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บทที่ 1
บทนา
1.1

ความเป็ นมาของโครงการ
หัวหิ นเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงมาเป็ นเวลานาน ปั จจุบนั นอกจากเป็ นเมืองท่องเที่ยวแล้วยังเป็ น
เมืองที่ชาวต่างชาตินิยมเข้ามาพักอาศัยอยูเ่ ป็ นจานวนมาก จึงเป็ นผลให้มีการขยายตัวด้านที่พกั อาศัยทั้งในรู ปแบบ
ของบ้านจัดสรร และอาคารชุดพักอาศัย ดังนั้นบริ ษทั แสนสิ ริ จากัด (มหาชน) มีความประสงค์จะพัฒนาที่ดิน
บริ เวณริ มถนนเพชรเกษม ตาบลหัวหิน อาเภอหัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขนั ธ์ โดยพัฒนาเป็ นรู ปแบบอาคารพัก
อาศัยรวม ภายใต้ชื่อโครงการ LA CASITA HUA HIN (ลา กาซิตา หัวหิน) เป็ นอาคารพักอาศัยรวม(อาคารชุด)
ประกอบด้วย อาคารสู ง8 ชั้น จานวน 4 อาคาร โดยมีหอ้ งชุดพักอาศัยจานวน705 ห้อง และที่จอดรถยนต์154 คัน
พร้อมสิ่ งอานวยความสะดวก เช่น สระว่ายน้ า ห้องออกกาลังกาย เป็ นต้น จึงขเ า้ ข่ายที่จะต้องจัดทารายงานตาม
หมายดังกล่าว
โครงการได้มอบหมายให้ บริ ษทั เอิร์ธ แอนด์ ซัน จากัด เป็ นผูจ้ ดั ทาและ เสนอรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมของโครงการ LA CASITA HUA HIN (ลา กาซิตา หัวหิน) ของบริ ษทั แสนสิ ริ จากัด
(มหาชน) ให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการ
ดาเนินโครงการ ซึ่งทางสานักงานฯได้แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการผูช้ านาญการพิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริ การชุมชนในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อ
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการผูช้ านาญการฯ มีมติความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อมโครงการ LA CASITA HUA HIN (ลา กาซิตา หัวหิน) ของบริ ษทั แสนสิ ริ จากัด (มหาชน) โดยให้
โครงการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่ งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่ งครัด ตามหนังสื อแจ้งทส
ที่ 1010.5/17576 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
เพื่อให้การดาเนินการตามมาตรการเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในหนังสื อเห็นชอบผลการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ได้มอบหมายให้บริ ษทั เอ็นไวแล็บ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ฯในเครื อ
ของบริ ษทั นีดีส ซัพพลาย แอนด์เซอร์ วสิ จากัดและเป็ นห้องปฏิบตั ิการวิเคราะห์เอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม เลขทะเบียน ว-118 เป็ นผูต้ รวจวัดคุณภาพสิ่ งแวดล้อม และจัดทารายงานผลการปฏิบตั ิตาม
มาตรการป้ องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม เพื่อ
นาเสนอผลการปฏิบตั งิ านต่อสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ได้รับทราบผลการติดตามตรวจสอบและพิจารณาให้ขอ้ คิดเห็นเพิ่มเติม อีกทั้งดาเนินการปรับปรุ งแก้ไข
การปฏิบตั ิให้มีความถูกต้องเหมาะสมและก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่ งแวดล้อมน้อยทีต่่สอุ ดไป
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1.2

วัตถุประสงค์ ของการจัดทารายงาน
1.2.1 เพื่อศึกษารายละเอียดข้อมูลของโครงการให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกาหนดต่างๆ
และมีความชัดเจนเพียงพอการพัฒนาโครงการ
1.2.2 เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมของทรัพยากรสิ่ งแวดล้อมและคุณค่าด้านต่างๆ ในปั จจุบนั ของ
พื้นที่โครงการที่อาจได้รับผลกระทบจากการมมีโครงการทั้งทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากร
ชีวภาพคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และคุณค่าคุณภาพชีวติ
1.2.3 เพื่อวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมทั้งทางบวกและทางลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
จากโครงการทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ
1.2.4 เพื่อเสนอมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมที่อาจ เกิดขึ้นจากโครงการ เพื่อ
บรรเทาความรุ นแรงของผลกระทบนั้น
1.2.5 เพื่อเสนอมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อมเพื่อเฝ้าระวังผลกระทบและ
ปั ญหาสิ่ งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น

1.3

ขอบเขตการศึกษา
ดาเนินการรวบรวมผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมของ
โครงการ LA CASITA HUA HIN (ลา กาซิตา หัวหิน) ของบริ ษทั แสนสิ ริ จากัด (มหาชน) ที่ระบุไว้ใน
หนังสื อเห็นชอบรายงานฯ รวมทั้งรวบรวมเอกสารเพื่อเป็ นหลักฐานประกอบผลการปฏิบตั ิตามมาตรการ
ป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมที่รอบคลุมในประเด็นต่างๆ เช่น สภาพภูมิประเทศ คุณภาพอากาศ
โดยทัว่ ไป ระดับเสี ยงโดยทัว่ ไป ความสั่นสะเทือน การบาบัดน้ าเสี ย การระบายและการป้ องกันน้ าท่วม การ
จัดการมูลฝอย สภาพเศรษฐกิจและสังคม สาธารณสุ ข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็ นต้น
1.4

วิธีการศึกษาและจัดทารายงาน
การจัดทารายงานฯ จะดาเนินการตามแนวทางการจัดทารายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกัน

และแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและมาตรการ ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม ที่กาหนดโดยสานัก
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม มี
รายละเอียดการดาเนินงานต่อไปนี้
1.4.1 ตรวจสอบผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกัน และลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อมที่เสนอไว้ใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และข้อกาหนดเ พิ่มเติม โดยคณะกรรมการผูช้ านาญการ
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สิ่ งแวดล้อมของสานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม โดยมีขอบเขตของการ
ดาเนินงานดังต่อไปนี้
 จัดทาตารางผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกัน และลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อมที่
กาหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
 เหตุผลที่ไม่ปฏิบตั ิหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิตามมาตรการได้อย่างครบถ้วน
 เสนอมาตรการป้ องกันและลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ในสภาพปั จจุบนั ที่เปลี่ยนแปลง
ไปจากมาตรการป้ องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อมที่ได้เสนอไว้ ในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมพร้อมให้เหตุผลประกอบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
1.4.2 ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในบริ เวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคีย งโครงการ
ตามกาหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และรายละเอี
ยดการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่ งแวดล้อม โดยมีขอ้ มูลการนาเสนอดังต่อไปนี้
 แสดงดัชนีในการตรวจวัด , วิธีการเก็บตัวอย่าง , วิธีการวิเคราะห์ตวั อย่างตามที่
กาหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม หรื อมาตรการที่เป็ นยอมรับ
ของหน่วยงานราชการไทย
 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่ งแวดล้อมวิเคราะห์ผล และเปรี
ยบเทียบกับมาตรฐาน
คุณภาพสิ่ งแวดล้อมของหน่วยงานราชการไทย
 แสดงภาพถ่ายขณะทาการเก็บตัวอย่าง , ภาพเครื่ องมือขณะตรวจวัดและภาพถ่าย
สถานทีต่ รวจวัด
1.5

แผนการดาเนินการ
จากรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการ LA CASITA HUA HIN (ลา กาซิตา หัวหิน)
ของบริ ษทั แสนสิ ริ จากัด (มหาชน ) โดยรายงานผลกระทบสิ่ งแวดล้อมผ่านการเห็นชอบจาก สานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เมื่อเดือน ธันวาคม 2561ทางบริ ษทั แสนสิ ริ จากัด
(มหาชน) จึงได้จดั ให้มีแผนการก่อสร้างโครงการและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม แสดงดัง
ตารางที่ 1.5-1 และตารางที่ 1.5-2
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ตารางที่ 1.5-1 แผนการก่อสร้าง
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ตารางที่ 1.5-2 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
คุณภาพสิ่งแวดล้ อม
1. สภาพภูมิประเทศ
2. คุณภาพอากาศ
3. เสี ยง
4. ความสัน่ สะเทือน
5. การจราจร
6. การบาบัดน้ าเสี ย
7. ห้องน้ าคนงาน
8. การจัดการขยะ
9. การระบายน้ า
10. อาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
การทางาน/การป้ องกันอัคคีภยั
หมายเหตุ : 
-

ตาแหน่ งตรวจวัด
- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ
- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ
- บริ เวณโรงพยาบาลกรุ งเทพ หัวหิ น
- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ
- บริ เวณโรงพยาบาลกรุ งเทพ หัวหิ น
- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ
- บริ เวณโรงพยาบาลกรุ งเทพ หัวหิ น
- บริ เวณด้านหน้าโครงการ และบริ เวณโดยรอบอาคาร
- บ่อพักน้ าชัว่ คราวก่อนระบายออกจากพื้นที่ก่อสร้างลงสู่
ท่อระบายน้ าสาธารณะบริ เวณด้านหน้าโครงการ 1 จุด
- ห้องน้ าคนงาน
- ถังรองรับมูลฝอย
- ทาความสะอาดบ่อดักขยะและตกตะกอน
- พื้นที่ก่อสร้าง

ดาเนิ นการตรวจวัดตามมาตรการที่กาหนด
โครงการอยูร่ ะหว่างการสรรหา ว่าจ้างบริ ษทั ที่ปรึ กษาด้านสิ่ งแวดล้อม

5 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
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ตารางที่ 1.5-2 (ต่ อ) แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
คุณภาพสิ่งแวดล้ อม
11. สุขภาพ
12 . ประชาสัมพันธ์และ การรับเรื่ อง
ร้องเรี ยน
13. การรับเรื่ องร้องเรี ยนของประชาชน

หมายเหตุ : 

ตาแหน่ งตรวจวัด
- พื้นที่ก่อสร้าง
- พื้นที่ก่อสร้างและบริ เวณบ้านพักคนงาน
- พื้นที่ก่อสร้าง
- กลุ่มสารวจความคิดเห็นบ้านเรื อนและสถานประกอบใน
กลุ่มรัศมี 100 ม. พื้นที่อ่อนไหว และเส้นทางขนส่งวัสดุ
ก่อสร้างในรัศมี 1 กม. โดยรอบพื้นที่โครงการ

ดาเนิ นการตรวจวัดตามมาตรการที่กาหนด

6 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด
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1.6

สถานภาพของโครงการปัจจุบัน
สถานภาพการก่อสร้างของโครงการในปัจจุบนั เมื่อเดือน มิถุนายน พบว่า อยูใ่ นช่วงงานโครงสร้าง
โดยแสดงสถานภาพการก่อสร้างในปั จจุบนั ได้ดงั ภาพที่ 1.6-1

ภาพที่ 1.6-1 สถานภาพการก่อสร้างโครงการในปั จจุบนั

7 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

