1 ป 

- เกินคาท่ียอมใหรับสัมผัสได (RfC) หรือ คา HQ>1 : อะคลอรีน เฉลี่ย 1 ป พ้ืนท่ีเส่ียงที่มีคาเกิน 

คาที่ยอมให รับสัมผัสได (RfC) มากกวา 0.02 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร อยูในบริเวณ   

• พ้ืนที่สนามบินนานาชาติอูตะเภา  

• พ้ืนที่โดยรอบดานทิศเหนือและทิศตะวันออก ไดแก 

- พ้ืนที่ตาํบลหวยใหญ อําเภอบางละมุง และตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ  

จังหวัดชลบุรี 

- พ้ืนที่ตาํบลพลา ตําบลสํานักทอน ตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
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หนวยงานใดเปนผูตรวจวัดคุณภาพอากาศของโครงการ     ในการศกึษาผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ (EHIA) ของโครงการบริษัทท่ีปรึกษา 

ดานสิ่งแวดลอม (บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด)  

เปนผูตรวจวัดคุณภาพอากาศของโครงการ สวนการติดตามตรวจสอบในระยะกอสราง 

และระยะดําเนินการ กองทัพเรือ EEC และ/หรือผูบริหารจัดการโครงการอาจวาจางบุคคลท่ี 3 

(Third Party) เพื่อดําเนินการตรวจวัดตอไป 

ขอเสนอแนะ      

เสนอใหปลูกตนไมเปนพ้ืนท่ีกันชน (buffer zone)     การปลูกตนไมเพ่ือเปน Buffer Zone ตองพิจารณาอยูบนพ้ืนฐานของความปลอดภัย 

ในการเดินอากาศเปนสําคัญ 

5. คุณภาพน้ําผิวดิน น้ําทะเล นิเวศวิทยาทางน้ํา      

โครงการออกแบบการรองรับปริมาณน้ําฝนหรือไม และมีระบบ

การจัดการน้ําฝนอยางไรกอนระบายน้ําออกสูสิ่งแวดลอม 

    โครงการกําหนดใหมีมาตรการดานนิเวศวิทยาน้ําทะเลไวดังนี้ 

โครงการไดออกแบบระบบระบายน้ําฝนบริเวณทางว่ิงและทางขับท่ี 2 โดยการออกแบบระบบ

ระบายนํ้า แบงออกเปน 2 สวน คือ 1) ระบบระบายน้ําสายรองจะทําการระบายนํ้าที่ไหลบนผิวดิน 

จากพ้ืนทางวิ่งและทางขับท่ี 2 ลําเลยีงลงสูระบบรางเปดสามารถรองรับปริมาณน้ําไดประมาณ  

50.25 ลูกบาศกเมตรตอวินาที และน้ําจะถูกลําเลียงลงสูระบบระบายน้ําหลัก 2) ระบบระบายนํ้าหลัก 

สามารถรองรับนํ้าไดสูงสุด 242.70 ลูกบาศกเมตรตอวินาที โดยน้ําจะถูกสงไปพักไวในบอหนวงนํ้า  

ซึ่งโครงการไดออกแบบบอหนวงน้ําใหสามารถหนวงนํ้าไวได 1 ชั่วโมง กอนปลอยลงทะเล  

ดวยระยะเวลาของการหนวงจะชวยใหมีการตกตะกอน ซึ่งไมสงผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตในทะเล 

ผงลอยางเครื่องบินอาจมีผลกระทบตอสัตวน้ําในทะเล โครงการ

จะมีมาตรการอยางไร 

    

ขอทราบวิธีการและผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าทะเลและ

นิเวศวิทยานํ้าทะเลของโครงการ 

   -  - การตรวจวัดคณุภาพนํ้าทะเลและนิเวศวิทยานํ้าทะเลของโครงการ มีจุดเก็บตัวอยาง จํานวน  

6 สถานี (ตามระยะทางท่ีน้ําจืดผสมกับน้ําเค็ม(Mixing Zone)) ในฤดูฝนและฤดูแลง ที่ระยะหาง

จากชายฝง 300 เมตร จํานวน 3 จุด และที่ระยะหางจากชายฝง 500 เมตร จํานวน 3 จุด 

- ผลการตรวจวิเคราะห เมื่อเปรียบเทียบกับคามาตรฐานคุณภาพนํ้าทะเลประเภทท่ี 3 4 และ 5 

ตามประกาศของคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเล 

พ.ศ. 2560 พบวา คณุภาพนํ้าทะเลบริเวณพื้นท่ีศึกษาของโครงการ อยูในเกณฑมาตรฐานท่ี

กําหนด (ประเภทท่ี 3) ทุกสถานี สามารถใชประโยชนเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ตามกฎหมาย 
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วาดวยการประมง 

การตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดิน บริเวณท่ีสํารวจมีแหลงกําเนิดนํ้า

เสียจากโรงงาน สถานประกอบการหรือไม  

   -  - โครงการไดกําหนดจุดเก็บตัวอยางน้ําผิวดิน จํานวน 4 สถานี ไดแก 

จุดที่ 1 : คลองบางไผ เหนือจุดปลอยน้ําทิ้ง 

จุดที่ 2 : คลองบางไผ ทายจุดปลอยน้ําทิ้ง 

จุดที่ 3 : คลองบางไผ จุดปลอยออกทะเล 

จุดที่ 4 : คลองพลา 

- ตรวจวัด :  2 ครั้ง  

1) ฤดูฝน (18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) 

2) ฤดูแลง (31 ตุลาคม พ.ศ. 2562) 

บริเวณจุดตรวจวัดไมมีแหลงกําเนิดน้ําเสียจากโรงงาน สถานประกอบการ 

ปจจุบันสนามบินนานาชาติอูตะเภาปลอยน้ําทิ้งลงคลองบางไผ

หรือไม เนื่องจากเปนแหลงน้ําสายหลักสําหรับพื้นท่ีทหาร และ

ชาวบานโดยรอบ  

    โครงการกําหนดใหมีมาตรการดานคุณภาพน้ําผวิดินไวดังนี้ 

• จัดใหมีระบบบําบัดนํ้าเสียสวนกลางที่สามารถรองรับปริมาณนํ้าเสยีไดไมนอยกวา 8,000 

ลูกบาศกเมตรตอวัน เพื่อรองรับปริมาณน้ําเสียที่คาดวาจะเกิดขึ้นเม่ือมีจํานวนผูโดยสาร

เพิ่มขึ้นเปน 70 ลานคน ไดอยางเพียงพอ 

• ควบคุมใหมีการเปดใชงานระบบบําบัดนํ้าเสยีสวนกลาง และตรวจสอบประสิทธิภาพ 

ของระบบบําบัดน้ําเสยีสวนกลางอยางสม่ําเสมอ 

• ติดตามตรวจสอบคณุลักษณะน้ําทิ้งที่ผานการบําบัดแลวใหเปนไปตามมาตรฐานควบคุม 

การระบายน้ําทิ้งจากอาคารประเภท ก ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงจากอาคารบางประเภท 

และบางขนาด (พ.ศ. 2548) หรือตามประกาศฉบับลาสุดกอนระบายลงสูคลองระบายน้ํา

ภายในสนามบินนานาชาติอูตะเภา 

• นําน้ําทิ้งท่ีบําบัดไดมาตรฐานแลวกลับมาใชประโยชนใหมใหมากที่สดุ เชน นําไปใชรดตนไม

บริเวณพ้ืนที่สีเขียวภายในสนามบินนานาชาติอูตะเภา นํากลับมาใชในหองสุขา เปนตน  

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดินบริเวณคลองบางไผ มีคณุภาพ

น้ําไมดี โครงการมีแนวทางการปฏิบัตอิยางไร 
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และไมใหระบายน้ําทิ้งที่ผานการบําบัดแลวลงสูคลองสาธารณะภายนอกสนามบินนานาชาติ 

อูตะเภา (Zero Discharge) 

คุณภาพน้ําทะเลในพื้นท่ีโครงการ อาจตรวจพบโลหะหนัก เชน 

สารหนู และแมงกานีส ซึ่งเปนผลมาจากสายแรในชั้นดิน 

   -  - ผลการตรวจวิเคราะหเพ่ือหาปริมาณ สารหนู (As) และแมงกานีส (Mn) ในน้ําทะเล พบวา 

1) ชวงฤดูฝน 

 สารหนู เทากับ 8.06 ไมโครกรัม/ลติร 

 แมงกานีส เทากับ 0.150-1.11 ไมโครกรัม/ลติร 

2) ชวงฤดูแลง 

 สารหนู เทากับ 0.556-0.985 ไมโครกรัม/ลิตร 

 แมงกานีส เทากับ 0.310-0.760 ไมโครกรัม/ลิตร 

ผลการตรวจวัดสารหนูและแมงกานีสในนํ้าทะเล ท้ังในชวงฤดูฝนและฤดูแลงมีคาไมเกินมาตรฐาน 

(สารหนู มาตรฐานไมเกิน 10 ไมโครกรัม/ลิตร, แมงกานีส มาตรฐานไมเกิน 100 ไมโครกรัม/ลิตร) 

อางอิงมาตรฐานคณุภาพนํ้าทะเล กรมควบคุมมลพิษ 

6. การจัดการของเสีย      

โครงการมีการจัดการขยะ น้ําเสีย และของเสียจากหองสวมจาก

ที่พักคนงาน ท่ีอยูภายนอกสนามบินอยางไร 

    โครงการกําหนดใหมีมาตรการดานการจัดการของเสีย ดังนี้ 
มาตรการภายนอกสนามบินนานาชาตอิูตะเภา (บริเวณท่ีพักคนงานกอสราง) 
1) การคัดแยกและการเก็บขยะมูลฝอย 

• กําหนดใหบริเวณที่พักคนงานกอสรางตองมีการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยท่ัวไปและ
ขยะมูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน เชน วัตถุปนเปอนสารพิษ สารไวไฟ สารกัด
กรอน สารที่เกิดปฏิกิริยาไดงาย หรือสารอื่นใดที่อาจกอหรือมีแนวโนมที่จะทําใหเกิด
อันตรายแกบุคคล สัตว พืช ทรัพยสิน หรือสิ่งแวดลอม 

• ผูรับเหมาตองจัดเตรียมพ้ืนที่และภาชนะรองรับขยะมูลฝอยทุกประเภทบริเวณที่พัก
คนงานกอสราง โดยแยกภาชนะไมใหปะปนกันไดแก ขยะขยะมูลฝอยแหง ขยะมูลฝอย
เปยก ขยะมูลฝอยรีไซเคลิ และขยะมูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

• ใหมีปายระบุประเภทของขยะมูลฝอยบนภาชนะหรือบริเวณท่ีสามารถเห็นไดชัดเจน 
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INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 4-429 
 

ตารางที่ 4.7-1 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชนและผูมีสวนไดเสียที่ไดรับจากกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 และเพิ่มเติม 

ประเด็นความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ครั้งที่ 1  ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 เพิ่มเติม การดําเนินงานของโครงการ/มาตรการดานสิ่งแวดลอมของโครงการ 

• ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแตละประเภทจะตองมีจํานวนเพียงพอในการรองรับปริมาณ
ของขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นในระยะเวลาที่กําหนดเก็บรวบรวม โดยตั้งไวบริเวณตางๆ  
ในท่ีพักคนงานกอสราง 

• ภาชนะตองมีขนาดความจุไมนอยกวา 3 เทาของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแตละวัน 
ตองทําดวยวัสดุถาวรและทนไฟ พ้ืนผิวภายในตองเรียบและกันน้ําซึม มีสภาพดี ไมแตกรั่ว  
มีฝาปด สามารถปองกันน้ําฝน แมลงวัน หนู แมว สุนัข และสัตวอื่นๆ ท่ีเปนสัตวพาหะ 
นําโรคมิใหสัมผัสหรือคุยเขี่ยขยะมูลฝอยได 

• พ้ืนที่ตั้งภาชนะตองมีการระบายอากาศ ปองกันกลิ่นและน้ําฝน รวมถึงปองกันแมลงวัน 
หนู แมว สุนัขและสัตวอื่นๆ ที่เปนสัตวพาหะนําโรคมิใหสัมผัสหรือคุยเขี่ยขยะมูลฝอยได 

• ขนาดของภาชนะเหมาะสมกับสถานที่และสะดวกตอการทําความสะอาด 

• ที่พักรวมขยะมูลฝอยตองมีระยะหางจากสถานท่ีประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหาร
ไมนอยกวา 4 เมตร แตถาที่พักรวมขยะมูลฝอยมีขนาดความจุเกิน 3 ลูกบาศกเมตร  
ตองมีระยะหางจากสถานที่ดังกลาวไมนอยกวา 10 เมตร และสามารถขนยายขยะมูลฝอย
ไดโดยสะดวก 

2) การรวบรวมและกําจัดขยะมูลฝอย 

• นําขยะมูลฝอยไปกําจัดทุกวันเพื่อไมใหเปนแหลงเพาะพันธุแมลงและสัตวพาหะอื่นๆ 

• หามกําจัดขยะมูลฝอยโดยการเผากลางแจงในบริเวณท่ีพักคนงานกอสราง 

• กําหนดใหผูรับเหมาหามถาย เท ท้ิง ขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะมูลฝอยที่เปนพิษหรือ
อันตรายในที่หรือทางสาธารณะ โดยตองนําไปถายเท ทิ้ง หรือกําจัด ณ สถานที่หรือตามที่
วิธีที่ราชการสวนทองถิ่นกําหนดหรือจัดใหเทานั้น 

• ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยตองมีสภาพดี ไมแตกรั่ว มีฝาปด สามารถปองกันการคุยเขี่ย 
หรือสัมผัสของสัตวเลี้ยง หรือสัตวรําคาญ เพ่ือไมใหเปนแหลงเพาะพันธุแมลงและสัตว
พาหะอื่นๆ 

3) การจัดการของเสียอันตราย 

• ปฏิบัติตามมาตรการดานการจัดการของเสยีอันตราย เชนเดยีวกันกับมาตรการภายใน
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ตารางที่ 4.7-1 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชนและผูมีสวนไดเสียที่ไดรับจากกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 และเพิ่มเติม 

ประเด็นความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ครั้งที่ 1  ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 เพิ่มเติม การดําเนินงานของโครงการ/มาตรการดานสิ่งแวดลอมของโครงการ 
สนามบินนานาชาติอูตะเภา 

• มาตรการการกํากับดูแลผูรับเหมา 

• ระบุในสัญญาวาจางเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสยีอันตรายที่เกิดขึ้นระหวาง
การกอสรางโครงการ ทั้งภายในและภายนอกสนามบินนานาชาติอูตะเภา รวมถึงการ
สงไปกําจัดโดยผูรับเหมาเก็บขนขยะจะตองดําเนินการโดยหนวยงานท่ีไดรับอนุญาต
ถูกตองจากราชการที่เกี่ยวของ และรายงานให ทร. และ สกพอ./หรือผูบริหารจัดการ
โครงการหรือบํารุงรักษาโครงการทราบ 

• บันทึกขอมูลปริมาณขยะมูลฝอยท่ัวไป ขยะมูลฝอยจากการกอสราง และของเสียอันตราย 
ที่เก็บขนไดในแตละวัน และจัดทําเปนรายงานทุกเดือนเพื่อใหสามารถตรวจสอบได 

4) การจัดการน้ําเสีย 

• บริเวณสํานักงานควบคมุงานกอสราง ตองจัดใหมีหองสุขาที่ถูกหลักสุขาภิบาลใหเพียงพอ
กับจํานวนคนงานและเจาหนาท่ี โดยใหมหีองสุขาอยางนอย 3 หอง สําหรับคนงาน 80 
คนแรก และคนงานทุกๆ 50 คน ถัดไปตองมีหองสุขาเพิ่ม 1 หอง และติดตั้งระบบบําบัด
น้ําเสียสําเร็จรูปที่มีความสามารถในการบําบัดนํ้าเสียอยางนอยตองรองรับปริมาณนํ้าเสีย
ที่เกิดขึ้นในแตละวันไดและหามระบายน้ําทิ้งออกสูแหลงน้ําภายในสนามบินนานาชาติ 
อูตะเภาโดยกําหนดใหผูรับเหมาสูบไปบําบัดท่ีระบบบําบัดนํ้าเสียสวนกลางของสนามบิน
นานาชาติอูตะเภา 

• บริเวณบานพักคนงานกอสรางท่ีอยูภายนอกพ้ืนท่ีโครงการ ตองจัดใหมีหองสุขาที่ถูกหลัก
สุขาภิบาลใหเพียงพอกับจํานวนคนงาน โดยใหมีหองสุขาอยางนอยในอัตราสวนหองสุขา 
1 หองตอคนงาน 20 คน และติดตั้งระบบบําบัดนํ้าเสยีสําเร็จรูปที่มีความสามารถในการ
บําบัดน้ําเสียอยางนอยตองเทากับปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นในแตละวัน เพ่ือบําบัดน้ําเสีย 
ใหมีคุณลักษณะตามเกณฑมาตรฐานน้ําทิ้งจากอาคารตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2548 หรือตามประกาศฉบับลาสุดกอนปลอย
ออกสูระบบระบายน้ําหรือแหลงน้ําสาธารณะ 

• จัดเก็บวัสดุและอุปกรณกอสรางใหเปนระเบียบ และทําแนวคันดินหรือใชวัสดุกั้น 
ตามแนวคลองระบายนํ้าภายในสนามบินนานาชาติอูตะเภา ที่อยูใกลพื้นท่ีกอสรางเพ่ือลด
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ตารางที่ 4.7-1 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชนและผูมีสวนไดเสียที่ไดรับจากกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 และเพิ่มเติม 

ประเด็นความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ครั้งที่ 1  ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 เพิ่มเติม การดําเนินงานของโครงการ/มาตรการดานสิ่งแวดลอมของโครงการ 
การชะพาตะกอนดินหรือเศษวัสดุลงสูคลองระบายน้ํา 

• จํากัดพื้นท่ีและบริเวณที่จะกอใหเกิดน้ําเสียใหมีจํานวนจุดนอยที่สุดเทาท่ีสามารถกระทําได 

• จัดใหมีระบบปองกันน้ําเสียจากการกอสรางและการลางเครื่องมืออุปกรณในการกอสราง
ลงสูระบบระบายน้ําของสนามบินนานาชาติอูตะเภา โดยอาจใชวิธีทําแนวปองกัน  
ทํารางซึมหรือลานระเหยเมื่อทําการกอสรางแลวเสร็จ ตองรื้อยายถังบําบัดนํ้าเสีย
สําเร็จรูปออกจากพื้นที่ 

• รณรงคใหคนงานใชน้ําอยางประหยัด เพ่ือใหเกิดนํ้าเสียนอยที่สดุ 

โครงการมีมาตรการควบคุมเรื่องขยะตดิเชื้อจากที่พักคนงาน

อยางไรบาง 

    โครงการกําหนดใหมีมาตรการดนการจัดการขแงเสียไวดังน้ี 

• การนําขยะมูลฝอยทั่วไป ขยะติดเชื้อ และของเสียอันตรายประเภทตางๆ ออกไปกําจัด

ภายนอกสนามบินนานาชาติอูตะเภา ตองมีเอกสารใบกํากับการขนสงของเสีย (Manifest) 

ทุกครั้งและพาหนะที่ดําเนินการขนสงตองปดคลุมผาใบหรือปองกันการรั่วไหล ตกหลนของ

ขยะมูลฝอย และของเสียอันตรายตลอดเสนทางการขนสง และปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนด 

• คัดเลือกผูที่รบัจางกําจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อสนามบินนานาชาติอูตะเภา ที่มีการดําเนินการ

ติดตามตรวจวัดคณุภาพอากาศจากปลองเตาเผาขยะมูลฝอยตดิเชื้อที่ไดตามมาตรฐานฯ และ

ไดรับอนุญาตจากหนวยงานรัฐ ตามที่กฎหมายกําหนด เปนประจําทุกป 

• สุมตรวจสอบผูรับกําจัดขยะมูลฝอย ขยะติดเชื้อ และของเสียอันตราย รวมทั้งผูรับจางราย

อื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในสนามบินนานาชาติอูตะเภา อยาง

นอยปละ 2 ครั้ง และสํารวจสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยสํารอง (ท้ัง 3 ประเภท) อยางนอยปละ 

1 ครั้ง เพื่อประเมินความสามารถและประสิทธิภาพการดําเนินงานของผูรบักําจัดขยะมูลฝอย 

และตรวจสอบการดําเนินงานวาถูกตองตามหลักวิชาการหรือไม หากตรวจพบวาดําเนินการ

ไมถูกตองหรือไมปฏิบัติตามสัญญาจางฯ ทร. และ สกพอ./หรือผูบริหารจัดการโครงการหรือ

บํารุงรักษาโครงการ มีสิทธิยกเลิกสัญญา และพิจารณาเปลี่ยนผูรับกําจัดขยะมูลฝอย  

ขยะติดเชื้อ และของเสยีอันตรายใหเปนรายอื่นตามความเหมาะสมตอไป 

Draft Version
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ 

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 4-432 
 

ตารางที่ 4.7-1 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชนและผูมีสวนไดเสียที่ไดรับจากกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 และเพิ่มเติม 

ประเด็นความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ครั้งที่ 1  ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 เพิ่มเติม การดําเนินงานของโครงการ/มาตรการดานสิ่งแวดลอมของโครงการ 

โครงการมีการบริหารจัดการน้ําเสียภายในสนามบินในระยะ

ดําเนินการอยางไร 

    โครงการกําหนดใหมีมาตรการดานการจัดการของเสีย (การจัดการนํ้าเสยี) 

• จัดใหมีระบบบําบัดนํ้าเสียสวนกลางที่สามารถรองรับปริมาณนํ้าเสยีไดไมนอยกวา 8,000

ลูกบาศกเมตรตอวัน เพื่อรองรับปริมาณน้ําเสียที่คาดวาจะเกิดขึ้นเม่ือมีจํานวนผูโดยสาร

เพิ่มขึ้นเปน 70 ลานคน ไดอยางเพียงพอ 

• ควบคุมใหมีการเปดใชงานระบบบําบัดนํ้าเสยีสวนกลาง โดยจดัเจาหนาที่ที่มีความรูทําหนาที่

ควบคุมการเดินระบบ เพ่ือใหระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลางสามารถใชงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพตลอดเวลา 

• จดบันทึกผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสยีสวนกลาง ปญหาการเดินระบบในแตละวัน 

เพื่อเปนขอมูลในการควบคุม และปองกันปญหาท่ีจะเกิดขึ้น ตามแบบ ทส.1 (แบบบันทึก

รายละเอียดของสถิต ิและขอมูลซึ่งแสดงผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียของ

แหลงกําเนิดมลพิษ) และจัดทําเปนรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสยี  

และผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าท้ิงเดือนละ 1 ครั้ง และเสนอรายงานตามแบบ ทส.2  

ตอเจาพนักงานทองถิ่นกอนวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป หเปนไปตามกฎกระทรวงกําหนด

หลักเกณฑ วิธีการและแบบการเก็บสถิติ และขอมูลการจัดทําบันทึกรายละเอียด และรายงาน

สรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย พ.ศ. 2555 

• กําหนดแผนงานบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลางเปนประจํา 

• ติดตามตรวจสอบคณุลักษณะน้ําทิ้งที่ผานการบําบัดแลวใหเปนไปตามมาตรฐานควบคุม 

การระบายน้ําทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงจากอาคารบางประเภท 

และบางขนาด (พ.ศ. 2548) หรือตามประกาศฉบับลาสุด กอนระบายลงสูคลองระบายน้ํา

ภายในสนามบินนานาชาติอูตะเภา 

• นําน้ําทิ้งท่ีบําบัดไดมาตรฐานแลวกลับมาใชประโยชนใหมใหมากที่สดุ เชน นําไปใชรดตนไม

บริเวณพ้ืนที่สีเขียวภายในสนามบินนานาชาติอูตะเภา นํากลับมาใชในหองสุขา เปนตน  

และไมใหระบายน้ําทิ้งที่ผานการบําบัดแลวลงสูคลองสาธารณะภายนอกสนามบินนานาชาติ 

อูตะเภา (Zero Discharge) 

Draft Version
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ 

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 4-433 
 

ตารางที่ 4.7-1 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชนและผูมีสวนไดเสียที่ไดรับจากกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 และเพิ่มเติม 

ประเด็นความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ครั้งที่ 1  ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 เพิ่มเติม การดําเนินงานของโครงการ/มาตรการดานสิ่งแวดลอมของโครงการ 

เสนอใหมีการจัดพ้ืนที่ในการกําจัดขยะที่ถูกตองในพ้ืนท่ี     โครงการกําหนดใหมีมาตรการดานการจัดการของเสีย (การจัดการขยะมลูฝอย) ดังนี้ 

• ขยะมูลฝอยท่ัวไปท่ีนํากลับมาใชใหมไดและไมสามารถนํากลับมาใชใหมได ใหดําเนินการดังน้ี 

- ตองเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและนํามาพักในอาคารพักขยะ  

- ขยะมูลฝอยท่ีไมสามารถนํากลับมาใชใหมได เชน ตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลาง

ใหแยกจัดเก็บในภาชนะ ที่มีหลังคาปกคลุม และนําไปใชประโยชนทําปุยปลูกตนไม  

สวนท่ีเหลือใหนําไปฝงกลบหรือใหหนวยงานท่ีไดรับอนุญาตใหกําจัดกากของเสียนําไป

กําจัดอยางถูกหลักสุขาภิบาล สําหรับแอสฟลตจากการซอมทางว่ิงทางขับจะตองรวบรวม

ไปเก็บไวในท่ีที่ ทร. และ สกพอ./หรือผูบริหารจัดการโครงการหรือบํารุงรักษาโครงการ 

กําหนดใหเปนท่ีเก็บกองเทานั้น 

- ขยะมูลฝอยท่ีไมสามาถนํากลับมาใชใหมไดใหพักรอในภาชนะที่สามารถปองกันการรั่วไหล

และฟุงกระจาย กอนสงไปดําเนินการกําจัดภายนอกพื้นที่สนามบินนานาชาติอูตะเภา  

อยางเครงครัดทุกวัน ไมใหตกคาง ไมเวนวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ โดยการ 

ฝงกลบอยางถูกตองตามหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) หรือวิธีการอื่นท่ีเหมาะสม  

โดยผูที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงานราชการหรือตามกฎหมาย 

• ขยะมูลฝอยที่ยอยสลายได ไดแก เศษอาหาร จากรานอาหารตางๆ ภายในสนามบินนานาชาติ 

อูตะเภา รวบรวมโดยนําถังใสเศษอาหารไปวางใหบริการที่แหลงกําเนิดเพ่ือปองกันการท้ิงเศษ

อาหารปนมากับขยะมูลฝอยทั่วไป และใหรานอาหารแยกเศษพลาสติก หลอด ตะเกียบ ฝาขวดน้ํา

และสิ่งเจือปนอื่นๆ ไปไวในถงขยะทั่วไปประเภทที่ไมสามารนํากลับมาใชใหมได เพื่อใหสามารถ

นําเศษอาหารไปใชเปนอาหารสัตวได ทั้งน้ีจะตองนําออกจากสนามบินนานาชาติอูตะเภา ทุกวัน

ไมใหตกคาง 

• ขยะมูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาลในสนามบินนานาชาติอูตะเภา เม่ือรวบรวมมาแลวให

เก็บไวภายในตูพักรอการกําจัดที่สามารถควบคุมอุณหภูมิไมใหเกิน 10 องศาเซลเซียสซึ่ง

สามารถพักรอไดไมเกิน 30 วัน และจะตองสงไปกําจัดภายนอกสนามบินนานาชาติตะเภา 

ดวยการเผาในเตาเผาขยะติดเชื้อ หรือวิธีอื่นตามที่กฎหมายกําหนด โดยผูท่ีไดรับอนุญาต 

จากหนวยงานราชการหรือตามกฎหมายตอไป 

หวงกังวลเรื่องการลักลอบทิ้งขยะและของเสียในท่ีสาธารณะ 

โครงการมีมาตรการอยางไร 

    

การพัฒนาสนามบินทําใหมีปญหาขยะเกิดขึ้น ขอทราบวามีการ

คัดแยก ขนสง และกําจัดอยางไร เน่ืองจากปจจุบันในพื้นท่ี

ประสบปญหาเรื่องการจัดการขยะ 

    

หนวยงานใดเปนผูรับผิดชอบในการจัดการขยะ กรณีท่ีตองให

ทองถิ่นรวมในการจัดการขยะ โครงการจะตองมีหนังสือแจงให

ทองถิ่นรับทราบและยินยอมกอน 

    

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 4-434 
 

ตารางที่ 4.7-1 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชนและผูมีสวนไดเสียที่ไดรับจากกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 และเพิ่มเติม 

ประเด็นความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ครั้งที่ 1  ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 เพิ่มเติม การดําเนินงานของโครงการ/มาตรการดานสิ่งแวดลอมของโครงการ 

• ของเสียอันตรายที่เปนของแข็งและของเหลวตองทําการแยกเก็บพักรอ โดยเก็บไวในพ้ืนท่ี

เฉพาะไมปะปนกับขยะมูลฝอยประเภทอื่น ภาชนะที่เก็บของเสียอันตรายตองสามารถปองกัน

การรั่วไหลและฟุงกระจาย โดยสามารถพักรอไดไมเกิน 90 วัน (ตามที่กฎหมายฯ กําหนด) 

และสงไปบําบัด กําจัด หรือรีไซเคลิใหถูกตองตามหลักวิชาการ โดยผูที่ไดรับอนุญาตประกอบ

กิจการบําบัด กําจัด หรือรีไซเคิลของเสียอันตรายจากหนวยงานราชการ 

• ลดปริมาณการนําขยะมูลฝอยไปกําจัดใหนอยท่ีสุด โดยใชประโยชนจากขยะมูลฝอยทั่วไป 

ใหมากที่สุด และลดความชื้นของขยะมูลฝอยหลงัการคดัแยกลง 

• จัดทําแผนและศึกษาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในสนามบิน

นานาชาตอิูตะเภา และการสงไปกําจัดภายนอกใหสอดคลองเหมาะสมกับปริมาณและ

คุณสมบัติของขยะมูลฝอยทั่วไปและของเสยีอันตรายที่จะเพ่ิมขึ้นในอนาคต 

• ตรวจสอบภาชนะรองรับขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายใหอยูในสภาพดีไมใหเกิดการหกหลน 

รั่วไหล หรือฟุงกระจายของขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายระหวางการขนสง 

• จัดหาพาหนะเก็บขนขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายใหเหมาะสม มีจํานวนเพียงพอ 

ตอปริมาณขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เกิดขึ้น โดยตองดูแลบํารุงรักษาพาหนะเก็บขน

ขยะมูลฝอยท้ังหมดใหอยูในสภาพดี สามารถใชงานไดดีและตอเน่ืองตลอดเวลา ทั้งนี้ กรณี 

เกิดเหตุฉุกเฉินจะตองมีพาหนะทดแทนที่สามารถปฏิบัติงานแทนพาหนะคันที่เสียหายไดทันที 

• น้ําเสียและน้ําชะขยะท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรมการขนถายและคัดแยกขยะมูลฝอยตองรวบรวมเขาสู

ระบบบําบัดนํ้าเสียเบ้ืองตนในสถานีขนถายขยะมูลฝอย โดยตองบําบัดใหมีคุณสมบัติเปนไปตาม

มาตรฐานน้ําทิ้งของสนามบินนานาชาติอูตะเภา กอนเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลาง 

• พ้ืนที่พักขยะมูลฝอยในอาคารพักขยะ และเครื่องจักรที่ใชในการคัดแยกขยะมูลฝอยทั่วไป  

ควรมีการทําความสะอาดอยางสม่ําเสมอ เพื่อลดปญหากลิ่นรบกวนตอชุมชนที่อยูใกลเคยีง 

• พ้ืนที่คลังวัสดุรีไซเคิลควรมีการทําความสะอาดพื้นอยางสม่ําเสมอ และไมควรพักรอวัสดุรีไซเคิลไว

นานเกินไปเพ่ือลดปญหาการเกิดอัคคีภัยและกลิ่นรบกวน รวมทั้งปญหาสัตวกัดแทะและแมลง 

• ตองบํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณท่ีใชในการคดัแยกขยะมูลฝอย ใหอยูในสภาพดี 
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พรอมใชงานไดตอเน่ืองอยูตลอดเวลา 

• การนําขยะมูลฝอยทั่วไป ขยะติดเชื้อ และของเสียอันตรายประเภทตางๆ ออกไปกําจัด

ภายนอกสนามบินนานาชาติอูตะเภา ตองมีเอกสารใบกํากับการขนสงของเสีย (Manifest)  

ทุกครั้งและพาหนะที่ดําเนินการขนสงตองปดคลุมผาใบหรือปองกันการรั่วไหล ตกหลนของ

ขยะมูลฝอย และของเสียอันตรายตลอดเสนทางการขนสง และปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนด 

• จัดหาผูรับจางบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในสนามบินนานาชาติอูตะเภา ที่มีความสามารถ

ในการบริหารจัดการไดมาตรฐาน มีศักยภาพ และจัดหาพ้ืนที่สําหรับรองรับการกําจัดของเสยี

ไดอยางเพียงพอตลอดระยะเวลาการดําเนินงาน และตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานรัฐ 

• คัดเลือกผูที่รับจางกําจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อสนามบินนานาชาติอูตะเภา ที่มีการดําเนินการ

ติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลองเตาเผาขยะมูลฝอยติดเชื้อที่ไดตามมาตรฐานฯ  

และไดรับอนุญาตจากหนวยงานรัฐ ตามที่กฎหมายกําหนด เปนประจําทุกป 

• สุมตรวจสอบผูรับกําจัดขยะมูลฝอย ขยะติดเชื้อ และของเสียอันตราย รวมทั้งผูรับจางราย

อื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในสนามบินนานาชาติอูตะเภา  

อยางนอยปละ 2 ครั้ง และสํารวจสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยสํารอง (ทั้ง 3 ประเภท) อยางนอย

ปละ 1 ครั้ง เพื่อประเมินความสามารถและประสิทธิภาพการดําเนินงานของผูรับกําจัดขยะมูล

ฝอย และตรวจสอบการดําเนินงานวาถูกตองตามหลักวิชาการหรือไม หากตรวจพบวาดําเนินการ

ไมถูกตองหรือไมปฏิบัติตามสัญญาจางฯ ทร. และ สกพอ./หรือผูบริหารจัดการโครงการหรือ

บํารุงรักษาโครงการ มีสิทธิยกเลิกสัญญา และพิจารณาเปลี่ยนผูรับกําจัดขยะมูลฝอย ขยะติดเชื้อ 

และของเสียอันตรายใหเปนรายอื่นตามความเหมาะสมตอไป 

ขอเสนอแนะ      

เสนอใหโครงการสงเสริมเรื่องการสรางจิตสํานึกในดานการ

จัดการขยะ ใหกับคนในพ้ืนท่ี และจากนักทองเท่ียวที่จะมี

ปริมาณมากขึ้น 

 

    รับทราบขอเสนอแนะ 
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7. การคมนาคมขนสง      

เสนอใหรถของโครงการท่ีเขามาวิ่งควรมีชื่อโครงการ เบอร

โทรศัพท และชองทางรองเรียนติดขางรถชัดเจน เน่ืองจากอาจมี

หลายงานท่ีกอสรางพรอมกันในพื้นท่ี  

    • ยานพาหนะและรถบรรทุกจะตองติดปายสัญลักษณและชื่อโครงการเพ่ือใหทราบวาเปนรถ

ขนสงวัสดุกอสรางสําหรับกอสรางโครงการพรอมทั้งระบุหมายเลขโทรศพัทติดตอ ลําดับ 

ของรถ ชื่อบริษัทรับจาง ในตาํแหนงที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน เพื่อใหประชาชนสามารถ

ตรวจสอบและรองเรียนไดเม่ือเกิดปญหาตางๆ รวมท้ังใหมีการติดตั้ง GPS เพ่ือใชในการ

ติดตามรถขนสงวัสดุกอสราง 

 

เสนอใหมีการติดตั้ง GPS เพื่อควบคุมความเร็วของรถบรรทุกให

เปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนดอยางเครงครัด เพ่ือลดอุบัติเหตุ 

    

ในระยะกอสราง เสนอใหจัดทําปายแสดงเสนทางการขนสง 

เพื่อใหประชาชนรับทราบและหลีกเลี่ยงเสนทางการขนสง 

    

เสนอใหมีมาตรการฯ ใหผูรับเหมารับผิดชอบตอความเสียหายที่

เกิดขึ้นจากการดําเนินการ เชน ถนนชํารุด อุบัติเหตุ เปนตน 

    • กรณีที่การขนสงวัสดุกอสรางของโครงการทําใหถนนปจจุบันเสียหาย ใหผูรับเหมาในกํากับ

ของทร. และ สกพอ./หรือผูดําเนินการกอสราง ประสานงานกับหนวยงานผูรับผิดชอบ  

เพื่อซอมแซมและแกไขทันที 

• ใหผูรับเหมากอสรางควบคุมน้ําหนักบรรทุกของรถที่ใชในการขนสงวัสดุกอสราง ใหมีน้ําหนัก

บรรทุกไมเกินตามท่ีกฎหมายกําหนด รวมทั้งควบคุมผูขับขี่ใหใชความเร็วต่ํา โดยใชความเร็ว

ไมเกิน 60 กิโลเมตรตอชั่วโมง สําหรับรถบรรทุกน้ําหนักมากกวา 1,200 กิโลกรัม และใช

ความเร็วไมเกิน 45 กิโลเมตรตอชั่วโมง สําหรับรถบรรทุกที่ใชลากจูง รถพวง โดยในพื้นท่ี

กอสรางใหใชความเร็วไมเกิน 30 กิโลเมตรตอชั่วโมง 

เสนอใหมีมาตรการซอมบํารุงถนนหากมีการชํารุดเสียหายจาก

การขนสงของโครงการ ใหมีสภาพเหมือนเดมิ 

    

เสนอใหมีมาตรการควบคมุน้ําหนักในการขนสงวัสดุอุปกรณ 

ตั้งแตตนทาง เชน โรงโมหิน เนื่องจากทําใหถนนชํารุด 

    

โครงการใชวัสดุมาจากแหลงใด ใชเสนทางใดในการขนสง เสนอ

ใหหลีกเลี่ยงการขนสงผานชุมชน วัด โรงเรียน และเสนทางที่

การจราจรติดขัด 

    • ใหผูรับเหมากอสรางจัดทําแผนการขนสงและลําเลียงวัสดุ อุปกรณ คนงาน บุคลากร 

ที่เกี่ยวของกับการกอสราง เสนอตอ ทร. และ สกพอ./หรือผูดําเนินการกอสราง กอนเริ่ม 

การขนสง โดยกําหนดเปนเงื่อนไขแนบทายสัญญาจาง 

• ใหผูรับเหมากอสรางจัดทําบันทึกการขนสงวัสดุและแรงงานในแตละเที่ยวโดยระบุเสนทาง ปญหาการจราจรติดขัดจากการกอสรางหลายโครงการพรอมกัน 

ในพ้ืนท่ีใกลเคยีงโครงการ 

    

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 4-437 
 

ตารางที่ 4.7-1 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชนและผูมีสวนไดเสียที่ไดรับจากกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 และเพิ่มเติม 

ประเด็นความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ครั้งที่ 1  ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 เพิ่มเติม การดําเนินงานของโครงการ/มาตรการดานสิ่งแวดลอมของโครงการ 

เสนอใหหลีกเลี่ยงชวงเวลาเรงดวนเชา 06.00-09.00 น./ เย็น 

16.00-19.00 น. และวันหยุดนักขัตฤกษ  เน่ืองจากปจจุบัน 

ในพ้ืนท่ีการจราจรติดขัดอยูแลว 

    การขนสง จุดเริ่มตนและปลายทาง รวมทั้งบันทึกปริมาณและสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจราจร 

ที่เกิดขึ้น บริเวณพ้ืนท่ีภายในสนามบินนานาชาติอูตะเภา เพ่ือนําขอมูลมาปรับปรุงแกไขและ

เปนการเฝาระวัง 

• ติดต้ังปายจราจรชั่วคราวในบริเวณจุดกลับรถบรรทุกที่อาจทําใหการจราจรติดขัดและไม

ปลอดภัยติดตั้งปาย ขอความ และสัญญาณเตือนชั่วคราว (ไฟกระพริบ) ในการทํางานกอสราง

ตางๆ ที่มีความชัดเจน ตามพระราชบัญญัตจิราจรทางบก พ.ศ. 2522 หรือประกาศฉบับลาสุด 

ในบริเวณท่ีอาจมีปญหาการจราจรและอุบัติเหตุ เชน บริเวณทางเขา-ออกพื้นที่กอสราง 

บริเวณพ้ืนที่กอสรางโดยปายตางๆ ตองสามารถมองเห็นไดชัดเจนทั้งในเวลากลางวัน 

และกลางคนื 

• หลีกเลี่ยงขนสงวัสดุกอสรางในชวงเวลาเรงดวนเชา (06:00-09:00 น.) และชวงเวลา 

เรงดวนเย็น (16:00-20:00 น.) หรือตามที่กฎหมายกําหนด 

• ใหผูรับเหมากอสรางควบคุมน้ําหนักบรรทุกของรถที่ใชในการขนสงวัสดุกอสราง ใหมีน้ําหนัก

บรรทุกไมเกินตามท่ีกฎหมายกําหนด รวมทั้งควบคุมผูขับขี่ใหใชความเร็วต่ํา โดยใชความเร็ว

ไมเกิน 60 กิโลเมตรตอชั่วโมง สําหรับรถบรรทุกน้ําหนักมากกวา 1,200 กิโลกรัม และใช

ความเร็วไมเกิน 45 กิโลเมตรตอชั่วโมง สําหรับรถบรรทุกที่ใชลากจูง รถพวง โดยในพื้นท่ี

กอสรางใหใชความเร็วไมเกิน 30 กิโลเมตรตอชั่วโมง 

• เลือกใชเสนทางการขนสงวัสดุอุปกรณและคนงานที่ไมกอใหเกิดการกีดขวางเสนทางหลัก 

ในการเดินทางเขา-ออกพื้นท่ีสนามบินนานาชาติอูตะเภา ของผูใชบริการและประชาชนท่ีอยู

โดยรอบโดยใหหลีกเลี่ยงเสนทางที่มีการจราจรหนาแนน และกําหนดใหใชทางหลวงหมายเลข 

3 ดานทิศเหนือของสนามบินนานาชาติอูตะเภา เปนเสนทางขนสงหลักในชวงกอสรางไมวา 

จะนําวัสดุมาจากแหลงใดก็ตาม 

• ประสานงานกับเจาหนาที่ตํารวจจราจรเพื่ออํานวยความสะดวกในการใชเสนทางดังกลาว 

และทําการประชาสัมพันธเสนทาง วันและเวลาในการขนสงวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ 

เสนอใหโครงการพิจารณามาตรการเรื่องการหลีกเลี่ยงชวงเวลา

เรงดวน บริเวณสตัหีบ กม.10 แยกถนน 331 จะเปนเขตชุมชน

ใหญและมีปริมาณรถหนาแนน   

    

เสนอใหกําหนดมาตรการดานความปลอดภัยในการขนสง

คนงาน 
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ 

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 4-438 
 

ตารางที่ 4.7-1 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชนและผูมีสวนไดเสียที่ไดรับจากกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 และเพิ่มเติม 

ประเด็นความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ครั้งที่ 1  ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 เพิ่มเติม การดําเนินงานของโครงการ/มาตรการดานสิ่งแวดลอมของโครงการ 

เครื่องจักรขนาดใหญ เพ่ือใหประชาชนที่อยูตามแนวเสนทางและผูใชเสนทางทราบลวงหนา 

• จัดทําแผนฉุกเฉินรวมกับกรมทางหลวงในการจัดการจราจร สําหรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

รายแรงและอุบัติเหตุเพ่ือลดการจราจรติดขัด เชน การเปดเกาะกลางเปนระยะๆ เพ่ือใช 

เปนชองทางฉุกเฉินใหรถว่ิงสวนทางกันได การทําทางเขา-ออกระหวางทางหลักกับทางขนาน

สําหรับเปดใชฉุกเฉินเพ่ือใหรถเลี่ยงจุดเกิดเหตุ เปนตน 

เสนอใหมีผาใบปดคลุมรถบรรทุกเพ่ือปองกันฝุนละออง และการ

ตกหลนของดิน/ทราย ขณะทําการขนสง เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    • ใหปดคลุมสวนบรรทุกของรถท่ีใชขนสงวัสดุและอุปกรณกอสรางดวยผาใบหรือวัสดุท่ี

คลายกันใหมิดชิด เพื่อปองกันการรวงหลนของวัสดุกอสรางบนเสนทางการขนสง กรณีมีวัสดุ

กอสรางตกหลนบนผิวจราจรและไหลทาง ใหจัดเจาหนาที่ไปทําความสะอาดโดยเร็วที่สุด 

เสนอใหมีการตรวจสภาพรถใหพรอมใชงานไดอยางปลอดภัย

อยูเสมอ  

    • ตรวจสอบสภาพยานพาหนะและเครื่องจักรตางๆ ของบริษัทผูรับเหมากอสรางที่นํามาใชในงาน

กอสรางใหมีสภาพดีอยูเสมอ เพ่ือปองกันมิใหยานพาหนะหรือเครื่องจักรเหลานั้นเกิดการชํารุด

บกพรองขณะใชงาน และควรจัดใหมีการตรวจสอบสภาพรถบรรทุกวัสดุกอสรางเปนประจํา 

เสนอใหพิจารณาการขนสงอุปกรณขนาดใหญ อาจลอดใต

สะพานไมได 

    • ประสานงานกับเจาหนาที่ตํารวจจราจรเพื่ออํานวยความสะดวกในการใชเสนทางดังกลาวและ

ทําการประชาสัมพันธเสนทาง วันและเวลาในการขนสงวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร

ขนาดใหญ เพ่ือใหประชาชนท่ีอยูตามแนวเสนทางและผูใชเสนทางทราบลวงหนา 

เสนอใหเพิ่มการฉีดพรมน้ําใหเหมาะสมกับกิจกรรมหรือพื้นท่ีที่

ทํากิจกรรมตางๆ ในชวงระยะกอสราง เชน เพิ่มการฉีดพรมน้ํา

บริเวณโรงโมหิน 

    • พ้ืนที่บริเวณกอสราง ซึ่งมียานพาหนะและการทํางานท่ีอาจกอใหเกิดฝุนละออง รวมท้ังถนน

ภายในสนามบินนานาชาตอูตะเภา ที่ใชเปนเสนทางขนสงวัสดุอุปกรณและคนงานในระยะ

กอสรางซึ่งไมไดลาดยางหรือเทคอนกรีตจะตองมีการฉีดพรมน้ําอยางนอยวันละ2 ครั้ง หรือ 

ตามความเหมาะสมเพ่ือปองกันและลดผลกระทบจากการฟุงกระจายของฝุนละอองสูบรรยากาศ  

หนวยงานใดเปนผูรับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบผูรับเหมา

ในการปฏิบัติตามมาตรการดานการคมนาคมขนสง วาทําไดจริง

หรือไม และควรมีบทลงโทษที่จริงจัง 

    • ใหผูรับเหมากอสรางจัดทําแผนการขนสงและลําเลียงวัสดุ อุปกรณ คนงาน บุคลากร 

ที่เกี่ยวของกับการกอสราง เสนอตอ ทร. และ สกพอ./หรือผูดําเนินการกอสราง กอนเริ่ม 

การขนสง โดยกําหนดเปนเงื่อนไขแนบทายสัญญาจาง 

• ใหผูรับเหมากอสรางจัดทําบันทึกการขนสงวัสดุและแรงงานในแตละเที่ยวโดยระบุเสนทาง 

การขนสง จุดเริ่มตนและปลายทาง รวมท้ังบันทึกปริมาณและสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจราจร 

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 4-439 
 

ตารางที่ 4.7-1 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชนและผูมีสวนไดเสียที่ไดรับจากกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 และเพิ่มเติม 

ประเด็นความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ครั้งที่ 1  ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 เพิ่มเติม การดําเนินงานของโครงการ/มาตรการดานสิ่งแวดลอมของโครงการ 

ที่เกิดขึ้น บริเวณพ้ืนท่ีภายในสนามบินนานาชาติอูตะเภา เพ่ือนําขอมูลมาปรับปรุงแกไข 

และเปนการเฝาระวัง 

ขอเสนอแนะ      

เสนอใหมีสัญลักษณ/ปาย/เครื่องหมายจราจร บอกเสนทาง

ภายในสนามบินใหชัดเจน และเพ่ิมพื้นท่ีสําหรับจอดรถภายใน

สนามบินใหเพียงพอ 

    รับทราบขอเสนอแนะ 

เสนอใหเปดเสนทาง กม.16 ลงหาดพลาเพื่อปรับภูมิทัศนให

สวยงาม สามารถมองเห็นสนามบินได  

    

เสนอใหใชชวงเวลากลางคืนในการขนสงอุปกรณตาง ๆ ท่ีใช

รถบรรทุกขนาดใหญ 

    

8. เศรษฐกจิ-สังคม      

เสนอใหมีชวงทางรับเรื่องรองเรียนที่ประชาชนเขาถึงไดสะดวก 

และมีการแกไขอยางจริงจัง 

    • ประชาสัมพันธขาวสารการดําเนินงานโครงการ แผนและกิจกรรมการกอสราง เสนทาง 

การขนสงวัสดุกอสราง ตลอดจนชองทางการรองเรียน ใหผูที่อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียง 

และผูใชเสนทางไดรับทราบผานชองทางตางๆ เปนระยะๆ เชน เว็บไซตประชาสัมพันธ 

ของสนามบินนานาชาติอูตะเภา เว็บไซต สื่อออนไลน เปนตน 

• จัดใหมีชองทางรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากการกอสรางโครงการณ 

สํานักงานควบคุมการกอสราง หรือบริเวณสนามบินนานาชาติอูตะเภา เพื่อรับทราบปญหา

และผลกระทบตางๆ และเรงดาํเนินการแกไข 

• กรณีไดรับเรื่องรองเรียนผลกระทบจากการกอสราง ใหนําขอรองเรยีนดังกลาวมาพิจารณา 

หาแนวทางแกไขตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่กําหนดไวโดยเร็ว 

• ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมดานการคมนาคมขนสง 

ในระยะกอสราง 

• ทร. และ สกพอ./หรือผูบริหารจัดการโครงการหรือบํารุงรักษาโครงการ ตองประชาสัมพันธ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ 

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 4-440 
 

ตารางที่ 4.7-1 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชนและผูมีสวนไดเสียที่ไดรับจากกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 และเพิ่มเติม 

ประเด็นความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ครั้งที่ 1  ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 เพิ่มเติม การดําเนินงานของโครงการ/มาตรการดานสิ่งแวดลอมของโครงการ 

และแจงผลการตรวจวัดระดับเสียงใหประชาชนทราบอยางตอเน่ีอง 

• ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมดานเสียง ในระยะดําเนินการ  

• ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมดานคมนาคม ในระยะดําเนินการ  

• พิจารณารับคนในพื้นที่ชุมชนโดยรอบสนามบินนานาชาติอูตะเภา ที่มีคุณสมบัติสอดคลอง 

กับตําแหนงงานท่ีเหมาะสมเขาทํางานเปนอันดับแรก 

ตําแหนงท่ีพักคนงานกอสรางอยูบริเวณใด เสนอใหอยูไกลจาก

ชุมชน เนื่องจากเกรงจะทําใหชุมชนไดรับความเดือดรอน เชน 

การทะเลาะวิวาท การพนัน ยาเสพติด และสัตวเลี้ยง 

    • ใหผูรับเหมากอสรางคัดเลือกและสอบประวัติแรงงานท่ีจะเขามาทํางานกอสรางโครงการ 

ใหถูกตองตามกฎหมาย จัดทําทะเบียนประวัติคนงานกอสรางพรอมรูปถายไวที่สํานักงาน 

ของโครงการเม่ือเกิดปญหาหรือขอรองเรียน สามารถเรียกตรวจสอบไดทันที 

• กําหนดใหมีการจางแรงงานหรือสนับสนุนกิจการในทองถิ่น 

• จัดหาท่ีพักคนงานกอสรางใหเหมาะสม และเปนสดัสวนที่ชัดเจน พรอมทั้งกําหนดมาตรการ

ควบคุมดูแลในพ้ืนท่ีกอสรางและที่พักคนงาน เพ่ือไมใหคนงานกอปญหาและสรางความ

เดือดรอนรําคาญ เชน หามเลนการพนัน หามเสพยาเสพติด หามสงเสียงดังรบกวน เปนตน 

โดยมีบทลงโทษอยางเครงครัด 

• จัดใหมีเวรยามดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยในบริเวณพ้ืนท่ีกอสรางหรือบริเวณท่ีพักคนงาน

ตลอดเวลา และใหหัวหนาคนงานทําหนาท่ีควบคุมและสอดสองดูแลความประพฤติของ

คนงานกอสรางเพื่อชวยบรรเทาความกังวลของประชาชนในเรื่องของความปลอดภัย เชน 

ปญหาอาชญากรรม ปญหาการลักทรัพย เปนตน 

การยายเขามาของคนตางถิ่น มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

พัฒนาชุมชนเปนเมืองมากขึ้น สงผลตอปญหาการใช

สาธารณูปโภคซึ่งอาจไมทันกับการพัฒนาและเกิดความขาด

แคลนได 

    

จํานวนคนงานประมาณเทาไร เสนอใหจางคนงานในพื้นที่ 

และไมใชแรงงานตางชาติ 

    

เมื่อมีการพัฒนาโครงการเศรษฐกิจจะดีขึ้น ความเจริญจะเขามา

ในพ้ืนท่ี มีทั้งขอดีและขอเสีย ดังนั้น การประสานและใหความ

รวมมือกับหนวยงานทองถิ่นจะเปนประโยชนตอทุกภาคสวน 

    • ประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน เชน  

การสงเสริมอาชีพดานเกษตรกรรม และเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง (ธนาคารปู) การพัฒนา

ชุมชน การสงเสริมสุขภาพ การศกึษา ศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาแหลงทองเที่ยวและอนุรักษ

สิ่งแวดลอม เปนตน เสนอใหพิจารณาสรางงาน สงเสริมคุณภาพชีวิต และความ

เขมแข็งใหกับคนในพ้ืนท่ีที่ไดรับผลกระทบกอน 
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เสนอใหกลุมทองเที่ยวในพ้ืนท่ีไปตั้งบูธ ประชาสัมพันธ 

ภายในสนามบินได 

    • มคีณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบโดยใหชุมชนมีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบดวย 

เสนอใหประชาขนในทองถิ่นสามารถเชาไปประกอบอาชีพใน

เขตสนามบินได เชน คาขาย รถรับจาง 

    

เสนอใหมีหนวย CSR เพ่ือลงพื้นท่ีพบปะหนวยงานหรือ

ประชาชนในพ้ืนที่บอยๆ และทํางานอยางเขมแข็ง 

    

เสนอใหโครงการเสนอแนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมท่ีจะดูแลสังคม 

ชุมชน และกลุมประมงท่ีไดรับผลกระทบจากโครงการ 

    

เสนอใหดําเนินกิจกรรมที่จะดูแลดานการศึกษา เชน มอบ

ทุนการศึกษา ใหนักศึกษาเขาดูงาน/ฝกงานในสนามบิน 

    

เสนอใหมีมาตรการลดผลกระทบตอการประกอบอาชีพ

ประมง เนื่องจากมีการพัฒนาโครงการโดยรอบ และมีการ 

กันเขตปลอดภัยจนเหลือที่ทํากินนอยมาก 

    

เสนอใหมีมาตรการลดผลกระทบตอคุณภาพชีวิต/จิตใจของ

ประชาชนที่ตองโยกยายถิ่นฐาน 

    

การพัฒนาดานเศรษฐกิจตองดําเนินการควบคูกับการพัฒนา

ดานสังคม 

    

เสนอใหโครงการคํานึงถึงผูท่ีจะไดรับผลกระทบเปนอันดับแรก 

พรอมมีแนวทางการแกไขท่ีเหมาะสม 

    

ประชาชนตองการใหมีการจัดตั้งกองทุนดูแลผูไดรับผลกระทบ 

ใหเรียบรอยกอนเริ่มดําเนินการกอสรางโครงการ 

    - จัดตั้งกองทุนดูแลผลกระทบจากสนามบินนานาชาติอูตะเภา เพ่ือบรรเทาผลกระทบ 

ที่ประชาชนอาจไดรับจากการดําเนินงานของสนามบินนานาชาตอิูตะเภา เพ่ือบรรเทา

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสาธารณสุขในภาพรวม  เสนอใหจัดตั้งกองทุนพัฒนาสนามบินและชุมชนโดยรอบตั้งแต

เริ่มแรก โครงการมีแนวทางการบริหารจัดการกองทุนอยางเปน
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รูปธรรมอยางไร ควรใสองคประกอบใหชัดเจน และมีประโยชน

ตอชุมชนอยางแทจริง 

เสนอใหมีผูแทนภาคประชาชน และภาคสวนตางๆ ของทองถ่ิน

รวมเปนคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนดวย 

    

การตั้งกองทุนชดเชย ตั้งเมื่อไร กองทุนวงเงินเทาไร ใครเปน

ผูบริหารกองทุน จะพิจารณาจายเงินเม่ือไร กระบวนการ

พิจารณเปนอยางไร  

    

เสนอใหโครงการสํารวจขอมูลสภาพปจจุบันของชุมชน และ

แจงขอมูลผลกระทบกับผูใหสัมภาษณทราบดวย 

    - การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนครั้งท่ี 2 นี้ เปนขั้นตอนในกิจกรรมการรับฟงความคิดเห็น

ของประชาชน ประกอบดวยหลายกิจกรรม ทั้งการประชุมกลุม การสมัภาษณเชิงลึก  

การสาํรวจความคิดเห็นของประชาชนดวยแบบสอบถาม ซึ่งตามระเบียบในขั้นตอน 

ตามกฎหมายมีการกําหนดใหมีการแจงลวงหนาตามความเหมาะสม โดยไดดาํเนินการประสาน

กับผูนําชุมชนเพ่ือแจงเรียนเชิญการเขารวมประชุม ทั้งน้ี เอกสารลวงหนาสามารถศึกษาไดจาก

เว็บไซตของโครงการ 

- โครงการไดจัดทําแบบสัมภาษณกึ่งโครงสรางที่มีขอคําถามปลายปดและปลายเปด ซึ่งใชในการ

สํารวจความคิดเห็นของโครงการ เพ่ือใหผูใหขอมูลมีโอกาสแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่ 

โดยผูสมัภาษณจะมีเอกสารประกอบการนําเสนอขอมูลโครงการ (Flip Chart) เพื่อใชในการ

อธิบายขอมูลกอนการสัมภาษณทุกครั้ง 

- ปจจุบันเว็บไซตของโครงการ http://www.ehia-utprw2.com/ จัดใหมีชองทางการตอบ 

ขอซักถามผาน อีเมลโครงการ ehia-utprw2@gmail.com และโทรศัพท 0-2763-2828 ตอ 

4083, 4086 

ขอเสนอแนะ      

เสนอใหสนามบินนานาชาติอูตะเภา ดูตัวอยางการเยียวยาผูที่

ไดรับผลกระทบจากสนามบินสุวรรณภูมิวามีการดําเนินการ

อยางไร 

    รับทราบขอเสนอแนะ 
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เสนอใหเก็บเงินคาเหยียบสนามบินเขากองทุนฯ     

เปนโครงการที่มีประโยชน สรางรายไดทําใหเศรษฐกิจในพื้นที่

ดีขึ้น เชน การทองเท่ียว การศึกษา 

    

เสนอใหเพิ่มเติมมาตรการเกี่ยวกับการอนุรักษสงเสริมแหลง

อนุรักษพันธุพืชและสัตวปาดวย 

    

9. การโยกยายและการทดแทนทรัพยสิน      

การกําหนดการชดเชยในพ้ืนท่ีที่ไดรับผลกระทบ NEF 30 - 40 

และ  NEF ≥ 40  มีกฎหมายรับรองหรือไม 

    โครงการไดกําหนดมาตรการ ดงัน้ี 

1 เง่ือนไขที่ตองดําเนินการชดเชย 

• ดําเนินการชดเชยผูไดรับผลกระทบดานเสียงจากการพัฒนาโครงการกอสรางทางว่ิง 

และทางขับท่ี 2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา โดยพิจารณาระดับผลกระทบจากแผนที่ 

เสนเทาระดับเสยีงที่มีการคาดการณในป พ.ศ. 2591 และพิจารณาปปลูกสรางอาคาร 

โดยชดเชยสิ่งปลูกสรางท่ีกอสรางถึงวันท่ีรายงาน EHIA ไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ซึ่ง สกพอ.จะตองมีการเผยแพรขอมูลการกอสราง

โครงการใหประชาชนรับทราบลวงหนา 

• ดําเนินการสํารวจ จัดทําฐานขอมูลและแผนการชดเชยผูที่ไดรับผลกระทบดานเสียง 

ซึ่งเกิดจากการพัฒนาโครงการ โดยคณะทํางานสาํรวจและพิจารณาคาชดเชยเยียวยา  

ใหแลวเสร็จกอนเปดใชทางว่ิงท่ี 2 

2 หลักเกณฑในการชดเชย 

กรณี NEF ≥ 40 

• ให สกพอ. เจรจาซื้อท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางท่ีกอสรางถึงวันท่ีรายงาน EHIA ไดรับ 

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ กรณีเจาของที่ดินพรอม 

สิ่งปลูกสรางไมประสงคจะขาย ตองสนับสนุนการปรับปรุงอาคารเพ่ือลดผลกระทบ 

เสนอใหพิจารณาจายคาชดเชยใหครอบคลุม NEF 30 - 40 

เนื่องจากไดรบผลกระทบดานเสียงไมแตกตางจาก NEF ≥ 40  

    

เสนอใหมีการบวกคาเสียโอกาสสาํหรับผูท่ีไดรับคาชดเชยและ

ตองยายออกจากพื้นท่ีที่ตอไปจะมีความเจริญมากขึ้น 

    

เสนอใหรวมพื้นที่ผูไดรับผลกระทบในแนวสีน้ําเงิน  

(NEF 30 - 40) และสีแดง (NEF ≥ 40 ) ไวดวยกัน และสรุป

ความตองการของชาวบานเปน 2 ทางเพ่ือใหเลือก 

ระหวางเจรจาขอซื้อและปรับปรุงท่ีอยูอาศัย 

    

ประชาชนไมตองการยายออกจากพื้นที่ NEF ≥ 40   

จะไดรับคาชดเชยหรือไม และมีวิธีเพื่อใหอยูในพื้นที่ไดหรือไม 

    

เสนอใหจายคาชดเชยในราคาที่เปนธรรม เพราะคาชดเชย 

ที่ไดรับอาจจะไมสามารถซื้อท่ีอื่นได เนื่องจากราคาแพงกวา 

ที่จะไดรับ  

    

กรณีบานไมมีใบอนุญาตกอสรางและเลขท่ีบาน และปลูกในท่ีดิน

ที่เปน สปก. ภบท. 5 และอื่นๆ จะไดรับคาชดเชยอยางไร 

    

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 4-444 
 

ตารางที่ 4.7-1 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชนและผูมีสวนไดเสียที่ไดรับจากกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 และเพิ่มเติม 

ประเด็นความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ครั้งที่ 1  ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 เพิ่มเติม การดําเนินงานของโครงการ/มาตรการดานสิ่งแวดลอมของโครงการ 

กรณีที่ไมรับคาชดเชยในชวงแรก แตเม่ือผานไปไมสามารถอยูได 

จะสามารถขอรับคาชดเชยไดหรือไม 

    ดานเสียง โดยใหรับเงินคาชดเชยไปปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสรางเอง 

กรณี NEF 30 - 40 

• ให สกพอ. สนับสนุนการปรับปรุงอาคารเพ่ือลดผลกระทบดานเสียง โดยใหรับเงิน

คาชดเชยไปปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสรางเอง สําหรับอาคารท่ีกอสรางถึงวันท่ีรายงาน 

EHIA ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

• สกพอ. สนับสนุนในการปองกันเสียงแกสถานที่ซึ่งตองการความเงียบเปนพิเศษ เชน 

โรงเรียน โรงพยาบาล ศาสนสถาน เปนตน สําหรับอาคารที่กอสรางถึงวันที่รายงาน EHIA 

ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

โดยมีขั้นตอนและวิธิการปฏิบัติในการปรับปรุงบานในเบื้องตน ดังนี้ 

• เจาของกรรมสิทธิ์อาคาร/สิ่งปลูกสรางมีสวนรวมในการพิจารณาและตรวจสอบตั้งแต 

การสาํรวจประเมินราคาบาน การตรวจสอบรายละเอียดรายงานผลการสํารวจวิศวกรรม 

และรายละเอียดงบประมาณราคาที่ใชสําหรับการปรับปรุง  

• เมื่อตรวจสอบครบถวนแลว จะมีการลงชื่อในใบตอบรับราคาประเมินปรับปรุงอาคาร 

• เมื่อเจาของกรรมสิทธ์ิไดรับเงินคาชดเชยแลว ใหดําเนินการปรับปรุงอาคารตามท่ีไดมีการ

สํารวจไว 

ทั้งน้ี โครงการจะดําเนินการชดเชยสิ่งปลูกสรางที่กอสรางถึงวันท่ีรายงาน EHIA ไดรับ 

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (กก.วล.) 

มีรายละเอียดการชดเชยทรัพยสินหรือดูแลผูไดรับผลกระทบ

เรื่องเสียงอยางไร และหนวยงานใดเปนผูรับผดิชอบดําเนินการ 

    

เสนเสียงในพ้ืนท่ี NEF ≥ 40 หากเปนพื้นท่ีที่ไมมีสิ่งปลูกสรางจะ

ไดรับคาชดเชยหรือไม แลวในอนาคตจะขายใหใครได  

    

กรณีที่ตองปรับปรุงที่พักอาศัย มีแนวทางการดําเนินการอยางไร 

ใครเปนผูตรวจสอบวาทําจริงหรือไม เสนอใหมีการชดเชย

เพิ่มเตมิกรณีวัสดุเสื่อมสภาพ 

    

เสนอใหโครงการพิจารณามาตรการในการชดเชย ทั้งเรื่องปปลูก

สราง และเรื่องการประเมินราคาคาชดเชย 

    

กรณีที่วัด หรือโรงเรียน ไมสามารถยายได เสนอใหติดแอร ติด

แผนกรองเสียงและจายคาไฟใหดวย เพ่ือแกไขปญหาพ้ืนที่ที่อยู

ในแนวเสนเสียงไดหรือไม 

    ทร. และ สกพอ./หรือผูบริหารจัดการโครงการหรือบํารุงรักษาโครงการ สนับสนุนในการปองกัน

เสียงแกสถานที่ซึ่งตองการความเงียบเปนพิเศษ เชน โรงเรียน โรงพยาบาล ศาสนสถาน เปนตน 

สําหรับอาคารที่กอสรางถึงวันที่รายงาน EHIA ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอม

แหงชาติ การยายที่ตั้งศาสนสถาน สถานศกึษา และสถานพยาบาล ตอง

ใชงบประมาณดําเนินการสูง ใครจะเปนผูรับผดิชอบคา

ดําเนินการ 
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สงผลกระทบตอการเดินทางของคนในชุมชน 

    

กรณีวัด/โรงเรียนถาเกิดผลกระทบมากก็จําเปนตองยายออก แต

ตองหาที่สรางใหใหมใหเหมาะสมและมีพื้นท่ีเพียงพอ 

    

โครงการจะเริ่มชดเชยเมื่อไร และตองยายออกเมื่อไร หลังจากที่

โครงการซื้อแลว ขอใหแจงลวงหนาอยางนอย 1 ป 

    รายละเอียดการชดเชยตาง ๆ ตองมีการศกึษาในรายละเอียดเพ่ือยืนยันในขั้นตอนตอไป  

โดย ทร. EEC และ/หรือผูดาํเนินการกอสรางจะตองมีการแจงใหประชาชนรับทราบลวงหนา 

การชดเชยสําหรับผูไดรับผลกระทบฯ และหนวยรับรองเรียน

ตั้งอยูท่ีไหน เบอรโทร ควรระบุใหชัดเจน และหนวยงานใดเปน

ผูติดตามตรวจสอบมาตรการฯ และรับผิดชอบหากมาตรการที่

กําหนดไมเปนไปตามท่ีกําหนด 

    • ประชาสัมพันธขาวสารการดําเนินงานโครงการ แผนและกิจกรรมการกอสราง เสนทาง 

การขนสงวัสดุกอสราง ตลอดจนชองทางการรองเรียน ใหผูที่อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียง 

และผูใชเสนทางไดรับทราบผานชองทางตางๆ เปนระยะๆ เชน เว็บไซตประชาสัมพันธ 

ของสนามบินนานาชาติอูตะเภา เว็บไซต สื่อออนไลน เปนตน 

• จัดใหมีชองทางรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากการกอสรางโครงการ ณ 

สํานักงานควบคุมการกอสราง หรือบริเวณสนามบินนานาชาติอูตะเภา เพื่อรับทราบปญหา

และผลกระทบตางๆ และเรงดาํเนินการแกไข 

• กรณีไดรับเรื่องรองเรียนผลกระทบจากการกอสราง ใหนําขอรองเรียนดังกลาวมาพิจารณา 

หาแนวทางแกไขตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่กําหนดไวโดยเร็ว 

ขอเสนอแนะ      

หนวยงานที่ดแูลประชาชนผูไดรับผลกระทบและไมสามารถหาท่ี

อยูใหมเองได เชน การเคหะ สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 

(องคการมหาชน) 

    รับทราบขอมูล และขอเสนอแนะ 

การใชประโยชนในที่ราชพัสดุสามารถทําได ถาเปนประชาชนก็

จะเปนในรูปแบบการเชา การเขามาเชาในพ้ืนท่ีธนารักษมี 3 

ประเภท คือ อยูอาศัย ทําการเกษตร และเชาเพ่ือทําประโยชน

อยางอื่น กรณีเปนหนวยงานก็ใหทําเรื่องขอใชพ้ืนที่ได ซึ่ง 
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ราชพัสดุไดประมาณ 6 ไร โรงเรียน หรือสถานพยาบาลของรัฐ 

ก็สามารถทําเรื่องขอเขาใชที่ดินไดตามเกณฑท่ีมี 

ในกรณีที่ตองยายออกจากพ้ืนท่ีเสนเสียง พ้ืนที่จังหวัดระยองมี 3 

อําเภอ ที่กันไวสําหรับเปนท่ีอยูอาศัย ไดแก  

อ.วังจันทร เขาชะเมา และแกลง 

    

เสนอใหมีการจัดการพ้ืนท่ีอยูอาศัยสําหรับประชาชนท่ีไดรับ

ผลกระทบจากการกอสรางสนามบินเปนพิเศษ 

    

ในปจจุบันบริเวณอูตะเภามีการกวานซื้อท่ีดินเพ่ือทําการคาและ

ที่อยูอาศัย หากมีการดําเนินการจริง จะมีการควบคุมการ

กอสรางอาคารอยางไร 

    

เสนอใหโครงการนําพื้นท่ีจํานวนมากจากการจายคาชดเชย ไป

ทําใหเกิดประโยชนสูงท่ีสุด 

    

10. การสาธารณสุข (สุขภาพ)      

เสนอใหมีมาตรการดานสขุภาพใหสอดคลองกับผลกระทบที่จะ

เกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการ 

    โครงการไดกําหนดมาตรการฯ ไวใหสอดคลองกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการแลว 

เสนอใหโครงการดําเนินการเฝาระวังสมรรถภาพการไดยินของคน

ในชุมชนท่ีไดรับผลกระทบเรื่องเสียง 

    มลพิษทางเสียง  

• ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมดานเสียง และดานสภาพ

เศรษฐกิจและสังคม ในระยะดําเนินการ 

• มีการเฝาระวังตรวจวัดระดับเสียงอยางตอเนื่อง 

• จัดตั้งกองทุนดูแลผลกระทบจากสนามบินนานาชาติอูตะเภา เพ่ือบรรเทาผลกระทบที่ประชาชน 

อาจไดรับจากการดําเนินงานของสนามบินนานาชาตอิูตะเภา เพ่ือบรรเทาผลกระทบ 

ดานสิ่งแวดลอมและสาธารณสุขในภาพรวม  

เสนอใหโครงการเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบเรื่องระดับเสียงท่ีมี

ผลตอสุขภาพรางกาย และจิตใจ พรอมวิธีการปองกัน 
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ตารางที่ 4.7-1 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชนและผูมีสวนไดเสียที่ไดรับจากกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 และเพิ่มเติม 

ประเด็นความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ครั้งที่ 1  ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 เพิ่มเติม การดําเนินงานของโครงการ/มาตรการดานสิ่งแวดลอมของโครงการ 

• ประสานและรวมมือกับหนวยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ีเพ่ือวางแผนการดําเนินงานดานการ 

เฝาระวังสมรรถภาพการไดยินของประชาชนที่ไดรับผลกระทบเรื่องเสียงจากการดําเนินงาน

ของสนามบินนานาชาติอูตะเภา 

• สงเสริมและสนับสนุนศักยภาพในการเฝาระวังมลพิษทางเสียงของหนวยงานและกลุม

อาสาสมัครทางดานสาธารณสุข 

• เปดชองทางรองเรียน เชน เว็บไซตประชาสัมพันธของสนามบินนานาชาติอูตะเภา เว็บไซต

ของ ทร. และ สกพอ./หรือผูบริหารจัดการโครงการหรือบํารุงรักษาโครงการ สื่อออนไลน 

เปนตน 

เสนอใหมีแผนปองกันโรคจากคนงาน นักทองเที่ยว และ

ประชากรแฝงท่ีเขามาในพื้นที่เพ่ิมขึ้นทําใหเกิดโรคใหม/เกิดซ้ํา

ในพ้ืนท่ี 

    เครือขายทางสังคมของชุมชน/ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

• ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ดานเศรษฐกิจและสังคม 

ในระยะกอสราง 

• กําหนดใหมีการแจงบัญชีรายชื่อพรอมประวัติของคนงานกอนเขาทํางานตอหนวยงานทองถิ่น 

และตรวจติดตามปละ 1 ครั้ง 

โรคติดตอท่ัวไป (กลุมโรคหลักท่ีเปนสาเหตุการเจ็บปวย/โรคที่มีน้ําและอาหารเปนส่ือ)  

• ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ดานการจัดการของเสีย 

และน้ําเสียในระยะกอสราง 

• กําหนดใหผูรับเหมาจัดทําแผนงานดานการเฝาระวังและปองกันโรคติดตอในบริเวณท่ีพัก

คนงานกอสราง เสนอตอกําหนดให ทร. และ สกพอ./หรือผูดําเนินการกอสราง 

• กําหนดให ทร. และ สกพอ./หรือผูดําเนินการกอสราง ประสานกับหนวยงานสาธารณสุข 

ในพ้ืนท่ี เพ่ือวางแผนการดําเนินงานและการปองกันแกไขดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 

ในบริเวณท่ีพักคนงานกอสรางของโครงการ 

• แจงใหหนวยงานสาธารณสุขในพื้นท่ีรับทราบกิจกรรม จํานวนคนงานและระยะเวลา 

การทํางาน 

เสนอใหมีการตรวจสุขภาพ และบัญชีรายชื่อพรอมประวัติของ

คนงานกอนเขาทํางาน และตรวจติดตามปละ 1 ครั้ง 

    

เสนอใหเนนการปองกันเบ้ืองตน และใหวัคซีนในกลุมเสี่ยง     

หวงกังวลเรื่องจํานวนคนงาน และประชากรแฝงท่ีจะเขามาใน

พ้ืนที่แยงการบริการดานสาธารณสุขกับคนในพ้ืนท่ี 

    

เสนอใหคนงานมีการยายทะเบียนบานเขาพื้นท่ี เพ่ือให

งบประมาณการรักษาพยาบาลเขามาในพ้ืนท่ีดวย 

    

กังวลเรื่องการบาดเจ็บอุบัติเหตุท่ีจะเกิดขึ้นจากปริมาณจราจรท่ี

เพิ่มขึ้นจากการกอสราง 

    

เสนอใหโครงการมีระบบการจัดการที่พักคนงานใหถูกหลัก

สุขาภิบาล มีสถานพยาบาลเบื้องตน มีการอบรมใหความรูใน

การดูแลความสะอาด เพ่ือลดการเกิดโรค 
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ตารางที่ 4.7-1 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชนและผูมีสวนไดเสียที่ไดรับจากกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 และเพิ่มเติม 

ประเด็นความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ครั้งที่ 1  ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 เพิ่มเติม การดําเนินงานของโครงการ/มาตรการดานสิ่งแวดลอมของโครงการ 

• มีระเบียบปฏิบัติสําหรับการดูแลสุขอนามัยที่พักอาศัย การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

รวมท้ังการปองกันและกําจัดพาหะนําโรค และใหมีการกํากับดูแลอยางเครงครดั 

• กําหนดใหมีการตรวจสุขภาพ และแจงบัญชีรายชื่อพรอมประวัติสุขภาพของคนงานกอนเขา

ทํางานตอหนวยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ี  

• เปดชองทางรองเรียน เชน เว็บไซตประชาสัมพันธของสนามบินนานาชาติอูตะเภา เว็บไซต

ของทร. และ สกพอ./หรือผูดําเนินการกอสราง สื่อออนไลน เปนตน 

อุบัติเหตุ 

• ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมดานการคมนาคมขนสง  

และดานสภาพเศรษฐกิจและสังคมในระยะกอสราง 

• กําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับผูรับเหมากอสราง/บริษัทเชาชวง ติดตามตรวจสอบการ

ดําเนินงาน 

• เปดชองทางรองเรียน เชน เว็บไซตประชาสัมพันธของสนามบินนานาชาติอูตะเภา เว็บไซต

ของทร. และ สกพอ./หรือผูดําเนินการกอสราง สื่อออนไลน เปนตน 

เสนอใหเพิ่มมาตรการดานสุขภาพ “ประสานกับหนวยงาน

สาธารณสุขในพ้ืนท่ีเพ่ือวางแผนการดําเนินงานดานสุขภาพ" 

    ความพรอมและความเพียงพอของระบบบริการสุขภาพรวมบุคลากรและเวชภัณฑ  

• กําหนดให ทร. และ สกพอ./หรือผูดําเนินการกอสราง ประสานกับหนวยงานสาธารณสุข 

ในพ้ืนท่ี เพ่ือวางแผนการดําเนินงานและการปองกันแกไขดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพในพ้ืนท่ี

กอสรางโครงการ และที่พักอาศยัของคนงานกอสราง 

• กําหนดให ทร. และ สกพอ./หรือผูดําเนินการกอสราง จัดหาหรือระบุสถานพยาบาล 

หรือระบบบริการสาธารณสุขใหกับบริษัทรับเหมาเขาใชบริการ โดยตองไมเปนภาระกับ

สถานพยาบาลหลักท่ีประชาชนในพื้นท่ีใช 

• ให ทร. และ สกพอ./หรือผูดําเนินการกอสราง จัดชองทางใหหนวยงานสาธารณสุขในพื้นท่ี

สามารถติดตอได รวมท้ังสนับสนุนหนวยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ีในดานความพรอมของสถาน

เสนอใหมีการตรวจสุขภาพและจัดทําสถานะสุขภาพของ

ประชาชนในพ้ืนท่ีเพื่อเปนการเฝาระวังผลกระทบท่ีเกิดขึ้น เปน

การสรางความตระหนักในพื้นท่ี 

    

เสนอใหมีมาตรการดแูลสุขภาพจิตของคนในพื้นท่ีไดรับ

ผลกระทบจากโครงการ 

    

เห็นดวยกับมาตรการดานการรวมมือกับหนวยงานสาธารณสุข 

และการจัดตั้งกองทุนชดเชยผูไดรับผลกระทบ และขอใหการ

ชดเชยเปนการชดเชยอยางยั่งยืน 
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เสนอให EEC สงเสริมระบบบริการดานการสาธารณสุข และเพ่ิม

จํานวนบุคลากรทางการแพทย และสนับสนุนงบประมาณใน

พ้ืนที่ เพ่ือรองรับการพัฒนาตางๆ ท่ีจะเกิดขึ้น 

    บริการสุขภาพ และศักยภาพของบุคลากร 

• จัดทําบัญชรีายชื่อสถานบริการสุขภาพ/หนวยงานสาธารณสุขใกลเคียงพ้ืนท่ีโครงการ  

พรอมชื่อผูประสานงานติดตอ และหมายเลขโทรศัพท สําหรับเปนขอมูลในการประสานแจง

รายละเอียดกิจกรรม 

• จัดทําสื่อ และประชาสัมพันธชองทางการติดตอประสานงานกับ ทร. และ สกพอ./หรือ

ผูดําเนินการกอสราง เพ่ือสงใหหนวยงานสาธารณสุขรับทราบขอมูล บันทึกรายละเอียด

กิจกรรมเกี่ยวกับการสนับสนุนหนวยงานสาธารณสุข 

• เปดชองทางรองเรียน เชน เว็บไซตประชาสัมพันธของสนามบินนานาชาติอูตะเภา เว็บไซต 

ของ ทร. และ/หรือผูบริหารจัดการโครงการหรือบํารุงรักษาโครงการ และสื่อออนไลน เปนตน 

ระยะดําเนินการ 

• ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมดานการคมนาคมขนสง  

ดานเสียงและความสั่นสะเทือน ดานคุณภาพอากาศ ดานการจัดการของเสีย ดานเศรษฐกิจ

และสังคม และดานความปลอดภัยสาธารณะ 

• จัดตั้งกองทุนดูแลผลกระทบจากสนามบินนานาชาติอูตะเภา เพ่ือบรรเทาผลกระทบ 

ที่ประชาชนอาจไดรับจากการดําเนินงานของสนามบินนานาชาตอิูตะเภา เพ่ือบรรเทา

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสาธารณสุขในภาพรวม 

เสนอแนะใหมีการพัฒนาโรงพยาบาลบานฉาง ใหเปนโรงพยาบาล

ขนาดใหญ มีมาตรฐาน ในการรองรับและใหบริการผูปวยจาก

นานาชาติไดอยางเพียงพอ 

    

เสนอใหมีการตรวจวัดอากาศภายในสนามบิน เพื่อหาแนวทาง

ลดผลกระทบของโรคระบบทางเดินหายใจ 

    มลพิษทางอากาศ 

• ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมดานคณุภาพอากาศ  

ในระยะดําเนินการ 

• ปฏิบัติตามมาตรการท่ัวไปดานสุขภาพและการสาธารณสุข 

• มีการเฝาระวังตรวจวัดมลพิษทางอากาศอยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะในพ้ืนที่เสี่ยงมลพิษทางอากาศ 

• รวมมือกับหนวยงานสาธารณสุขในการเฝาระวังสุขภาพของกลุมเสี่ยง ทั้งนี้ตองมีการวิเคราะห

ขอมูลผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม รวมกับสถานะทางสุขภาพ  
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เพื่อพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับกลุมเสี่ยงภายหลังเปดดําเนินการ และจัดหา 

แนวทางแกไขผลกระทบใหเหมาะสม 

เสนอใหมีมาตรการดานสาธารณสุขใหเหมาะสมกับ

สถานการณที่มีการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) 

    โครงการมีมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดานสุขภาพ (ระยะดําเนินการ) ไดแก 

• ปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขในการควบคุมการแพรระบาดรุนแรงของโรคติดตอ 

ที่เปนภาวะเรงดวนทางสาธารณสุข เชน โคโรนาไวรัส (SARS-CoV, Covid-19) ไขหวัดนก 

ไขหวัดใหญ 2009 โดยปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดท้ังระดับชาติและนานาชาติ อาท ิ

(1) พระราชบัญญัตโิรคตดิตอ พ.ศ. 2558 (2) ประกาศกรมอนามัยเรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ 

และมาตรการการปองกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 

(Coronavirus Disease 2019 (COVID– 19) สําหรับสถานที่ราชการ สถานท่ีทํางานเอกชน

และสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2563 (3) ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ 

และมาตรการปองกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 

(Coronavirus Disease 2019 (COVID–19) สําหรับผูใหบริการการขนสงสาธารณะ พ.ศ. 

2563 (4) Operational considerations for managing COVID-19 cases or outbreak 

in aviation (WHO, 2020) (5) Aircraft cleaning and disinfection during and post 

pandemic (IATA, 2020) (6) Preventing spread of disease on commercial aircraft: 

Guidance for cabin crew (CDC, 2020) (7) Suspected communicable disease 

universal precaution Kit (IATA, 2017); (8) ICAO Guidelines for managing 

communicable disease in aviation (9) Communicable disease surveillance and 

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

• ประสานกับหนวยงานสาธารณสุขในพื้นท่ี เพ่ือวางแผนการดําเนินงานและการปองกันแกไข

ดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพในพื้นท่ีชุมชนโดยรอบสนามบินนานาชาติอูตะเภา 

• กําหนดใหผูไดรับใบรับรองการดําเนินงานสนามบินจัดชองทางใหหนวยงานสาธารณสุข 

ในพ้ืนท่ีสามารถติดตอสื่อสารได รวมทั้งสนับสนุนหนวยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ีในดาน 
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ความพรอมของสถานบริการสุขภาพ และศักยภาพของบุคลากร 

• ใหหนวยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ีรับทราบแผนการจัดการและเขารวมในกิจกรรมตางๆ  

ของการจัดการภาวะฉุกเฉิน เชน การจัดทําแผน การฝกซอมตามแผนการจัดการภาวะฉุกเฉิน 

โดยเฉพาะท่ีเก่ียวของกับดานเช้ือโรคติดตอและการกักกันโรค 

• สื่อสารใหชุมชนทราบ และมีโอกาสเขารวมการซอมแผนฉุกเฉิน โดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับดาน

เชื้อโรคติดตอและการกักกันโรค 

• สงเสริมและสนับสนุนศักยภาพในการจัดการภาวะฉุกเฉินของหนวยงานและกลุมอาสาสมัคร

ทางดานสาธารณสุข 

• จัดเก็บบันทึกขอมูลแผนงานการสื่อสารและแผนการจัดการภาวะฉุกเฉินโดยเฉพาะ 

ที่เกี่ยวของกับดานเชื้อโรคตดิตอและการกักกันโรค 

• เปดชองทางรองเรียน เชน เว็บไซตประชาสัมพันธของสนามบินนานาชาติอูตะเภา เว็บไซต

ของ สกพอ.สื่อออนไลน เปนตน 

11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย      

เสนอใหโครงการมีมาตรการปองกัน ควบคุม มีเแผนการตอบโต

เหตุฉุกเฉินและแผนการฟนฟูที่ชัดเจนครบถวน 

    • วิเคราะหสาเหตุการเกิดอุบัตเิหตุ จัดทําขอมูลสถิติการเกิดอุบัตเิหตุ และวิเคราะหแนวโนม

การเกิดอุบัตเิหตุ เพ่ือนําไปสูการจัดหาแนวทางปองกันการเกิดอุบัติเหตุอยางเหมาะสม 

• จัดใหมีแผนงานการปองกัน และลดการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน 

• ตองจัดดําเนินการตาม พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม 

การทํางาน 

• ตองจัดใหมีคณะกรรมการความปลอดภัย 

• ตองจัดใหมีเจาหนาท่ีความปลอดภัย 

• ตองจัดใหมีแผนงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาทิ  

• การประเมินความเสี่ยง ระบุพ้ืนที่เสี่ยง เชน พืนที่อับอากาศ งาน Hot work พ้ืนท่ีที่มีระดับ

เสียงไมเปนไปตามมาตรฐานกําหนด พื้นที่หรืองานท่ีเสี่ยงตอการสัมผัสสารเคมีในสิ่งแวดลอม

โครงการมีแผนรองรับเหตุฉุกเฉินกรณีอุบัติเหตุหรือไม     

เสนอใหมีการเตรียมความพรอมเรื่องการรักษาความปลอดภัย

โดยการซอมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินตามระยะเวลที่กําหนด 
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• แผนงานการตรวจวัดเฝาระวังสิ่งแวดลอมในการทํางาน 

• การตรวจสุขภาพรางกายและการตรวจตามความเสี่ยง 

• แผนงานการสรางเสริมสุขภาพ 

• แผนงานการปองกัน เฝาระวังอุบัติเหตุจากการทํางาน 

• แผนการตอบโตเหตุฉุกเฉิน 

ทั้งน้ี แผนงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาทิแผนงานและผลการดําเนินงานตองมีการ

รายงานใหคณะกรรมการความปลอดภัยพิจารณาและทบทวนมาตรการอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

ขอเสนอแนะ      

อปพร.ในพ้ืนท่ีพรอมสนับสนุนวัสดุอุปกรณตางๆ และการ

จัดเตรียมกําลังพลใหเพียงพอเพ่ือเปนแผนรองรับในอนาคต 

รวมถึงการซอมแผนรวมกัน เพ่ือใหเกิดความรวมมือกันระหวาง

หนวยงานภายนอก และในเขตพื้นท่ีสนามบิน 

    รับทราบขอมูล และขอเสนอแนะ 

ในพ้ืนท่ีมีสถานบริการดานสาธารณสุขเพียงที่จะรองรับกรณีเกิด

เหตุฉุกเฉินตางๆ 

    

เสนอใหพัฒนาศกัยภาพของการบรรเทาสาธารณภัยทางนํ้า โดย

การใหความรู อุปกรณสนับสนุน ใหเพียงพอ 

    

12. ปาไมและสัตวปา      

การขึ้นลงของเครื่องบินผานบริเวณยอดเขา กระทบตอระบบ

นิเวศและวงจรชีวิตบนเขาหรือไม 

    ในระยะดําเนินการของทางว่ิงและทางขับที่ 2 จะทําใหมีจํานวนเที่ยวบินขึ้น-ลงตอชั่วโมง 

เพิ่มมากขึ้น อาจทําใหจํานวนการเกิดอุบัติเหตุจากอากาศยานชนนกเพิ่มขึ้นได ซึ่งจากการ

ทบทวนขอมูลสถิติอากาศยานชนนก สนามบินนานาชาติอูตะเภา ระหวางเดือนมกราคม  

พ.ศ. 2560 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 พบวา มีจํานวนอุบัติเหตุอากาศยานชนนก  

เฉลี่ยนอยกวา 1 ครั้งตอเดือน โดยสถิตอิากาศยานชนนกสูงสุดเกิดขึ้นในป พ.ศ. 2560 จํานวน 9 

ผลการสํารวจทรัพยากรปาไมและสัตวปาในปจจุบันเปนอยางไร     

การนําเสนอขอมูลการสํารวจนกในพื้นท่ีสนามบินมีวัตถุประสงค

เพื่ออะไร  
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เนื่องจากหวงกังวลเรื่องระบบนิเวศ  

    ครั้ง และจากขอมูลดังกลาว พบวา เดือนที่มสีถิตกิารชนมากที่สุด คือ ชวงเดือนธันวาคม ซึ่งเปน

ชวง 

ที่มีนกอพยพเขามาในพ้ืนที่สนามบินนานาชาติอูตะเภาจํานวนมาก 

สําหรับผลการประเมินระดับอันตรายจากนกในสนามบินนานาชาติอูตะเภา ระยอง - พัทยา  

ฝายมาตรฐานและความปลอดภัยทาอากาศยาน บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) พ.ศ. 

2561 พบวา ชนิดนกที่มีแนวโนมการกอใหเกิดอันตรายสูง ไดแก นกขนาดใหญ นกขนาดกลาง 

และนกขนาดเล็ก ตามลําดับ ซึ่งจากผลการสํารวจทรัพยากรสัตวปาบริเวณพื้นท่ีศึกษาโครงการ 

ครั้งที่ 1 (ชวงฤดูฝน) ระหวางวันท่ี 15-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 และระหวางวันที่ 19-22 

กรกฎาคม พ.ศ. 2562 พบวา สวนใหญเปนนกขนาดเล็ก (น้ําหนักตัวนอยกวา 300 กรัม) รองลงมา

พบนกท่ีมีขนาดกลาง (น้ําหนักระหวาง 300-1,000 กรัม) และพบนกท่ีมีขนาดใหญ (นํ้าหนัก

มากกวา 1,000 กรัม) ทําใหโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงจากนกที่มีตออากาศยานจึงมีนอย 

และโครงการไดดําเนินการตามแผนปองกันอุบัติเหตุทางการบินที่เกิดจากนกและสัตว 

การจัดการนกภายในสนามบินเพื่อไมใหกระทบตอระบบนิแวศ     

ขอเสนอแนะ      

เสนอใหโครงการสงเสริมการอนุรักษปาบริเวณเขาโกรกตะแบก     รับทราบขอเสนอแนะ 

เสนอใหโครงการปลูกปาทดแทนพื้นที่สีเขียวกอนมีการปรับพื้นท่ี

เปนสนามบิน 

    

พ้ืนที่ปาตามกรมท่ีดิน มีมติ ครม. 2541 ซึ่งชะลอการจับกุมผูบุก

รุกพื้นที่ปา ทําใหยังสามารถอยูได ซึ่งใน มติ ครม. จะมีการ

ประกาศรายชื่อผูท่ีไดรับสิทธิดังกลาว 

    รับทราบขอมูล 

สถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาบริเวณเขาชีโอน เปนพ้ืนที่ฟนฟู อนุรักษ 

เพาะพันธุสัตวปา โดยสัตวในคดีตางๆ ที่จับกุมจะนํามาเลี้ยงที่น่ี 

หากมีการรบกวนอาจสงผลตอสัตวเหลานี้ โดยเฉพาะสัตวใจเสาะ 

เชน นกสาลิกา และอาจรบกวนการใหนมลูกของสัตว 
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13. การมีสวนรวมและประชาสัมพันธ      

เสนอใหมีการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการประเมินราคาซื้อขายและ

ชดเชยอีกครั้ง กอนเริ่มทําการซื้อขาย 

    รับทราบขอเสนอแนะ ซึ่งเปนขั้นตอนการเจารจาจายคาชดเชยตอไป 

เสนอใหโครงการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆ ผานผูนํา เชน 

นายอําเภอ กํานัน ผูใหญบาน ส.อบต. เพ่ือประสานลูกบานตอไป 

    • ประชาสัมพันธขาวสารการดําเนินงานโครงการ แผนและกิจกรรมการกอสราง ตลอดจน

ชองทางการรองเรียนใหผูที่อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียงและผูใชเสนทางไดรับทราบผาน

ชองทางตางๆ เปนระยะๆ เชน เว็บบอรดประชาสัมพันธของสนามบินนานาชาติอูตะเภา  

สื่อออนไลน เปนตน 

• ประชาสัมพันธแผนที่เสนเทาระดับเสียงท่ีผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีใหชุมชน

รับทราบ อยางนอย 3 ชองทาง เชน เว็บไซต เปนตน 

• เปดชองทางรองเรียน เชน เว็บไซตประชาสัมพันธของสนามบินนานาชาติอูตะเภา เว็บไซต

ของ ทร. และ สกพอ./หรือผูดาํเนินการกอสราง สื่อออนไลน เปนตน 

• ประชาสัมพันธขาวสารการดําเนินงานโครงการ แผนและกิจกรรมการกอสราง เสนทาง 

การขนสงวัสดุกอสรางใหประชาชนทราบลวงหนาอยางท่ัวถึง เพ่ือใหผูสัญจรสามารถ

หลีกเลี่ยงการใชเสนทางดังกลาวหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางในชวงเวลาดังกลาวได 

• ประชาสัมพันธใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของและประชาชนรับทราบการปดซอมทางว่ิงและ

มาตรการลดผลกระทบผานชองทางตางๆ เชน เว็บบอรดประชาสัมพันธของสนามบิน

นานาชาติอูตะเภา สื่อออนไลน กิจกรรมมวลชนสัมพันธ เปนตน 

• ประสานงานกับสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง สํานักงานโยธาธิการ 

และผังเมืองจังหวัดชลบุรี  และหนวยงานท่ีเกี่ยวของที่อยูใกลเคยีงเพ่ือสงแผนท่ีเสนเทา 

ระดับเสียงนําไปพิจารณาผนวกรวมแผนท่ีดังกลาวในผังเมืองรวมเพ่ือควบคุมการใชที่ดิน 

และการกอสรางอาคารโดยรอบสนามบินนานาชาติอูตะเภา ใหเหมาะสม และสอดคลอง 

กับกิจกรรมของสนามบินนานาชาติอูตะเภา เขตความปลอดภัยในการเดินอากาศ และพ้ืนที่ 

เสนอใหมีการประชาสัมพันธผานทางไลนและเฟสบุค     

เสนอใหแจงขอเท็จจริงท่ีจะเกิดขึ้น จากการดําเนินการให

ประชาชนไดรับทราบ โดยทั่วถึง 

    

เสนอใหโครงการประชาสัมพันธถึงปญหาที่คนในพื้นท่ีจะไดรับ

ผลกระทบอยางท่ัวถึง 

    

เสนอใหสื่อสารใหประชาชนทราบทันทีเม่ือเกิดเหตุการณ/เหตุ

ฉุกเฉิน ผานชองทางตางๆ 

    

เสนอใหแจงประชาชนใหรับทราบขอมูลแผนการกอสรางวาอยู

ในระยะใด และแตละระยะใชเวลานานเทาใด 

    

โครงการควรแจงขาวสาร ความคืบหนาของโครงการให

ประชาชนทราบอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ 

    

ขอชองทางติดตอกับเจาของโครงการไดหรือไม     

สามารถทําเว็บไซตที่มีชองทางการถาม-ตอบ ไดหรือไม     

การประชาสัมพันธอาจจะตองมีหลายภาษา เน่ืองจากมีคน

ตางชาติในพ้ืนท่ี 
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ที่ไดรับผลกระทบจากการพัฒนาสนามบินนานาชาติอูตะเภา 

• ประสานงานกับหนวยงานทองถิ่นในการบังคับใชพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร ควบคูกับ

พระราชบัญญัติผังเมืองเฉพาะพ้ืนท่ีโดยรอบสนามบินนานาชาติอูตะเภา ในการอนุญาต

กอสรางสิ่งปลูกสรางใหม 

• ประสานงานและสนับสนุนขอมูลใหหนวยงานทองถิ่น เพื่อประกาศและแจงใหประชาชน

ทราบแนวเขตปลอดภัยการเดนิอากาศ และบริเวณท่ีไดรับผลกระทบดานเสียงจากการพัฒนา

โครงการ 

• จัดสงแผนที่เสนเทาระดับเสียงท่ีผานการพิจารณาแลวใหหนวยงานอนุมัติ อนุญาตในทองถิ่น 

เพื่อใชเปนแนวทางในการพิจารณาอนุมัติอนุญาตใหกอสรางอาคารในพ้ืนท่ีประชาสัมพันธ

แผนท่ีเสนเทาระดับเสยีงที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี พรอมแสดงผลการตรวจวัด

เสียงจากสถานีตรวจวัดเสียงถาวร แบบปจจุบันทางเว็บไซต 

ในการจัดประชุมใหญครั้งถัดไป ขอเสนอใหโครงการจัดใหมีรถ

กระจายเสียงประชาสัมพันธเพ่ือประกาศแจงเชิญชวนผูเขารวม

ประชุมใหท่ัวถึง 

    สาํหรับการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 โครงการจะจัดใหมีรถกระจายเสียง

ประชาสัมพันธเพ่ือประกาศแจงเชิญชวนผูเขารวมประชุมใหทั่วถึงตอไป 

เสนอใหมีชองทางรองเรียนสําหรับผูไดรับผลกระทบจากโครงการ

ที่ประชาชนสามารถเขาถึงไดงาย และใครจะเปนผูรับผิดชอบ

ดําเนินการรับเรื่อง และตอบสนองเรื่องรองเรียน 

    • จัดใหมีชองทางรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากการกอสรางโครงการ ณ 

สํานักงานควบคุมการกอสราง หรือบริเวณสนามบินนานาชาติอูตะเภา เพื่อรับทราบปญหา

และผลกระทบตางๆ และเรงดาํเนินการแกไข 

• กรณีไดรับเรื่องรองเรียนผลกระทบจากการกอสราง ใหนําขอรองเรยีนดังกลาวมาพิจารณา 

หาแนวทางแกไขตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่กําหนดไวโดยเร็ว 

• มีชองทางรับเรื่องรองเรียนตลอด 24 ชั่วโมง 

เกิดกรณีที่มีการรองเรียนจากชุมชนวาไดรับผลกระทบเรื่องเสียงจาก ใหใชขอมูลระดับเสียง 

จากสถานีตรวจวัดเสียงถาวรท่ีเช่ือมโยงกับฐานขอมูลเที่ยวบินหรือ จากการตรวจวัดระดับเสียง 

ดวยเครื่องตรวจวัดระดับเสียงแบบเคลื่อนท่ี (Mobile Unit)  จะพิจารณาใหมีการตรวจวัด 
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ระดับเสียงในหนวย NEF หรือ Ldn เพื่อตรวจสอบระดับผลกระทบเปนรายกรณีไป ท้ังนี้  

หากไดรับผลกระทบจริง  

• ทร. และ สกพอ./หรือผูบริหารจัดการโครงการหรือบํารุงรักษาโครงการ จะดําเนินการชดเชย

ตามแนวทางที่ ทร. และ สกพอ./หรือผูบริหารจัดการโครงการหรือบํารุงรักษาโครงการ ยึดถือ

ปฏิบัติตอไป 

• จัดใหมีชองทางหลักในการรับเรื่องรองเรียนจากความเสียหายจากแรงอัดอากาศยานหรือ

สิ่งของตกหลนจากอากาศยาน โดยใหประชาชนแจงเรื่องผานทางศูนยประสานงานการแกไข

ปญหาผลกระทบสิ่งแวดลอมสนามบินนานาชาติอูตะเภา ซึ่งตั้งอยูท่ีสนามบินนานาชาติ 

อูตะเภาทุกวัน ในเวลาทําการ (08.00-17.00 น.) 

• จัดสงเจาหนาท่ีเขาไปตรวจสอบสภาพความเสียหาย และจัดทําบันทึกเปนหลักฐานทุกกรณี

เพื่อประเมินคาใชจายที่ตองใชในการซอมแซม จากนั้นใหเจาของอาคารสิ่งปลูกสรางจัดหา

ผูรับเหมามาดําเนินการซอมแซมเอง โดยเรียกเก็บคาใชจายจาก ทร. และ สกพอ./หรือ

ผูบริหารจัดการโครงการหรือบํารุงรักษาโครงการ ภายในวงเงินที่ประเมินไวโดยคณะทํางาน

พิจารณาคาเสยีหายอันเนื่องมาจากแรงอัดอากาศยานในทุกกรณี หรือในกรณีท่ีเจาของอาคาร

ไมสามารถจัดหาผูรับเหมามาดาํเนินการซอมแซมได ทร. และ/หรือผูบริหารจัดการโครงการ

หรือบํารุงรักษาโครงการ จะจัดหาผูรับเหมามาดําเนินการให 

• ให ทร. และ สกพอ./หรือผูบริหารจัดการโครงการหรือบํารุงรักษาโครงการ ดําเนินการ 

ตามวัตถุประสงคของการจัดตั้งกองทุนดูแลผลกระทบจากสนามบินนานาชาติอูตะเภา  

กรณีการแกไขผลกระทบจากสิ่งของรวงหลนอันเนื่องมาจากอากาศยานและแรงอัดอากาศ 

เสนอใหโครงการลงพ้ืนท่ีจัดประชุมกลุมกับผูที่ไดรับผลกระทบ

โดยตรง เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลท่ีถูกตอง 

    โครงการไดเขาไปรับฟงความคิดเห็นของกลุมผูไดรับผลกระทบโดยตรงดานเสียง ดังน้ี 

- การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 1 ในรูปแบบการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นในพ้ืนที่

อําเภอบานฉาง โดยเชิญผูที่อาจจะไดรับผลกระทบท้ังหมดในพื้นท่ีศึกษาของโครงการเขารวมเวทีฯ 

- การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ในรูปการณจัดประชุมกลุมที่องคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น และในพ้ืนท่ีหมู 3 4 6 และ 8 ของตําบลสํานักทอน  

เสนอใหเขามาจัดประชุมรับฟงความคดิเห็น ครั้งท่ี 3 ในพื้นท่ี 

NEF ≥ 40  ไดหรือไม โดยมีกลุมเปาหมาย 4 หมูบาน คอื หมู 3 

4 6 8 ตําบลสํานักทอน 
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ 

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 4-457 
 

ตารางที่ 4.7-1 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชนและผูมีสวนไดเสียที่ไดรับจากกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 และเพิ่มเติม 

ประเด็นความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ครั้งที่ 1  ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 เพิ่มเติม การดําเนินงานของโครงการ/มาตรการดานสิ่งแวดลอมของโครงการ 

- การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครัง้ท่ี 3 ในรูปแบบการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็น โดยจัด

ขึ้น 2 เวที เวทีท่ื 1 จัดในพ้ืนท่ีตําบลสํานักทอนสาํหรับผูไดรับผลกระทบดานเสียง และเวทที่ 2  

จัดในในพื้นท่ีอําเภอบานฉาง สําหรับ หนวยงานและผูท่ีอาจจะไดรับผลกระทบทั้งหมดในพ้ืนท่ี

ศึกษาของโครงการ 

การรับฟงความคิดเห็นในครั้งท่ี 2 น้ีเปนสวนหน่ึงของขั้นตอน

ตามกฎหมายหรือไม ขณะนี้อยูในขั้นตอนใด และไดแจง

ผูเกี่ยวของลวงหนาอยางไร บริษัทที่ปรึกษาไดแจกเอกสาร

ลวงหนาใหทราบมากอนตามเงื่อนไขเวลาหรือไม อยางไร 

    การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 นี้ เปนขั้นตอนในกิจกรรมการรับฟงความคิดเห็น

ของประชาชน ประกอบดวยหลายกิจกรรม ทั้งการประชุมกลุม การสมัภาษณเชิงลึก การสํารวจ

ความคิดเห็นของประชาชนดวยแบบสอบถาม โดยโครงการมีการแจงลวงหนาผานแบบสื่อ

สิ่งพิมพที่ใชประกอบการเปดเผยขอเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการ โดยใชปายประชาสัมพันธ 

โปสเตอรประชาสัมพันธ และเว็บไซตของโครงการ  http://www.ehia-utprw2.com/ 

ใหประชาชนไดเห็นรายงานการศึกษาของโครงการดวย      การประชาสัมพันธการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน โดยแจงใหสํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และผูมีสวนไดเสียทราบ กอนวันจัดเวทีรับฟงความคิดเห็น 

โดยแจงใหทราบผานทางซองทางการสื่อสาร ไมนอยกวา 3 ซองทาง ดังนี้ 

- การแจงสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และผูมีสวนไดเสีย

ทราบ เปนการแจงใหทราบถึงกําหนดการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชน รวม 7 

ชองทาง ไดแก 1) หนังสือเชิญ 2) ปายประชาสัมพันธ 3) โปสเตอรประชาสมัพันธ 4) เว็บไซต 

5) สถานีวิทยุทองถิ่น 6) หนังสือพิมพทองถิ่น และ7) รถกระจายเสียงประชาสัมพันธ 

การเปดเผยเอกสารโครงการและรางรายงานฯ ใหผูมีสวนเกี่ยวของและสาธารณชนพิจารณา

ลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน กอนการจัดเวทีฯ โดยผานชองทางตางๆ รวม 3 ชองทาง ดังนี้ 

- หนังสือนําสงเอกสารโครงการถึง สผ. และกลุมผูมีสวนไดเสยี 

- ปดประกาศหรือจัดวางเอกสารโครงการยังหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ สถานพยาบาล 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูนําชุมชนในเขตพ้ืนที่ศึกษาของโครงการ รวม 47 แหง 

- เว็บไซต สามารถดาวนโหลดเอกสารโครงการไดผานทางเว็บไซตwww. ehia-utprw2.com 

พรอมท้ังแสดงรายละเอียดของชองทางในการเปดเผยเอกสารโครงการในเว็บไซตดังกลาว

ควรมีการประชาสัมพันธและใหขอมูลเบ้ืองตนที่จะใหทุกทาน

รับทราบกอนเริ่มประชุม 

    

เอกสารสรุปการรับฟงความคิดเห็นครั้งท่ี 1 มีการสงหรือ

เผยแพรใหประชาชนไดรับทราบหรือไม 

    

เสนอใหสงสรุปผลการประชุมรับฟงความคิดเห็น ครั้งท่ี 2 โดย

ละเอียดใหประชาชนในพื้นที่รับทราบดวย เพ่ือความมั่นใจวาสิ่ง

ที่เสนอไว ไดนําเสนอไวแลว 

    

เสนอใหสงสรุปผลการประชุมรับฟงความคิดเห็น ครั้งท่ี 3 โดย

ละเอียดใหประชาชนในพื้นที่รับทราบดวย เพ่ือความมั่นใจวาสิ่ง

ที่เสนอไว ไดนําเสนอไวแลว 
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ 

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 4-458 
 

ตารางที่ 4.7-1 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชนและผูมีสวนไดเสียที่ไดรับจากกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 และเพิ่มเติม 

ประเด็นความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ครั้งที่ 1  ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 เพิ่มเติม การดําเนินงานของโครงการ/มาตรการดานสิ่งแวดลอมของโครงการ 

ขางตน เชนกัน 

การเผยแพรสรุปรายงานการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียในการกําหนด

ขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ โดยระบุประเด็นหวงกังวล 

ขอเสนอแนะตอขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ  

พรอมคาํชี้แจง โดยเผยแพรผานชองทางตางๆ รวม 3 ชองทาง ดังน้ี 

- หนังสือนําสงเอกสารโครงการถึง สผ. และกลุมผูมีสวนไดเสยี 

- ปดประกาศหรือจัดวางเอกสารโครงการยังหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ สถานพยาบาล 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูนําชุมชนในเขตพ้ืนที่ศึกษาของโครงการ รวม 47 แหง 

- เว็บไซต สามารถดาวนโหลดเอกสารโครงการไดผานทางเว็บไซตwww. ehia-utprw2.com 

พรอมท้ังแสดงรายละเอียดของชองทางในการเปดเผยเอกสารโครงการในเว็บไซตดังกลาว

ขางตน เชนกัน 

ขอเสนอแนะ      

ที่ผานมา รพ.สต.บานโคงวันเพ็ญ เปนหนวยกลางในการ

ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโครงการโรงโมหินใหกับ

ชุมชน ซึ่งสําหรับโครงการนี้ รพสต.ยินดีเปนสื่อกลางในการชวย

ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหกับชุมชนดวย 

    รับทราบขอมูล 

14. ขอเสนอแนะเพิ่มเติม      

ขอดูแผนแมบทของสนามบินนานาชาติอูตะเภาไดหรือไม     แผนแมบทฉบับดังกลาวเปนผลการศึกษาของ บริษัท เออีคอม คอนซลัติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด 

ฉบับเดือนธันวาคม 2561 ซึ่งยังตองมีการศึกษาในรายละเอียดอื่นๆ ประกอบตอไป โดยเปน

แผนการออกแบบเบ้ืองตนในพ้ืนที่เขตสงเสริมเมืองการบินภาคตะวันออก 6,500 ไรเทานั้น  

ในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลงองคประกอบตางๆ ได  

แผนแมบทโครงการทําไวตั้งแตเม่ือไร มีระยะเวลาคุมทุนกี่ป     

ขอไฟลรายงาน EHIA ของโครงการเก็บไวเปนฐานขอมูลดวย     หลังจากรายงาน EHIA ผานความเห็นชอบจาก คชก. และ กก.วล. แลว จะจัดทําเปนรายงาน

ฉบับสมบูรณ และจะมีการเผยแพรรายงานตอไป 
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ 

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที ่2 สนามบินนานาชาติอูตะเภา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 4-459 
 

ตารางที่ 4.7-1 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชนและผูมีสวนไดเสียที่ไดรับจากกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 และเพิ่มเติม 

ประเด็นความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ครั้งที่ 1  ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 เพิ่มเติม การดําเนินงานของโครงการ/มาตรการดานสิ่งแวดลอมของโครงการ 

กรณีสุวรรณภูมิที่เกิดขึ้นจริงแลว มีขอมูลที่ทําการศกึษาเทียบไว

หรือไม วาเสียงที่คาดการณกับเสียงที่เกิดขึ้นจริง ตางกันเทาไร 

    เสยีงที่คาดการณกับเสียงที่เกิดขึ้นจริงใกลเคยีงกัน 

โรงโมหินบริเวณเขาชีจรรยสรางความเดือดรอนใหกับคนในพ้ืนท่ี

มาก ไมมีการปฏิบัติตามมาตรการดานการขนสง มีเรื่องรองเรียน

อยูบอยครั้ง 

    รับทราบขอมูลและขอคดิเห็น 

การประกาศใหจังหวัดระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทราเปนพ้ืนที่

เศรษฐกิจสงผลใหราคาที่ดินสูงขึ้น  

    

การเดนิทางของคนชลบุรีไปสุวรรณภูมิสะดวกกวาเดินทางไป 

อูตะเภา 

    

การบริหารจัดการในพ้ืนท่ีทหาร มีขอจํากัดดานความม่ันคง จะมี

อิสระเหมือนภาคเอกชนหรือไม 

    

มีความเห็นวาจังหวัดระยอง ไมไดประโยชนมากนักจากการมี

สนามบิน เน่ืองจากนักทองเท่ียวมุงไปที่พัทยา ไมมาระยอง 

    

ใหคนในพื้นท่ีไดรับประโยชนหรือสวนลดในการใชสนามบินบาง 

เชน ลดราคา หรือนําเงินกําไรมาสรางความเจริญในชุมชน  

    

เปนการสงเสริมการทองเท่ียวของประเทศ     

เนื่องจากปจจุบันมีหลายโครงการและหลายหนวยงานที่มารับฟง

ความคิดเห็นในพ้ืนท่ี ขอฝากใหมีการบูรณาการโครงการตางๆ 

รวมกัน เพื่อจะไดเปนภาพรวมของการพัฒนาในพ้ืนท่ี และมอง

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากหลายๆ โครงการ 

    

เสนอใหมีการสรางเขื่อนกันคล่ืน และขยายพันธุสัตวน้ํา เพื่อเปน

การฟนฟูทรัพยากรทางทะเล เน่ืองจากพลาเปนพ้ืนท่ีทะเลเปด 

การสรางปะการังเทียมอาจโดนพายุ และเรือลากเสียหายไดงาย 

    รับทราบขอเสนอแนะ 
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ขั้นตอน ผูรองเรียน เจาหนาท่ีขอรองเรียน ผูท่ีเกี่ยวของในหนวยงาน 

1. การแบงสวนงานท่ีเกี่ยวของ

เพื่อจัดการขอรองเรียน 

   

2. การรับและตรวจสอบขอ

รองเรียนจากชองทางตาง ๆ  

   

3. การบันทึกขอรองเรียน    

4. การวเิคราะหระดับ 

ขอรองเรียน 

   

5. การแจงกลับผูรองเรียน 

กรณีขอรองเรียนระดับ 1 

   

6. การประสานผูท่ีเกี่ยวของ 

ในหนวยงาน กรณี 

ขอรองเรียนระดับ 2 

   

7. ติดตามผลการแกไข 

หรือตรวจสอบและรายงาน 

   

8. การรายงานผลการจัดการ

ขอรองเรียน ( รายเดือน ) 

   

 

อธิบายสัญลักษณ                    เริ่มตน/สิ้นสุด                   ดําเนินการ                   พิจารณา  

รูปที่ 4.7-1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานรองเรียนการแกไขปญหาผลกระทบสิง่แวดลอม 

ทันที 

ขอรองเรียนระดับ 2 ( 1 วันทาํการ ) 

ขอรองเรียนระดับ 1 ( ทันที ) 

5 วันทําการ 

2-3 วันทําการ 

เดือนละ 1 ครั้ง 

Draft Version

Subject to changes and approval by the Government of Thailand



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ 

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 
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รูปที่ 4.7-2 ขั้นตอนการตอบสนองขอรองเรียนดานสิ่งแวดลอมของสนามบินนานาชาติอูตะเภา 

 

 

 

แผนผังขั้นตอนการตอบสนองขอรองเรียนดานส่ิงแวดลอม 

ประชาชนรองเรียนผลกระทบส่ิงแวดลอม โทรศัพท/จดหมาย/จดหมายอิเล็กทรอนิกส 

ตรวจสอบชื่อ-ที่อยู ประเดน็ที่รองเรียน และจดัทําแผนที่แสดงตําแหนงที่ต้ังอาคารของผูรองเรียน (ภายใน 2 วัน) 

เสยีง 

ขอใหตรวจวัดเสียง ขอรบัการชดเชยเสียง 

ตรวจสอบสภาพปญหา

และรวบรวมขอมูล 

กําหนดวันตรวจวัดเสียง

รวมกับ ทส. 

ขั้นตอนการตรวจวัดเสียง 

ตรวจสอบสถานะ 

NEF > 40 NEF 30 - 40 

ขายที่ดินและส่ิงปลูกสราง ปรับปรุงอาคาร 

ขั้นตอนการซ้ือขาย ขั้นตอนการจายเงิน คาปรับปรงุ

อาคาร เพ่ือลดผลกระทบดานเสียง 

แรงอัดอากาศยาน 

ตรวจสอบสภาพปญหา/ลงพื้นที่ตรวจสอบขอเทจ็จริง 

รวบรวม/ตรวจสอบขอมลู 

กําหนดแนวทางการแกไข 

ขั้นตอนการจายเงิน คาซอมแซมหลังคา/ 

อาคารและส่ิงปลูกสรางจากแรงอัดอากาศยาน 

คุณภาพอากาศ 

ตรวจสอบสภาพปญหา/ 

ลงพื้นที่ตรวจสอบขอเทจ็จริง 

รวบรวม/ตรวจสอบขอมูล 

กําหนดแนวทางแกไข 

อื่น ๆ  

ตรวจสอบสภาพปญหา 

รวบรวม/ตรวจสอบขอมูล 

กําหนดแนวทางแกไข 

แจงผลการดําเนินงานเบื้องตนใหผูรองเรียนผลกระทบ 

ส่ิงแวดลออม โทรศัพท/จดหมาย/จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
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