บทที่ 1
บทนํา

บทที่
1.1

บทนํา
ความเปนมาของโครงการ

โครงการ ที เจ คอนโดเทล โดย บริษัท ยูดี แลนด จํากัด ตั้งอยูที่ถนนประชาสําราญ อําเภอเมือง
จังหวัดขอนแกน (รูปที่ 1.1-1) เปนโครงการอาคารชุด รวมหองพักทั้งสิน้ 274 หอง ไดรับอนุญาตกอสรางอาคาร
จากเทศบาลนครขอนแกน ใบอนุญาตกอสรางเลขที่ 566/2538 ในนามบริษัท ตรง-จริง เรียลเอสเตท จํากัด
โดยขออนุญาตเปนอาคารพักอาศัยเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2538 ตอมาบริษัท ยูดีแลนด จํากัด เปนผูร ับ
ดําเนินการ และไดหยุดการกอสรางเนื่องจากประสบปญหาภาวะทางเศรษฐกิจซึง่ มีสภาพเปนอาคารราง อยางไรก็
ตาม การกอสรางอาคารโครงการทั้งหมด ไดเปลี่ยนการใชประโยชนพื้นที่จากที่พักอาศัยรวมมาเปน
อาคารชุด และการเปลี่ยนแปลงแบบแปลนเฉพาะชั้นลาง (ชั้นที่ 1) เพียงชั้นเดียว จากรานคา รานซักรีด
รานเสริมสวย รานอาหาร สระน้ํา มาเปนที่จอดรถ เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายควบคุมอาคารชุด โดย
อาคารดังกลาวยังไมไดจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม เสนอตอสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) พิจารณาใหความเห็นชอบกอนดําเนินการกอสราง ตามประกาศ
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของสวน
ราชการ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2539
เนื่องจากในขณะไดรับใบอนุญาตและกอสรางอาคารนัน้ โครงการยังไมเขาขายทีจ่ ะตองจัดทํารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (ใบอนุญาตกอสรางป 2538 แตการบังคับตามกฎหมายที่ตองจัดทํา
รายงานฯ ป 2539)

1.2

วัตถุประสงคของการจัดทํารายงาน

ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนดหลักเกณฑวิธีการระเบียบ
ปฏิบัติและแนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2543) กําหนดให
โครงการอาคารชุดพักอาศัยหรือโครงการโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ซึ่งเขาขายตองจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชนที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน
2535 ซึ่งเปนโครงการที่ไดดําเนินการกอสรางอาคารแลวโดยยังมิไดเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
และตองเปนโครงการที่ไดมีการปฏิบัติตามมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 และดําเนินการกอสรางแลวกอนวันที่ 19 กุมภาพันธ 2543
โดยโครงการไดดําเนินการ กอสรางกอนวันที่ 19 กุมภาพันธ 2543 จึงถือเปนโครงการที่เขาขายการจัดทํารายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตามหลักเกณฑกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ.2543) ดังนั้น จึงตองจัดทํารายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเสนอตอคณะกรรมการผูชํานาญการ พิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมจังหวัดขอนแกน เพื่อขออนุญาตกอสรางและจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดตอไป
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หนา 1-2

รูปที่ 1.1-1

ที่ตั้งโครงการ ที เจ คอนโดเทล

พื้นที่โครงการ

ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(2548)

บริเวณพื้นที่โครงการ

1.3

ขอบเขตและวัตถุประสงคของการศึกษา

1) วัตถุประสงคของการศึกษา
(1) เพื่อศึกษาลักษณะการดําเนินงาน ซึ่งอาจกอใหเกิดผลกระทบตอทรัพยากรสิ่งแวดลอมและ
คุณคาตาง ๆ โดยรอบพื้นทีโ่ ครงการ
(2) รวบรวมขอมูลพื้นฐานตาง ๆ ในสภาพปจจุบันของทรัพยากรสิ่งแวดลอมและคุณคาตาง ๆ ใน
ดานกายภาพ ดานชีวภาพ คุณคาการใชประโยชนของมนุษย และคุณคาตอคุณภาพชีวิต ในพื้นที่โครงการและ
บริเวณใกลเคียง
(3) ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอทรัพยากรสิ่งแวดลอมและคุณคาตาง ๆ ทั้งผลกระทบดาน
บวกและผลกระทบดานลบ อันเนื่องมาจากการดําเนินงานของโครงการ
(4) เสนอมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
ตลอดจนมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดลอม
2) ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาเพื่อจัดทํารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมฉบับนี้ ไดกําหนดขอบเขตการศึกษา
ออกเปนหัวขอยอย ดังนี้
(1) รายละเอียดของโครงการ : ขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของโครงการ ลักษณะ
การใชพื้นที่ แผนการดําเนินการกอสราง รวมทั้งกิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่โครงการเมื่อโครงการเปด
ดําเนินการ โดยจะทําการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมทีอ่ าจจะเกิดขึน้ เนือ่ งจากการดําเนินงานของโครงการ
(2) สภาพแวดลอมในปจจุบัน : การศึกษาทรัพยากรสิ่งแวดลอมและคุณคาตาง ๆ ในบริเวณพื้นที่
ที่ตั้งโครงการและบริเวณชุมชนใกลเคียง ที่คาดวาจะไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานของโครงการ จําแนกตาม
ประเภทของทรัพยากรสิ่งแวดลอมและคุณคาตาง ๆ ออกเปน 4 ประเภท ไดแก
- ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ไดแก ลักษณะภูมิประเทศและธรณีวิทยา ทรัพยากรดิน
ลักษณะภูมิอากาศ อุทกวิทยา คุณภาพน้ํา และอุทกธรณีวิทยา
- ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางดานชีวภาพ
- คุณคาการใชประโยชนของมนุษย ไดแก การใชประโยชนที่ดิน การคมนาคมขนสง ระบบ
สาธารณูปโภค-สาธารณูปการ
- คุณคาตอคุณภาพชีวิต ไดแก สภาพเศรษฐกิจ-สังคม การสาธารณสุข ประวัติศาสตร และ
โบราณสถาน สุนทรียภาพและการทองเที่ยว
(3) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม : วิเคราะหขอมูลรายละเอียดโครงการและทรัพยากร
สิ่งแวดลอมปจจุบัน พรอมทั้งประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินงานของโครงการ โดยจะวิเคราะห
ประเมินตามกลุมทรัพยากร สิ่งแวดลอมและคุณคาตาง ๆ
(4) การเสนอแนะมาตรการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม รวมทั้งมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
3) วิธีการศึกษา
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการนีม้ ีขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้
(1) รวบรวมขอมูลพื้นฐานปฐมภูมิและทุติยภูมิที่จําเปนจากแหลงตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษา
เชน เอกสารและรายงานตาง ๆ การตรวจสอบ การสังเกตการณ และการสํารวจภาคสนาม เปนตน เพื่อนํามาจัดทํา
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ฐานขอมูลสําหรับนําไปใชวิเคราะหและแสดงผลความสัมพันธเชื่อมโยงกับสาขาทรัพยากรสิ่งแวดลอมอื่น ๆ โดย
ฐานขอมูลดังกลาวจะครอบคลุมพื้นที่ตั้งโครงการ และพืน้ ที่โดยรอบที่คาดวาจะไดรับผลกระทบจากการดําเนินงาน
ของโครงการ
(2) วิเคราะหขอมูลที่รวบรวมไดตามขอ (1) เพื่อเลือกสรรขอมูลที่เกี่ยวของและเปนประโยชนหรือที่
เชื่อถือได ตามดวยการวิเคราะหขอมูลทางดานสถิติและการจัดทําตารางขอมูล และความสัมพันธของขอมูลตาง ๆ
ตามความจําเปน
(3) ศึกษาลักษณะการดําเนินงานของโครงการ รวมทั้งแผนการและวิธีการกอสรางอยางละเอียด
ขอมูลเหลานี้จะใชเปนขอมูลพื้นฐานในการวิเคราะหและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมดานตาง ๆ
(4) เสนอผลการวิเคราะหขอมูล แสดงสภาพทรัพยากรสิ่งแวดลอมในปจจุบัน
(5) ศึกษาความสัมพันธระหวางทรัพยากรสิ่งแวดลอมและคุณคาตาง ๆ และ/หรือผลกระทบจาก
การดําเนินกิจการของโครงการทั้งหมด (Overall project) เพื่อทําการประเมินผลกระทบสิง่ แวดลอมตอไป
(6) จากผลการศึกษาในขอ (5) จะนํามาจัดทําขอเสนอแนะมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
ทางดานลบของโครงการ เพือ่ ใหการดําเนินงานของโครงการกอใหเกิดผลกระทบสิ่งแวดลอมในระดับ ที่ยอมรับได
และเพื่อเพิ่มพูนผลดีของโครงการ
(7) เสนอแนะแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมของโครงการทั้งหมด
(Overall
Environmental Monitoring Program) โดยใชผลการศึกษาในขอ (5) และ (6) ตามความจําเปนและเกี่ยวของ
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