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1.1 ความเปนมาของโครงการ
โครงการอาคารชุด “โนเบิ ล รีฟ อรม คอนโดมิ เนีย ม เป นโครงการประเภทอาคารชุด
22 ชั้น ที่มีจํานวนหองชุดพักอาศัยทั้งหมด 191 หอง รานคา 3 ราน และที่จอดรถยนต 116 คัน
เพื่อรองรับความตองการที่อยูอ าศัยของผูตอ งการที่พักอาศัยที่ใกลยา นธุรกิจ
โครงการอาคารชุ ด “โนเบิล รีฟอรม คอนโดมิเนียม” ตั้งอยูที่ ซอยพหลโยธิน 7 เขต
พญาไท กรุงเทพมหานคร อยูใ กล เคีย งกั บ สถานี ร ถไฟฟ า BTS สถานีอารีย ซึ่ง เป น ระบบขนส ง
มวลชนสาธารณะขนาดใหญ ที่มีความสะดวกในการเดินทาง สามารถลดการใชรถยนตสวนตัวได
และลดการติดขัดของการจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคลองกับการเลือกที่ตั้งโครงการ
ตามแนวเสนทางรถไฟฟาของอีกหลายโครงการ
เนื่องจากจํานวนหองชุดของโครงการมีจํานวนหองชุดพักอาศัยทั้งหมด 191 หอง เขาขายที่
ต องจัด ทํ า รายงานการวิ เคราะห ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม ตามประกาศกระทรวงวิ ท ยาศาสตร
เทคโนโลยีและสิง่ แวดลอม เรือ่ งกําหนดประเภท และขนาดของโครงการ หรือกิจการทีต่ องมีรายงาน
เกี่ ย วกั บการศึก ษาและมาตรการป อ งกัน และแกไขผลกระทบกระเทือนต อคุณ ภาพสิ่ ง แวดล อม
ประเภทโครงการ “อาคารอยูอาศัยรวม ที่มีจํานวนหองพักตั้งแต 80 หอง ขึ้นไป ตองจัดทํารายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม”
ดังนั้น บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) จึงไดมอบหมายใหบริษัท อีโคซิสเต็ม
เอ็ น จิ เ นี ย ริ่ ง คอนซั ล แตนท จํ า กั ด จั ด ทํ า รายงานฯ เพื่ อ เสนอต อ สํ า นั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อประกอบการพิจารณาในขั้นการขออนุญาตกอสรางอาคาร
โครงการตอไป

1.2 ระยะเวลาการกอสราง
โครงการมีกําหนดการวางแผนการกอสรางโครงการเปนระยะเวลาประมาณ 30 เดือน
(ตารางที่ 1.2-1)

1.3 ตถุประสงคของรายงาน
1.3.1 ศึกษารายละเอียดของโครงการ
1.3.2 ศึกษาสภาพแวดลอมปจจุบันบริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณใกลเคียง
1.3.3 ประเมินผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากโครงการ ทั้งในชวงการกอสราง
และชวงการเปดบริการ
1.3.4 กํ า หนดมาตรการป อ งกั น และแก ไ ขผลกระทบที่ ค าดว า จะเกิ ด ขึ้ น อั น
เนื่องจากการดําเนินโครงการ ทัง้ ชวงการกอสรางและชวงการเปดบริการ
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1.3.5 กําหนดมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมเพื่อเปนการเฝา
ระวัง และประเมินผลประสิทธิภาพของมาตรการที่ไดใชในการปองกันและ
ลดผลกระทบของการดําเนินการของโครงการ

1.4 ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ของโครงการอาคารชุด
“โนเบิล รีฟอรม คอนโดมิเนียม” ไดกําหนดใหการศึกษาครอบคลุมทรัพยากรสิ่งแวดลอม 4 ดาน
ไดแก ทรัพยากรดานกายภาพ ทรัพยากรดานชีวภาพ คุณคาการใชประโยชนของมนุษย และคุณคา
ตอคุณภาพชีวติ โดยไดกําหนดขอบเขตการศึกษาไว 2 ระดับคือ
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2

พื้น ที่โ ครงการ มี พื้ นที่ ทั้ ง หมด 1 ไร 1 งาน 82 ตารางวา หรื อ 2,328
ตารางเมตร
พื้นที่บริเวณใกลเคียงทีค่ าดวาจะไดรบั ผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการ

1.5 วิธีการศึกษาและรวบรวมขอมูล
ในการศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม จะแยกหัวขอการศึกษา
ออกเปน 5 บท ทัง้ นีแ้ นวทางทีใ่ ชประกอบการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิง่ แวดลอม จะ
อางอิงจากสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม โดยแตละบทมีรายละเอียดดังตอไปนี้

1) บทนํา
1.1) ความเปนมาของโครงการ เหตุผล และความจําเปนในการดําเนินโครงการ
1.2) วัตถุประสงคการจัดทํารายงานฯ
1.3) ขอบเขตการศึกษา
1.4) วิธีการศึกษา และการรวบรวมขอมูล
1.5) สถานภาพการดําเนินการของโครงการขณะทําการศึกษา
1.6) ระยะเวลาการศึกษาและจัดทํารายงาน

2) รายละเอียดของโครงการ
2.1) รายละเอีย ด ประเภท และขนาดของโครงการ รวมทั้งพื้นที่โครงการพรอม
กิจกรรมประกอบพรอมแสดงเอกสารสิทธิ์ทุกแปลง การจัดระบบสาธารณูปโภค และบริการ เพื่อ
รองรับการอยูอาศัย
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2.2) สถานที่ตงั้ ของโครงการ
2.2.1) ที่ตงั้ โครงการ การเขาถึงพื้นที่โครงการจากถนนสายหลักที่ปรากฎใน
แผนทีข่ องทางราชการ ขนาดพื้นทีโ่ ครงการ การใชที่ดนิ ขางเคียงโดย
รอบ ภาพถายสภาพปจจุบัน พื้นที่โครงการ และบริเวณที่อาจไดรับ
ผลกระทบ
2.2.2) แผนผั ง แสดงโครงการ แสดงทิ ศ ขอบเขตกรรมสิ ท ธิ์ ที่ ดิ น ของ
โครงการ การใช ที่ ดิ น ภายในโครงการ และบริ เ วณข า งเคี ย ง
ตํ า แหน ง ที่ ตั้ ง ของกิ จ กรรมทั้ ง หมด พร อ มทั้ ง แผนผั ง แสดงระบบ
สาธารณูปโภค
2.3) รูปแบบอาคารและสิ่งกอสราง จะแสดงลักษณะ รูปแบบ ความสูง จํานวน และ
ขนาดของอาคาร โดยระบุพื้นที่สีเขียว และพื้นที่วาง รอยละของพื้นที่ที่มีอาคารปกคลุมดิน (OSR)
อัตราสวนพื้นที่ของอาคารทั้งหมดตอพื้นที่โครงการ (FAR) รวมทั้งขนาดพื้นที่แตละกิจกรรมและ
พื้นที่ใชสอย ตลอดจนระยะถอยรน ระยะหางของอาคารจากแนวของพื้นที่โครงการ โดยทั้งนี้ใหเปน
ไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) และฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) และกฎกระทรวงอื่นๆ
ที่เกีย่ วของ
2.4) ระบบสาธารณูปโภค ระบบสุขาภิบาล ระบบความปลอดภัย และการปองกัน
อัคคีภัย จะตองสอดคลองกับกฎกระทรวงที่เกี่ยวของและสอดคลองกับขอกําหนดของสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม

3) สภาพแวดลอมบริเวณโดยรอบในปจจุบนั
3.1) สภาพแวดล อ มบริ เ วณโดยรอบในป จ จุ บั น ซึ่ ง มีป ระเด็ น ที่ สํ า คัญ ต อ การ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นไดใน 4 หัวขอดังตอไปนี้
3.1.1) ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
ภูมิสัณฐาน ไดแก ลักษณะภูมิประเทศ ระดับความสูง ความลาดชัน
ของพื้นที่ รูปแบบการระบายน้ํา
ดิน จําแนกประเภทของดิน คุณสมบัติ สมรรถนะ ศักยภาพ
และความอุดมสมบูรณของดิน เปนตน
อากาศ ได แ ก ข อ มู ล สภาพภู มิอ ากาศ ความเร็ ว ลม และทิ ศ ทาง
กระแสลม ปริมาณน้ําฝน จากกรมอุตนุ ิยมวิทยา เปนตน
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ทรัพยากรน้ํา จะตองเสนอขอมูลสภาพอุทกวิทยาน้ําผิวดิน และน้ํา
ใตดนิ โดยใหครอบคลุมพื้นที่ที่คาดวาจะไดรับผลกระทบจาก
โครงการ
3.1.2) ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ จะกลาวถึงระบบนิเวศที่สําคัญๆ
ในบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ เชน
ระบบนิเวศบนบก จะกลาวถึงความสมบูรณ และความหนาแนน
ของชนิด พืชพรรณและสัตว ที่สําคัญทางดานเศรษฐกิจ พรอมถาย
ภาพประกอบ
ระบบนิ เ วศในน้ํ า จะกล า วถึง ระบบนิ เวศน ข องแหล ง น้ํ า บริ เ วณ
โครงการ และใกลเคียง
3.1.3) คุณคาการใชประโยชนของมนุษย
การใชน้ํา จะเสนอรายละเอียดแหลงน้ําใช ชนิด ปริมาณการใชน้ํา
ของชุมชนใกลเคียง
การจัดการน้ําเสียและสิ่งปฏิกูล จะเสนอรายละเอียดการใหบริการ
บําบัดน้ําเสีย รวมทั้งความสามารถในการรองรับปริมาณน้ําเสียของ
ระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน ตลอดจนผังแสดงแนวเสนทอรับ
น้ําเสีย และพื้นทีใ่ นเขตบริการบําบัดน้ําเสียรวม รวมทัง้ สภาพปญหา
การระบายน้ําและการปองกันน้ําทวม จะเสนอรายละเอียดระบบ
ระบายน้ํา โดยจะแสดงทิศทาง และเสนทางระบายน้ําโดยทั่วไปของ
พื้นที่บริเวณโดยรอบโครงการ ตลอดจนการปองกันน้ําทวมของพื้นที่
การจั ด การมู ล ฝอย จะเสนอรายละเอี ย ดการให บ ริ ก ารเก็ บ ขน
มูลฝอย แหลงกําจัดมูลฝอย และการดําเนินการเก็บรวบรวมของ
สํานักงานเขตพญาไท
ไฟฟา จะเสนอรายละเอียดแหลงจายไฟฟา ปริมาณการใชพลังงาน
ของกิจกรรมตางๆ ในชุมชนบริเวณใกลเคียง
การคมนาคมขนสง จะเสนอรายละเอียดสภาพการจราจรของพื้นที่
ใกลเคียง รวมทั้งขนาดสภาพผิวจราจร จํานวนชองการเดินรถ และ
ปริมาณจราจรในเสนทางคมนาคมที่ตอเนื่องกับโครงการ พรอมทั้ง
แสดงเสนทางคมนาคม เพื่อนําไปประเมินระดับความหนาแนน และ
ดานความปลอดภัยของการจราจร
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การใชประโยชนที่ดิน ศึกษาสภาพการใชที่ดินปจ จุบันของพื้นที่
บริ เ วณใกล เ คี ย งโครงการ และแผนการใช ที่ ดิ น ตามข อ กํ า หนด
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 โดยแสดงแผนทีป่ ระกอบ
3.1.4) คุณคาตอคุณภาพชีวติ
เศรษฐกิจ-สังคม ทําการสํารวจและศึกษาขอมูลพื้นฐานของชุมชน
ไดแก ขอมูลดานประชากร เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชน รวมทั้ง
การรับรูข าวสาร และทัศนคติเกี่ยวกับโครงการ
สุ น ทรี ย ภาพ จะเสนอรายละเอี ย ดข อ มู ล แหล ง ท อ งเที่ ย วทาง
ธรรมชาติ และสถานที่สําคัญ เชน โบราณวัต ถุ โบราณสถาน ใน
บริเวณขอบเขตพื้นที่โครงการ และใกลเคียง รวมทั้งทัศนียภาพของ
บริเวณพื้นทีต่ ั้งโครงการ
สาธารณสุขและการบริการสาธารณะ ทําการศึกษาและพิจารณา
สภาพความเพียงพอของสถานพยาบาล หรือบริการสาธารณสุข รวม
ทั้งการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และการใหบริการ
สาธารณะ ไดแก สถานีดับเพลิง สถานีตาํ รวจ ฯลฯ

4) การประเมินผลกระทบสิง่ แวดลอม
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมแยกประเมินระหวางผลกระทบจากการกอสราง และ
เปดดําเนินการ โดยพิจารณาตามขอ 2 และขอ 3 ซึ่งแยกการประเมินผลกระทบออกเปน 4 หัวขอ คือ
4.1) ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
ภูมิประเทศ จะทําการประเมินผลกระทบที่กอใหเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิประเทศเดิม และสภาพแวดลอม เชน ความลาดชัน ลักษณะและ
พื้นที่เดิม เปนตน
อากาศ จะพิ จ ารณาแหล ง กํ า เนิ ด มลพิ ษ ได แ ก ฝุ น ละออง เขม า และควั น
เปนตน โดยประเมินผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพอากาศ บริเวณ
พื้ น ที่โ ครงการและโดยรอบ และประเมิ น ผลกระทบตอ การบดบั ง แสง และ
ทิศทางลมของผูอยูอ าศัยเดิม
เสียงและการสั่นสะเทือน จะพิจารณาแหลงกําเนิดและระดับเสียงในบริเวณ
พื้นที่โครงการ และประเมินผลกระทบตอสุขอนามัยของคนและสัตว ทั้งจาก
ภายนอกต อ โครงการ และจากโครงการต อ ภายนอก โดยเปรี ย บเที ย บ
มาตรฐานที่กําหนด
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น้ําผิวดิน จะทําการประเมินผลกระทบจากการใชน้ํา กรณีโครงการใชน้ําจาก
แหลงน้ําธรรมชาติโดยตรง และผลกระทบตอแหลงรองรับน้ําที่ระบายออกจาก
พื้นทีโ่ ครงการ โดยพิจารณาผลกระทบตอการเปลีย่ นแปลงคุณภาพน้ํา
น้ําใตดิน ทําการประเมินผลกระทบตอปริมาณและคุณภาพน้ําใตดิน รวมทั้ง
การทรุดตัวของพื้นดินอันเกิดจากการใชน้ํา รวมทั้งผลกระทบตอการใชน้ําของ
ชุมชนบริเวณใกลเคียง เปนตน
ดิน จะพิจารณาลักษณะดิน การทรุดตัวของดิน และการชะลางพังทลาย ตลอด
จนประเมินผลกระทบตอพื้นที่โครงการ และบริเวณใกลเคียง อันเกิดจากการ
กอสรางโครงการ
4.2) ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ
ระบบนิเวศในน้ํา จะพิจารณาขอมู ลที่เกี่ยวข องและสํารวจภาคสนาม และ
ประเมินผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศตางๆ
ระบบนิเวศบนบก จะพิจารณาขอมูลจากการสํารวจ และประเมินผลกระทบ
ทัง้ ทางตรง และทางออม เพื่อคาดการณผลกระทบจากโครงการ
4.3) คุณคาการใชประโยชนของมนุษย
การใชน้ํา ทําการประเมินผลกระทบตอระบบน้ํา ใช และปริมาณน้ํ า ใช ของ
ชุมชนบริเวณใกลเคียง
การบําบัดน้ําเสีย ประเมินผลกระทบจากการบําบัดน้ําเสีย และการนําน้ํากลับ
มาใชใหมของโครงการ
การระบายน้ําและปองกันน้ําทวม ทําการประเมินผลกระทบจากการพัฒนา
โครงการ โดยเฉพาะการปรับถมพื้นที่ การระบายน้ําฝน และน้ําทิ้งออกนอก
โครงการ ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบตอการระบายน้ําเดิมของพื้นที่ โดยพิจารณา
เปรียบเทียบอัตราการระบายน้ําเดิมกอนมีโครงการ และภายหลังมีโครงการ
โดยโครงการจะตองจัดเตรียมบอหนวงน้ําใหเพียงพอตอปริมาณน้ําสวนเกิน ที่
เกิดจากน้ําฝนภายหลังการพัฒนาโครงการดวย โดยจะตองพิจารณาจัดใหมี
ตัง้ แตในขั้นการออกแบบ
การจั ด การมู ล ฝอยและกากของเสี ย ทํ า การประเมิ น ความสามารถของ
สํา นั ก งานพญาไท ที่ ใ หบ ริ ก ารเก็ บ ขนและกํ า จั ด มู ล ฝอยของโครงการ โดย
พิจารณาผูร ับผิดชอบ ระยะเวลา และวิธีการกําจัด
ไฟฟา ทําการประเมินผลกระทบทีเ่ กิดขึ้นจากการใชไฟฟาของโครงการ รวมทัง้
ประเมินศักยภาพของแหลงผลิต ระบบจายไฟฟาในพื้นที่
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การคมนาคมขนสง/การจราจร
- การประเมินปริมาณรถยนต หรือปริมาณการจราจรที่เกิดจากโครงการ
- เสนอรายละเอียดจํานวนและตําแหนงที่จอดรถ และถนนภายในโครงการ
ทางเขา-ออกโครงการ รวมทั้งผังแสดงทิศทางหรือระบบจราจรและความ
สัมพันธของระบบจราจรภายในและภายนอกโครงการ และขนาดของที่
จอดรถตองเปนไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2537)
- ทําการประเมินผลกระทบตอระบบการจราจรภายในโครงการ และบริเวณ
ทางเขา-ออกโครงการ รวมทั้งความเพียงพอของที่จอดรถยนต ใหเปนไป
ตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการควบคุมอาคาร ป พ.ศ.2544
อัคคีภัย ประเมินความพรอม ขีดความสามารถการใหบริการดับเพลิงของ
หนวยงานทีร่ ับผิดชอบพื้นที่โครงการ และทั้งนี้ทางโครงการจะได
- เสนอรายละเอียดระบบปองกันอัคคีภยั เชน ชนิดหรือประเภทอุปกรณที่ใช
ชนิด และสารเคมีของถังดับเพลิง จํานวนและตําแหนงที่ตั้งของอุปกรณ
ปองกันอัคคีภัย รวมทั้งสัญญาณเตือนภัย และทางหนีไฟ และการสํารอง
น้ําสําหรับใชดับเพลิง โดยใหเปนไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.
2535) และฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540)
- จัดทําแผนฉุกเฉินกรณีเกิดอัคคีภัย และแผนตรวจสอบและเตรียมความ
พรอมของอุปกรณและบุคลากร
การใชที่ดิน ทําการประเมินผลกระทบจากการพัฒนาที่ดินของโครงการ การ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการใชที่ดิน หรือความสอดคลองกับสภาพการใชที่ดินของ
พื้นที่ขา งเคียง รวมทัง้ ขอกําหนด/กฎหมายที่เกี่ยวของ
4.4) คุณคาตอคุณภาพชีวติ
สังคมและเศรษฐกิจ ทําการประเมินผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาโครงการ
ตอการเปลี่ยนแปลง ตอรูปแบบทางสังคม และเศรษฐกิจ สภาพความเปนอยู
และแนวโนมความเปลี่ยนแปลงของประชาชน รวมทั้งผลกระทบตอการเพิ่ม
จํานวนประชากรในชุมชน อาชีพ พฤติกรรมทางสังคม เปนตน
สุนทรียภาพ แหลงธรรมชาติ แหลงอนุรักษ โบราณสถาน แหลงสําคัญและมี
คุณคาทางประวัติศาสตร และโบราณคดี พรอมทั้งประเมินผลกระทบจากรูป
แบบภูมิสถาปตย ขนาด และความสูง รวมทั้งระยะถอยรนของสิ่งกอสรางของ
โครงการ ที่มผี ลกระทบตอสภาพแวดลอม และคุณคาของแหลงดังกลาว
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อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จะพิจารณาผลกระทบตอการใหบริ การ
ระบบสาธารณู ป โภค โดยเฉพาะอั น ตรายและความปลอดภั ย ในเขตพื้ น ที่
โครงการ และผลกระทบอันอาจจะเกิดจากธรณีพิบัติภยั

5) มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิง่ แวดลอม
การดําเนินการโครงการ จะตองมีมาตรการทีต่ องปฏิบัติดงั นี้
5.1) มาตรการลดผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม จะนําเสนอเปน 2 ชวงเวลา คือ
5.1.1) มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอมชวงการกอสรางโครงการ
5.1.2) มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอมชวงเปดดําเนินการโครงการ
5.2) แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม จัดใหมีแผนติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม จากการดําเนินการตามมาตรการลดผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อนํา
มาประเมินผลความสําเร็จของการปฏิบัติการ และนํามาปรับปรุงมาตรการใหเหมาะสมตอไป

1.6 การวิเคราะหและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
นําผลการศึกษาทางดานทรัพยากรสิ่งแวดลอมปจจุบันมาศึกษาเปรียบเทียบกับรายละเอียด
การดําเนินโครงการ แลวประเมินผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากกิจกรรมตางๆ ของโครงการ
ทั้งทิศทางและระดับความรุนแรงของผลกระทบ พรอมทั้งกําหนดมาตรการปองกันและแกไขให
สอดคลองกับลักษณะของผลกระทบทีค่ าดวาจะเกิดขึ้น

1.7 คณะผูจัดทํารายงาน
1) วางแผน ตรวจสอบ และใหคําปรึกษาในการศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
- นายสุวทิ ย วรรณประดิษฐ
2) รายละเอียดโครงการ
- นายสุวทิ ย วรรณประดิษฐ
- นายอนุชา คลายบุญ
- นายชาญชัย โลภาส
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3) ทรัพยากรกายภาพ
- นายอนุชา คลายบุญ
- นางสาวจุฑามาศ ดวงจันทร
- นางสาวฐิติพร แทนศิริ
4) ทรัพยากรชีวภาพ
- นางสาวพลอยไพลิน อิฏฐกุล
- นางสาวชอเพชร ปญจสมานวงศ
5) คุณคาการใชประโยชนของมนุษย
- นางสาวสุรีพร คงสัตรา
- นายชาญชัย โลภาส
- นายธิติ วัฒนจัง
6) คุณคาตอคุณภาพชีวิต
- นายชัยวัฒน กิตติวัฒนานุเคราะห
- นางสาวประภาพร อุตตโมบล
- นางสาวเสาวลักษณ สิริเจริญธนพันธุ
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