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สรปุการประชมุช้ีแจงโครงการและรบัฟังความคิดเหน็ของประชาชน ครัง้ท่ี 1 

        การศึกษาและจดัทาํรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อม     
         โครงการเปล่ียนแปลงรายละเอียดด้านส่ิงแวดล้อม  โครงการงานสาํรวจออกแบบปรบัปรงุ  

         Runway Strip, RESA และทางขบัขนานท่าอากาศยานภเูกต็ 
วนัพธุท่ี 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.30-12.00 น. 

ณ ห้องประชมุท่ีว่าการอาํเภอถลาง จ.ภเูกต็ 

1. ความเป็นมา 

 ท่าอากาศยานภูเกต็ (ทภก.) มคีวามประสงคใ์นการปรบัปรุงRunway Strip, RESA และทางขบัขนานท่า
อากาศยานภูเก็ต ในการพฒันาดงักล่าวถือเป็นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการไปจากที่ได้ระบุไว้ใน
รายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดลอ้มของโครงการท่าอากาศยานภูเกต็ (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอยีด
โครงการ) ซึ่งได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการผูช้ํานาญการพจิารณารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้านคมนาคม ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการร่วมกับเอกชน ในการประชุม 
ครัง้ที ่1/2554 เมือ่วนัที ่17 มนีาคม 2554 ซึง่ตามมตใินการใหค้วามเหน็ชอบรายงานดงักล่าวกําหนดวา่ กรณีที ่
ทอท. มกีารเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการ กระทบต่อสาระสาํคญัของการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มใน
รายงานฯ ให้จดัส่งรายงานการปรับปรุงแก้ไข และวิเคราะห์ผลกระทบในส่วนที่เปลี่ยนแปลงแก้ไข เสนอ
สาํนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เพื่อใหค้ณะกรรมการผูช้ํานาญการฯ พจิารณา
ก่อนดาํเนินการ 

 ทอท. จงึไดว้า่จา้ง บรษิทั เซา้ทอ์ีส๊ทเ์อเซยีเทคโนโลยี ่จาํกดั (ซเีทค) ซึง่ไดร้บัอนุญาตจาก สผ. ใหเ้ป็นผูม้ ี
สทิธจิดัทํารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ทําการศกึษาและจดัทํารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบ
สิง่แวดลอ้มของโครงการ ซึ่งจะทําการศกึษาทรพัยากรทางกายภาพ ประกอบดว้ย ภูมปิระเทศ ธรณีวทิยาและ
แผน่ดนิไหว ทรพัยากรดนิ อุตุนิยมวทิยาและคุณภาพอากาศ ระดบัเสยีง สภาพอุทกวทิยาน้ําผวิดนิและน้ําใตด้นิ 
คุณภาพน้ําผวิดนิและน้ําใตด้นิ ทรพัยากรทางชวีภาพ ประกอบดว้ย นิเวศวทิยาบนบก (ปา่ไมแ้ละสตัวป์า่) และ
นิเวศวทิยาทางน้ําทีอ่ยูบ่รเิวณใกลเ้คยีงพืน้ทีโ่ครงการ  คุณคา่การใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์ประกอบดว้ย ลกัษณะ
การใชป้ระโยชน์ทีด่นิ การคมนาคมขนสง่ ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ การจดัการของเสยี การจดัการน้ํา
เสยี การระบายน้ํา ดา้นคุณค่าต่อคุณภาพชวีติ ประกอบดว้ย สภาพเศรษฐกจิสงัคม สาธารณสุข อาชวีอนามยั
และความปลอดภยั โบราณสถาน แหล่งวฒันธรรม สถานที่สําคญัทางประวตัิศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยว การ
ประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม รวมถงึมกีารกําหนดมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีอ่าจจะ
เกดิขึน้ และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ทัง้ในระยะก่อสรา้ง และระยะเปิดดาํเนินโครงการ 

  การพฒันาโครงการดงักล่าว อาจก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและประชาชนทีอ่ยู่ใกลเ้คยีง ดงันัน้ 
จงึตอ้งมกีระบวนการสรา้งความเขา้ใจทีถู่กตอ้งเกีย่วกบัการพฒันาโครงการ รวมทัง้การรบัฟงัความคดิเหน็และ
ขอ้เสนอแนะของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกภาคส่วน เพือ่ใหก้ารพฒันาโครงการมคีวามเหมาะสมทีสุ่ดและสามารถนํามา
กาํหนดมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบใหเ้ป็นทีย่อมรบัของทุกภาคสว่น โดยดาํเนินการตามระเบยีบสาํนัก
นายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยการรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชน พ.ศ.2548 และแนวทางการมสีว่นร่วมของประชาชน
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย   
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 บรษิทั เซา้ทอ์ีส๊ทเ์อเซยีเทคโนโลยี ่จาํกดั (บรษิทัทีป่รกึษาซเีทค) จงึไดจ้ดัการประชุมชีแ้จงโครงการและ
รบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชน ครัง้ที ่1 ในวนัพุธที ่19 พฤศจกิายน 2557 เวลา 09.30-12.00 น. ณ หอ้ง
ประชุมที่ว่าการอําเภอถลาง จ.ภูเก็ต โดยการประชุมครัง้น้ีเป็นส่วนหน่ึงของการมสี่วนร่วมของประชาชน  
มเีน้ือหาสาระสําคญัในการประชุม ไดแ้ก่ ขอ้มูลเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการ รายละเอยีดองค์ประกอบ
โครงการทีจ่ะทาํการพฒันาเพิม่เตมิ การศกึษาทบทวนรายงานการศกึษาผลกระทบสิง่แวดลอ้มของโครงการและ
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มสี่วนร่วม ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อการศึกษา โดยนางมนฤดี เกตุพนัธุ์ รกัษาการ
ผู้อํานวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เ ป็นผู้กล่าวรายงานและเรียนเชิญรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  
นายสมเกยีรต ิสงัขข์าวสุทธริกัษ์ ใหเ้กยีรตเิป็นประธานการประชุม ผูเ้ขา้ร่วมประชุม ประกอบดว้ย นายอําเภอ
ถลาง  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อบต .ไม้ขาว )  ผู้แทนจากสํานักงานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (สผ.) ผูแ้ทนจากทอท. ผูแ้ทนจากกรมการบนิพลเรอืน ผูแ้ทนจากสาํนักงาน
สิง่แวดลอ้มภาคที่ 15 ภูเกต็ ผูแ้ทนจากสมาคมผูป้ระกอบการธุรกจิท่องเที่ยวภาคใต้ ผูแ้ทนจากสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอถลาง ผูแ้ทนโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพประจําตําบล กํานัน/ผูใ้หญ่บา้น และคณะกรรมการ
หมู่บา้นในพืน้ที่ศกึษา (หมู่ 1 บา้นหมากปรก หมู่ 4 บา้นไมข้าว หมู่ 3 บา้นสาคู และหมู่ 6 บา้นแหลมทราย) 
ผูแ้ทนจากสถานศกึษาภายในพืน้ทีศ่กึษา คณะทาํงานของบรษิทัทีป่รกึษาซเีทค สือ่มวลชนและประชาชนผูส้นใจ 
รวมทัง้สิน้ 98 คน 

2. บรรยากาศโดยรวมของการประชมุ และการแสดงถึงการมีส่วนร่วมของผูเ้ข้าร่วมประชมุ 

 บรรยากาศโดยรวมของการประชุมเป็นไปในทางที่ด ีโดยมนีายนพดล  กรุดนาค ผูเ้ชี่ยวชาญด้านการ 
มสี่วนร่วม บรษิทั เซ้าท์อี๊สท์เอเซยีเทคโนโลยี ่จํากดั (บรษิทัที่ปรกึษาซเีทค) นําเสนอขอ้มูลเปลี่ยนแปลง
รายละเอยีดโครงการ รายละเอยีดองคป์ระกอบโครงการทีจ่ะทาํการพฒันาเพิม่เตมิและขอ้มลูการศกึษาทบทวน
รายงานการศกึษาผลกระทบสิง่แวดล้อมของโครงการ ในช่วงการเสนอความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม
โครงการฯ และการตอบคําถาม โดยมนีายจตุกร  ศรดีษิฐ ผูแ้ทนจากบรษิทั ท่าอากาศยานไทย จํากดั(มหาชน) 
นายสมศกัดิ ์ ทองแกว้ ผูจ้ดัการโครงการ/ผูช้ํานาญการสิง่แวดลอ้ม บรษิทั เซา้ทอ์ี๊สทเ์อเซยีเทคโนโลยี ่จํากดั 
(บรษิทัที่ปรกึษาซเีทค) ตอบขอ้ซกัถามและชี้แจงเพิม่เตมิในการประชุม ในช่วงการแสดงความคดิเหน็และ
ซกัถามขอ้สงสยั มผีูแ้สดงความคดิเหน็ประเดน็สาํคญัในทีป่ระชุม ดงัน้ี 

1. นายมาโนช  สายทอง ผูใ้หญ่บา้นหมู ่4 ไมข้าว 
2. นายวโิรจน์ มานะจติต ์กาํนนัตาํบลไมข้าว 
3. รองประธานอสิลามประจาํจงัหวดัภเูกต็   
4. นายประยทุธ ์นางงาม ประชาสมัพนัธป์ระจาํมสัยดิบา้นหมากปรก 
5. ผูแ้ทนแทนกาํนนัตาํบลเทพกระษตัร ี
6. ประชาชนหมู ่1 บา้นหมากปรก 

 ทัง้น้ี การแสดงความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะของผูเ้ขา้ร่วมการประชุม บรษิทัที่ปรกึษาจะนําไปใชเ้ป็น
แนวทางในการศกึษาและจดัทาํมาตรการป้องกนัแกไ้ขและลดผลกระทบสิง่แวดลอ้มต่อไป 
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ผูเ้ขา้รว่มประชมุลงทะเบยีน นายสมเกยีรต ิสงัขข์าวสทุธริกัษ์  

รองผูว้า่ราชการจงัหวดัภเูกต็ กลา่วเปิดการประชุม 

 
ผูแ้ทนบรษิทั ทา่อากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) และ
บรษิทัทีป่รกึษา นําเสนอรายละเอยีดโครงการและ

แนวทางการศกึษาผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

และตอบขอ้ซกัถาม 

ผูเ้ขา้รว่มการประชุมแสดงความคดิเหน็ 

ผูเ้ขา้รว่มการประชุมแสดงความคดิเหน็ ผูเ้ขา้รว่มการประชุมแสดงความคดิเหน็ 
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ผูเ้ขา้รว่มการประชุมแสดงความคดิเหน็ ผูเ้ขา้รว่มการประชุมแสดงความคดิเหน็ 

3. สรปุประเดน็สาํคญัจากการประชมุ 

ข้อคิดเหน็/ข้อห่วงกงัวล ข้อช้ีแจง/มาตรการ 

ประเดน็ข้อห่วงกงัวลด้านส่ิงแวดล้อม  

ผลกระทบด้านการระบายน้ํา 

1. ขอใหม้กีารดแูลตรวจสอบระบบระบายน้ําของทา่
อากาศยานก่อนระบายน้ําออกสูท่ะเล 

2. ขอใหด้แูลระบบทอ่ระบายระบายน้ําจากทา่อากาศ
ยาน ไมใ่หอุ้ดตนั 

 

- ผู้ที่เกี่ยวข้องในประเด็นน้ีรบัทราบและรบัไปพจิารณา
ดาํเนินการต่อไป 

ผลกระทบด้านเสียง 

1. เสียงดังจากเครื่องบินในช่วงที่บินขึ้นลงทําให้
บ้านเรือนร้าว และเด็กเล็กมีปญัหาแก้วหู หูอื้อ หูหนวก 
ประชาชนทัว่ไปไดร้บัผลกระทบเรื่องเสยีงดงัจากเครื่องบนิ 
ทําให้หูอื้อ ได้ยนิไม่ชดัเจน จนกระทัง่โรงเรยีนบ้านหมาก
ปรกทาํการเรยีนการสอนไมไ่ดจ้งึยา้ยไปเมือ่ปี 2532  

 

 

- บริษัทท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็น
เจ้าของโครงการ มหีน้าที่ดูแลและปฏิบตัิตามมาตรการ
ดังที่บริษัทที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมเสนอกับสํานักงาน
นโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม โดย
จะตอ้งตดิตามตรวจสอบผลกระทบดา้นเสยีงจากเครื่องบนิ 
และจะต้องมกีารตรวจสุขภาพ (หู) ของประชาชนที่ไดร้บั
ผลกระทบ  

2. ผลกระทบจาก เสีย งดัง ของ เค รื่ อ งบิน  หากมี
ค่าประมาณ 52 เดซเิบล ซึ่งเกนิค่ามาตรฐาน จากการศกึษา
ผลการวจิยัพบวา่มผีลกระทบต่อโรคหวัใจในผูส้งูอาย ุ 

       บรษิทัท่าอากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) มกีารตดิตัง้
เครื่องตรวจวดัเสยีงแต่ยงัไม่ได้แจ้งผลให้ชุมชนบ้านแหลม
ทรายทราบวา่เกนิคา่มาตรฐานหรอืไม ่

- บริษัทท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน ) รับไป
ดําเนินการโดยจะชี้แจงผลการตรวจวดั โดยการทําเป็น
เอกสารชี้แจงให้กบัทุกชุมชน ในการดําเนินการติดตาม
ตรวจสอบทุกปี โดยการตัง้เครื่องตรวจวดัเสยีง 2 อย่าง 
ได้แก่  การตรวจวัดตามมาตรการที่ระบุ ในรายงาน
การศกึษาผลกระทบสิง่แวดลอ้มที่เคยดําเนินการไว ้และ
ตดิตัง้สถานีตรวจวดัเสยีงถาวร ปจัจุบนัยงัดาํเนินการไมไ่ด ้
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 - เน่ืองจากขดัขอ้งทางเทคนิคบางประการ และขอรบัไป
ตรวจสอบคา่มาตรฐาน 52 เดซเิบล ตามทีผู่เ้ขา้รว่มประชุม
ไดใ้หข้อ้มลูมา 

ผลกระทบด้านการรบกวนสัญญาณโทรศัพท์และ
โทรทศัน์ 

1. ได้รับผลกระทบเรื่องสัญญาณโทรทัศน์ และสัญญาณ
โทรศพัทไ์มช่ดัเจน ในชว่งทีเ่ครือ่งบนิขึน้ลง  

 

 

- ผู้ที่เกี่ยวข้องในประเด็นน้ีรบัทราบและรบัไปพิจารณา
ดาํเนินการต่อไป 

ประเดน็การชดเชยผูไ้ด้รบัผลกระทบด้านเสียง  

1. ท่าอากาศยานภูเก็ตมีการวางแผนแก้ไขผลกระทบ
เรื่องเสยีงดงัจากเครื่องบนิอย่างไร จะมกีารจ่ายค่าชดเชย
อย่างไร เช่น จ่ายครัง้เดียวจบ หรือจ่ายค่าชดเชยให้อย่าง
ต่อเน่ืองไปในอนาคต 

       บริษัทท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) จะมีการ
ดําเนินการเยยีวยาผูท้ี่ได้รบัผลกระทบจากบา้นแหลมทราย
อย่างไร มาตรการในระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว
อยา่งไร   

- บรษิทัท่าอากาศยานไทยท่าอากาศยาน จาํกดั (มหาชน) 
มีแนวทางที่จะจ่ายค่าชดเชยให้ โดยไม่ได้เป็นการจ่าย
เพียงครัง้เดียวแล้วจบ แต่จะมีการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบที่อาจจะเกิดไปตลอด  โดยมีแผนการในการ
ตดิตามตรวจสอบผลกระทบเรื่องเสยีง มกีารตดิตัง้เครื่อง
ตรวจวดัเสียงในพื้นที่ชุมชน ในอนาคตหากได้สญัญาณ
จากวทิยุการบนิ จะมกีารเชญิผู้นําชุมชนบ้านหมากปรก
เขา้ไปร่วมพดูคุยดว้ย เพือ่ดวูา่เครื่องบนิลาํใดหรอืสายการ
บินใดก่อให้เกิดเสียงดังมาก ซึ่งจะมีค่าปรับเพื่อนํามา
สนบัสนุนหรอืชว่ยเหลอืชุมชนต่อไป 

2. ขอให้บริษัทท่าอากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) ดูแล
ชุมชนบา้นหมากปรก ไดแ้ก่ จ่ายค่าชดเชยใหแ้ก่ครวัเรอืน
บา้นหมากปรกทีไ่ดร้บัผลกระทบดา้นเสยีงซึง่อยูใ่นแนวเสน้
เ สีย ง  ประมาณ  1 70  ครัว เ รือน  และสร้ า งอ าคาร
อเนกประสงค์ใหก้บัชุมชนบา้นหมากปรกเพื่อใชเ้ป็นจุดพกั
หรือสถานที่รองรบัผู้ที่เดินทางมาแสวงบุญก่อนเขา้มายงั
สนามบิน โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 3 ล้านบาท  
ซึ่งอดตีผู้อํานวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เคยอธิบายและ
รบัปากว่าจะมกีารชดเชยให้แก่ครวัเรอืนบ้านหมากปรกที ่
อยู่ในแนวเส้นเสยีง ในปี 2558 โดยจะจ่ายในพื้นที่โซนเอ 
แต่มกีารสื่อสารที่เขา้ใจกนัคลาดเคลื่อนว่าจะมกีารเวนคนื
ทัง้หมด จงึมคีรวัเรอืนทีต่อ้งชดเชยเพิม่ขึน้ประมาณพนักว่า
ครัวเรือน  ชุมชนที่ได้ร ับผลกระทบมากที่สุดคือบ้าน 
หมากปรก บา้นแหลมทราย บา้นไมข้าว และบา้นบอ่ไทร 

   ขอให้เร่งดําเนินการเรื่องการการชดเชยแก่ผู้ที่ได้ร ับ
ผลกระทบเรือ่งเสยีงตามทีเ่คยรบัปากไวว้า่จะมกีารชดเชย 

- ในปี 2554 ทางท่าอากาศยานภูเก็ตได้เคยดําเนินการ
สํารวจครัวเรือน และขอเอกสารครอบครองกรรมสิทธิ ์
ถ่ายรปูประกอบจากประชาชนในพืน้ทีบ่า้นหมากปรก เพือ่
นํามาประมาณการงบประมาณการจ่ายค่าชดเชย มี
ครัวเรือนที่อยู่ในเส้นเสียงประมาณ 1,600 กว่าหลงัคา
เรอืน ในขัน้ตอนการสํารวจรวบรวมเอกสารและขออนุมตัิ
งบประมาณตอ้งใชเ้วลาพอสมควร ณ ตอนน้ี งบประมาณ
ไดม้าแลว้ แต่จะตอ้งมกีระบวนการขออนุมตัติามลําดบัขัน้ 
ซึ่ง บริษัทท่าอากาศยานไทยจํากัดมหาชน จํากัด เป็น
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
กระทรวงการคลงั สํานักงบประมาณ จึงต้องมีการเบิก
งบประมาณตามลําดบัขัน้ตอนระเบียบของทางราชการ
และพยายามทาํใหร้วดเรว็ทีส่ดุ  

- บริษัทท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ไม่มีสิทธ ิ
ในการเวนคนื กรณีเวนคนื ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการของ
รฐั เชน่ การเวนคนืทีด่นิเพือ่ก่อสรา้งถนน แต่ในกรณน้ีี 
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ใหไ้มเ่กนิเดอืนตุลาคมปี 2558 

   นอกจากน้ีรักษาการผู้อํานวยการท่าอากาศยานไทย 
จํากัด (มหาชน) รบัปากว่าจะให้งบประมาณสนับสนุน 3 
ล้านบาท  และนายกอบต .ไม้ขาว  จะสนับสนุนเงิน
งบประมาณ 3 ลา้นบาท ส่วนเรื่องที่จะเวนคนืในพื้นที่บา้น
หมากปรก จะเวนคนืตรงไหน อย่างไร ยงัไม่ทราบแนวทาง 
เน่ืองจากที่ดินในปจัจุบนัขายไม่ได้ เพราะไม่มคีนซื้อ แต่
หากบรษิทัทา่อากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) ตอ้งการทีจ่ะ
ขยายพืน้ทีใ่นออกไปในบรเิวณรอบๆ สนามบนินัน้ สามารถ
เจรจาซือ้ทีด่นิของชาวบา้นไดใ้นราคาตลาดทีเ่หมาะสม 

คอื ครวัเรอืนที่ได้รบัผลกระทบเรื่องเสยีงดงัอย่างรุนแรง 
(โซนเอ) จากการดาํเนินการของท่าอากาศยานภูเกต็ หาก
ครัวเรือนที่ได้ร ับผลกระทบต้องการที่จะขายที่ดิน /
ทรพัย์สนิ อนัเน่ืองมาจากผลกระทบดา้นเสยีง ทางบรษิทั
ท่าอากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) จะดําเนินการรบัซื้อ
ทีด่นิโดยจะซือ้ในราคาตลาด 

- การขอสนับสนุนอาคารอเนกประสงค์ในชุมชนบ้าน 
หมากปรกนั ้น  ทางบริษัทท่าอากาศยานไทย จํากัด 
(มหาชน) รบัไปพจิารณา 

 


