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อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 





บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด -1- 31 สิงหำคม 2563 

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (การประชุมปัจฉิมนเิทศโครงการ) 
โครงการศึกษารายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 

ในรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานล าปาง  
จังหวัดล าปาง 

(โครงการปรับปรุงและขยายทา่อากาศยานล าปาง ต าบลพระบาท อ าเออเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง ของ กรมท่าอากาศยาน) 

1. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของการศึกษา ให้ครอบคลุมผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับโครงการ 
 เพื่อน าเสนอผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในร่างรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

 เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาต
ที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นจะน ามาปรับปรุงรายงานฯ และมาตรการฯ 

 เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียมีความมั่นใจในรายงานงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

2. กลุ่มเป้าหมาย 

 ผู้ได้รับผลกระทบ ประกอบด้วย กลุ่มผู้เสียผลประโยชน์ และกลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 หน่วยงานที่ท าหน้าที่พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ 
 องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และ

นักวิชาการอิสระ 
 สื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ  
 ประชาชนทั่วไป 

3. รายละเอียดการด าเนินการ 

การประชุม จะด าเนินการโดยมีผู้แทนจากกรมท่าอากาศยานและบริษัทที่ปรึกษาฯ เป็นผู้ชี้แจงข้อมูล
โครงการ ให้เจ้าหน้าที่  ประชาชน และผู้สนใจในพื้นที่ได้รับทราบ เพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะต่างๆ โดยใช้เอกสารประกอบการประชุมเป็นข้อมูลเบื้องต้น 

 



กำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น ครั้งที่ 2 (กำรประชุมปัจฉิมนิเทศโครงกำร) 
โครงกำรศึกษำรำยงำนกำรขอเปล่ียนแปลงรำยละเอียดโครงกำรในรำยงำนกำรศกึษำผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำรพัฒนำท่ำอำกำศยำนล ำปำง จงัหวัดล ำปำง 

(โครงกำรปรับปรุงและขยำยทำ่อำกำศยำนล ำปำง ต ำบลพระบำท อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง ของ กรมท่ำอำกำศยำน) 

บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด -2- 31 สิงหำคม 2563 

ก าหนดการประชุมรับฟงัความคิดเห็น ครั้งที่ 2 (การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ) 
โครงการศึกษารายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการศึกษา

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานล าปาง จังหวัดล าปาง 

(โครงการปรบัปรุงและขยายท่าอากาศยานล าปาง ต าบลพระบาท อ าเออเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง ของ กรมท่าอากาศยาน) 

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-12.00 น. 
ณ ห้องประชุมบุญชู-ตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อ าเออเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

 

08.30-09.30 น. ลงทะเบียนรับเอกสารการประชุม 

09.30-09.40 น. กล่าวรายงานการประชุม  
โดย ผู้แทนกรมท่าอากาศยาน 

09.40-09.50 น. กล่าวเปิดประชุม 
โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง 

09.50-10.30 น. น าเสนอรายละเอียดโครงการ 
โดย บริษัท เอส ที เอส เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  

10.30-12.00 น. การรับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม/ตอบข้อซักถาม 

 



กำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น ครั้งที่ 2 (กำรประชุมปัจฉิมนิเทศโครงกำร) 
โครงกำรศึกษำรำยงำนกำรขอเปล่ียนแปลงรำยละเอียดโครงกำรในรำยงำนกำรศกึษำผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำรพัฒนำท่ำอำกำศยำนล ำปำง จงัหวัดล ำปำง 

(โครงกำรปรับปรุงและขยำยทำ่อำกำศยำนล ำปำง ต ำบลพระบำท อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง ของ กรมท่ำอำกำศยำน) 

บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด -3- 31 สิงหำคม 2563 

โครงการปรับปรุงและขยายท่าอากาศยานล าปาง ต าบลพระบาท อ าเออเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง  
ของ กรมท่าอากาศยาน 

1. ความเป็นมา 

กรมท่าอากาศยานได้พิจารณาเพิ่มศักยภาพของท่าอากาศยานล าปางเพื่อให้เพียงพอต่อการรองรับ
ปริมาณการขนส่งทางอากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันท่าอากาศยานล าปางมีทางวิ่ง
กว้าง 30 เมตร ยาว 1,975 เมตร ซึ่งตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) 
นั้นจัดเป็นทางวิ่งที่ไม่สามารถรองรับอากาศยานขนาด 180 ที่นั่งที่สายการบินส่วนใหญ่นิยมใช้ได้ จึงเป็น
ข้อจ ากัดที่ส าคัญที่ท าให้ไม่สามารถพัฒนาท่าอากาศยานล าปางได้ นอกจากนี้ พื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่ง 
และพื้นที่ปลอดภัยปลายทางวิ่งยังมีขนาดไม่เป็นไปตามที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) 
แนะน าอีกด้วย ในการนี้ กรมท่าอากาศยาน จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องขยายทางว่ิง พื้นที่ปลอดภัยรอบทางว่ิง
และพื้นที่ปลอดภัยปลายทางว่ิง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบินและส่วนประกอบอื่น ๆ 
รวมทั้งก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ เพื่อให้สามารถรองรับอากาศยานที่มีขนาดใหญ่ เช่น อากาศยาน
ขนาด B737 และรองรับกิจกรรมด้านการขนส่งทางอากาศที่จะเพิ่มมาขึ้นในอนาคตได ้

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เพื่อศึกษาและจัดท ารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการปรับปรุงและขยายท่าอากาศยาน
ล าปาง จังหวัดล าปาง ของกรมท่าอากาศยาน ตามแนวทางของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (สผ.) และน าเสนอรายงานฯ ให้ สผ. พิจารณา 

3. รายละเอียดโครงการ 

3.1 ข้อมูลพื้นฐานของท่าอากาศยานล าปางในปัจจุบัน 

ท่าอากาศยานล าปางตั้งอยู่เลขที่ 175 ถนนสนามบิน ต าบลพระบาท อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง บน
เส้นละติจูดที่ 18 องศา 16 ลิปดา 20 ฟิลิปดาเหนือ และเส้นลองจิจูดที่ 99 องศา 30 ลิปดา 15 ฟิลิปดา
ตะวันออก ห่างจากตัวเมืองล าปางประมาณ 2 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 509 ไร่ 72 ตารางวา โดยอยู่สูงกว่า
ระดับน้ าทะเล 247 เมตร ที่ตั้งและขอบเขตของท่าอากาศยานล าปางแสดงดังรูปที่ 3.1-1  



กำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น ครั้งที่ 2 (กำรประชุมปัจฉิมนิเทศโครงกำร) 
โครงกำรศึกษำรำยงำนกำรขอเปล่ียนแปลงรำยละเอียดโครงกำรในรำยงำนกำรศกึษำผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำรพัฒนำท่ำอำกำศยำนล ำปำง จงัหวัดล ำปำง 

(โครงกำรปรับปรุงและขยำยทำ่อำกำศยำนล ำปำง ต ำบลพระบำท อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง ของ กรมท่ำอำกำศยำน) 

บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด -4- 31 สิงหำคม 2563 

 

รูปที่ 3.1-1 ที่ตั้งและขอบเขตของท่าอากาศยานล าปางในปัจจุบัน  

ท่ีมา: แผนที่ภูมิประเทศมาตรส่วน 1:50,000 ของกรมแผนที่ทหาร 

ขอบเขตท่าอากาศยานล าปาง 



กำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น ครั้งที่ 2 (กำรประชุมปัจฉิมนิเทศโครงกำร) 
โครงกำรศึกษำรำยงำนกำรขอเปล่ียนแปลงรำยละเอียดโครงกำรในรำยงำนกำรศกึษำผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำรพัฒนำท่ำอำกำศยำนล ำปำง จงัหวัดล ำปำง 

(โครงกำรปรับปรุงและขยำยทำ่อำกำศยำนล ำปำง ต ำบลพระบำท อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง ของ กรมท่ำอำกำศยำน) 

บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด -5- 31 สิงหำคม 2563 

3.2 ขนาดพื้นที่โครงการ 

โครงการปรับปรุงและขยายท่าอากาศยานล าปางมีขนาดพื้นที่ทั้งหมด 1,183 ไร่ สามารถแบ่ง
ออกเป็นพื้นที่โครงการในปัจจุบันและพื้นที่โครงการส่วนขยาย มีรายละเอียดดังนี ้

1) พื้นที่โครงการในปัจจุบัน 

โครงการในปัจจุบันมีพื้นที่ 509 ไร่ 72 ตารางวา 

2) พื้นที่โครงการปรับปรุงและขยาย 

โครงการปรับปรุงและขยายท่าอากาศยานล าปางต้องจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติม 674 ไร่ โดยมีเอกสาร
สิทธิ์ที่ดินทั้งหมด 383 แปลง มีเจ้าของเอกสารสิทธิ์ จ านวน 245 ราย ดังรูปที่ 3.2-1ซึ่งประกอบด้วย 

(1) พื้นที่ส าหรับขยายความยาวทางวิ่งทางด้านทิศใต้ของโครงการ พื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่ง 
และพื้นที่ปลอดภัยปลายทางวิ่ง ต้องมีการจัดหาที่ดินเพิ่มอีก 359 ไร่ ซึ่งครอบคลุมถึงอ่าง
เก็บน้ าดิบส าหรับผลิตน้ าประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาล าปางด้วย 

(2) พื้นที่ส าหรับก่อสร้างอ่างเก็บน้ าดิบส าหรับผลิตน้ าประปาทดแทนอ่างเก็บน้ าดิบฯ เดิม 
ต้องมีการจัดหาที่ดินเพ่ิมอีก 134 ไร ่

(3) พื้นที่ส าหรับก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ และส่วนประกอบอื่นๆ ที่จ าเป็น 
ทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ ต้องมีการจัดหาที่ดินเพ่ิมอีก 169 ไร ่

(4) พื้นที่ส าหรับก่อสร้างทางเข้า-ออก แห่งใหม่ ทางด้านทิศตะวันออกของโครงการติดต่อกับ
พื้นที่ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ต้องมีการจัดหาที่ดินเพิ่มอีก 12 ไร ่

  



กำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น ครั้งที่ 2 (กำรประชุมปัจฉิมนิเทศโครงกำร) 
โครงกำรศึกษำรำยงำนกำรขอเปล่ียนแปลงรำยละเอียดโครงกำรในรำยงำนกำรศกึษำผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำรพัฒนำท่ำอำกำศยำนล ำปำง จงัหวัดล ำปำง 

(โครงกำรปรับปรุงและขยำยทำ่อำกำศยำนล ำปำง ต ำบลพระบำท อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง ของ กรมท่ำอำกำศยำน) 

บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด -6- 31 สิงหำคม 2563 

 

รูปที่ 3.2-1 ขอบเขตของการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานล าปาง  

(4) 

(4) 

(1) 

(3) 

(2) 

หมายเหตุ 
(1) พื้นที่ส าหรับขยายความยาวทางวิ่งทางด้านทิศใต้ของ

โครงการ พื้นที่ปลอดอัยรอบทางวิ่ง และพื้นที่ปลอดอัย
ปลายทางวิ่ง จัดหาที่ดินเพิ่มอีก 359 ไร่  

(2) พื้นที่ส าหรับก่อสร้างอ่างเก็บน้ าดิบส าหรับผลิตน้ าประปา
ทดแทนอ่างเก็บน้ าดิบฯ เดิม จัดหาที่ดินเพิ่มอีก 134 ไร ่

(3) พื้นที่ส าหรับก่อสร้างอาคารผู้ โดยสารหลังใหม่ และ
ส่วนประกอบอื่นๆ ที่จ าเป็น ทางด้านทิศตะวันออกของ
โครงการ จัดหาที่ดินเพิ่มอีก 169 ไร ่

(4) พื้นที่ส าหรับก่อสร้างทางเข้า-ออก แห่งใหม่ ทางด้านทิศ
ตะวันออกของโครงการติดต่อกับพื้นที่ก่อสร้างอาคาร
ผู้โดยสารหลังใหม่ จัดหาที่ดินเพิ่มอีก 12 ไร ่



กำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น ครั้งที่ 2 (กำรประชุมปัจฉิมนิเทศโครงกำร) 
โครงกำรศึกษำรำยงำนกำรขอเปล่ียนแปลงรำยละเอียดโครงกำรในรำยงำนกำรศกึษำผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำรพัฒนำท่ำอำกำศยำนล ำปำง จงัหวัดล ำปำง 

(โครงกำรปรับปรุงและขยำยทำ่อำกำศยำนล ำปำง ต ำบลพระบำท อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง ของ กรมท่ำอำกำศยำน) 

บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด -7- 31 สิงหำคม 2563 

3.3 ประเอทของเครื่องบินที่ให้บริการในปัจจุบัน 

เครื่องบินที่ให้บริการที่ท่าอากาศยานล าปางในปัจจุบัน ประกอบด้วย เครื่องบินของบริษัทสายการ
บินเอกชนที่เป็นเที่ยวบินประจ า เครื่องบินของหน่วยงานราชการ และเครื่องบินเอกชนเช่าเหมาล า โดยมี
รายละเอียดดังนี ้

1) เครื่องบินของเที่ยวบินประจ า 2 สายการบิน ได้แก่ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ และสาย
การบินนกแอร์ รายละเอียดและเส้นทางการบินของแต่ละสายการบิน แสดงดังตารางที่ 3.3-1 อาพถ่ายที่ 

3.3-1 และ อาพถ่ายที่ 3.3-2 

2) เครื่องบินเช่าเหมาล า 

3) เครื่องบินของเอกชน/เครื่องบินส่วนบุคคล 

4) เครื่องบินทหาร 

5) เครื่องบินของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ 

6) เครื่องบินอื่นๆ (เครื่องฝึกบิน) 

ตารางที่ 3.3-1 ประเอทของเครื่องบิน และเส้นทางการบินของแต่ละสายการบินที่เข้ามาใช้บริการ 
ท่าอากาศยานล าปาง 

สายการบิน ประเอทของเครื่องบิน เส้นทางการบิน 
จ านวนเที่ยวบินต่อ
วันในช่วงฤดูหนาว 

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ ATR 72-600 
(จ านวนผู้โดยสาร 70 ที่นั่ง) 

ภาพถ่ายที่ 3.3-1 

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ล าปาง 3 

ล าปาง – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 3 

สายการบินนกแอร์ Bombardier Dash 8 - Q400 
(จ านวนผู้โยสาร 86 ที่นั่ง) 

ภาพถ่ายที่ 3.3-2 

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ล าปาง 4 

ล าปาง – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 4 
หมายเหตุ:  -  ตารางบินช่วงฤดูร้อนของสายการบินบางกอกแอร์เวย์จะลดลงเป็น กรุงเทพ-ล าปาง 2 เที่ยว และ ล าปาง-กรุงเทพ 2 เที่ยว 
 - ตารางบินช่วงฤดูร้อนของสายการบินนกแอร์จะลดลงเป็น กรุงเทพ-ล าปาง 3 เที่ยว และ ล าปาง-กรุงเทพ 3 เที่ยว 
 - จากอุบัติการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2563 ทั้งสายการบินนกแอร์และสายการบินบางกอกแอร์เวย์ได้ประกาศลด

เที่ยวบิน โดยตารางบินระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2563 ของท่าอากาศยานล าปาง ได้แก่ 
   - สายการบินนกแอร์ กรุงเทพ-ล าปาง 2 เที่ยว และ ล าปาง-กรุงเทพ 2 เที่ยว 
   - สายการบินบางกอกแอร์เวย์ กรุงเทพ-ล าปาง 1 เที่ยว และ ล าปาง-กรุงเทพ 1 เที่ยว 
 

  



กำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น ครั้งที่ 2 (กำรประชุมปัจฉิมนิเทศโครงกำร) 
โครงกำรศึกษำรำยงำนกำรขอเปล่ียนแปลงรำยละเอียดโครงกำรในรำยงำนกำรศกึษำผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำรพัฒนำท่ำอำกำศยำนล ำปำง จงัหวัดล ำปำง 

(โครงกำรปรับปรุงและขยำยทำ่อำกำศยำนล ำปำง ต ำบลพระบำท อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง ของ กรมท่ำอำกำศยำน) 

บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด -8- 31 สิงหำคม 2563 

 

อาพถ่ายที่ 3.3-1  เครื่องบิน ATR 72-600 ขนาด 70 ที่นั่ง ของสายการบนิบางกอกแอร์เวย์ที่ให้บริการที่
ท่าอากาศยานล าปางในปัจจุบัน 

 

อาพถ่ายที่ 3.3-2  เครื่องบิน Bombardier Dash 8 - Q400 ขนาด 86 ที่นั่ง ของสายการบินนกแอร์ที่
ให้บริการที่ท่าอากาศยานล าปางในปัจจุบนั 

 

3.4 เปรียบเทียบองค์ประกอบท่าอากาศยานล าปางปัจจุบัน และโครงการปรับปรุงและขยาย 
ท่าอากาศยานล าปาง 

สรุปการเปรียบเทียบองค์ประกอบท่าอากาศยานล าปางปัจจุบัน และโครงการปรับปรุงและขยาย 
ท่าอากาศยานล าปางแสดงดังตารางที่ 3.4-1 

  



กำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น ครั้งที่ 2 (กำรประชุมปัจฉิมนิเทศโครงกำร) 
โครงกำรศึกษำรำยงำนกำรขอเปล่ียนแปลงรำยละเอียดโครงกำรในรำยงำนกำรศกึษำผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำรพัฒนำท่ำอำกำศยำนล ำปำง จงัหวัดล ำปำง 

(โครงกำรปรับปรุงและขยำยทำ่อำกำศยำนล ำปำง ต ำบลพระบำท อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง ของ กรมท่ำอำกำศยำน) 

บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด -9- 31 สิงหำคม 2563 

ตารางที่ 3.4-1 สรุปการเปรียบเทียบองค์ประกอบท่าอากาศยานล าปางปัจจุบัน และโครงการปรับปรุง
และขยายท่าอากาศยานล าปาง 

รายละเอียด ทย.ล าปางปจัจบุัน โครงการปรับปรุงขยาย ทย.ล าปาง 
1) ขนาดพื้นที่โครงการ 509 ไร่ 72 ตร.ว. 1,183 ไร่ 
2) ทางวิ่ง (Runway) ขนาด 30 x 1,975 เมตร ขนาด 45 x 2,500 เมตร 
3) ทางหยุด (Stop way) ขนาด 30x60 ม. ปลายทางวิ่งหมายเลข 18 - ปลายทางวิ่งหมายเลข 18 ใช้โครงสร้างทางวิ่งเดิม

เป็นทางหยดุ 
- ขนาด 60x60 ม. ปลายทางวิ่งหมายเลข 36 

4) ทางขับ (Taxiway) จ านวน 3 เส้นทาง ได้แก่ 
- ทางขับ A ขนาด 23x73.50 ม.  

ไหล่ทางขับขา้งละ 7.50 ม. 
- ทางขับ B ขนาด 23x73.50 ม.  

ไหล่ทางขับขา้งละ 7.50 ม. 
- ทางขับ C ขนาด 23x73.50 ม.  

ไหล่ทางขับขา้งละ 10.50 ม. 

- ทางขับเดิม ขนาด 23x73.50 เมตร จ านวน 3 
เส้นทาง 

- ทางขับใหม่ ขนาด 23 x 73.50 เมตร จ านวน 2 
เส้นทาง 

5) ลานจอดเครื่องบิน 
(Apron) 

ขนาด 100 x 310 เมตร จ านวน 1 ลาน 
รองรับเครื่องบินขนาด B737จ านวน 4 ล า 
และ เครื่องบิน ATR-72 จ านวน 1 ล า ใน
เวลาเดียวกัน 

- ลานจอดเดมิ ขนาด 100 x 310 เมตร จ านวน 1 
ลาน รองรับเครื่องบินขนาด B737จ านวน 4 ล า 
และ เครื่องบิน ATR-72 จ านวน 1 ล า ในเวลา
เดียวกัน พรอ้มหลมุจอดเฮลิคอปเตอร์ 2 หลมุ 

- ลานจอดใหม ่ขนาด 85 x 318 เมตร รองรับ
เครื่องบินขนาด B737 จ านวน 3 ล า และ 
เครื่องบิน ATR-72 จ านวน 2 ล า ในเวลาเดียวกัน 
พร้อมหลุมจอดเฮลิคอปเตอร์ 1 หลมุ 

6) อาคารที่พกัผู้โดยสาร
และอาคารประกอบ 

อาคารที่พักผู้โดยสาร 2 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย
ประมาณ 5,300 ตร.ม. 

อาคารที่พักผู้โดยสาร 2 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น มี
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 12,000 ตร.ม. 

7) ลานจอดรถยนต ์ จ านวน 1 ลานจอด อยู่บริ เวณด้านหลัง
อาคารที่พักผู้โดยสารเดิม จอดรถได้ประมาณ 
75 คัน 

 ลานจอดรถยนต์เดิมบริเวณดา้นหลงัอาคารที่พัก
ผู้โดยสารเดิม จอดรถได้ประมาณ 75 คัน 

 ลานจอดรถยนตใ์หม่บริเวณติดกับทางเข้า-ออก
แห่งใหม่ พื้นที่ 10,000 ตร.ม. จอดรถยนต์ได้
ประมาณ 250 คัน 

8) ทางเข้า-ออก จ านวน 1 เส้นทาง ที่ถนนสนามบิน 1 ด้าน
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของท่าอากาศยาน
ติดกับสถานีอุตุนิยมวิทยาล าปาง 

 ทางเข้า-ออกเดิมจ านวน 1 เส้นทาง ที่ถนน
สนามบิน 1 ด้านทศิตะวันออกเฉียงเหนือของ 
ท่าอากาศยานตดิกับสถานีอุตุนิยมวทิยาล าปาง 

 ทางเข้า-ออกใหม่ จ านวน 2 เส้นทางด้านทิศ
ตะวันออก เป็นพืน้ที่ต่อเนื่องกับลานจอดรถยนต์
ใหม ่

9) หอบังคับการบิน จ านวน 1 อาคาร อยู่ใกล้กับอาคารที่ท าการ
ดับเพลิงและหน่วยกู้ภัย 

จ านวน 1 อาคารอยู่บริเวณด้านข้างทางทิศใต้ของ
อาคารที่พักผู้โดยสารใหม่ 

10) อาคาร DVOR/DME จ านวน 1 อาคาร อยู่บริเวณด้านข้างทางวิ่ง ไม่เปลี่ยนแปลง 
 

  



กำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น ครั้งที่ 2 (กำรประชุมปัจฉิมนิเทศโครงกำร) 
โครงกำรศึกษำรำยงำนกำรขอเปล่ียนแปลงรำยละเอียดโครงกำรในรำยงำนกำรศกึษำผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำรพัฒนำท่ำอำกำศยำนล ำปำง จงัหวัดล ำปำง 

(โครงกำรปรับปรุงและขยำยทำ่อำกำศยำนล ำปำง ต ำบลพระบำท อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง ของ กรมท่ำอำกำศยำน) 

บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด -10- 31 สิงหำคม 2563 

ตารางที่ 3.4-1 สรุปการเปรียบเทียบองค์ประกอบท่าอากาศยานล าปางปัจจุบัน และโครงการปรับปรุง
และขยายท่าอากาศยานล าปาง (ต่อ) 

รายละเอียด ทย.ล าปางปจัจบุัน โครงการปรับปรุงขยาย ทย.ล าปาง 
11) อาคารซ่อมบ ารุง

เครื่องมือกล 
จ านวน 1 อาคาร อยู่บริเวณด้านข้างทางทิศ
เหนือของอาคารที่พักผู้โดยสารเดิมติดกับรั้ว
ของท่าอากาศยาน 

จ านวน 2 อาคาร  
 อาคารซ่อมบ ารุงเครื่องมือกลเดมิ อยู่

บริเวณด้านขา้งทางทิศเหนือของอาคารที่
พักผู้โดยสารเดมิติดกับรัว้ของทา่อากาศ
ยาน 

 อาคารซ่อมบ ารุงเครื่องมือกลใหม่ อยู่
บริเวณด้านขา้งทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ของอาคารที่พักผู้โดยสารใหม่ 

12) อาคารที่ท าการดบัเพลิง
และหน่วยกู้ภัย 

จ านวน 1 อาคาร อยู่บริเวณด้านข้างทางทิศ
ใต้ของอาคารที่พักผู้โดยสารเดิม 

จ านวน 1 อาคาร อยู่บริเวณด้านข้างทางทิศใต้ของ
อาคารที่พักผู้โดยสารใหม่ 

13) อาคารอตุุนิยมวิทยา จ านวน 1 อาคารอยู่บริเวณด้านหน้าทาง
เข้าท่าอากาศยาน 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

14) บ้านพักเจ้าหน้าที ่  บ้านเดี่ยวจ านวน 12 หลงั อยู่ติดกับ
สถานีอตุุนิยมวิทยา 

 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 2 ชั้น 
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 150 ตร.ม. ตั้งอยู่
ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอาคาร
ที่พักผู้โดยสาร 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

15) หอถังน้ าสูง จ านวน 1 หอ อยู่ด้านข้างอาคารซ่อมบ ารุง
เครื่องมือกล 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

 

3.5 ล าดับการก่อสร้างโครงการและแผนการด าเนินงาน 

ล าดับการก่อสร้างโครงการ (รูปที่ 3.5-1) ซึ่งมีล าดับดังนี้ 

(1) ขยายความกว้างทางวิ่งจากเดิม 30 เมตร เป็น 45 เมตร 
(2) ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าดิบแห่งใหม่ 
(3) ปรับถมอ่างเก็บน้ าดิบเดิม 
(4) ขยายความยาวทางว่ิงเป็น 45x2,100 เมตร 
(5) ขยายความยาวทางว่ิงเป็น 45x2,500 เมตร 
(6) ก่อสร้างถนนเบี่ยง และท่อลอดคลองชลประทาน 
(7) ก่อสร้างทางเข้า-ออก แห่งใหม่ 
(8) ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ 

แผนการด าเนินงานแสดงดังตารางที่ 3.5-1 

 



กำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น ครั้งที่ 2 (กำรประชุมปัจฉิมนิเทศโครงกำร) 
โครงกำรศึกษำรำยงำนกำรขอเปล่ียนแปลงรำยละเอียดโครงกำรในรำยงำนกำรศกึษำผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำรพัฒนำท่ำอำกำศยำนล ำปำง จงัหวัดล ำปำง 

(โครงกำรปรับปรุงและขยำยทำ่อำกำศยำนล ำปำง ต ำบลพระบำท อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง ของ กรมท่ำอำกำศยำน) 

บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด -11- 31 สิงหำคม 2563 

 
ระยะที่ 1  

ขนาดทางวิ่ง 45 x 1,975 เมตร 
ระยะที่ 2  

ขนาดทางวิ่ง 45 x 2,100 เมตร 
ระยะที่ 3  

ขนาดทางวิ่ง 45 x 2,500 เมตร 
งานก่อสร้างในระยะที่ 1 ประกอบด้วย งานก่อสร้างในระยะที่ 2 ประกอบด้วย งานก่อสร้างในระยะที่ 2 ประกอบด้วย 
- การขยายความกว้างทางวิ่งจากเดิม 30 เมตร เป็น 45 เมตร (1) - การก่อสร้างอ่างเก็บน้ าดิบแห่งใหม่ (2) - การขยายความยาวทางวิ่งเป็น 45x2,500 เมตร (5) 
 - การปรับถมอ่างเก็บน้ าดิบเดิม (3) - การก่อสร้างถนนเบี่ยง และท่อลอดคลองชลประทาน (6) 
 - การขยายความยาวทางวิ่งเป็น 45x2,100 เมตร (4) - ก่อสร้างทางเข้า-ออก แห่งใหม่ (7) 
  - การก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ (8) 

รูปที่ 3.5-1 แบบแสดงผังบริเวณโครงการปรับปรุงและขยายทา่อากาศยานล าปาง ต าบลพระบาท อ าเออเมืองล าปาง จังหวดัล าปาง 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) (5) 

(6) 

(6) 

(7) 

(7) 

(8) 



กำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น ครั้งที่ 2 (กำรประชุมปัจฉิมนิเทศโครงกำร) 
โครงกำรศึกษำรำยงำนกำรขอเปล่ียนแปลงรำยละเอียดโครงกำรในรำยงำนกำรศกึษำผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำรพัฒนำท่ำอำกำศยำนล ำปำง จงัหวัดล ำปำง 

(โครงกำรปรับปรุงและขยำยทำ่อำกำศยำนล ำปำง ต ำบลพระบำท อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง ของ กรมท่ำอำกำศยำน) 

บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด -12- 31 สิงหำคม 2563 

ตารางที่ 3.5-1 แผนงานโครงการปรับปรุงและขยายท่าอากาศยานล าปาง ต.พระบาท อ.เมืองล าปาง จังหวัดล าปางของ กรมท่าอากาศยาน 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 
1. การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการขออนุญาตต่าง ๆ            

2. การจัดซื้อที่ดินและการชดเชยทรัพย์สิน (งบประมาณ 800 ล้านบาท)            

3. การก่อสร้างระบบน้ าดิบให้การประปาส่วนภูมิภาค ถนน ทางเบ่ียง  
และท่อลอดคลองชลประทาน  

           

4. การก่อสร้างขยายทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน พร้อมระบบไฟฟ้า
สนามบิน และส่วนประกอบอ่ืน ๆ (งบประมาณ 900 ล้านบาท) 

           

5. การก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารแห่งใหม่ พร้อมถนนเข้า-ออก สนามบนิแห่ง
ใหม่ (งบประมาณ 600 ล้านบาท) 

           

หมายเหตุ: ระยะเวลาของกิจกรรมต่าง ๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับการได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปีที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

 

 



กำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น ครั้งที่ 2 (กำรประชุมปัจฉิมนิเทศโครงกำร) 
โครงกำรศึกษำรำยงำนกำรขอเปล่ียนแปลงรำยละเอียดโครงกำรในรำยงำนกำรศกึษำผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำรพัฒนำท่ำอำกำศยำนล ำปำง จงัหวัดล ำปำง 

(โครงกำรปรับปรุงและขยำยทำ่อำกำศยำนล ำปำง ต ำบลพระบำท อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง ของ กรมท่ำอำกำศยำน) 

บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด -13- 31 สิงหำคม 2563 

3.6 ประเอทและลักษณะเครื่องบินที่ให้บริการหลังปรับปรุงขยาย 

โครงการปรับปรุงและขยายท่าอากาศยานล าปางมีขนาดทางวิ่ง 45x2,500 เมตร ถูกออกแบบมาให้
รองรับเครื่องบินแบบ Boeing 737-800 และเครื่องบินโดยสารขนาดเล็กกว่าได้ โดยลักษณะเฉพาะของ
เครื่องบิน Boeing 737-800 (อาพถ่ายที่ 3.6-1) มีดังนี ้

1) ประเภทเครื่องบิน Boeing 737-800 
2) Wing Span 34.3 เมตร 
3) Plane Length 39.5 เมตร 
4) Plane Height 12.5 เมตร 
5) Maximum Take Off Weight 79,010 กิโลกรัม 
6) จ านวนผู้โดยสาร 189 ที่นั่ง 
 

 

อาพถ่ายที่ 3.6-1 เครื่องบิน Boeing 737-800 ที่จะให้บริการที่ท่าอากาศยานล าปางหลังการปรับปรุงขยาย 

 

 

 



กำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น ครั้งที่ 2 (กำรประชุมปัจฉิมนิเทศโครงกำร) 
โครงกำรศึกษำรำยงำนกำรขอเปล่ียนแปลงรำยละเอียดโครงกำรในรำยงำนกำรศกึษำผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำรพัฒนำท่ำอำกำศยำนล ำปำง จงัหวัดล ำปำง 

(โครงกำรปรับปรุงและขยำยทำ่อำกำศยำนล ำปำง ต ำบลพระบำท อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง ของ กรมท่ำอำกำศยำน) 

บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด -14- 31 สิงหำคม 2563 

4. การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

4.1 ขอบเขตพื้นที่ศึกษา 

พื้นที่โดยรอบโครงการที่อยู่ในระยะห่างจากแนวทางวิ่งไปด้านทิศเหนือและทิศใต้ 5 กิโลเมตร และ
แนวทางวิ่งไปทางด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก 5 กิโลเมตร ดังรูปที่ 4.1-1 

 
รูปที่ 4.1-1 ขอบเขตพื้นที่ศกึษา 



กำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น ครั้งที่ 2 (กำรประชุมปัจฉิมนิเทศโครงกำร) 
โครงกำรศึกษำรำยงำนกำรขอเปล่ียนแปลงรำยละเอียดโครงกำรในรำยงำนกำรศกึษำผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำรพัฒนำท่ำอำกำศยำนล ำปำง จงัหวัดล ำปำง 

(โครงกำรปรับปรุงและขยำยทำ่อำกำศยำนล ำปำง ต ำบลพระบำท อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง ของ กรมท่ำอำกำศยำน) 

บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด -15- 31 สิงหำคม 2563 

4.2 ผลกระทบด้านเสียงจากการขึ้น-ลงของเครื่องบิน  

กิจกรรมหลักที่จะก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียงคือการขึ้น-ลงและให้บริการของอากาศยาน โดยใน
การประเมินผลกระทบจะพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของเส้นเท่าระดับเสียง (Noise contour) ของค่า NEF 
(Noise Exposer Forecast) ซึ่งเป็นดัชนีด้านเสียงที่ส าคัญตัวหนึ่งที่ใช้ประเมินผลกระทบของเสียงจากอากาศ
ยาน โดยปัจจัยที่มีผลต่อค่า NEF ได้แก่ เสียงจากเครื่องยนต์ของอากาศยาน (ขึ้นกับชนิดของเครื่องยนต์) 
จ านวนเที่ยวบิน และเส้นทางการบิน 

โดยผลการคาดการณ์ระดับเสียงที่ได้จากแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์จะถูกน าเสนอในรูปของแผนที่ 
Noise Contour ของค่า NEF ซึ่งจะบอกถึงระดับและลักษณะของผลกระทบต่อพื้นที่ที่อยู่ใกล้ท่าอากาศยานดัง
แสดงในตารางที่ 4.2-1 และ รูปที่ 4.2-1 

ตารางที่ 4.2-1 ระดับของผลกระทบและลักษณะของผลกระทบของพื้นที่ที่อยู่ใกล้ท่าอากาศยาน 

พื้นที่ที่ครอบคลุม ระดับของผลกระทบ 
บริเวณที่ 1: พื้นที่อยู่นอกเส้น NEF-30 
เป็นระยะทางที่มากกว่าระยะระหว่าง
เส้น NEF-30 และ NEF-40 

ยอมรับได้อย่างชัดเจน (Clearly acceptable) หมายถึง ผลกระทบอยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ไม่จ าเป็นต้องมีมาตรการใดๆ มารองรับ 

บริเวณที่ 2: พื้นที่อยู่นอกเส้น NEF-30 
เป็นระยะทางที่น้อยกว่าระยะระหว่าง
เส้น NEF-30 และ NEF-40 

ยอมรับได้ (Normally acceptable) หมายถึง ผลกระทบอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
แต่ต้องมีมาตรการบางอย่างมารองรับ 

บริเวณที่ 3: พื้นที่อยู่ระหว่างเส้น NEF-
30 และ NEF-40 

ยอมรับไม่ได้ (Normally unacceptable) หมายถึง ผลกระทบอยู่ในระดับที่
ยอมรับไม่ได้ แต่อาจจะใช้ประโยชน์พื้นที่เป็นที่อยู่อาศัยได้ ถ้ามีมาตรการบางอย่าง
มารองรับ โดยปกติมาตรการดังกล่าวจะเป็นการปรับปรุงด้านกายภาพ เช่น สร้าง
คันกั้นเสียง หรือใช้วัสดุในการก่อสร้างเป็นแบบที่ออกแบบพิเศษในการลดระดับ
เสียง เช่น ใช้ผนังเป็นแบบกระจกสองชั้นและไม่มีหน้าต่างเปิดออกด้านที่อยู่ใกล้
สนามบิน 

บริเวณที่ 4: พื้นที่อยู่ภายในเส้น NEF-
40 

ยอมรับไม่ได้อย่างชัดเจน (Clearly unacceptable) หมายถึง ผลกระทบอยู่ใน
ระดับที่ยอมรับไม่ได้ และโดยทั่วไปไม่สามารถมีมาตรการใดๆ มาแก้ไขได้ 

ที่มา: U.S. Department of Housing and Urban Development. 1971. Noise Assessment Guidelines 

ผลการจัดท าเส้นเท่าระดับเสียงของค่า NEF กรณี ท่าอากาศยานล าปางเปิดด าเนินการเต็มรูปแบบ
หลังการปรับปรุงขยาย พบว่า ภายในขอบเขตท่าอากาศยานล าปางทั้งหมดจะได้รับผลกระทบในระดับยอมรับ
ไม่ได้ ประกอบด้วย บริเวณที่4 (พื้นที่อยู่ภายในเส้น NEF-40) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอยู่ในระดับที่
ยอมรับไม่ได้ และโดยทั่วไปไม่สามารถมีมาตรการใดๆ มาแก้ไขได้ และบริเวณที่ 3 (อยู่ระหว่างเส้น NEF-30 
และ NEF-40) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในระดับยอมรับไม่ได้ แต่อาจจะใช้ประโยชน์พื้นที่เป็นที่อยู่อาศัย
ได้ ถ้ามีมาตรการบางอย่างมารองรับนั้น ขณะที่พื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานล าปางจะได้รับผลกระทบในระดับ
ที่ยอมรับได้ทั้งบริเวณที่ 1 และบริเวณที่ 2 ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า กิจกรรมการบินหลังการปรับปรุงขยายท่า
อากาศยาน ส่งผลกระทบต่อพื้นทีน่อกเขตท่าอากาศยานฯ ในระดับต่ า 

  



กำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น ครั้งที่ 2 (กำรประชุมปัจฉิมนิเทศโครงกำร) 
โครงกำรศึกษำรำยงำนกำรขอเปล่ียนแปลงรำยละเอียดโครงกำรในรำยงำนกำรศกึษำผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำรพัฒนำท่ำอำกำศยำนล ำปำง จงัหวัดล ำปำง 

(โครงกำรปรับปรุงและขยำยทำ่อำกำศยำนล ำปำง ต ำบลพระบำท อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง ของ กรมท่ำอำกำศยำน) 

บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด -16- 31 สิงหำคม 2563 

 
รูปที่ 4.2-1 เสน้เทา่ระดับเสียงของคา่ NEF ของท่าอากาศยานล าปาง 

กรณีเปิดด าเนินการเต็มรูปแบบหลงัการปรับปรุงขยาย  

(4) (3) (3) 

(3) (3) 

(4) 

(3) 

บริเวณที่ 4: พื้นที่อยู่
อายในเส้น NEF-40  
(อายในเส้นสีแดง) 

บริเวณที่ 3: พื้นที่อยู่ระหว่าง
เส้น NEF-30 และ NEF-40  
(อยู่ระหว่างเส้นสีแดงและ
เส้นสีส้ม) 



กำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น ครั้งที่ 2 (กำรประชุมปัจฉิมนิเทศโครงกำร) 
โครงกำรศึกษำรำยงำนกำรขอเปล่ียนแปลงรำยละเอียดโครงกำรในรำยงำนกำรศกึษำผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำรพัฒนำท่ำอำกำศยำนล ำปำง จงัหวัดล ำปำง 

(โครงกำรปรับปรุงและขยำยทำ่อำกำศยำนล ำปำง ต ำบลพระบำท อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง ของ กรมท่ำอำกำศยำน) 

บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด -17- 31 สิงหำคม 2563 

นอกจากนี้ ยังได้จัดท าเส้นเท่าระดับเสียงของระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันกลางคืน (Ldn)เพื่อน าผลที่
ได้มาพิจารณาถึงความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบท่าอากาศยาน เพื่อน าไปสู่การประเมินผล
กระทบและการก าหนดมาตรการลดผลกระทบที่เหมาะสมต่อไป โดยกรมควบคุมมลพิษได้น าเสนอเกณฑ์ระดับ
เสียงที่เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยโดยรอบท่าอากาศยาน ไว้ว่าควรมีระดับเสียงเฉลี่ย
กลางวันกลางคืนน้อยกว่า 65 dB(A)1 

ซึ่งจากผลการจ าลอง พบว่า บริเวณที่มีระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันกลางคืนมากกว่า 65 dB(A) นั้นอยู่
ภายในพื้นที่ท่าอากาศยาน ดังรูปที่ 4.2-2 ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า กิจกรรมการบินหลังการปรับปรุงขยายท่า
อากาศยานนั้น ยังคงไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับผลกระทบด้านระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน
กลางคืนต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยโดยรอบท่าอากาศยานเช่นกัน เนื่องจากแม้ว่าประเภทของ
เครื่องบินที่ใช้บริการท่าอากาศยานเปลี่ยนเป็น B737-800 ซึ่งมีขนาดบรรทุก 180 ที่นั่งแล้วนั้นจะส่งผลให้เกิด
การลดจ านวนเที่ยวบินลง เพราะสามารถรองรับผู้โดยสารในแต่ละเที่ยวบินได้มากขึ้นกว่าปัจจุบัน และยัง
สามารถรองรับจ านวนผู้โดยสารที่คาดว่าจะมีจ านวนเพิ่มขึ้นในอนาคตได ้

  

                                           
1 อ้างอิงจาก ค าแนะน าทางวิชาการ เรื่อง เกณฑ์ระดับเสียงที่เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบท่าอากาศยาน (กรมควบคุมมลพิษ, 2559) 



กำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น ครั้งที่ 2 (กำรประชุมปัจฉิมนิเทศโครงกำร) 
โครงกำรศึกษำรำยงำนกำรขอเปล่ียนแปลงรำยละเอียดโครงกำรในรำยงำนกำรศกึษำผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำรพัฒนำท่ำอำกำศยำนล ำปำง จงัหวัดล ำปำง 

(โครงกำรปรับปรุงและขยำยทำ่อำกำศยำนล ำปำง ต ำบลพระบำท อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง ของ กรมท่ำอำกำศยำน) 

บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด -18- 31 สิงหำคม 2563 

 
รูปที่ 4.2-2 เสน้เทา่ระดับเสียงของระดบัเสียงเฉลี่ยกลางวันกลางคืน ของท่าอากาศยานล าปาง 

กรณีเปิดด าเนินการเต็มรูปแบบหลงัการปรับปรุงขยาย 



กำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น ครั้งที่ 2 (กำรประชุมปัจฉิมนิเทศโครงกำร) 
โครงกำรศึกษำรำยงำนกำรขอเปล่ียนแปลงรำยละเอียดโครงกำรในรำยงำนกำรศกึษำผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำรพัฒนำท่ำอำกำศยำนล ำปำง จงัหวัดล ำปำง 

(โครงกำรปรับปรุงและขยำยทำ่อำกำศยำนล ำปำง ต ำบลพระบำท อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง ของ กรมท่ำอำกำศยำน) 

บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด -19- 31 สิงหำคม 2563 

4.3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าตา่งๆ 

ผลกระทบสิง่แวดล้อมที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิง่แวดล้อม 
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายอาพ 
1.1 สอาพอูมิประเทศ ระยะก่อสร้าง 

- การขยายความยาวทางวิ่ง จ าเป็นตอ้งมีการปรับพื้นท่ี การตัดและถม
ดิน บริเวณพื้นที่ดา้นข้างทางวิ่ง และปลายทางวิ่ง ซึ่งเปน็เพียงการ
ปรับระดับพื้นดินให้มีระดับราบเสมอกัน ซึ่งเป็นผลกระทบในระดับต่ า 
(-1) ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิประเทศ ยกเว้น การปรับถมอ่าง
เก็บน้ าดบิของการประปา และการกอ่สร้างอ่างเก็บน้ าดิบแหง่ใหม่
ทดแทนอ่างฯ เดิม ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพภมูปิระเทศใน
ระดับปานกลาง (-2) 

ระยะก่อสร้าง 
- การปรับพื้นที่แต่ละช่วงเวลาต้องจ ากัดขนาดของการเปิดพื้นที่เท่าที่

จ าเป็นเท่านั้น โดยใช้วัสดุที่อยู่ในพื้นที่โครงการเป็นหลัก 
- ในช่วงระหว่างการปรับถมพื้นที่ต้องมีการจัดท าบ่อดักตะกอนที่เกิด

จากการปรับถมพื้นที่ เพื่อป้องกันไม่ให้ตะกอนดินไหลลงสู่แหล่งน้ า
ธรรมชาติและป้องกันน้ าท่วม 

ระยะก่อสร้าง 
- ไม่มี 

 ระยะด าเนินการ 
- กิจกรรมในระยะด าเนินการเป็นการคมนาคมทางอากาศ ซึ่งเป็นการ

ใช้ประโยชน์จากพืน้ที่เดิมที่ได้ปรบัถมแลว้ในระยะก่อสร้าง จึงคาดวา่
ไม่มีผลกระทบ (0) ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศ 

ระยะด าเนินการ 
- ไม่มี 

ระยะด าเนินการ 
- ไม่มี 

1.2 ทรัพยากรดิน ระยะก่อสร้าง 
- กิจกรรมที่สง่ผลตอ่การชะลา้งพังทลายของดิน ได้แก ่การขยายทางวิง่

การก่อสรา้งอ่างเกบ็น้ าดิบแห่งใหม่ และการปรับถมอา่งเกบ็น้ าเดิม ซึ่ง
เป็นกิจกรรมทีอ่าจส่งผลกระทบต่อการหน้าดินในพื้นที่ และสิ่งปกคลมุ
ดิน จึงไม่มีผลกระทบใดๆ (0) 

ระยะก่อสร้าง 
- ขณะท าการก่อสร้างก าหนดให้มีมาตรการป้องกันการชะล้างพังทลาย

ของหน้าดินลงสู่พื้นที่ข้างเคียงและแหล่งน้ าสาธารณะ 

ระยะก่อสร้าง 
- ไม่มี 

 ระยะด าเนินการ 
- เมื่อก่อสร้างแลว้เสร็จสิ่งปกคลุมดินจะถูกเปลี่ยนเป็นพื้นผิวของ

โครงสร้างของโครงการ จึงไม่มีผลกระทบใดๆ (0) 

ระยะด าเนินการ 
- ไม่มี 

ระยะด าเนินการ 
- ไม่มี 

  



กำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น ครั้งที่ 2 (กำรประชุมปัจฉิมนิเทศโครงกำร) 
โครงกำรศึกษำรำยงำนกำรขอเปล่ียนแปลงรำยละเอียดโครงกำรในรำยงำนกำรศกึษำผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำรพัฒนำท่ำอำกำศยำนล ำปำง จงัหวัดล ำปำง 

(โครงกำรปรับปรุงและขยำยทำ่อำกำศยำนล ำปำง ต ำบลพระบำท อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง ของ กรมท่ำอำกำศยำน) 

บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด -20- 31 สิงหำคม 2563 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าตา่งๆ 

ผลกระทบสิง่แวดล้อมที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิง่แวดล้อม 
1.3 ธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว ระยะก่อสร้าง 

ธรณีวิทยา 
- ในขั้นตอนการก่อสร้างโครงการที่เปน็การขดุ ได้แก่ การก่อสร้างอา่ง

เก็บน้ าดบิแห่งใหม่ ซึ่งมีความลึกประมาณ 6 เมตร ซึ่งมิไดต้ัดลึกเข้าไป
ในชั้นหิน และไม่มกีารขดุตัดหินออกจากพื้นที่เดิม จึงคาดวา่ไม่
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพทางธรณวีิทยา 

แผ่นดินไหว 
- พื้นที่โครงการอยูใ่กล้เคียงกลุ่มรอยเลื่อนเถิน ซึ่งเป็นรอยเลื่อนมีพลงัที่

จัดอยู่ในพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหวระดบัแรงมาก (ฝาห้องแยก รา้ว กรุ
เพดานร่วง) อย่างไรก็ตาม หากเกิดแผ่นดินไหวในขณะก่อสร้าง
จ าเป็นต้องก าหนดมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบ 

ระยะก่อสร้าง 
- ในกรณีที่เกิดแผ่นดินไหวบริเวณพื้นที่โครงการหรือพื้นที่ใกล้เคียง 

ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องด าเนินการตรวจสอบโครงสร้างทางวิ่ง ทางขับ 
และอาคารที่พักผู้โดยสารของท่าอากาศยาน 

ระยะก่อสร้าง 
- ไม่มี 

 ระยะด าเนินการ 
- กิจกรรมในระยะด าเนินการของโครงการเป็นการใช้ทางวิ่ง ทางขับ 

ลานจอดเครื่องบิน และกิจกรรมของผู้โดยสาร ซึง่ไม่มกีิจกรรมที่สง่ผล
กระทบต่อลกัษณะทางธรณวีิทยา และการเกิดแผ่นดนิไหว 

ระยะด าเนินการ 
- ไม่มี 

ระยะด าเนินการ 
- ไม่มี 

1.4 คุณอาพอากาศ ระยะก่อสร้าง 
- กิจกรรมการเปดิหน้าดินสง่ผลให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ซึ่ง

เมื่อประเมินปริมาณฝุ่นละอองอาจทีเ่กิดขึ้น รวมกบัปริมาณฝุ่นละออง
ที่ได้จากการตรวจวัด พบว่า ฝุ่นละอองที่เกิดจากการกอ่สร้างไม่ท าให้
ปริมาณฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศ มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) จงึจัดเป็นผลกระทบใน
ระดับต่ า (-1) 

ระยะก่อสร้าง 
- ฉีดพรมน้ าบนพื้นที่ก่อสร้างส่วนขยายที่มีการปรับถมให้มีความชุ่มชื้น

อยู่เสมอ ยกเว้นในวันที่มีฝนตก 
- รถบรรทุกวัสดกุ่อสร้างต้องมีวสัดุปิดคลุมกระบะบรรทุกใหม้ิดชิด 

และรักษาสภาพกระบะบรรทุกให้อยู่ในสภาพทีด่ีอยู่เสมอ 
- ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องควบคุมให้รถบรรทุกวสัดุก่อสรา้งขับด้วย

ความเรว็ไม่เกินท่ีกฎหมายก าหนด โดยเฉพาะอย่างยิง่ช่วงที่ผ่าน
ชุมชน 

- กวาดดินและทรายบนถนนโครงข่ายเชื่อมต่อบริเวณทางเข้า-ออก
พื้นที่ก่อสรา้งอยา่งน้อยวันละ 2 รอบ ในช่วงก่อนเที่ยงและช่วงเย็น 
หากพบว่ามีเศษดนิและทรายจ านวนมากให้ท าการกวาดดินและ
ทรายอย่างตอ่เนื่องตลอดทัง้วัน 

ระยะก่อสร้าง 
- ด าเนินการตดิตามตรวจสอบ

ข้อมลูผลการตรวจวัดคณุภาพ
อากาศจากสถานีตรวจวัด
คุณภาพอากาศของกรมควบคมุ
มลพิษ ที่ตั้งอยู่บรเิวณสถานี
อุตุนิยมวิทยาล าปาง (ติดกบั
อาคารที่พกัผู้โดยสารของทา่
อากาศยานล าปาง) โดย
ตรวจสอบข้อมลูทกุสปัดาห์
ตลอดระยะเวลากอ่สร้าง 



กำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น ครั้งที่ 2 (กำรประชุมปัจฉิมนิเทศโครงกำร) 
โครงกำรศึกษำรำยงำนกำรขอเปล่ียนแปลงรำยละเอียดโครงกำรในรำยงำนกำรศกึษำผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำรพัฒนำท่ำอำกำศยำนล ำปำง จงัหวัดล ำปำง 

(โครงกำรปรับปรุงและขยำยทำ่อำกำศยำนล ำปำง ต ำบลพระบำท อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง ของ กรมท่ำอำกำศยำน) 

บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด -21- 31 สิงหำคม 2563 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าตา่งๆ 

ผลกระทบสิง่แวดล้อมที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิง่แวดล้อม 
1.4 คุณอาพอากาศ (ต่อ)  - หากได้รับเรื่องร้องเรียนจากผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ 

ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องตรวจสอบและรับผิดชอบผลกระทบทีเ่กิดขึน้ 
 

 ระยะด าเนินการ 
- กิจกรรมที่เป็นแหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศในระยะด าเนินการ ได้แก่ 

มลพิษที่ระบายออกจากอากาศยาน และจากรถยนต์ของผู้ที่เข้ามาใช้
บริการท่าอากาศยาน โดยการคาดการณ์ความเข้มข้นของสารมลพิษที่
ระบายออกจากอากาศยานที่ขึ้น-ลงท่าอากาศยานล าปางหลังเปิด
ด าเนินการแบบเต็มรูปแบบ พบวา่ ความเขม้ข้นของกา๊ซคาร์บอนมอน
ออกไซด์ (CO) และ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) มีค่าเพิ่มขึ้นตาม
เที่ยวบินที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ค่าความเขม้ข้นในบรรยากาศของ
สารดังกล่าวในบรเิวณพื้นที่ชุมชนยังมีค่าไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศ ประกอบกับผลกระทบที่เกดิจากการ
ระบายสารมลพิษจากอากาศยานเปน็ผลกระทบเฉพาะช่วงที่มีการขึ้น-
ลงของอากาศยาน ดังนั้น ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศจะอยู่ใน
ระดับต่ า (-1) 

ระยะด าเนินการ 
- ก าหนดให้รถยนตท์ี่จอดบริเวณลานจอดรถยนตต์้องดับเครื่องเมื่อท า

การจอดเรียบร้อยแล้ว 
- จัดระเบียบการจราจรภายในพื้นที่ทา่อากาศยานใหม้ีสภาพคล่อง 

เพื่อลดปริมาณการสะสมของสารมลพิษ 
- หากได้รับการร้องเรียนจากผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ หรือกรณี

ที่ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศเกนิค่ามาตรฐานที่ก าหนด กรมทา่
อากาศยานต้องตรวจสอบ และแก้ไข ผลกระทบที่เกิดขึน้ 

ระยะด าเนินการ 
(1) ด าเนินการตดิตาม

ตรวจสอบคณุภาพอากาศ 
จ านวน 3 สถานี ได้แก่ วัด
กอกชุม วัดไชยมงคล และ
หมู่บา้นศรีแสงทอง 

(2) ดัชนีท่ีใช้ในการตรวจวัด 
ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนมอน
ออกไซด ์(CO) ก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
ทิศทางและความเร็วลม 

(3) ด าเนินการตรวจวดัคุณภาพ
อากาศ 5 วันต่อเนื่อง 
(ครอบคลุมวันท างานและ
วันหยุด) จ านวน 2 ครั้ง/ปี 
ได้แก่ ตัวแทนฤดูฝนและ
ตัวแทนฤดแูล้ง 

    

    



กำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น ครั้งที่ 2 (กำรประชุมปัจฉิมนิเทศโครงกำร) 
โครงกำรศึกษำรำยงำนกำรขอเปล่ียนแปลงรำยละเอียดโครงกำรในรำยงำนกำรศกึษำผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำรพัฒนำท่ำอำกำศยำนล ำปำง จงัหวัดล ำปำง 

(โครงกำรปรับปรุงและขยำยทำ่อำกำศยำนล ำปำง ต ำบลพระบำท อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง ของ กรมท่ำอำกำศยำน) 

บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด -22- 31 สิงหำคม 2563 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าตา่งๆ 

ผลกระทบสิง่แวดล้อมที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิง่แวดล้อม 
1.5 ระดับเสียง ระยะก่อสร้าง 

- การก่อสรา้งอา่งเกบ็น้ าดิบแห่งใหม:่ อาจส่งผลใหร้ะดบัเสียงเฉลี่ย 24 
ชั่วโมง บริเวณบา้นพักอาศัยดา้นทิศตะวันออกเฉียงเหนอืซึ่งอยูห่า่งจาก
พื้นที่ก่อสรา้งประมาณ 30 เมตร มีคา่ไม่เปน็ไปตามคา่มาตรฐานของ
ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบับที ่15 (พ.ศ. 2540) ใน
กรณีที่มกีารใช้เครือ่งจักรกอ่สรา้งทกุชนิดบรเิวณใกล้พืน้ที่ดังกลา่วพร้อม
กัน (กรณีเลวรา้ยสดุ) ซึง่เปน็ผลกระทบในระดบัต่ า (-1) 
- การปรับถมอ่างเกบ็น้ าดิบเดิม: อาจส่งผลให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 

ชั่วโมง บริเวณบ้านพักอาศัยดา้นทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งอยู่ห่าง
จากพื้นที่ก่อสร้างประมาณ 30 เมตร และ 50 เมตร มีค่าไม่เปน็ไป
ตามคา่มาตรฐานของประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) ในกรณีที่มกีารใช้เครื่องจักรกอ่สร้างทุกชนิด
บริเวณใกล้พื้นท่ีดงักลา่วพรอ้มกัน (กรณีเลวรา้ยสุด) ซ่ึงเป็นผลกระทบ
ในระดับต่ า (-1) 
- การก่อสรา้งขยายความยาวทางวิ่ง: บริเวณบ้านพกัอาศัยที่อยู่ใกล้กับ

พื้นที่ก่อสรา้งขยายทางวิ่งมากทีสุ่ดอยู่ห่างออกไปประมาณ 100 เมตร 
ซึ่งระดับเสียงเฉลีย่ 24 ชั่วโมงจากกจิกรรมการก่อสร้างขยายความยาว
ทางวิ่งมีค่าเป็นไปตามคา่มาตรฐานของประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) ดังนั้น จึงมผีลกระทบใน
ระดับต่ า (-1) 
- การก่อสรา้งถนนเบี่ยง: อาจส่งผลใหร้ะดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

บริเวณบ้านพกัอาศัยซึ่งอยู่ห่างจากพื้นท่ีก่อสรา้งประมาณ 15 เมตร 
20 เมตร และ 60 เมตร มีค่าไม่เป็นไปตามค่ามาตรฐานของประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) ในกรณีที่
มีการใช้เครื่องจักรก่อสร้างทุกชนิดบริเวณใกลพ้ื้นที่ดังกล่าวพร้อมกัน 
(กรณีเลวร้ายสุด) จึงคาดว่าเป็นผลกระทบในระดับต่ า (-1) 

 

ระยะก่อสร้าง 
- จัดวางผงัเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างที่มีเสียงดังใหห้่างจากแหล่งรับ

ผลกระทบด้านเสยีง เช่น บ้านพกัอาศัย 
- ตรวจสอบ/ซ่อมบ ารุงเครื่องจักรอุปกรณ์และยานพาหนะต่างๆ ให้อยู่

ในสภาพดีเสมอ 
- หลีกเลี่ยงการกอ่สร้างที่ก่อให้เกิดเสยีงดังเกินมาตรฐานในช่วงเวลา

กลางคืน เพื่อไม่ให้ก่อให้เกดิเสียงดงัรบกวนประชาชนที่อยู่อาศัย
บริเวณใกล้เคียงโครงการ 
- ขณะท าการก่อสร้างอาคารที่พกัผู้โดยสารแห่งใหม่ให้ตดิตั้งรั้วสูง 2 

เมตร เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบด้านเสียงและฝุ่นจากการ
ก่อสรา้ง 
- ให้มกีารติดตัง้รั้วสงู 2 เมตร เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบด้าน

เสียงและฝุ่นจากการก่อสร้าง เมื่อมีกจิกรรมการก่อสร้างที่อยู่ใกล้
บ้านพักอาศัย 
- หากได้รับเรื่องร้องเรียนจากผลกระทบด้านเสียง ผูร้ับเหมาก่อสร้าง

ต้องตรวจสอบและรับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้น 

ระยะก่อสร้าง 
(1) ด าเนินการตดิตาม

ตรวจสอบระดับเสียง 
จ านวน 4 สถานี ได้แก่ 
ชุมชนถาวรสขุ ชุมชนบ้าน
สนามบิน ชุมชนการเคหะ
นครล าปาง และหมู่บ้านศรี
แสงทอง  

(2) ดัชนีท่ีใช้ในการตรวจวัด 
ได้แก่ ระดับเสียงเฉลี่ย 1 
ชม. (Leq 1 hours) ระดับเสียง
เฉลี่ย 24 ชม. (Leq 24 hours) 
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
ระดับเสียงเปอร์เซน็ไทล์ที่ 
90 (L90) และระดบัเสียง
กลางวันกลางคืน (Ldn) 

(3) ด าเนินการตรวจวดัระดับ
เสียง 5 วันต่อเนือ่ง 
(ครอบคลุมวันท างานและ
วันหยุด) จ านวน 2 ครั้ง/ปี
ได้แก่ ตัวแทนฤดูฝนและ
ตัวแทนฤดแูล้ง ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง 2 ป ี



กำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น ครั้งที่ 2 (กำรประชุมปัจฉิมนิเทศโครงกำร) 
โครงกำรศึกษำรำยงำนกำรขอเปล่ียนแปลงรำยละเอียดโครงกำรในรำยงำนกำรศกึษำผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำรพัฒนำท่ำอำกำศยำนล ำปำง จงัหวัดล ำปำง 

(โครงกำรปรับปรุงและขยำยทำ่อำกำศยำนล ำปำง ต ำบลพระบำท อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง ของ กรมท่ำอำกำศยำน) 

บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด -23- 31 สิงหำคม 2563 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าตา่งๆ 

ผลกระทบสิง่แวดล้อมที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิง่แวดล้อม 
1.5 ระดับเสียง (ต่อ) - การก่อสรา้งทางเข้า-ออกแหง่ใหม:่ อาจส่งผลให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 

ชั่วโมง บริเวณบ้านพักอาศัยดา้นซึ่งอยู่ห่างจากพื้นท่ีกอ่สร้างประมาณ 
15 เมตร 30 เมตร 55 เมตร 60 เมตร และ 70 เมตร มีค่าไม่เป็นไป
ตามคา่มาตรฐานของประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) ในกรณีที่มกีารใช้เครื่องจักรกอ่สร้างทุกชนิด
บริเวณใกล้พื้นท่ีดงักลา่วพรอ้มกัน (กรณีเลวรา้ยสุด) ซ่ึงเป็นผลกระทบ
ในระดับต่ า (-1) 
- การก่อสรา้งอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่: บริเวณบ้านพักอาศัยที่อยู่

ใกลก้ับพื้นที่กอ่สร้างขยายทางวิ่งมากที่สุดอยู่ห่างออกไปประมาณ 
220 เมตร ซึ่งระดบัเสียงเฉลี่ย 24 ชัว่โมงจากกจิกรรมการก่อสรา้ง
ขยายความยาวทางวิ่งมีคา่เป็นไปตามค่ามาตรฐานของประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) ดังนั้น จึง
มีผลกระทบในระดับต่ า (-1) 

  

 ระยะด าเนินการ 
- จากผลการจัดท าเส้นเท่าระดับเสียงของค่า NEF (รูปที่ 4.2-1 ) และ

ระดับเสียงกลางวนักลางคืน (Ldn) (รูปที่ 4.2-2) พบว่า กิจกรรมการ
บินหลังท่าอากาศยานเปิดด าเนินการเต็มรูปแบบนั้นจะส่งผลกระทบ
ด้านระดบัเสียงต่อชุมชนโดยรอบทา่อากาศยานล าปางในระดบัต่ า (-1) 
เนื่องจากเส้น NEF-30 และบริเวณที่มีระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน
กลางคืนมากกว่า 65 dB(A) นั้น ยังคงอยู่ในพื้นที่ของท่าอากาศยาน 
เช่นเดียวกับก่อนการก่อสร้างขยายความกว้างทางวิ่ง 

 

ระยะด าเนินการ 
- หลีกเลี่ยงการก าหนดเที่ยวบินในช่วงเวลากลางคืน (22.00 น. ถึง 

7.00 น) ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน ซึ่งต้องบนัทึกเวลา จ านวนเท่ียวบิน 
ประเภทเครื่องบิน และเหตุผลการขึน้-ลงทุกครัง้ 
- หากมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือตารางบินที่อยู่นอกเหนือจากเวลา 

7.00 น. ถึง 22.00 น. ต้องขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 
เนื่องจากส่งผลกระทบโดยตรงต่อเสน้เสียง NEF ยกเวน้กรณีเหตุ
ฉุกเฉิน 
- อากาศยานที่ขึ้น-ลงที่ท่าอากาศยานล าปางต้องผา่นหลักเกณฑ์การ

ควบคุมมลพิษทางเสียงตามข้อก าหนดของ ICAO 
- หากได้รับเรื่องร้องเรียนจากผลกระทบด้านเสียง หรือกรณีที่มีผลการ

ตรวจวัดระดบัเสียงเกินค่ามาตรฐานที่ก าหนด กรมท่าอากาศยานหรอื
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งต้องตรวจสอบ และแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้น 

ระยะด าเนินการ 
(1) ด าเนินการตดิตาม

ตรวจสอบระดับเสียง 
จ านวน 4 สถานี ได้แก่ วัด
กอกชุม วัดไชยมงคล 
หมู่บา้นศรีแสงทอง และ
ชุมชนบ้านสนามบนิ 
(บริเวณใกล้กับรัว้ของท่า
อากาศยานล าปาง) 

(2) ดัชนีท่ีใช้ในการตรวจวัด 
ได้แก่ ระดับเสียงเฉลี่ย 1 
ชม. (Leq 1 hours) ระดับเสียง
เฉลี่ย 24 ชม. (Leq 24 hours) 
ระดับเสียงสงูสุด (Lmax) 



กำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น ครั้งที่ 2 (กำรประชุมปัจฉิมนิเทศโครงกำร) 
โครงกำรศึกษำรำยงำนกำรขอเปล่ียนแปลงรำยละเอียดโครงกำรในรำยงำนกำรศกึษำผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำรพัฒนำท่ำอำกำศยำนล ำปำง จงัหวัดล ำปำง 

(โครงกำรปรับปรุงและขยำยทำ่อำกำศยำนล ำปำง ต ำบลพระบำท อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง ของ กรมท่ำอำกำศยำน) 

บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด -24- 31 สิงหำคม 2563 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าตา่งๆ 

ผลกระทบสิง่แวดล้อมที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิง่แวดล้อม 
1.5 ระดับเสียง (ต่อ)   ระดับเสียงเปอร์เซน็ไทล์ที่ 90 

(L90) และระดับเสยีงกลางวัน
กลางคืน (Ldn) และจัดท าเส้น
เท่าระดับเสียง NEF 
(3) ด าเนินการตรวจวดัระดับ

เสียง 5 วันต่อเนือ่ง 
(ครอบคลุมวันท างานและ
วันหยุด) จ านวน 2 ครัง้/ปี 
ได้แก่ ตัวแทนฤดฝูนและ
ตัวแทนฤดแูลง้ ส าหรบัการ
จัดท าเส้นเทา่ระดบัเสียง 
NEF ใหด้ าเนินการทุก 5 ปี) 

1.6 คุณอาพน้ า ระยะก่อสร้าง 
- กิจกรรมการก่อสรา้งขยายความกว้างทางวิ่งของทา่อากาศยานล าปาง 

จ าเป็นต้องมีการปรับพื้นที่ การขุดและถมดิน ซึ่งอาจสง่ผลให้เกิดการ
ชะล้างตะกอนดินลงสู่ทางระบายน้ าและแหล่งน้ าบริเวณโครงการ 
ส่งผลให้ความขุ่นของน้ าในคลองระบายน้ าด้านทางหลวงหมายเลข 1 
เพิ่มขึ้นได้ อยา่งไรก็ตาม คาดว่ากิจกรรมการก่อสรา้งจะส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพน้ าในคลองชลประทานในระดับต่ า (-1) เนื่องจากคลอง
ชลประทานตั้งอยูด่้านทิศตะวันออกพื้นที่ก่อสรา้ง ขณะท่ีการระบาย
น้ าภายในทา่อากาศยานล าปางนั้นน้ าจะไหลจากทิศใต ้(ด้าน
ปลายทางวิ่งหมายเลข 36) ลงสู่ทิศเหนือ (ดา้นปลายทางวิง่หมายเลข 
18) 

ระยะก่อสร้าง 
- ห้ามกองดินหรือวสัดุก่อสร้างใกล้บรเิวณล าน้ าธรรมชาติ เพื่อป้องกัน

การชะล้างเศษดินหรือวสัดุต่างๆ ลงสู่แหล่งน้ า 
- ขณะท าการก่อสร้างก าหนดให้มีมาตรการป้องกันการชะล้างพังทลาย

ของหน้าดินลงสู่พื้นท่ีข้างเคียงและแหล่งน้ าสาธารณะ 
- ในช่วงระหว่างการปรับถมพื้นที่ต้องมีการจัดท าบ่อดกัตะกอนที่เกิด

จากการปรับถมพืน้ที่ เพื่อป้องกันไมใ่ห้ตะกอนดินไหลลงสูแ่หลง่น้ า
ธรรมชาต ิ

ระยะก่อสร้าง 
- เก็บตัวอย่างน้ าผวิดินบริเวณ
คลองส่งน้ าสายใหญ่แมว่ังฝัง่ซ้าย
จ านวน 3 สถานี ก่อนก่อสร้าง 1 
ครั้ง และระหว่างก่อสรา้งทุก 6 
เดือน โดยมีดัชนีตรวจวัด ไดแ้ก่ 
ความเป็นกรด-ด่าง อุณหภูมิ บี
โอดี น้ ามันและไขมัน ตะกอน
หนัก ซัลไฟด์ ของแข็งละลาย
ทั้งหมด ของแขง็แขวนลอย
ทั้งหมด ไนโตรเจนในรูป ที เค 
เอ็น แบคทีเรียกลุม่โคลิฟอร์ม
ทั้งหมด และ แบคทีเรียกลุ่ม 
ฟีคอลโคลิฟอร์ม 
 



กำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น ครั้งที่ 2 (กำรประชุมปัจฉิมนิเทศโครงกำร) 
โครงกำรศึกษำรำยงำนกำรขอเปล่ียนแปลงรำยละเอียดโครงกำรในรำยงำนกำรศกึษำผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำรพัฒนำท่ำอำกำศยำนล ำปำง จงัหวัดล ำปำง 

(โครงกำรปรับปรุงและขยำยทำ่อำกำศยำนล ำปำง ต ำบลพระบำท อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง ของ กรมท่ำอำกำศยำน) 

บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด -25- 31 สิงหำคม 2563 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าตา่งๆ 

ผลกระทบสิง่แวดล้อมที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิง่แวดล้อม 
1.6 คุณอาพน้ า (ต่อ) ระยะด าเนินการ 

- กิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ าในระยะด าเนินการ ได้แก่ 
ปริมาณน้ าเสียที่เกดิขึ้นจากอาคารทีพ่ักผู้โดยสาร ซึ่งคาดวา่มีปริมาณ 
670 ลกูบาศก์เมตรต่อวัน  

ระยะด าเนินการ 
- ติดตั้งระบบบ าบัดน้ าเสียที่มีประสิทธิภาพและขนาดเพียงพอเพ่ือ

รองรับน้ าเสียจากห้องน้ า-ห้องสว้มและน้ าเสียจากร้านอาหารของ
อาคารที่พกัผู้โดยสารใหม ่
- จัดให้มีเจ้าหน้าทีผู่ค้วบคุมระบบบ าบัดน้ าเสียตรวจสอบดูแลอยา่ง

สม่ าเสมอ และก าหนดแผนการบ ารุงรักษาระบบบ าบดัน้ าเสียไว ้
- ตรวจสอบการท างานของระบบบ าบดัน้ าเสียให้มปีระสทิธิภาพ เพื่อให้

การบ าบัดน้ าเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ าทิ้งจากอาคาร 

ระยะด าเนินการ 
(1) ด าเนินการเกบ็ตัวอย่างน้ า

ทิ้งจากอาคารที่พกัผู้โดยสาร
หลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสีย 

(2) ดัชนีท่ีวิเคราะห์จ านวน 11 
ดัชนี ได้แก่ ความเป็นกรด-
ด่าง อณุหภมูิ บีโอดี น้ ามัน
และไขมัน ตะกอนหนัก 
ซัลไฟด์ ของแข็งละลาย
ทั้งหมด ของแขง็แขวนลอย
ทั้งหมด ไนโตรเจนในรูป ที 
เค เอ็น แบคทีเรียกลุ่มโคลิ
ฟอร์มทั้งหมด และ 
แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิ
ฟอร์ม 

(3) ด าเนินการเกบ็ตัวอย่างและ
วิเคราะห์ทุก 3 เดอืน 

2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวอาพ 
2.1 ทรัพยากรป่าไม้ ระยะก่อสร้าง 

- การก่อสรา้งขยายความยาวทางวิ่งของท่าอากาศยานมีการจัดซื้อที่ดิน
เพิ่มเติมเพื่อขยายพื้นที่ของท่าอากาศยาน ซึ่งสภาพโดยทั่วไปของพื้นที่
ส่วนขยายเป็นพื้นที่เกษตรกรรม นาข้าว พื้นทีร่กร้าง แหลง่น้ า 
บ้านเรือนประชาชน และพื้นที่พัฒนาอื่นๆ เช่น ถนน และ คลอง
ระบายน้ า สภาพพชืพรรณโดยทั่วไป จะมีไม้ยืนต้นที่เกษตรกรปลอ่ยไว้
ตามแนวเขตที่ดิน หรือ หลงเหลือในพื้นที่ บริเวณหัวไรป่ลายนา สว่น
ใหญ่เป็นไม้ที่ปลูกไว้เพื่อให้รม่เงา ใชส้อย และเป็นแหลง่อาหาร  
 

ระยะก่อสร้าง 
- ควบคุมกจิกรรมก่อสร้างต่าง ๆ ให้อยู่ในพื้นที่จ ากัด ซึ่งจะเป็นการลด

การรบกวนระบบนิเวศบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ 
- ด าเนินกิจกรรมในระยะก่อสร้างและติดตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้

ผลกระทบเกิดขึ้นในระยะเวลาสั้นที่สดุ 

ระยะก่อสร้าง 
- ไม่มี 



กำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น ครั้งที่ 2 (กำรประชุมปัจฉิมนิเทศโครงกำร) 
โครงกำรศึกษำรำยงำนกำรขอเปล่ียนแปลงรำยละเอียดโครงกำรในรำยงำนกำรศกึษำผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำรพัฒนำท่ำอำกำศยำนล ำปำง จงัหวัดล ำปำง 

(โครงกำรปรับปรุงและขยำยทำ่อำกำศยำนล ำปำง ต ำบลพระบำท อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง ของ กรมท่ำอำกำศยำน) 

บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด -26- 31 สิงหำคม 2563 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าตา่งๆ 

ผลกระทบสิง่แวดล้อมที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิง่แวดล้อม 
2.1 ทรัพยากรป่าไม้ (ต่อ) รวมถึงโดยกระบวนการทดแทนทางธรรมชาติ การปลูกต้นไม้เพื่อ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณริมสองฝั่งถนน รวมถึง แปลงปลูกไม้ยืนต้น
ขนาดเล็ก เป็นต้น พรรณไม้รอบๆ บ้านเรือน ตลอดจนพื้นที่รกร้าง จะ
มีการปรับพื้นที่ให้เสมอกัน มีการบดอัดพื้น เทคอนกรีตและติดตั้ง
อุปกรณ์ เป็นต้น อาจจะต้องถูกตัดหรือย้ายออกจากพื้นที่โครงการ 

  

 ระยะด าเนินการ 
- กิจกรรมในระยะด าเนินการเป็นการคมนาคมทางอากาศ ซึ่งไม่

ก่อให้เกิดผลกระทบ (0) ต่อการสญูเสียพื้นที่ปา่ไม้ ในพื้นที่
ด าเนินการแต่อย่างใด 

ระยะด าเนินการ 
- ไม่มี 

ระยะด าเนินการ 
- ไม่มี 

2.2 ทรัพยากรสัตว์ป่า ระยะก่อสร้าง 
- จากการส ารวจทรพัยากรสัตว์ปา่บริเวณพื้นที่โครงการไม่พบสัตว์ปา่หา

ยากและสัตวป์่าใกล้สูญพันธุใ์นพื้นที่โครงการ นอกจากนี้สัตว์ปา่ที่พบ
ส่วนใหญส่ามารถเคลื่อนย้ายเองได ้ผลกระทบจึงอยูใ่นระดับต่ า (-1) 

ระยะก่อสร้าง 
- ขณะด าเนินการกอ่สร้างหากพบเห็นสัตว์ปา่ต้องยุติการก่อสร้าง

ชั่วขณะ เพื่อท าการไล่ต้อนออกจากพื้นที่ให้ปลอดภัยโดยทันท ี
- ห้ามคนงานลักลอบล่าสัตวป์่าทุกชนดิ 
- ดินที่ใช้ในการปรบัถมพื้นที่โครงการควรใช้ดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า 

เช่น ดินลูกรงั เพื่อลดการเจริญงอกงามของพืชอันเป็นอาหารของแมลง 

ระยะก่อสร้าง 
- ไม่มี 

 ระยะด าเนินการ 
กิจกรรมในระยะด าเนินการเป็นช่วงที่มีกิจกรรมการขึ้น-ลงของเครื่องบิน
บริเวณท่าอากาศยาน จากการประเมินอันตรายของนกต่ออากาศยาน 
ไม่พบชนิดทีม่ีแนวโน้มก่อให้เกิดอันตรายสูง แตม่ีชนิดนกที่ก่ออันตรายใน
ระดับปานกลาง 7 ชนิด ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีมาตรการในการป้องกัน
อันตรายที่จะเกิดขึ้น ทั้งต่อการบินและต่อตัวนกเอง รวมถึงสัตว์ป่ากลุ่ม
อื่นๆ จ าเป็นต้องมีมาตรการป้องกันในแง่การจัดการสภาพแวดล้อม ที่
อาจชักน าให้สัตว์ป่าประเภทนกและสัตว์อื่นๆ เข้ามาอยู่อาศัยหรือจะหา
อาหารในท่าอากาศยานอันจะน าไปสู่การเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ 

ระยะด าเนินการ 
- ปรับปรุงระบบระบายน้ าตลอดแนวสองข้างทางวิ่งให้สามารถระบาย

น้ าได้เร็วขึ้น ไม่มีน้ าท่วมขังคูระบายน้ า 
- มีการตัดหญ้าสม่ าเสมอ เก็บเศษหญ้าเมื่อตัดแล้วในทันที เพื่อป้องกัน

นกน าเศษหญ้าไปท ารัง รวมถึงเศษหญ้าดังกล่าวจะเป็นแหล่งอาหาร
และที่อยู่อาศัยอย่างดีส าหรับ ไส้เดือน จิ้งหรีด และแมลงอื่นๆ 
รวมทั้งสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก สัตว์เหล่านี้เป็นอาหารของนกหลาย
ชนิด 

- ควบคุม และก าจัดพืชลอยน้ ารวมทั้งพืชใต้ผิวน้ า เช่น หญ้า กก บัว 
สาหร่าย โดยการตัด หรือการขุดลอก เป็นต้น 

 

ระยะด าเนินการ 
(1) ด าเนินการรวบรวมสถิติ

อากาศยานชนนกในพื้นที่
ท่าอากาศยานล าปาง 

(2) ท าการบันทึกข้อมลูที่เกิด
อุบัติเหตุอากาศยานชนนก 
ประกอบดว้ย วันและเวลา
การชนนก ความสงูขณะชน 
ชนิดของนกสภาพอากาศ 
บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ และ
ความเสียหายของอุบัติเหตุ
ที่เกิดขึ้น 



กำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น ครั้งที่ 2 (กำรประชุมปัจฉิมนิเทศโครงกำร) 
โครงกำรศึกษำรำยงำนกำรขอเปล่ียนแปลงรำยละเอียดโครงกำรในรำยงำนกำรศกึษำผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำรพัฒนำท่ำอำกำศยำนล ำปำง จงัหวัดล ำปำง 

(โครงกำรปรับปรุงและขยำยทำ่อำกำศยำนล ำปำง ต ำบลพระบำท อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง ของ กรมท่ำอำกำศยำน) 

บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด -27- 31 สิงหำคม 2563 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าตา่งๆ 

ผลกระทบสิง่แวดล้อมที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิง่แวดล้อม 
2.2 ทรัพยากรสัตว์ป่า (ต่อ)  - ต้นไม้ภายในท่าอากาศยาน จะต้องตัดเรือนยอดให้โปร่ง ความสูงไม่

เกิน 6 เมตร และแผ่กิ่งก้านสาขาไม่เกิน 5 เมตร เพื่อลดการใช้เป็น
แหล่งอาศัยเกาะนอน หรือสร้างรังของนก 

- ควบคุมพันธุ์ไม้ผลที่มีอยู่บริเวณท่าอากาศยาน ที่มีศักยภาพเป็น
อาหารสัตว์ ให้มีปริมาณน้อยที่สุด และควบคุมความสูงของไม้ผล 

- ภายในพื้นที่อากาศยาน จะต้องไม่มีกองขยะกลางแจ้ง เพื่อมิให้เป็น
อาหารของนกและสัตว์ 

- ให้เจ้าหน้าที่ตรวจหารังอาศัยหรือวางไข่ รวมทั้งแหล่งเกาะนอนและ
แหล่งอาหารของนกบริเวณอาคารต่างๆ บริเวณพื้นที่นอกอาคารของ
ท่าอากาศยาน รวมถึงบริเวณสนามหญ้าพื้นที่เขตการบิน ทางวิ่งทาง
ขับ อย่างสม่ าเสมอ ถ้าหากพบให้ท าลายหรือขับไล่ หรือหาทางแก้ไข 
เพื่อไม่ให้นกเข้ามาอาศัยหรือหาอาหารภายในพื้นที่โครงการ 

- ก่อนเครื่องบินขึ้น – ลง จะต้องจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพของทาง
วิ่ง และพื้นที่ข้างเคียงเพื่อไล่นกออกไปจากทางวิ่ง 

- ตรวจสอบบริเวณรั้วหรือก าแพงโดยรอบท่าอากาศยาน เพื่อป้องกัน
สัตว์เข้า-ออกภายในท่าอากาศยาน 

- ดูแลบริเวณบ่อพักน้ าภายในท่าอากาศยาน เพื่อไม่ ให้เป็นแหล่ง
อาหารของนกและสัตว์อื่นๆ 

- ทุกเช้า จะท าการตรวจสอบทางวิ่งนอกเหนือจากการท าความสะอาด
ทางวิ่งประจ าตามปกติ โดยให้เจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์เก็บกวาดท า
การเก็บซากสัตว์ต่างๆ ที่มาตายบนทางวิ่งออกให้หมดไม่ให้เป็น
อาหารดึงดูดพวกเดียวกันเข้ามากินในบริเวณทางวิ่ง 

- เก็บข้อมูลและจัดท ารายงานการตรวจทางวิ่งและทางขับตามแบบ ที่
ก าหนดทุกวัน พร้อมถ่ายภาพซากนกต่างๆ รวมทั้งซากสัตว์ที่ตายอยู่
บนทางวิ่งน าเสนอไว้ในรายงาน เพื่อการตรวจสอบในภายหลังจาก
ผู้เชี่ยวชาญหรือเก็บซากนกแช่เย็นไว้เพื่อการวิเคราะห์ 

 

 
(3) บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่ เกิด

เหตุการณ์ ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 



กำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น ครั้งที่ 2 (กำรประชุมปัจฉิมนิเทศโครงกำร) 
โครงกำรศึกษำรำยงำนกำรขอเปล่ียนแปลงรำยละเอียดโครงกำรในรำยงำนกำรศกึษำผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำรพัฒนำท่ำอำกำศยำนล ำปำง จงัหวัดล ำปำง 

(โครงกำรปรับปรุงและขยำยทำ่อำกำศยำนล ำปำง ต ำบลพระบำท อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง ของ กรมท่ำอำกำศยำน) 

บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด -28- 31 สิงหำคม 2563 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าตา่งๆ 

ผลกระทบสิง่แวดล้อมที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิง่แวดล้อม 
2.2 ทรัพยากรสัตว์ป่า (ต่อ)  - การปลูกต้นไม้ภายในสนามบินจะเลือกชนิดที่ไม่มีเมล็ดหรือพืชที่ไม่

เป็นแหล่งอาหารของนก 
- ดูแลพื้นที่สนามบินไม่ให้มีแหล่งอาหารของนก เช่น รักษาความ

สะอาดไม่ให้มีเศษขยะมูลฝอย หรือเศษอาหารตกหล่นอยู่ภายใน 
- ท าการขับไล่ไม่ให้นกน้ าหรือนกอื่นๆ เข้ามาหากิน บินผ่านหรือเกาะ

พักในบริ เวณทางวิ่ งขึ้น -ลง ในช่วงเวลาท าการของสนามบิน
โดยเฉพาะช่วงก่อนที่จะมีการบินขึ้นหรือลงของทุกเที่ยวบิน โดยเน้น
เฉพาะนกที่มีแนวโน้มจะเป็นอุปสรรคต่อการบิน 

- ส ารวจพรรณไม้รอบๆ สนามบิน หากเป็นพรรณไม้ที่เป็นอาหารหรือ
เป็นทีเ่กาะพักหรือนอนของนกที่มีแนวโน้มจะเป็นอุปสรรคต่อการบิน 
จึงต้องหามาตรการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงพรรณไม้ดังกล่าวไม่ให้มี
ประโยชน์ต่อนกเหล่านั้น 

 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน ระยะก่อสร้าง 

- การปรับปรุงขยายท่าอากาศยานล าปาง ประกอบด้วย การก่อสร้าง
อ่างเกบ็น้ าดิบของการประปาแห่งใหม่ การปรับถมอา่งเก็บน้ าดิบเดิม 
การขยายความยาวทางวิ่ง การก่อสรา้งถนนเบี่ยง การก่อสรา้ง
ทางเข้า-ออกแห่งใหม่ และการก่อสร้างอาคารที่พกัผู้โดยสารหลังใหม่ 
โดยจากการส ารวจการใช้ประโยชน์ท่ีดินบริเวณพื้นท่ีก่อสรา้งโครงการ 
พบว่า ส่วนใหญ่เปน็พื้นที่เกษตรกรรมและชุมชน โดยการก่อสร้าง
โครงการจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากพื้นท่ี
เกษตรกรรมและชุมชนไปเป็นพื้นที่ท่าอากาศยาน และเปลี่ยนจาก
พื้นที่เกษตรกรรมเป็นพื้นที่แหล่งน้ า ซึ่งพืน้ที่ดังกล่าวมิได้ขัดแย้งกับ 
กฎกระทรวงใหใ้ชบ้ังคับผังเมืองรวมเมืองล าปาง พ.ศ. 2558 จึงคาดวา่
ไม่มีผลกระทบแต่อย่างใด (0) 

 
 

ระยะก่อสร้าง 
- ไม่ม ี

ระยะก่อสร้าง 
- ไม่มี 



กำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น ครั้งที่ 2 (กำรประชุมปัจฉิมนิเทศโครงกำร) 
โครงกำรศึกษำรำยงำนกำรขอเปล่ียนแปลงรำยละเอียดโครงกำรในรำยงำนกำรศกึษำผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำรพัฒนำท่ำอำกำศยำนล ำปำง จงัหวัดล ำปำง 

(โครงกำรปรับปรุงและขยำยทำ่อำกำศยำนล ำปำง ต ำบลพระบำท อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง ของ กรมท่ำอำกำศยำน) 

บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด -29- 31 สิงหำคม 2563 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าตา่งๆ 

ผลกระทบสิง่แวดล้อมที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิง่แวดล้อม 
3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ต่อ) ระยะด าเนินการ 

- โครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานล าปาง ด าเนินการเพื่อรองรับ
การคมนาคมทางอากาศ ซึ่งจะสง่ผลต่อการพัฒนาพืน้ที่จังหวัดล าปาง
ในภาพรวม โดยอาจสง่ผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
เป็นพื้นที่พาณิชยกรรมเพิม่ขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบทางบวกในระดับ
ปานกลางต่อเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม จะต้องมีการ
ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบเพื่อให้สอดคล้องกับเขตความ
ปลอดภัยในการเดนิอากาศ 

ระยะด าเนินการ 
- กรมท่าอากาศยานต้องประสานงานกับจังหวัดล าปาง ส านักงานโยธาธิ

การและผังเมืองจงัหวดัล าปาง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ ในการแจ้งเขตความปลอดภัยในการเดินอากาศและการควบคุม
ความสูงของสิ่งปลูกสรา้งที่จะมกีารขออนุญาตใหม่ตอ่ไป 

ระยะด าเนินการ 
- ไม่มี 

3.2 การคมนาคม ระยะก่อสร้าง 
- การก่อสร้างที่คาดว่าจะก่อให้เกิดการขนส่งจ านวนมาก ได้แก่ การ

ปรับถมและก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารแห่งใหม่ การขุดอ่างเก็บน้ า
ดิบการประปาแห่งใหม่และปรับถมอ่างเก็บน้ าดิบเดิม การปรับถมและ
ก่อสร้างทางวิ่งส่วนขยาย ซึ่งมีการขนส่งด้วยรถบรรทุกจ านวนมากท า
ให้เกิดผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนที่ใช้เส้นทางถนน
โครงข่ายโดยรอบโครงการ นอกจากนี้การขยายพื้นที่โครงการท าให้มี
ความจ าเป็นต้องเบี่ยงแนวเส้นทางใหม่เพื่อความปลอดภัยของทั้ง
อากาศยานและการสัญจรของประชาชน ได้แก่   
 ถนนทางหลวงชนบท ลป. 3034 เป็นถนนเลียบคลอง

ชลประทานช่วงปลายทางวิ่งส่วนขยาย จ าเป็นต้องเบี่ยง
เส้นทางเพื่อเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 11 ที่จุดใหม่ 

 ถนนศรีดอนไชย-กอกชุม แนวถนนเดิมอยู่ในพื้นที่ทางวิ่งส่วน
ขยาย จึงจ าเป็นต้องเบี่ยงเส้นทาง ซึ่งจะกระทบต่อผู้สัญจร
ระหว่างชุมชน ได้แก่ ชุมชนกอกชุม ชุมชนบ้านห้วยหาญ 
ชุมชนโทกหัวช้าง และชุมชนใกล้เคียง อื่นๆ 

อย่างไรก็ตามโครงการได้ก าหนดให้มีการด าเนินการประสาน
หน่วยงานผู้รับดูแลรับผิดชอบแต่ละเส้นทางเพื่อการออกแบบถนนใหม่
ให้สอดคล้องกับการใช้งานของประชาชนและมีความปลอดภัยตาม 

ระยะก่อสร้าง 
- ก่อนการก่อสร้างให้ด าเนินการประสานหน่วยงานที่ก ากับดูแลทาง

หลวงชนบท ลป. 3034 ทางหลวงหมายเลข 11 และถนนศรีดอนไชย-
กอกชุม เพื่อออกแบบจุดเชื่อมต่อถนนทางเข้า-ออกท่าอากาศยานแห่ง
ใหม่ และออกแบบถนนแนวใหม่ทดแทนแนวถนนเดิมที่อยู่ในแนว
ขยายโครงการเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับการใช้งานของประชาชน
และเป็นไปตามมาตรฐานงานทางหรือแผนงานของแต่ละหน่วยงานที่
รับผิดชอบถนนเส้นนั้นๆ    
- ติดตั้งปา้ยประชาสัมพันธก์ารปรับแนวถนนใหม่แก่ชุมชนบริเวณ

ใกล้เคียงทีใ่ช้เส้นทางดังกลา่วเป็นประจ า เพื่อให้ทราบการเปลี่ยนแนว
ถนนและระยะเวลาก่อสร้าง พร้อมขอ้แนะน าการใช้เสน้ทางใน
ระหว่างการก่อสร้าง  
- ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องวางแผนการใช้เส้นทางในการขนส่งวสัดุอุปกรณ์

ของโครงการในแต่ละระยะการก่อสร้างส่วนต่างๆ ให้เหมาะสมชัดเจน 
โดยเลือกเส้นทางท่ีผ่านชุมชนน้อยท่ีสุด 
- จัดให้ป้ายเตือนใหร้ะมัดระวังรถบรรทุกเข้า-ออกให้เห็นเด่นชัดใน

ระยะไกลบริเวณจดุเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ก่อสรา้งโครงการและถนน
สาธารณะภายนอกทุกจุด   

 

ระยะก่อสร้าง 
- ไม่มี 



กำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น ครั้งที่ 2 (กำรประชุมปัจฉิมนิเทศโครงกำร) 
โครงกำรศึกษำรำยงำนกำรขอเปล่ียนแปลงรำยละเอียดโครงกำรในรำยงำนกำรศกึษำผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำรพัฒนำท่ำอำกำศยำนล ำปำง จงัหวัดล ำปำง 

(โครงกำรปรับปรุงและขยำยทำ่อำกำศยำนล ำปำง ต ำบลพระบำท อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง ของ กรมท่ำอำกำศยำน) 

บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด -30- 31 สิงหำคม 2563 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าตา่งๆ 

ผลกระทบสิง่แวดล้อมที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิง่แวดล้อม 
3.2 การคมนาคม (ต่อ) มาตรฐานงานทาง ทั้งนี้ประชาชนยังคงสามารถใช้เส้นทางเดิมได้จนกว่า

ถนนแนวเส้นทางใหม่จะก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมใช้งาน ดังนั้นผลกระทบ
โดยรวมในระยะก่อสร้างคาดว่าจะอยู่ในระดับต่ าต่อการจราจรโดยรอบ
โครงการ 

- ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจดัให้มีที่จอดรถบรรทุกของโครงการในพื้นที่
ด าเนินการกอ่สร้าง หา้มจอดกีดขวางบนถนนโครงข่ายที่ใช้ในการ
ขนส่ง 
- ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องควบคุมพนักงานขับรถใหป้ฏิบัตติามกฎจราจร

อย่างเคร่งครดั 
- ให้มกีารติดปา้ยขอ้ความของรถบรรทุกว่า เป็นรถบรรทุกของ

โครงการฯ พร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ ในบริเวณที่สังเกตได้ชัดเจน  
- ปิดคลุมส่วนบรรทกุใหม้ิดชิด เพือ่ป้องกันวัสดุก่อสร้างรว่งหล่นตาม

ถนน 
- ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องหลีกเลี่ยงการขนส่งวสัดุกอ่สร้างของโครงการใน

ช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า (7.00-9.00 น.) และช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น 
(16.00-18.00 น.) 
- ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องควบคุมความเร็วของรถบรรทกุวัสดุอุปกรณ์

ก่อสรา้งของโครงการให้เปน็ไปตามกฎหมายก าหนดส าหรบัถนนทาง
หลวง และความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เมื่อวิ่งผา่นชุมชน 
- ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องควบคุมพิกัดบรรทุกของรถบรรทกุโครงการให้

เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดอยา่งเข้มงวด 
- ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องท าการตรวจสอบและซ่อมแซมผิวการจราจร

ของถนนโครงข่ายอยู่เสมอหากพบว่ามีการช ารุดเนื่องจากการขนส่ง
ของโครงการ ผูร้ับเหมาก่อสร้างต้องท าการซ่อมแซมผวิทางให้มีสภาพ
ดีเหมือนเดิม 

 

 ระยะด าเนินการ 
ในปัจจุบันการเข้า-ออกท่าอากาศยานล าปางทางถนนสนามบิน 1 ต้อง

ผ่านพื้นที่ชุมชนหนาแน่น โดยเมื่อปรับปรุงขยายท่าอากาศยานเต็ม
รูปแบบแล้ว จะมีผู้โดยสารเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้นซึ่งจะท าให้มีปริมาณ
รถยนต์วิ่งเข้า-ออกท่าอากาศยานเพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้น การพัฒนาเส้นทาง
เข้า-ออกอาคารผู้โดยสารแห่งใหม่ เป็นการช่วยลดปัญหา 

ระยะด าเนินการ 
- จัดให้มีเครื่องหมายจราจรที่จ าเป็น เช่น ป้ายบังคับจราจร ปา้ยบอก

ทิศทาง/สถานที่ สัญญาณไฟจราจรทีช่ัดเจนและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
ให้เพียงพอในบริเวณโครงการตามมาตรฐานจราจร 
- จัดให้มีปา้ยจราจรแนะน าเส้นทางเขา้-ออก บนโครงขา่ยถนนที่

เชื่อมโยงสู่ท่าอากาศยานล าปาง เช่น ทางหลวงชนบท ลป. 3034  

ระยะด าเนินการ 
- ไม่มี 



กำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น ครั้งที่ 2 (กำรประชุมปัจฉิมนิเทศโครงกำร) 
โครงกำรศึกษำรำยงำนกำรขอเปล่ียนแปลงรำยละเอียดโครงกำรในรำยงำนกำรศกึษำผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำรพัฒนำท่ำอำกำศยำนล ำปำง จงัหวัดล ำปำง 

(โครงกำรปรับปรุงและขยำยทำ่อำกำศยำนล ำปำง ต ำบลพระบำท อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง ของ กรมท่ำอำกำศยำน) 

บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด -31- 31 สิงหำคม 2563 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าตา่งๆ 

ผลกระทบสิง่แวดล้อมที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิง่แวดล้อม 
3.2 การคมนาคม (ต่อ) การจราจรบริเวณถนนสนามบิน 1 ซึ่งเป็นทางเข้า-ออก เดิมได้เป็นอย่าง

ดี โดยถนนโครงข่ายที่ใช้เดินทางยังคงสามารถรองรับการเดินทางได้อีก
มากเนื่องจากค่าอัตราส่วนปริมาณจราจรต่อความจุ (V/C) ยังต่ ากว่า 1 
ดังนั้นการเดินทางของผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นเมื่อมีการขยายโครงการจึงไม่
ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการรองรับของถนนโครงข่าย 

ถนนพหลโยธิน ทางหลวงหมายเลข 11 ให้เพียงพอเพือ่อ านวยความ
สะดวกแก่ผูใ้ช้เส้นทาง   

- ให้ประสานกรมทางหลวงชนบทและต ารวจจราจรท้องที่เพื่อพิจารณา
การตดิตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณสามแยกจุดเชื่อมต่อระหว่าง
ทางเข้า-ออกท่าอากาศยานเส้นใหม่และทางหลวงชนบท ลป. 3034 
เพ่ืออ านวยการจราจรและลดการเกิดอุบัติเหต ุ

 

3.3 การระบายน้ า ระยะก่อสร้าง 
กิจกรรมส าคัญที่อาจสง่ผลกระทบตอ่การระบายน้ าในพื้นที่ศึกษาดังนี้ 
- การปรับถมพื้นที่สนามบินส่วนขยาย ทั้งในส่วนทางวิ่งและอาคาร

ผู้โดยสารแห่งใหม่ โดยมีคลองชลประทานที่อาจได้รับผลกระทบทั้ง
ส่วนที่อยู่ในและนอกเขตสนามบิน ดังนั้นโครงการจึงได้ออกแบบ
ปรับปรุงแนวคลองชลประทานช่วงที่ผ่านเข้ามาในเขตโครงการส่วน
ขยาย โดยมีเงื่อนไขส าคัญ คือ ต้องมีขนาดรองรับอัตราการระบายน้ า
ผ่านไม่น้อยกว่าเดิม ได้แก่  
 คลองส่งน้ าสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย และรางระบายน้ าคู่ขนานกับ
ทางหลวงชนบท ลป 3034 มีช่วงที่อยู่ในเขตสนามบนิส่วนขยายเป็น
ระยะทางประมาณ 560 เมตร ปรบัปรุงให้เป็นแบบ Box culvert 
 คลองชลประทานสายย่อย 2 สาย ได้แก่ คลองซอย 9 ซึ่งปัจจุบัน
มีลักษณะเป็นคลองลอดใต้ปลายทางวิ่งหมายเลข 36 ดา้นทิศใต้ 
(Runway 36) ท าหน้าที่เช่ือมจากคลองสง่น้ าสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย 
เพื่อระบายน้ าลอดผ่าน Runway 36 ไปสู่พื้นที่ด้านทศิตะวันตกและมี
คลองซอยย่อยขนาดเลก็ผ่านเข้าชุมชนห้วยหาญและเช่ือมเข้าสูร่างดิน 
(Earth Ditch) ขนาน Run way ทางด้านทิศตะวันออก โครงการจะ
ได้ปรับปรุงให้มขีนาดที่ไม่น้อยไปกว่าเดิมเพื่อการเชื่อมต่อกับราง
ระบายน้ ารปูตัวยู (U-Ditch) ที่ออกแบบใหม่ (ทดแทนรางดินเดิม) ได้
อย่างต่อเนื่อง   

 

ระยะก่อสร้าง 
- ป้องกันและดูแลทางระบายน้ าของสนามบินเดิมที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่

ก่อสร้างมใิห้เกิดการทับถมของเศษดิน หินที่อาจอุดตนักีดขวางทางน้ า
ตลอดช่วงก่อสร้าง 
- มั่นตรวจตราทางระบายน้ า ท่อระบายน้ า หรือล าห้วยสาธารณะที่อยู่

ใกล้เคียงพื้นทีก่่อสร้างเป็นประจ า หากพบวา่มีปญัหาการอุดตันอัน
เกิดจากโครงการให้รีบด าเนินการแกไ้ขโดยทันท ี
- หากพื้นที่ท่ีก าลังด าเนินการก่อสร้างอยู่ใกล้เคียงทางระบายน้ า

สาธารณะ เช่น คลองชลประทาน หรือในระหวา่งการปรับปรุงคลอง
ชลประทานที่อยู่ในเขตขยายโครงการ ให้ผูร้ับเหมาตอ้งด าเนินการ
ด้วยความระมัดระวังเพื่อมใิหม้ีเศษดนิ หินตกลงไปอุดตันหรือกีด
ขวางทางน้ าทั้งนี้อาจพจิารณาจัดใหม้ีแนวคูหรือคันดินชั่วคราวเพื่อ
ป้องกันการชะลา้งตะกอนดินในบริเวณดังกล่าวโดยเฉพาะในช่วงฤดู
ฝน 
- หลีกเลี่ยงการกองดินหรือหินส าหรบังานก่อสร้างไว้ใกลเ้คียงทาง

ระบายน้ าหรือคลองสาธารณะ 

ระยะก่อสร้าง 
- ไม่มี 



กำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น ครั้งที่ 2 (กำรประชุมปัจฉิมนิเทศโครงกำร) 
โครงกำรศึกษำรำยงำนกำรขอเปล่ียนแปลงรำยละเอียดโครงกำรในรำยงำนกำรศกึษำผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำรพัฒนำท่ำอำกำศยำนล ำปำง จงัหวัดล ำปำง 

(โครงกำรปรับปรุงและขยำยทำ่อำกำศยำนล ำปำง ต ำบลพระบำท อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง ของ กรมท่ำอำกำศยำน) 

บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด -32- 31 สิงหำคม 2563 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าตา่งๆ 

ผลกระทบสิง่แวดล้อมที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิง่แวดล้อม 
3.3 การระบายน้ า (ต่อ) นอกจากนี้ จากการส ารวจโดยรอบพืน้ที่ปรับถมของโครงการสว่น 

ขยาย พบวา่ ไมไ่ดก้ีดขวางทางระบายน้ าหลกัหรอืล าหว้ยตามธรรมชาติ 
โดยมีห้วยไมม่ีชื่อไหลผา่นชุมชนบ้านบุญเกดิเป็นห้วยธรรมชาติทีใ่กล้ที่สดุ
ซึ่งไหลมาจากเขาพระบาท มาสิ้นสดุที่จุด Drain Inlet เพื่อไหลลงสู่
คลองส่งน้ าสายใหญ่แม่วังฝัง่ซ้าย อยา่งไรก็ตาม ดว้ยลกัษณะภูมิประเทศ
ของพื้นที่บริเวณนีซ้ึ่งอยู่หลังแนวคลองส่งน้ าฯ ต่อเนื่องไปยังพื้นที่ชุมชน
เมืองในเขตเทศบาลฯ เป็นที่ราบซึ่งจะมีการไหลแผ่กว้างไปตามความลาด
เอียงที่มีเพียงเล็กน้อยซึ่งในท้ายที่สดุจะมีการกระจายไหลลงสู่ร่องน้ าริม
ทาง หรือคลองชลประทานสายย่อย หรือริมขอบคันที่ดนิเกษตรกรรม 
หรือระบบระบายน้ าของเมืองที่อยู่ใกล้เคียงดังเช่นปจัจุบัน     
- การขุดอ่างเก็บน้ าดิบเพื่อทดแทนอ่างฯ เดิมของการประปาส่วน
อูมิอาค อยู่บริเวณทุ่งนาฝัง่ตะวันออกของแนวคลองส่งน้ าสายใหญ่แม่วัง
ฝั่งซ้ายตรงข้ามกับอ่างเกบ็น้ าเดิม (อา่งเดิมจะถูกถมใหเ้ป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการ) แนวคันดินที่เกิดขึ้นรอบอา่งใหม่ รวมทัง้กองดินเพื่อรอขนถ่าย
ไปถมที่อ่างเดิมอาจกีดขวางการไหลของน้ าหรือลงไปอุดตันทางระบาย
น้ าสาธารณะท่ีอยู่ใกล้เคียง แต่ทั้งนีพ้ื้นที่ด าเนินการดงักลา่วไม่ได้กีด
ขวางทางระบายน้ าหลกัหรือล าหว้ยตามธรรมชาติและการระบายน้ า
บริเวณทุ่งนามีลักษณะแผ่กว้างไปตามความลาดเอียงที่มีเพียงเล็กน้อย
จากนั้นการระบายน้ าจะกระจายไหลลงสู่ร่องน้ าหรือล าเหมอืงริมขอบคนั
ที่ดินบริเวณใกล้เคยีงและไหลลงสู่คลองส่งน้ าสายใหญแ่ม่วังฝั่งซ้าย เป็น
ล าดบัต่อไป 

ในระหว่างการก่อสร้าง โครงการไดก้ าหนดให้มีมาตรการปอ้งกัน
และดูแลทางระบายน้ าสาธารณะท่ีอยู่ใกล้เคียงหรืออยู่ในพื้นที่โครงการมิ
ให้เกดิการทับถมของเศษดิน หินที่อาจอุดตันกีดขวางทางน้ าตลอดช่วง
ก่อสรา้งและก ากับดูแลผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติอยา่งเคร่งครัดดังนั้นคาด
ว่าในระยะก่อสรา้งจะส่งกระทบในระดับต่ า (-1) ต่อการระบายน้ าเดิม
ในบริเวณใกล้เคียง 

  



กำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น ครั้งที่ 2 (กำรประชุมปัจฉิมนิเทศโครงกำร) 
โครงกำรศึกษำรำยงำนกำรขอเปล่ียนแปลงรำยละเอียดโครงกำรในรำยงำนกำรศกึษำผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำรพัฒนำท่ำอำกำศยำนล ำปำง จงัหวัดล ำปำง 

(โครงกำรปรับปรุงและขยำยทำ่อำกำศยำนล ำปำง ต ำบลพระบำท อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง ของ กรมท่ำอำกำศยำน) 

บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด -33- 31 สิงหำคม 2563 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าตา่งๆ 

ผลกระทบสิง่แวดล้อมที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิง่แวดล้อม 
3.3 การระบายน้ า (ต่อ) ระยะด าเนินการ 

เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ การใช้ท่ีดินภายในโครงการมีความ
แตกตา่งจากเดิม ส่งผลต่ออัตราการไหลนองของน้ าที่เปลี่ยนไป ดังนั้นจึง
พิจารณาผลกระทบ ได้ดังน้ี   

- ผลกระทบต่อการระบายน้ าอายในโครงการ ได้ออกแบบระบบ
ระบายน้ าหลักสองข้างของทางวิ่งเปน็รางเปดิแบบ U-Ditch ทีส่ามารถ
รองรับน้ าไดสู้งสดุได้ประมาณ 36,000 ลูกบาศก์เมตร ส่วนปลายแนว  
U-Ditch ทางทิศเหนือสนามบินแตล่ะด้านออกแบบให้เชื่อมกับท่อลอด 
RC Pipe Culvert ที่จะปรับปรงุใหมใ่ห้มขีนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 1.0 
เมตร จ านวน 2 ท่อ เพื่อระบายน้ าออกสู่นอกเขตรั้วสนามบิน จากนั้นจะ
ระบายไปตามรางระบายรูปสี่เหลี่ยมคางหมูดาดด้วยคอนกรีต และไหล
ต่อไปยังท่อระบายน้ าริมถนนพหลโยธินต่อไป ทั้งนี้เพือ่ให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันน้ าท่วมสนามบินล าปาง ที่ก าหนดใหม้ีการป้องกัน
น้ าท่วมทางวิง่ (พืน้ที่เขตการบิน) และอาคารผู้โดยสารเป็นเป้าหมาย
ส าคัญตามล าดับ โดยจะต้องระบายน้ าออกจากพื้นท่ีให้เร็วที่สดุ หากไม่
สามารถรองรับได้เพียงพออาจเกิดน้ าท่วมขังภายในสนามบินทั้งพื้นที่เขต
การบิน (Airside) และพื้นที่นอกเขตการบิน (Landside) อันจะส่งผลต่อ
การให้บริการและความปลอดภัยของอากาศยานจนต้องหยุดการบิน
ชั่วคราวได ้
  - ผลกระทบต่อการระบายน้ าอายนอกโครงการ เมื่อโครงการก่อสร้าง
แล้วเสร็จจะมีพื้นที่น้ าซึมผา่นยากมากขึ้น อตัราการไหลนองของน้ าฝนจึง
เพิ่มขึ้นซึ่งอาจจะท าให้เกิดน้ าท่วมขังได้ในบางบริเวณ อย่างไรก็ตาม
โครงการได้จัดให้มีรางเปิดแบบ U-Ditch ความจุประมาณ 36,000 
ลูกบาศก์เมตร สองข้างแนวทางวิ่ง และมีบ่อหน่วงน้ าที่มีความจุประมาณ 
100,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อรองรับการระบายน้ าฝนได้เป็นอย่างด ี
    นอกจากนี้ พื้นที่ด าเนินการเพื่อการขยายทางวิ่ง ทางหยุด ทางขับ 
(Taxi way) อาคารผู้โดยสารแหง่ใหม่ไม่ได้ไปกีดขวางหรือรบกวนระบบ 

ระยะด าเนินการ 
- ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันน้ าท่วมของท่าอากาศยานล าปางที่

ก าหนดไว้อยา่งเคร่งครัด 
- ให้ขุดลอกตะกอนดินและก าจัดวัชพชืท่ีขึ้นปกคลุมในรางระบายน้ า 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการระบายน้ าให้ดย่ิีงข้ึน และก าจัดแหล่ง
ดึงดูดนกเข้ามาภายในท่าอากาศยาน ปีละ 2 ครั้งก่อนฤดูฝนและ
ปลายฤดหูนาว (มถิุนายนและมกราคม)  
- ท่าอากาศยานล าปางตรวจสอบการสะสมของตะกอนดินและวัชพืชใน

รางระบายน้ า หากพบวา่มีการสะสมของตะกอนและวัชพืชในบริเวณ
ดังกลา่ว ต้องด าเนินการขดุลอกและก าจัดวัชพืชในบริเวณดังกล่าวมิ
ให้กดีขวางการระบายน้ า 
- หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับการระบายน้ าของทา่

อากาศยาน ให้กรมท่าอากาศยานท าการตรวจสอบหาสาเหตุและ
แก้ไขปัญหาดังกลา่ว 

ระยะด าเนินการ 
- ไม่ม ี



กำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น ครั้งที่ 2 (กำรประชุมปัจฉิมนิเทศโครงกำร) 
โครงกำรศึกษำรำยงำนกำรขอเปล่ียนแปลงรำยละเอียดโครงกำรในรำยงำนกำรศกึษำผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำรพัฒนำท่ำอำกำศยำนล ำปำง จงัหวัดล ำปำง 

(โครงกำรปรับปรุงและขยำยทำ่อำกำศยำนล ำปำง ต ำบลพระบำท อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง ของ กรมท่ำอำกำศยำน) 

บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด -34- 31 สิงหำคม 2563 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าตา่งๆ 

ผลกระทบสิง่แวดล้อมที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิง่แวดล้อม 
3.3 การระบายน้ า (ต่อ) ระบายน้ าหรือล าห้วยทางธรรมชาติภายนอกพื้นทีท่่าอากาศยาน โดย

คลองต่างๆ ยังคงท าหน้าที่ได้เช่นเดมิ อาทิ คลองซอย 9 ท าหน้าที่เช่ือม
การระบายน้ าจากคลองส่งน้ าสายใหญ่แมว่ังฝัง่ซ้ายลอดผ่าน Runway 
36 ไปสู่พื้นทีด่้านทิศตะวันตก คลองส่งน้ าสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้ายสว่นทีอ่ยู่
เขตการบินไดป้รับปรุงให้เป็น Box Culvert ที่มีขนาดรองรับอัตราการ
ระบายน้ าเท่าเดิม เป็นต้น  
    ดังนั้นเมื่อโครงการได้มีมาตรการดูแลรกัษาระบบระบายน้ าของ
โครงการและด าเนนิการตามแผนปฏบิัติการป้องกนัน้ าท่วมที่ก าหนดไว้
อย่างเคร่งครัดแลว้จึงคาดวา่ในระยะด าเนนิการจะไม่สง่ผลกระทบ (0) 
ด้านการะบายน้ าตอ่พื้นที่ขา้งเคียงอยา่งมีนัยส าคญั 

  

3.4 สาธารณปูโอคและ
สาธารณปูการ 

ระยะก่อสร้าง 
น้ าใช ้
- การก่อสรา้งส่วนขยายของท่าอากาศยานล าปางจ าเป็นต้องปรับถม

พื้นที่อ่างเก็บน้ าดบิของการประปาส่วนภูมิภาคเพื่อก่อสร้างทางวิ่ง 
โดยกรมท่าอากาศยานจะก่อสร้างอ่างเก็บน้ าดิบแห่งใหม่ท่ีมีขนาด
ความจุเทียบเท่ากับอ่างเดิม ซึ่งจะเชื่อมต่อท่อเขา้ระบบการผลิต
น้ าประปาเพื่อผลติน้ าประปาให้แลว้เสรจ็ก่อน จึงจะด าเนินการปรับ
ถมพื้นที่อ่างเดิม ดงันั้น จึงคาดวา่ผลกระทบจะอยู่ในระดับต่ า (-1) 
- ส าหรับน้ าใช้ของคนงานก่อสรา้งจ านวน 80 คน มีความต้องการใช้น้ า

วันละ 200 ลิตรตอ่คนต่อวัน คิดเปน็ 16 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่ง
สามารถขอใชน้้ าจากการประปาสว่นภูมิภาคล าปางได ้

ขยะมูลฝอย 
- การปรับปรุงขยายท่าอากาศยานล าปางมีคนงานก่อสร้างสูงสุด

ประมาณ 80 คน คาดว่าจะเกิดมูลฝอยประมาณ 0.24 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน ซึ่งปริมาณมูลฝอยที่เกดิขึ้นอยู่ในการให้บริการของเทศบาลนคร
ล าปาง โดยจะน าขยะไปก าจดัด้วยวิธีฝังกลบยังสถานที่ก าจดัขยะหมู่ที่ 
2 ต าบลกล้วยแพะ อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง มีพื้นที่ประมาณ 597 
ไร่ ซึ่งสามารถรองรับปริมาณขยะท่ีเพิ่มขึ้นได ้

ระยะก่อสร้าง 
น้ าใช ้
- ประสานงานกบัการประปาสว่นภูมภิาคล าปาง เพื่อหารือเกี่ยวกับการ

ก่อสรา้งอ่างเก็บน้ าดิบแห่งใหม่ทดแทนอ่างฯ เดิม  
- ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องด าเนนิการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าดิบแห่งใหม่ให้

แล้วเสร็จ และประสานกับการประปาสว่นภูมิภาคจะเชื่อมต่อท่อเข้า
ระบบการผลติน้ าประปาเพื่อผลติน้ าประปาให้แลว้เสร็จก่อน
ด าเนินการปรับถมพื้นที่อ่างเดิม 

ขยะมูลฝอย 
- จัดให้มีถังขยะแบบมีฝาปิดมิดชิดบริเวณอาคารส านักงานควบคุมการ

ก่อสรา้ง และบริเวณบ้านพกัคนงานก่อสรา้งให้เพียงพอ เพื่อรวบรวม
ให้เทศบาลนครล าปางเก็บขน 
- จัดให้มีการรณรงค์ให้คนงานแยกประเภทขยะก่อนน าไปทิ้งยังถงั

รองรับขยะ เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บของหน่วยงานท้องถ่ิน 
- น าวัสดุก่อสร้างทีส่ามารถหมุนเวียนกลับมาใหม่ได้ กลบัมาใช้ซ้ า หรือ

ขายใหผู้้รับซื้อของเก่าต่อไป 
 

ระยะก่อสร้าง 
- ไม่มี 



กำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น ครั้งที่ 2 (กำรประชุมปัจฉิมนิเทศโครงกำร) 
โครงกำรศึกษำรำยงำนกำรขอเปล่ียนแปลงรำยละเอียดโครงกำรในรำยงำนกำรศกึษำผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำรพัฒนำท่ำอำกำศยำนล ำปำง จงัหวัดล ำปำง 

(โครงกำรปรับปรุงและขยำยทำ่อำกำศยำนล ำปำง ต ำบลพระบำท อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง ของ กรมท่ำอำกำศยำน) 

บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด -35- 31 สิงหำคม 2563 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าตา่งๆ 

ผลกระทบสิง่แวดล้อมที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิง่แวดล้อม 
3.4 สาธารณปูโอคและ
สาธารณปูการ (ตอ่) 

ไฟฟ้า 
- ความตอ้งการใช้ไฟฟ้าของงานก่อสร้าง ส่วนใหญ่มีอัตราความต้องการ

ไฟฟ้าน้อยซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวดัล าปางสามารถใหบ้ริการได ้ 

- ห้ามก าจัดขยะโดยการเผาในที่โล่งแจ้งโดยเด็ดขาด ทั้งบริเวณที่พกั
คนงานและพื้นทีก่อ่สร้าง 
- ประสานงานกบัเทศบาลนครล าปางให้เข้ามาเก็บขยะท่ีส านักงาน

ควบคุมงานก่อสรา้งและบ้านพกัคนงาน 
ไฟฟ้า 
- ไม่ม ี

 

 ระยะด าเนินการ 
น้ าใช ้
- การใช้น้ าของท่าอากาศยานในระยะเปิดด าเนินการจะใช้น้ าจากการ

การประปาส่วนภมูิภาคล าปาง โดยในกรณีที่การประปาสว่นภูมิภาค
หยุดจ่ายน้ าชั่วคราวเพื่อซ่อมแซมทอ่ส่งน้ า ท่าอากาศยานจะใช้น้ า
บาดาลจากบ่อสบูน้ าบาดาลของทา่อากาศยานเป็นแหล่งน้ าส ารอง ซึ่ง
เพียงพอต่อการใช้น้ าภายในทา่อากาศยาน และเพียงพอส าหรับการ
ดับเพลิง 

ขยะมูลฝอย 
- การคาดการณ์ปรมิาณมูลฝอยที่จะเกิดขึ้นภายในท่าอากาศยานล าปาง

หลังเปิดด าเนินการเต็มรูปแบบคาดว่า มูลฝอยท่ีเกิดขึน้ในอาคารที่พัก
ผู้โดยสารส่วนใหญ่จะประกอบด้วย ขวดน้ าพลาสตกิ กระป๋อง
น้ าอัดลม กระดาษ ถุงพลาสติก และกระดาษช าระ เปน็ต้น ซึ่งมีอัตรา
การเกิดมูลฝอยต่อคนค่อนข้างน้อย ซึ่งต้องประสานใหเ้ทศบาลนคร
ล าปางเข้ามาด าเนนิการจัดเก็บ 
 

ระยะด าเนนิการ 
น้ าใช ้
- ไม่ม ี
ขยะมูลฝอย 
- ดูแลอาคารที่พกัขยะให้เพียงพอต่อการจดัเก็บขยะ และประสานกับ

เทศบาลนครล าปางในการด าเนินการจดัเก็บเป็นประจ าทุกวัน 
- จัดเจา้หนา้ที่ท าความสะอาดเกบ็รวบรวมขยะตามจุดตา่งๆ ภายใน

พื้นที่โครงการมาไว้ยังอาคารที่พักขยะ เพื่อรอการเกบ็ขนจากเทศบาล
นครล าปาง และดแูลความสะอาดบริเวณที่พักขยะ 
- จัดให้มีภาชนะรองรับมลูฝอย กระจายตามจุดต่างๆ ภายในอาคารที่

พักผู้โดยสาร และบริเวณพื้นที่ท่าอากาศยานอยา่งเพียงพอ 
- ส่งเสรมิให้มกีารแยกขยะอย่างน้อย 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) ขยะเศษอาหาร

ซึ่งต้องก าจดัทิ้งทกุวัน (2) ขยะที่ยังใช้ได้ เช่น กระดาษ ขวดพลาสติก 
แก้ว โลหะ เพื่อน าไปจ าหน่าย (3) ขยะอันตราย เช่น หลอดฟลูออเรส
เซนต์ ขวดยา ถ่านไฟฉาย  
- ในการก าจัดขยะอันตรายให้ประสานงานหนว่ยงานกับที่ได้รับอนุญาต

จากกรมโรงงานอตุสาหกรรม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปก าจัด 
 
 
 
 

ระยะด าเนินการ 
- ไม่ม ี



กำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น ครั้งที่ 2 (กำรประชุมปัจฉิมนิเทศโครงกำร) 
โครงกำรศึกษำรำยงำนกำรขอเปล่ียนแปลงรำยละเอียดโครงกำรในรำยงำนกำรศกึษำผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำรพัฒนำท่ำอำกำศยำนล ำปำง จงัหวัดล ำปำง 

(โครงกำรปรับปรุงและขยำยทำ่อำกำศยำนล ำปำง ต ำบลพระบำท อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง ของ กรมท่ำอำกำศยำน) 

บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด -36- 31 สิงหำคม 2563 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าตา่งๆ 

ผลกระทบสิง่แวดล้อมที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิง่แวดล้อม 
4. คุณค่าต่อคุณอาพชีวิต 
4.1 สอาพเศรษฐกิจ-สังคม ระยะก่อสร้าง 

(1) ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
ประชาชนที่อยู่โดยรอบท่าอากาศยานล าปางซึ่งอยู่ในเขตความ
รับผิดชอบของเทศบาลเมอืงเขลางค์นครส่วนใหญป่ระกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ส่วนเทศบาลนครล าปางมกีารประกอบอาชีพธุรกิจ
การบริการเพิ่มขึ้น เช่น อาคารที่พกัอาศัย เช่น คอนโดมิเนียม 
หอพัก มีการเปิดให้บริการหลากหลายสาขา เช่น การเปิดบริการ
สอนพิเศษ สถาบันกวดวิชา บริการทางด้านความสวยงาม ร้าน
เสริมสวย สปา นวดแผนไทย บริการขนส่งสินคา้ ขนสง่อาหาร 
บริการ ซักอบรีด ล้างรถ บริการห้องออกก าลงักาย บริการจัดงาน 
และจัดกิจกรรม เป็นต้น ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบในการ
ประกอบอาชีพ 

(2) ผลกระทบต่อสังคม ประเพณี วฒันธรรมและการด าเนินชีวิต 
- สังคมของชุมชนท่ีอยู่โดยรอบท่าอากาศยานล าปางในเขตเทศบาล

นครล าปางเปน็สังคมเมือง ทั้งนีต้ าบลสบตุ๋ย และต าบลพระบาท 
ซึ่งเป็นย่านธุรกิจประเภทค้าส่ง สินคา้เกษตร ของใช้เบด็เตล็ด 
และวัสดุก่อสร้าง ต าบลสวนดอก และต าบลหวัเวียง เป็นย่านค่า
ปลีกใหญ่ของจังหวัด สินคา้มีทั้งของใช้เบ็ดเตล็ด ตลาดสด ตลาด
เสื้อผ้า เครื่องนุง่ห่ม รวมทั้งห้างสรรพสินค้า โรงแรม สถาน
บันเทิง ธนาคาร เป็นย่านการค้าที่มกีารขยายตัวค่อนข้างสงู และ
มีบทบาทส าคญัต่อการพัฒนาพื้นที่ในอนาคต ส่วนในพื้นที่เขต
เทศบาลเขลางค์นคร เป็นสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท ซึง่ปัจจัยท่ีจะ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคม ประเพณี วัฒนธรรม และการ
ด าเนินชีวิต ซึง่จะเกิดจากคนงานก่อสร้างท่ีเข้ามาในพืน้ที่ ทั้งนี้ใน
การก่อสรา้งจะมีคนงานก่อสรา้งสงูสุดประมาณ 80 คน โดยคาด
ว่าจะมกีารพิจารณาใช้แรงงานท้องถิ่นในการด าเนินการ  

ระยะก่อสร้าง 
- ก่อนการก่อสร้างให้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนในการรบัเรื่อง

ร้องเรียน/ข้อห่วงกังวล/ข้อร้องขอเบื้องต้น โดยจะตอ้งมีเจา้หนา้ที่ผู้
ประสานงานรบัเรือ่งร้องเรียน พร้อมช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 
เช่น เบอร์โทรศัพท์ เว็บไซต์ของท่าอากาศยาน จดหมาย ตูร้ับเรื่อง
ร้องเรียน และกลุ่มไลน์ (Application Line) เป็นต้น 
- ติดตั้งปา้ยประชาสัมพันธ์โครงการบริเวณท่าอากาศยานล าปางเพื่อให้

ประชาชนในชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ ได้แก่ ชุมชนบ้านสนามบิน 
ชุมชนศรีชุม-ป่าไผ ่ชุมชนถาวรสุข ชมุชนการเคหะนครล าปาง ชุมชน
พระบาทหนองหม ูต าบลพระบาท ในความรบัผิดชอบของเทศบาล
นครล าปาง และหมู่ท่ี 5 พระบาท (ชุมชนหนองปล้อง) หมู่ที่ 6  
กอกชุม (บา้นกอกชุม-ห้วยหาญ) และหมู่ที่ 7 (บา้นหนองห้า
ตะวันออก) ต าบลพระบาท ซึ่งอยู่ในความรบัผิดชอบของเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร ได้รับทราบลกัษณะโครงการ ความกา้วหนา้ของ
โครงการเป็นระยะ เช่น ขั้นตอนก่อสร้าง บริเวณกอ่สร้างในแตล่ะช่วง
ระยะเวลาด าเนินการ และข้อควรระวัง รวมถึงมาตรการป้องกัน
ผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น รวมท้ังให้ระบผุู้รับผิดชอบของ
โครงการ และเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องร้องเรียน และตอบประเด็นข้อ
ร้องเรียน/ข้อห่วงกังวล/ข้อรอ้งขอเบื้องต้น พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 
- ประชาสัมพันธ์โครงการผา่นเว็บไซด์ของท่าอากาศยานล าปาง เพื่อ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการก่อสร้าง ขั้นตอนการก่อสร้าง แผนการ
ก่อสรา้ง และกจิกรรมก่อสร้างแต่ละบริเวณ มาตรการป้องกัน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และช่องทางการร้องเรียนและติดต่อสือ่สาร 
เป็นต้น พร้อมกับประสานงานกับเทศบาลนครล าปาง และเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร เพื่อประชาสมัพันธ์โครงการให้ประชาชนได้รับทราบ 

 

ระยะก่อสร้าง 
- ไม่ม ี



กำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น ครั้งที่ 2 (กำรประชุมปัจฉิมนิเทศโครงกำร) 
โครงกำรศึกษำรำยงำนกำรขอเปล่ียนแปลงรำยละเอียดโครงกำรในรำยงำนกำรศกึษำผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำรพัฒนำท่ำอำกำศยำนล ำปำง จงัหวัดล ำปำง 

(โครงกำรปรับปรุงและขยำยทำ่อำกำศยำนล ำปำง ต ำบลพระบำท อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง ของ กรมท่ำอำกำศยำน) 

บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด -37- 31 สิงหำคม 2563 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าตา่งๆ 

ผลกระทบสิง่แวดล้อมที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิง่แวดล้อม 
4.1 สอาพเศรษฐกิจ-สังคม 
(ต่อ) 

ดังนั้น จึงคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อสังคม ประเพณี วฒันธรรม
และการด าเนินชวีติของประชาชนในชุมชนโดยรอบในระดับต่ า  
(-1) 
- ก่อให้เกิดความเดอืดร้อนจากกิกจรรมการก่อสร้าง การขนสง่วัสดุ

ก่อสรา้ง ซึ่งเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นชั่วคราว และสง่ผลกระทบต่อ
ชุมชนที่อยู่ติดท่าอากาศยานและขา้งเคียง โดยคาดว่าจะมี
ผลกระทบในระดบัต่ า (-1) 

- ก าหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างพจิารณาเลอืกแรงงานท้องถิ่นก่อนเป็น
อันดับแรก ทั้งนี้เพือ่ลดปัญหาด้านสังคม ปัญหาการว่างงาน ปญัหา
การอพยพแรงงานเข้ามาในพื้นที่ รวมท้ังเป็นการให้โอกาสคนในพื้นที่
ได้เข้าท างานกับโครงการ 
- ทางโครงการต้องก าหนดนโยบายเรือ่งการจ้างแรงงานต่างด้าว (กรณมีี

การจ้างแรงงานตา่งดา้ว) โดยจะต้องด าเนินการอยา่งถูกต้องตาม
กฎหมาย 
- วางกฎเกณฑแ์ละข้อบังคับที่เคร่งครดัแก่คนงานก่อสร้างทั้งในบริเวณ

ที่ท างานและบ้านพักคนงานเพื่อความเป็นระเบียบเรยีบร้อยและไมใ่ห้
รบกวนแก่ชุมชนขา้งเคียง พร้อมท้ังก าหนดให้มผีู้ควบคุมดูแลให้
คนงานมีการปฏบิตัิตามกฎระเบียบนั้น 
- จัดให้มีตูห้รือกล่องรับข้อร้องเรียน พร้อมแบบฟอรม์รบัเรื่องร้อง 

เรียน1/  ไว้ที่ท่าอากาศยานล าปาง เทศบาลนครล าปาง และเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร พร้อมก าหนดผู้รับผิดชอบประสานงานรับข้อ
ร้องเรียนและคณะท างานพจิารณาข้อร้องเรียน พร้อมที่อยูแ่ละเบอร์
โทรศัพท์ติดต่อ 
- หากพบว่าโครงการท าให้เกิดผลกระทบทั้งต่อสิ่งแวดลอ้มและสงัคม

หรือมีข้อร้องเรียนใด ๆ ในช่วงก่อสร้างโครงการ ทางกรมท่าอากาศยาน
หรือผูร้ับเหมาก่อสร้างต้องด าเนินการป้องกันและแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
- กรณีมกีารร้องเรียน ต้องก าหนดให้มกีารตรวจสอบข้อรอ้งเรียนของ

ประชาชนบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ หากมผีู้ร้องเรยีนหรือผู้ที่
ได้รับผลกระทบจากการกอ่สร้างโครงการ ซึ่งทางโครงการจะต้องเขา้
พบปะพูดคุยกับผูท้ี่ได้รับผลกระทบโดยตรงและด าเนนิการแก้ไขทันที
หากได้รับผลกระทบ โดยแบบฟอร์มการร้องเรียนใหว้างไว้ที่หนว่ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง หรือสถานที่ที่สามารถเขา้ถึงไดส้ะดวกและง่าย ได้แก่ ทา่
อากาศยานล าปาง เทศบาลนครล าปาง และเทศบาลเมอืงเขลางค์นคร 
(รูปที่ 4.3-1) 

 



กำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น ครั้งที่ 2 (กำรประชุมปัจฉิมนิเทศโครงกำร) 
โครงกำรศึกษำรำยงำนกำรขอเปล่ียนแปลงรำยละเอียดโครงกำรในรำยงำนกำรศกึษำผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำรพัฒนำท่ำอำกำศยำนล ำปำง จงัหวัดล ำปำง 

(โครงกำรปรับปรุงและขยำยทำ่อำกำศยำนล ำปำง ต ำบลพระบำท อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง ของ กรมท่ำอำกำศยำน) 

บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด -38- 31 สิงหำคม 2563 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าตา่งๆ 

ผลกระทบสิง่แวดล้อมที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิง่แวดล้อม 
4.1 สอาพเศรษฐกิจ-สังคม 
(ต่อ) 

ระยะด าเนินการ 
(2) ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 

จากการคาดการณจ์ านวนผู้โดยสารของทา่อากาศยานล าปาง พบวา่
จ านวนผู้โดยสารทีจ่ะมาใชบ้ริการมแีนวโนม้สงูขึ้น หากผู้โดยสารเพิม่
มากขึน้ซึ่งเป็นผู้โดยสารทัง้จากประชาชนในพื้นที่จงัหวดัล าปางและ
พื้นที่ใกลเ้คียง และนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเขา้มาท่องเที่ยวใน
จังหวดัล าปาง จะสง่ผลดีต่อระบบเศรษฐกจิในพื้นที่อ าเภอเมอืง
ล าปาง จังหวดัล าปางและพื้นทีใ่กล้เคียง เอื้อประโยชนใ์หป้ระชาชนมี
รายไดแ้ละชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นกว่าเดมิ ท าใหม้ีความสะดวกสบาย
ในการเดินทางและมีความปลอดภัยในการเดินทาง ซึง่ถือว่าเป็นผลดี
โดยภาพรวมของจังหวดั ดงันั้น จึงเปน็ผลกระทบดา้นบวกในระดบัสูง 
(+3) 

(3) ผลกระทบต่อสังคม ประเพณี วฒันธรรมและการด าเนินชีวิต 
- หากมีผู้โดยสารจ านวนเพิ่มขึ้นซึ่งจะมีทั้งที่เป็นประชาชนในพื้นที่

จังหวัดล าปางและพื้นที่ใกล้เคียง และนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่เพื่อ
การท่องเที่ยว ซึ่งแหลง่ท่องเที่ยวของจังหวัดส่วนใหญ่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แหลง่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและหัตถกรรม แหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และศาสนสถาน และแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ และผู้ทีม่าท่องเที่ยวในจงัหวัดจะเป็นการทอ่งเที่ยวในเชิง
สร้างสรรค ์ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบ (0) ต่อสังคม วัฒนธรรม ประเพณี 
และการด ารงชีวิต 
- เมื่อโครงการแลว้เสร็จจะท าให้ประชาชนในพื้นที่จงัหวดัล าปางมี

ความสะดวกสบายในการเดินทางไปยังจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งจะมีเที่ยวบิน
มากขึ้น และไม่เสยีเวลาในการเดินทางไปขึ้นเครื่องทีจ่ังหวัดเชียงใหม่ 
และช่วงเวลาการบินจะตรงกับความต้องการของผู้ใชบ้ริการ ดังนั้น 
ผลกระทบทีเ่กิดขึน้เป็นผลกระทบทางบวก เกิดขึ้นถาวร และมี
ผลกระทบในระดบัจังหวัดและเกิดขึน้ในระดับสูง (+3) 

ระยะด าเนินการ 
- กรณีมกีารร้องเรียนจากประชาชนในระยะด าเนินการหรือมผีลกระทบ

สิ่งแวดล้อมและสงัคม กรมท่าอากาศยาน/ท่าอากาศยานล าปาง 
จะต้องมีการตรวจสอบและด าเนินการแกไ้ขอย่างเร่งด่วน และแจ้งผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทราบเพื่อร่วมกันพจิารณาหาแนวทางและข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไขปัญหา โดยรายละเอียดขั้นตอนและแนวทางการ
ด าเนินงานพร้อมผู้รับผิดชอบ (รูปที่ 4.3-1) 

ระยะด าเนินการ 
- ด าเนินการส ารวจความ

คิดเห็นของประชาชนใน
ประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และความคิดเห็นต่อการ
ด าเนินงานของทา่อากาศยาน 
บริเวณชุมชนที่ตั้งอยู่โดยรอบ
ท่าอากาศยานล าปาง ได้แก ่
ชุมชนบ้านสนามบนิ ชมุชน 
ศรีชุม-ป่าไผ่ ชุมชนถาวรสุข 
ชุมชนการเคหะนครล าปาง 
ชุมชนพระบาทหนองหมู 
ต าบลพระบาท ในความ
รับผิดชอบของเทศบาลนคร
ล าปาง และหมู่ที่ 5 พระบาท 
(ชุมชนหนองปล้อง) หมู่ที่ 6 
กอกชุม (บา้นกอกชุม-ห้วย
หาญ) และหมู่ที่ 7 (บ้านหนอง
ห้าตะวันออก) ต าบลพระบาท 
ซึ่งอยู่ในความรับผดิชอบของ
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดย
ด าเนินการปลีะ 1 ครั้ง 



กำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น ครั้งที่ 2 (กำรประชุมปัจฉิมนิเทศโครงกำร) 
โครงกำรศึกษำรำยงำนกำรขอเปล่ียนแปลงรำยละเอียดโครงกำรในรำยงำนกำรศกึษำผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำรพัฒนำท่ำอำกำศยำนล ำปำง จงัหวัดล ำปำง 

(โครงกำรปรับปรุงและขยำยทำ่อำกำศยำนล ำปำง ต ำบลพระบำท อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง ของ กรมท่ำอำกำศยำน) 

บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด -39- 31 สิงหำคม 2563 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าตา่งๆ 

ผลกระทบสิง่แวดล้อมที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิง่แวดล้อม 
4.1 สอาพเศรษฐกิจ-สังคม 
(ต่อ) 

- ความเดอืดร้อนร าคาญจากมลภาวะจากเสียงดงัจากการขึ้นลง
ของเครื่องบินขนาดใหญ่ กอ่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน 
เกิดความเดือดร้อนร าคาญโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ติดสนามบิน ดังนั้นจึงมี
ผลกระทบในระดบัปานกลาง (-2) 

  

4.2 การโยกย้ายและการชดเชย
ทรัพย์สิน 

ระยะก่อสร้าง 
- การปรับปรุงขยายท่าอากาศยานล าปางจ าเป็นต้องจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติม

จ านวนประมาณ 674 ไร่ ซึ่งพื้นทีส่ว่นใหญ่เป็นที่ดินของประชาชนท่ีมี
เอกสารสิทธิ์ครอบครองที่เป็นโฉนด โดยกรมท่าอากาศยานจะ
ด าเนินการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตาม พ.ร.บ. การเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 ซึ่งคาดว่าจะเกิดผลกระทบทางลบใน
ระดับปานกลาง (-2) 

ระยะก่อสร้าง 
- ในการด าเนินงานด้านการเวนคืนอสงัหาริมทรัพย์ ตาม พ.ร.บ. เวนคืน

อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 ด าเนนิการโดยขอออกพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดเขตที่ดินในบริเวณทีจ่ะเวนคืน (พ.ร.ฎ.) ให้ครอบคลุมพื้นที่ที่
คาดว่าจะต้องเวนคืนเป็นเขตก่อสร้าง ซึ่งจะระบุท้องที ่จุดเริม่ต้น จน
สิ้นสุดและความกว้างของเขต พ.ร.ฎ. โดยปิดประกาศ พ.ร.ฎ. ไว้ตาม
สถานที่ดงันี ้
 ที่ท าการของเจา้หน้าที่เวนคืน 
 ศาลากลางจังหวัดล าปาง 
 ส านักงานที่ดินจังหวัดล าปาง 
 ที่ว่าการอ าเภอเมอืงล าปาง 
 ที่ท าการเทศบาลนครล าปาง 
 ที่ท าการเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 ชุมชนการเคหะนครล าปาง 
 ชุมชนถาวรสขุ 
 ชุมชนบ้านกอกชุมและบ้านห้วยหาญ 
 บ้านหนองห้าตะวนัออก 
 บ้านโทกหวัช้าง 
 บ้านหนองปล้อง 
 บ้านบุญเกิด 
 ชุมชนพระบาท-หนองหม ู

ระยะก่อสร้าง 
- ไม่ม ี



กำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น ครั้งที่ 2 (กำรประชุมปัจฉิมนิเทศโครงกำร) 
โครงกำรศึกษำรำยงำนกำรขอเปล่ียนแปลงรำยละเอียดโครงกำรในรำยงำนกำรศกึษำผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำรพัฒนำท่ำอำกำศยำนล ำปำง จงัหวัดล ำปำง 

(โครงกำรปรับปรุงและขยำยทำ่อำกำศยำนล ำปำง ต ำบลพระบำท อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง ของ กรมท่ำอำกำศยำน) 

บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด -40- 31 สิงหำคม 2563 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าตา่งๆ 

ผลกระทบสิง่แวดล้อมที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิง่แวดล้อม 
4.2 การโยกย้ายและการชดเชย
ทรัพย์สิน (ต่อ) 

 - การออก พ.ร.ฎ. ดงักลา่วเพื่อใหเ้จา้หน้าที่มสีิทธิ์เขา้ไปท าการส ารวจ
ทรัพย์สินในที่ดินของประชาชนท่ีอยู่ในเขต พ.ร.ฎ. ซ่ึงการส ารวจที่ดิน 
สิ่งปลกูสร้าง และต้นไม้ยืนต้น ผูร้ับมอบหมายจากหนว่ยงานของรัฐใน
ฐานะเจ้าหนา้ที่เวนคืนจะแจ้งก าหนดวันเข้าท าการส ารวจเป็นหนังสือ
ให้เจ้าของทรัพย์สนิทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกวา่ 15 วัน หลังจากส ารวจ
ทรัพย์สินแลว้จะมกีารก าหนดค่าทดแทนทรัพย์สินที่จะถูกเวนคืน โดย
คณะกรรมการก าหนดราคาเบื้องต้น ซึ่งรัฐมนตรวี่าการกระทรวง
คมนาคมแต่งตั้ง ประกอบด้วย ผู้แทนของเจ้าหนา้ที่ 1 คน ผู้แทนกรม
ที่ดิน 1 คน ผู้แทนของหน่วยงานอื่นของรัฐ 1 คน และผู้แทนสภา
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 

การก าหนดค่าทดแทน 
การก าหนดค่าทดแทนจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด 

โดยค านึงถึง 
1. ราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์ที่

จะต้องเวนคืนตามท่ีเป็นอยู่ในวันใช้บงัคับ พ.ร.ฎ. 
2. ราคาของอสังหาริมทรัพย์ที่มีการตีราคาไวเ้พื่อประโยชน์แก่

การเสียภาษีบ ารุงท้องที ่
3. ราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกค่าธรรมเนียมในการจด

ทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
4. สภาพและท่ีตั้งของอสังหารมิทรัพยน์ั้น 
5. เหตุและวัตถุประสงค์ของการเวนคนื 
6. การได้ประโยชน์และเสียประโยชน์จากการเวนคืน 
7. ค่าทดแทนความเสียหายที่ต้องออกจากอสังหาริมทรพัย์ท่ีถูก

เวนคืน 
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกเวนคืนและสังคม 
 
 

 



กำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น ครั้งที่ 2 (กำรประชุมปัจฉิมนิเทศโครงกำร) 
โครงกำรศึกษำรำยงำนกำรขอเปล่ียนแปลงรำยละเอียดโครงกำรในรำยงำนกำรศกึษำผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำรพัฒนำท่ำอำกำศยำนล ำปำง จงัหวัดล ำปำง 

(โครงกำรปรับปรุงและขยำยทำ่อำกำศยำนล ำปำง ต ำบลพระบำท อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง ของ กรมท่ำอำกำศยำน) 

บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด -41- 31 สิงหำคม 2563 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าตา่งๆ 

ผลกระทบสิง่แวดล้อมที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิง่แวดล้อม 
4.2 การโยกย้ายและการชดเชย
ทรัพย์สิน (ต่อ) 

 การประกาศราคาเบื้องต้น 
เมื่อคณะกรรมการได้ก าหนดราคาค่าทดแทนแล้ว จะปิดประกาศ

ราคาไว้ตามสถานที่เดียวกันกับที่ปดิประกาศ พ.ร.ฎ. และเจ้าหน้าทีจ่ะมี
หนังสือแจ้งให้เจา้ของทรัพย์สินมาท าบันทึกข้อตกลงหรือสัญญาซื้อขาย 
เมื่อท าบันทึกขอ้ตกลง หรือสัญญาซือ้ขายแล้ว หนว่ยงานของรัฐจะ
จ่ายเงินคา่ทดแทนทั้งหมดใหแ้ก่เจ้าของทรัพย์สินภายใน 120 วัน นับแต่
วันท าบันทึกขอ้ตกลงหรือสญัญาซื้อขาย 
การอุทธรณ ์

หากผู้ถูกเวนคืนไมพ่อใจในราคาหรือจ านวนเงินค่าทดแทนท่ี 
คณะกรรมการก าหนดราคาเบื้องต้นก าหนดสามารถรบัเงินไปก่อน แล้ว
ยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมภายใน 60 วัน นับแต่
วันที่ได้รับหนังสอืแจ้งให้ไปรับเงินคา่ทดแทน โดยสามารถยื่นอุทธรณ์เปน็
หนังสือด้วยตนเองหรือสง่ทางไปรษณีย์ และหากยังไมพ่อใจค าวินจิฉัย
ของรัฐมนตรฯี ผู้ถูกเวนคืนมีสิทธิฟ้องคดีได ้2 กรณ ีคือ 

1. กรณีที่ผู้อุทธรณ์ไดร้ับแจง้ผลการวินจิฉัยภายใน 60 วัน นับแต่
วันที่ยื่นอุทธรณใ์นกรณีนี้ผูอุ้ทธรณม์สีิทธิฟ้องคดีภายใน 1 ปี นบัแต่วันท่ี
ได้รับแจ้งผลการวนิิจฉัยดังกลา่ว 

2. กรณีที่ยื่นอุทธรณไ์ว้จนระยะเวลาลว่งเลยมาจนครบ 60 วัน
แล้ว แต่ยังไม่ได้รับแจ้งผลการวินิจฉัย ในกรณีนี้ผู้อุทธรณ์มสีิทธิฟ้องคดี
ภายใน 1 ปี นบัแต่วันที่ครบก าหนดเวลา 60 วัน ดังกล่าว 

 

 ระยะด าเนินการ 
- ผลกระทบด้านการโยกย้ายและการชดเชยทรัพย์สินที่เกิดขึ้นทั้งหมด

จะเกิดขึ้นในระยะก่อสรา้ง เมื่อเปิดด าเนินการโครงการส่วนขยายจะ
ไม่มีการเวนคืนที่ดนิเพิ่มเติม จึงไม่มผีลกระทบต่อการสูญเสีย
กรรมสิทธิ์ที่ดิน ทรัพย์สิน และพืชผลทางการเกษตรของประชาชน 

 
 

ระยะด าเนนิการ 
- ไม่ม ี

ระยะด าเนนิการ 
- ไม่ม ี



กำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น ครั้งที่ 2 (กำรประชุมปัจฉิมนิเทศโครงกำร) 
โครงกำรศึกษำรำยงำนกำรขอเปล่ียนแปลงรำยละเอียดโครงกำรในรำยงำนกำรศกึษำผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำรพัฒนำท่ำอำกำศยำนล ำปำง จงัหวัดล ำปำง 

(โครงกำรปรับปรุงและขยำยทำ่อำกำศยำนล ำปำง ต ำบลพระบำท อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง ของ กรมท่ำอำกำศยำน) 

บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด -42- 31 สิงหำคม 2563 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าตา่งๆ 

ผลกระทบสิง่แวดล้อมที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิง่แวดล้อม 
4.3 สาธารณสุข ระยะก่อสร้าง 

(1) ผลกระทบจากคนงานก่อสร้าง 
- เมื่อมีคนงานต่างถิน่เข้ามาในพื้นที่อาจน าโรคติดต่อเข้ามาแพร่กระจาย

ในพื้นที่ก่อสร้างและชุมชนใกล้เคียงได้ อย่างไรก็ด ีโครงการตั้งอยูห่่าง
จากโรงพยาบาลล าปางเพียง 1 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง
ไม่เกิน 15 นาที ประกอบกับโรงพยาบาลล าปางมีความพร้อมทั้งดา้น
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งเวชภัณฑ์ ดังนั้น จึงมี
ศักยภาพในการใหบ้ริการด้านสาธารณสุขที่เพิ่มขึ้นได้เป็นอย่างดี 
โครงการจึงไม่มีผลกระทบ (0) ต่อการให้บริการในปจัจุบันแต่อย่างใด 

(2) ผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้างและขนส่งวสัดุอุปกรณ์
ก่อสร้างของโครงการ 
- การฟุง้กระจายของฝุ่นละออง และเสียงดังจากการก่อสร้าง อาจสง่ผล

กระทบด้านสุขภาพของประชาชนทีอ่ยู่ใกล้พื้นทีก่่อสรา้งได้ โดย
ผลกระทบที่เกิดขึน้คาดว่าเป็นผลกระทบทางลบชั่วคราวในระดับต่ า 
(-1) เนื่องจากมีการควบคมุก ากับผูร้ับเหมาก่อสรา้งให้ปฏิบัตติาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด 

ระยะก่อสร้าง 
- ก าหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดหาท่ีพักคนงานในจ านวนที่เหมาะสม

และเป็นสัดส่วนชดัเจน เพื่อลดผลกระทบด้านการปะปนของกิจกรรม 
และความปลอดภยัของท่าอากาศยานล าปาง และป้องกันการขยายตัว
ที่ไม่เป็นระเบียบ 
- ตรวจสอบ ดูแลเครื่องยนต์ เครื่องจักรต่างๆ ที่ใช้ในการก่อสร้างอย่าง

สม่ าเสมอตามคูม่อืการใช้งานของเครื่องยนต์/เครือ่งจักรแตล่ะ
ประเภท เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการช ารุดของ
อุปกรณต์่างๆ 
- ก าหนดใหผู้้รับเหมากอ่สรา้งตรวจสขุภาพแรงงานต่างถิน่/ต่างดา้วกอ่น

เข้าท างานและปฏบิัติตามมาตรการของคณะกรรมการควบคมุโรค  
- จัดท าทะเบียนรายช่ือ ที่อยู่ของคนงานที่เข้ามาพักในบริเวณบา้นพัก

คนงาน 
- ควบคุมดูแลพฤตกิรรมคนงานอย่างใกล้ชิด เพื่อมิให้ก่อให้เกิดความ

เดือดร้อนแก่คนในพื้นที่ รวมทั้งก าหนดบทลงโทษในกรณีที่คนงานฝ่า
ฝืน ไม่ปฏบิัติตามกฎระเบียบท่ีก าหนดไว ้
- ก าหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการต้องจัดตั้งศูนย์ปฐมพยาบาลไว้ใน

บริเวณพื้นทีก่่อสรา้ง รวมทั้งจัดให้มรีถยนต์เพื่อใช้งานในกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินตลอดเวลา (ระบุไว้ในสัญญาการก่อสรา้ง) 
- การส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการรกัษาที่โรงพยาบาลให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง

จัดท าแผนการรกัษาพยาบาลและการสง่ต่อผูป้่วยเสนอต่อกรมท่า
อากาศยานเพื่อใหค้วามเห็นชอบ (ระบุไว้ในสัญญาการก่อสรา้ง) 

ระยะก่อสร้าง 
- ไม่ม ี

 ระยะด าเนินการ 
- ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจากเสียงของกิจกรรมการบิน 

โดยเฉพาะผู้ที่อาศยัอยู่ในแนวเส้นทางการบิน การเพิ่มขึ้นของน้ าเสีย
และของเสีย หากไม่มีการจัดการที่ดี จะท าให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อ
โรคและสัตว์น าโรค และอุบัติเหตุจากการเพิ่มขึ้นของการจราจรเข้า-
ออกท่าอากาศยาน โดยเป็นผลกระทบทางลบในระดบัต่ า (-1) 

ระยะด าเนินการ 
- ก าหนดให้พนักงานหรือเจา้หนา้ที่ทีป่ฏิบัติงานบริเวณลานจอด

เครื่องบินสวมใส่อปุกรณล์ดเสียง เช่น ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) หรือที่
ครอบหู (Ear Muff) เมื่อเครื่องบินท าการขึ้น-ลงท่าอากาศยานทุกครัง้ 
- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านเสียง คุณภาพน้ า 

และด้านสาธารณปูโภคและสาธารณูปการอย่างเคร่งครัด 

ระยะด าเนนิการ 
- ไม่ม ี



กำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น ครั้งที่ 2 (กำรประชุมปัจฉิมนิเทศโครงกำร) 
โครงกำรศึกษำรำยงำนกำรขอเปล่ียนแปลงรำยละเอียดโครงกำรในรำยงำนกำรศกึษำผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำรพัฒนำท่ำอำกำศยำนล ำปำง จงัหวัดล ำปำง 

(โครงกำรปรับปรุงและขยำยทำ่อำกำศยำนล ำปำง ต ำบลพระบำท อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง ของ กรมท่ำอำกำศยำน) 

บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด -43- 31 สิงหำคม 2563 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าตา่งๆ 

ผลกระทบสิง่แวดล้อมที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิง่แวดล้อม 
4.4 ความปลอดอัย ระยะก่อสร้าง 

ผลกระทบขณะขยายทางวิ่ง 
- เขตการบิน (Airside) ประกอบดว้ย ทางวิง่ ทางขับ ลานจอด

เครื่องบิน และพื้นที่ปลอดภัยดา้นข้างทางวิ่ง โดยงานกอ่สร้างภายใน
พื้นที่เขตการบินนัน้ กรมทา่อากาศยานก าหนดใหด้ าเนินการก่อสรา้ง
โดยไม่ปิดท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานล าปางให้บริการขึ้น-ลงของ
อากาศยานสงูสุด 7 เที่ยวบิน/วัน (ช่วงเวลาประมาณ 8.30 น. ถึง 
19.00 น.) ซึ่งในระหว่างงานก่อสรา้งขยายท่าอากาศยานล าปาง การ
ให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์ คงให้บริการจ านวน 7 เที่ยวบิน/วัน ตาม
ตารางเวลาเดิม โดยก าหนดให้ท่าอากาศยานให้บริการส าหรับการขึ้น-
ลงเฉพาะในเวลากลางวัน โดยใช้เครือ่งหมายบอกระยะทางวิ่งก ากบั
ด้านข้างทางวิ่งในพื้นที่ Runway Strip ตามมาตรการฐานการบินใน
เวลากลางวัน ทดแทนเครื่องหมายบนผิวทางวิง่ในระหว่างการขยาย
ปรับปรงุท่าอากาศยาน พร้อมทั้งแจ้งให้สายการบินรบัทราบ และ
ประกาศในข่าวสารการเดินอากาศ (NOTAMs: Notice to Airmen) 
ตามแบบข้อก าหนดขององคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ 
(ICAO) Annex 15: Aeronautical Information Services การ
ก่อสรา้งขยายท่าอากาศยานล าปางในพื้นที่เขตการบิน จึงไมส่่งผล
กระทบด้านความปลอดภัยและการให้บริการขึ้น-ลงของเครื่องบิน
โดยสาร อยา่งไรกต็าม การด าเนินการก่อสร้างโครงการอาจก่อให้เกดิ
อุบัติเหตุจากการใช้งานเครื่องจักร อปุกรณ์ จากความประมาทของ
คนงานหรือเหตสุดุวิสัย โดยมีระดบัความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ
ตั้งแต่บาดเจ็บเล็กน้อยถึงระดับรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ ซึ่งในภาพรวม
แล้วคาดวา่การก่อสร้างขยายความกว้างทางวิง่จะส่งผลกระทบดา้น 
ความปลอดภัยต่อการเดินอากาศและการก่อสรา้งโครงการในระดบั
ต่ า (-1) 

 

ระยะก่อสร้าง 
มาตรการขณะขยายทางวิ่ง 
- กิจกรรมก่อสรา้งในเขตการบินต้องด าเนินการในช่วงเวลา 20.00 น. 

ถึง 8.00 น. หรือชว่งเวลาที่ไม่มีการขึ้น-ลง ของเครื่องบิน 
- ก่อนเครื่องบินขึ้น-ลง ต้องท าความสะอาดผิวทางวิ่ง เคลื่อนย้าย

เครื่องจักรและคนงานออกนอกเขตการบิน รวมทั้งตรวจความ
เรียบร้อยของทางวิ่ง 
- ในระยะเวลาก่อนเครื่องบินลงจอดที่ท่าอากาศยานล าปาง เป็นเวลา 1 

ชั่วโมง และภายหลังจากเครื่องบินขึน้บินจากท่าอากาศยานล าปาง 
เป็นเวลา 30 นาท ีจะต้องไม่มีเจา้หน้าที่ คนงาน และเครื่องจักรของ
งานก่อสร้างปรบัปรุงขยายท่าอากาศยานล าปางอยู่ในพืน้ที่เขตการบิน 
หากพบผู้ฝ่าฝืน ให้ด าเนินการตามระเบียบการอารักขาเขตพื้นที่ท่า
อากาศยาน 
- ท่าอากาศยานล าปางตอ้งจัดเจา้หนา้ที่ตรวจสอบพื้นท่ีทางวิ่ง ทางขบั 

และลานจอดเครือ่งบินให้มีความปลอดภัยก่อนแจง้อนญุาตให้
เครื่องบินโดยสารขึ้นบินจากท่าอากาศยานต้นทาง หากท่าอากาศยาน
ล าปางยังไม่พร้อมให้บริการ ควรใหเ้ครื่องบินโดยสารรอท าการบินท่ี
ท่าอากาศยานต้นทาง 
- เจ้าหน้าที่และคนงานก่อสร้างทุกคน ต้องผา่นการตรวจสอบอาวุธตาม

มาตรฐานความปลอดภัยในเขตพื้นที่ท่าอากาศยาน พร้อมทั้งลงชื่อ
แสดงตนเมื่อเขา้-ออกจากเขตงานกอ่สร้าง และติดบัตรแสดงตนตลอด
ระยะเวลาการปฏบิัติงานภายในพื้นที่ท่าอากาศยาน 
 

ระยะก่อสร้าง 
- ไม่ม ี



กำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น ครั้งที่ 2 (กำรประชุมปัจฉิมนิเทศโครงกำร) 
โครงกำรศึกษำรำยงำนกำรขอเปล่ียนแปลงรำยละเอียดโครงกำรในรำยงำนกำรศกึษำผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำรพัฒนำท่ำอำกำศยำนล ำปำง จงัหวัดล ำปำง 

(โครงกำรปรับปรุงและขยำยทำ่อำกำศยำนล ำปำง ต ำบลพระบำท อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง ของ กรมท่ำอำกำศยำน) 

บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด -44- 31 สิงหำคม 2563 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าตา่งๆ 

ผลกระทบสิง่แวดล้อมที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิง่แวดล้อม 
4.4 ความปลอดอัย (ต่อ) ผลกระทบด้านความปลอดอัยจากกจิกรรมอื่นๆ 

ผลกระทบด้านความปลอดภัยจากกจิกรรมอื่นๆ ได้แก ่อุบัติเหตุใน
การท างาน  

มาตรการทั่วไป 
- ต้องปิดกั้นพื้นท่ีกอ่สร้างไม่ใหบุ้คคลภายนอกเข้ามาในบริเวณพื้นที่

ท างานของเครื่องจักร 
- จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายสว่นบุคคล เช่น แว่นตา ถุงมอื เครื่อง

ป้องกันแขนและขา หนา้กาก หมวกแข็งนิรภัย ฝาครอบระบายอากาศ
ให้แก่คนงาน และสวมใส่อปุกรณ์ป้องกันทุกครั้งที่อยูใ่นเขตก่อสร้าง 
- ตรวจสอบสภาพเครื่องมือ/อุปกรณท์ุกชนิดก่อนการใช้ทุกครั้ง เพื่อ

ความปลอดภัยในการท างาน 
- ก าหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างด าเนินการตรวจสุขภาพและสารเสพติด

ของคนงานทุกคน รวมทั้งให้ความรว่มมือเจ้าหน้าที่ต ารวจในการเขา้
ตรวจค้นสารเสพตดิ 
- กรมท่าอากาศยานก ากบัดูแลผู้รับเหมาก่อสร้างถึงระเบียบและ

บทลงโทษของคนงานก่อสร้าง ทั้งในเรื่องการก่อปัญหาทะเลาะวิวาท 
ดื่มสุรา การพนัน ลักขโมย และยาเสพติด 
- ใหผู้้ด าเนินการก่อสร้างจัดอบรม ฝึกซ้อมการปฏิบัติเมือ่เกิดอัคคีภัย 

และการใช้เครื่องมือดับเพลิงขั้นต้นให้กบัคนงานก่อสร้าง 
- ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องวางแผนการใช้เส้นทางในการขนส่งวสัดุอุปกรณ์

ของโครงการที่ชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุและปญัหาการจราจร 
- ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องควบคุมความเร็วของรถบรรทกุวัสดุอุปกรณ์ของ

โครงการให้เป็นไปตามกฎหมายก าหนด และความเรว็ไม่เกิน 30 
กิโลเมตร/ชั่วโมง เมื่อวิ่งผ่านพื้นที่ชุมชน 
- ติดป้ายเตอืนบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรอืจุดเสี่ยงที่คาดวา่จะเกิดอุบัติเหต ุ

พร้อมทั้งจัดเจา้หน้าที่อ านวยความสะดวกจราจรในช่ัวโมงเร่งด่วน 
- จัดให้มีแผนฉกุเฉินและการฝึกซ้อมเป็นประจ าตามแผนงานประจ าป ี
 
 
 

 



กำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น ครั้งที่ 2 (กำรประชุมปัจฉิมนิเทศโครงกำร) 
โครงกำรศึกษำรำยงำนกำรขอเปล่ียนแปลงรำยละเอียดโครงกำรในรำยงำนกำรศกึษำผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำรพัฒนำท่ำอำกำศยำนล ำปำง จงัหวัดล ำปำง 

(โครงกำรปรับปรุงและขยำยทำ่อำกำศยำนล ำปำง ต ำบลพระบำท อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง ของ กรมท่ำอำกำศยำน) 

บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด -45- 31 สิงหำคม 2563 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าตา่งๆ 

ผลกระทบสิง่แวดล้อมที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิง่แวดล้อม 
4.4 ความปลอดอัย (ต่อ) ระยะด าเนินการ 

- ท่าอากาศยานล าปางมอีุปกรณ์ควบคุมการจราจรทางอากาศทั้ง
เครื่องหมายตา่ง ๆ (Marking) ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง (Lights) ไฟทาง
วิ่งไฟทางขับ ไฟน าร่อง (PAPI) เครื่องยนต์ไฟฟา้ส ารอง วิทยุช่วย
เดินอากาศ (NDB และ VOR/DME) วิทยุสื่อสารการบิน และมีหอ
ควบคุมการจราจรทางอากาศ ซึ่งมีเจ้าหนา้ที่ควบคุมเปน็ประจ าทุกวัน 
เพื่อการจัดการจราจรทางอากาศหากมีการน าเครื่องบินขึ้น-ลงเป็น
จ านวนมาก ดงันั้น จึงคาดว่าหลังการก่อสรา้งแลว้เสรจ็จะไม่ส่งผล
กระทบ (0) ด้านความปลอดภัยต่อการเดินอากาศ 

ระยะด าเนินการ 
- ตรวจสอบและบ ารุงรักษาสภาพรั้วรอบท่าอากาศยานล าปางให้อยูใ่น

สภาพดอียู่เสมอ 
- ตรวจสอบ และซ่อมบ ารงุเครื่องมือ/อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการดับเพลงิ และ

กู้ภัยอากาศยานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
- ตรวจสอบ และซ่อมบ ารงุอุปกรณ์ควบคุมการจราจรทางอากาศให้อยู่

ในสภาพดีและพรอ้มใช้งานอยู่เสมอ 
- ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดความปลอดภัยของ ICAO โดยเคร่งครัด 
- จัดให้มีแผนฉกุเฉินและการฝึกซ้อมเป็นประจ าตามแผนงานประจ าป ี 

ระยะด าเนินการ 
- ไม่ม ี

 



กำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น ครั้งที่ 2 (กำรประชุมปัจฉิมนิเทศโครงกำร) 
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(โครงกำรปรับปรุงและขยำยทำ่อำกำศยำนล ำปำง ต ำบลพระบำท อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง ของ กรมท่ำอำกำศยำน) 
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รูปที่ 4.3-1 ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน 

 

  

ผู้ร้องเรียน 

ตรวจสอบและพิจารณาปัญหา
เบื้องต้นจากข้อมูลที่ได้รับโดยทันที 

กรมท่าอากาศยาน/ 
ท่าอากาศยานล าปาง 

รับแจ้งข้อร้องเรียน และกรอก
ข้อร้องเรียนในแบบฟอร์ม1/ 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 
เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน 

รับเรื่องร้องเรียน 

ติดต่อผู้ร้องเรียน 
ขอข้อมูลเพ่ิม 

วิเคราะห์ปัญหาและส่งให้ 
ผู้เกี่ยวข้อง 

ประชุมหาสาเหตุ และก าหนดแนวทางการแก้ไข 
โดยรวดเร็ว และมอบหมายผู้รับผิดชอบ (ระยะสั้น 3-5 วัน) 

ระยะยาว 15-30 วัน 

ข้อมูลเพียงพอ ข้อมูลไม่เพียงพอ 

ด าเนินการแก้ไข 

ผู้ร้องขอให้ข้อมูล
เพิ่มเติม 

แจ้งผลการด าเนนิการแก้ไข 

ยอมรับ 

ไม่ยอมรับการแก้ไข 

ผู้ร้องเรียน 

ปิดเรื่องรับเรื่องร้องเรียน/ข้อห่วงกังวล/
ข้อร้องขอ/ข้อเสนอแนะ 
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1/ แบบฟอร์มรบัเรื่องร้องเรียน 

วันที่...............เดือน......................พ.ศ.................... 

เรื่อง ร้องเรียน............................................................................................................................................... 

เรียน กรมท่าอากาศยาน/ผู้อ านวยการท่าอากาศยานล าปาง 

ข้าพเจ้าช่ือ............................................................นามสกุล................................................................. 

ที่อยู่เลขที่......................หมู่ที่........................ถนน.....................................ต าบล................................. 

อ าเภอ......................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์...................................... 

โทรศัพท์....................................โทรสาร........................................อีเมล.............................................. 

ขอร้องเรียนต่อท่าอากาศยานล าปาง คือ.............................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

สถานที่ที่เกิดปญัหา (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตรวจสอบแก้ไข 

ปัญหา).................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

รายละเอียดของปัญหา (ระบุประเด็นปัญหาให้ชัดเจนเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ)....................... 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

วัน เวลา เดือน ที่เกิดปัญหา ……………………………………………………………………………………….…….…… 

หมายเหตุ (    ) ไม่เคยร้องเรียน 

(    ) เคยร้องเรียนแล้ว เมื่อ......................................................................................... 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

ลงนาม..................................................ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

(...................................................) 

(................/................/................) 

ลงนาม.....................................................ผู้รับเรื่องร้องเรียน 

(...................................................) 

(................/................/................) 
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5. การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

5.1 การมีส่วนร่วมของประชาชนในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 

การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการ ด าเนินการตามแนวทาง  
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับเดือน
มกราคม 2562 จัดท าโดย ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงด าเนินการ
ให้สอดคล้องตามประกาศส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวทาง  
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 36 ง ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562) นอกจากนี้ ได้ด าเนินการตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548  โดยโครงการจะ
ด าเนินการตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างน้อย 2 ครั้ง คือ 

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 เป็นการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ 
รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ รวมถึงรับฟังข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล เพื่อให้ข้อมูลกับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับรายละเอียด
โครงการที่จะเกิดขึ้นและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งขอบเขตการศึกษา และการ
ประเมินทางเลือกโครงการ และน าข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นมาใช้ประกอบการศึกษา 

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 เป็นการรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดท าร่างรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจในรายงานฯ และมาตรการฯ รวมทั้งข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นจะน ามาปรับปรุงรายงานฯ และมาตรการฯ 

สรุปรายละเอียดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการ ดังผังการมีส่วนร่วมของประชาชน
ดังรูปที่ 5.2-1 

5.2 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จ าแนกได้ตามกิจกรรมหลักหรือปัญหาหลัก
ของโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหลักและกิจกรรมหลักของโครงการ รวมถึงพิจารณาตามข้อมูล 
ทุติยภูมิของท้องถิ่นในพื้นที่โครงการ ซึ่งสามารถจ าแนกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องออกเป็น 7 กลุ่ม ดังนี ้

1) ผู้ได้รับผลกระทบ ประกอบด้วย กลุ่มผู้เสียผลประโยชน์ (กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบด้านมลพิษทาง
เสียง ซึ่งเป็นกลุ่มที่ให้ความส าคัญมากที่สุดในการศึกษาผลกระทบและการจัดการด้านการมีส่วนร่วมโดยเฉพาะ
ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง) และกลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์ 

2) หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ และนิติบุคคลผู้มีสิทธิจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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3) หน่วยงานที่ท าหน้าที่พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และคณะกรรมการผู้ช านาญการ
พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ หรือคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

4) หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ ได้แก่ หน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 
ที่เกี่ยวข้อง 

5) องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และ
นักวิชาการอิสระ 

5.1) องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เป็นองค์กรเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

5.2) องค์กรพัฒนาเอกชน หมายถึง กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ หรือเข้าไปใช้ประโยชน์
ในพื้นที่ เช่น หอการค้า และกลุ่มองค์กรเอกชนในทุกระดับ 

5.3) สถาบันการศึกษา หมายถึง สถาบันการศึกษาภายในพื้นที่โครงการ และสถาบันการศึกษา 
ในระดับอุดมศึกษา 

5.4) นักวิชาการอิสระ รวมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และนักวิชาการต่าง ๆ 

6) สื่อมวลชน เป็นสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลาง และระดับท้องถิ่น 

7) ประชาชนทั่วไป 
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โครงกำรศึกษำรำยงำนกำรขอเปล่ียนแปลงรำยละเอียดโครงกำรในรำยงำนกำรศกึษำผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำรพัฒนำท่ำอำกำศยำนล ำปำง จงัหวัดล ำปำง 
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รูปที่ 5.2-1 แผนผังการมสี่วนร่วมของประชาชนและผู้มสี่วนได้เสียของโครงการ 

  

ร่างรายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

การทบทวนร่างรายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(Draft EIA) 

การรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง
รายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(ครั้งที่ 2) 
 

- รวบรวมและศึกษาสภาพแวดล้อม
ปัจจุบันของพื้นที่ศึกษา  
(ข้อมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ) 
- วิเคราะห์ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม 
- ก าหนดมาตรการป้องกันและลด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบ 

การส ารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม  
และความคิดเห็นของประชาชน
ระดับครัวเรือน ผู้น าชุมชน กลุ่ม

อ่อนไหวต่อผลกระทบ และ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง  

โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน
การส ารวจ 

ร่างขอบเขตและแนวทาง 
การประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

การรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง
ข้อเสนอโครงการ ขอบเขตการศึกษา 
และการประเมินทางเลือกโครงการ 

(ครั้งที่ 1) 
 

รายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 

- ศึกษารายละเอียดโครงการ 
- รวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อมเบื้องต้น 
- คาดการณ์ผลกระทบที่คาดว่ามี

ศักยภาพ และมีความส าคัญ 

การก าหนดขอบเขต 
และแนวทางการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

การกลั่นกรองโครงการ
(Screening) 

การพบปะอย่างไม่เป็นทางการ 
โดยเป็นการเตรียมการก่อน 

การรับฟังความคิดเห็น 

การประเมินและจัดท า 
ร่างรายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

การประชุมกลุ่มย่อยกลุ่มเจ้าของที่ดิน 



กำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น ครั้งที่ 2 (กำรประชุมปัจฉิมนิเทศโครงกำร) 
โครงกำรศึกษำรำยงำนกำรขอเปล่ียนแปลงรำยละเอียดโครงกำรในรำยงำนกำรศกึษำผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำรพัฒนำท่ำอำกำศยำนล ำปำง จงัหวัดล ำปำง 

(โครงกำรปรับปรุงและขยำยทำ่อำกำศยำนล ำปำง ต ำบลพระบำท อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง ของ กรมท่ำอำกำศยำน) 

บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด -51- 31 สิงหำคม 2563 

5.3 กิจกรรมการด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 

การด าเนินงานการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ  
รับฟังความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะต่อโครงการ ดังตารางที่ 5.3-1 

ตารางที่ 5.3-1 การด าเนินงานการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการ 
กิจกรรม วัตถุประสงค์ ช่วงระยะเวลา 

1. การพบปะอย่างไม่เป็นทางการกับ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องก่อนการ
จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1  

1. เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการในเบื้องต้น 
2. เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ และ

รูปแบบของการรับฟังความคิดเห็นที่เหมาะสม
กับบริบทของพื้นที่ 

3. เพื่อทราบข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
โครงการ 

สิงหาคม 2561 

2. การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น 
ครั้งที่ 1  

1. เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะน าโครงการ 
2. เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการ 

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม 
รวมถึงขอบเขตการศึกษา และการประเมิน
ทางเลือกโครงการ 

3. เพื่อทราบข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อห่วง
กังวลเกี่ยวกับโครงการ 

ตุลาคม 2561 

3. การประชุมกลุ่มย่อยกลุ่มเจ้าของที่ดิน 1. เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อ
ห่วงกังวลต่อโครงการของเจ้าของที่ดินที่อยู่ใน
เขตโครงการ 

2. เพื่อรับฟังความคิดเห็นและการยินยอมให้
กรมท่าอากาศยานมีการจัดซื้อที่ดิน และการ
ส ารวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเจ้าของ
ที่ดินที่อยู่ในเขตโครงการ 

3. เพื่อส ารวจข้อมูลด้านสุขภาพและพฤติกรรม
สุขภาพ และสุขภาพจิต รวมถึงอนามัยสิ่งแวด-
ล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ
เจ้าของที่ดิน 

มกราคม 2562 

4. การรับฟังความคดิเห็นในขั้นตอน 
การประเมินผลกระทบและจัดท าร่าง
รายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 
1) การส ารวจความคิดเห็นของ

ประชาชนในระดับครัวเรือน  
โดยใช้แบบสอบถาม 

2) การสัมภาษณ์กลุ่มผู้น าชุมชน 
และกลุ่มพื้นที่อ่อนไหว  
(วัด โรงเรียน และสถานพยาบาล
ในพื้นที่โครงการและพื้นที่ศึกษา) 

1. เพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกจิ-สังคม เช่น การศึกษา 
การประกอบอาชีพ รายได้ สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ เปน็ต้น 

2. เพื่อรับทราบปัญหาสภาพแวดล้อมและปัญหา
สังคมในปัจจุบันที่ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของ
ชุมชน 

3. เพื่อรับทราบข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อ
วิตกกังวล ทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
รวมทั้งความต้องการของประชาชน 

4. เพื่อน าข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อวิตก
กังวล รวมท้ังความต้องการของประชาชนมา
ประกอบการประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจ-

กรกฎาคม 2563 



กำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น ครั้งที่ 2 (กำรประชุมปัจฉิมนิเทศโครงกำร) 
โครงกำรศึกษำรำยงำนกำรขอเปล่ียนแปลงรำยละเอียดโครงกำรในรำยงำนกำรศกึษำผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำรพัฒนำท่ำอำกำศยำนล ำปำง จงัหวัดล ำปำง 

(โครงกำรปรับปรุงและขยำยทำ่อำกำศยำนล ำปำง ต ำบลพระบำท อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง ของ กรมท่ำอำกำศยำน) 

บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด -52- 31 สิงหำคม 2563 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ช่วงระยะเวลา 
สังคม รวมทั้งพิจารณาจัดเตรียมมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

5. การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น  
ครั้งที่ 2  

1. เพื่อชี้แจงผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

2. เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อวิตก
กังวลต่อร่างรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

3. เพื่อน าข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อวิตก
กังวลที่ได้มาปรับปรุงมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

สิงหาคม 2563 

 

  



กำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น ครั้งที่ 2 (กำรประชุมปัจฉิมนิเทศโครงกำร) 
โครงกำรศึกษำรำยงำนกำรขอเปล่ียนแปลงรำยละเอียดโครงกำรในรำยงำนกำรศกึษำผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำรพัฒนำท่ำอำกำศยำนล ำปำง จงัหวัดล ำปำง 

(โครงกำรปรับปรุงและขยำยทำ่อำกำศยำนล ำปำง ต ำบลพระบำท อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง ของ กรมท่ำอำกำศยำน) 

บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด -53- 31 สิงหำคม 2563 

6. ช่องทางการติดต่อสื่อสาร 

นอกจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้แล้ว ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  
แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการได้ที่ 

 จดหมาย ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ  
โดยการส่งจดหมาย ไปยังบริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
เลขที่ 3/23 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน-ล าลูกกา ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา  
จังหวัดปทุมธานี 12150 

ด้านสิ่งแวดลอ้ม: ติดต่อ คุณกนกทัศน์ ยลปราโมทย์  
ผู้ประสานงานโครงการ/รายละเอียดโครงการ 

ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน: ติดต่อ คุณอุษา สุขประเสรฐิ/คุณกมลลักษณ์ มูลศรี  
ผู้ประสานงานด้านการมีส่วนร่วม 

 อีเมล ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการ  
โดยส่งมาทางอีเมล: kanoktat.y@sts.co.th และ sts.envi@yahoo.com 

 โทรศัพท์และโทรสาร ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 
เกี่ยวกับโครงการ 

โดยการโทรศัพท์แจ้งกับเจ้าหน้าที่โดยตรง ไดท้ี่ 

 คุณกนกทัศน ์ยลปราโมทย์  
ผู้ประสานงานโครงการ/รายละเอียดโครงการ  
โทรศัพท์ 0 2153 7001 ต่อ 22 โทรสาร 0 2153 7007 

 คุณอุษา สุขประเสริฐ/คุณกมลลักษณ์ มูลศร ี 
ผู้ประสานงานด้านการมีส่วนร่วม  
โทรศัพท์ 0 2270 8899 ตอ่ 612 หรือ 0 2153 7001 ต่อ 15 
โทรสาร 0 2153 7007 

 
 

“ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา 
และการประเมินผลกระทบทางสิง่แวดล้อมที่จะด าเนินการต่อไป” 

กรมท่าอากาศยาน และคณะผู้ศึกษาขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี ้



กรมท่าอากาศยาน 
71 ซอยงามดูพลี ถนนพระรามที่ 4 

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท์ 0 2287 0320 9 โทรสาร 0 2286 3373 

 

ด าเนินการโดย 
 

 
ที่อยู่ส านักงานใหญ่: บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
เลขที่ 196/10-12 ซอยประดิพัทธ์ 14 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท 
เขตพญาไท กทม. 10400 
ที่อยู่ส าหรับส่งเอกสาร: 3/23 หมู่ 5 ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี 10250 
โทรศัพท์: 0 2270 8899 ต่อ 612 หรือ 0 2153 7001  
โทรสาร: 0 2153 7007 
อีเมล: sts.envi@yahoo.com 
 

กรมท่าอากาศยาน 
Department of Airports 

บริษัท เอส ที เอส เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
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