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การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาปญหาส่ิงแวดลอม ผลกระทบส่ิงแวดลอม และการ

จัดการดานส่ิงแวดลอมจากการกอสรางอาคารชุดพักอาศัย 2) ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอส่ิงแวดลอมจาก

การกอสรางอาคารชุดพักอาศัย 3) เพื่อเสนอแนวทางการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีเกิดจากการกอสราง

อาคารชุดพักอาศัย โดยกําหนดกลุมตัวอยางดังนี้ 1) การสุมตัวอยาง จํานวน 100 ครัวเรือน โดยการ

สุมตัวอยาง ผูพักอาศัยในพื้นท่ีตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี คัดเลือกครัวเรือนละ 

1 คน ใชการสุมแบบโควตาไมเปนสัดสวน และการสุมแบบบังเอิญไดแก คาความถ่ี คารอยละ 

คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน โดยการทดสอบดวยสถิติ (t-test) และการ

วิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว One-way ANOVA) 2) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) ใชวิธีการวิเคราะหเชิงพรรณนา เพื่ออธิบายลักษณะขอมูลท่ีรวบรวมมา เพื่อใหทราบถึง

ปญหาส่ิงแวดลอม ผลกระทบส่ิงแวดลอม การจัดการดานส่ิงแวดลอม ปจจัยท่ีมีผลดานส่ิงแวดลอม 

และแนวทางการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีเกิดจากการกอสรางอาคารชุดพักอาศัย ทําการเก็บขอมูล โดย

การสัมภาษณผูนําชุมชนหรือผูนําทองถ่ิน จํานวน 10 คน จาก 10 หมู ท่ีไดรับผลกระทบจากการ

กอสรางโครงการ ผูดูแลโครงการและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ จํานวน 20 คน จาก 25 โครงการ 

โดยเลือกโครงการท่ีสะดวกและมีความพรอมในการใหเขาสัมภาษณ จึงไดกลุมตัวอยางท้ังส้ิน 

20 ตัวอยาง 

ผลการศึกษาพบวา ปญหาส่ิงแวดลอม ผลกระทบ และการจัดการส่ิงแวดลอม 

ท่ีเกิดข้ึนสวนใหญ เชน ปญหาดานฝุนละออง ปญหาดานเสียงดังรบกวน ปญหาดานความ

ส่ันสะเทือน ปญหาดานขยะมูลฝอยตกคาง ปญหาดานน้ําเสีย ปญหาดานการระบายน้ํา (เชน 



(2) 

ทอระบายน้ําอุดตัน น้ําทวม เปนตน) ปญหาดาน เขมาและควัน ปญหาดานการจราจรติดขัด ปญหา

ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (เชน อาชญากรรม ขโมย เปนตน) ปญหาการการบดบัง

คล่ืนวิทยุและโทรทัศน ปญหาการบดบังแสงแดด และเงาจากอาคารขางเคียง และปญหาการบดบัง

ทัศนียภาพเดิม รวมถึงการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดิน เชน การกอสรางอาคารชุดพักอาศัย 

(คอนโดมิเนียม) ดําเนินการกอสรางตามขอกําหนดผังเมืองรวมเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี สภาพพื้น

ปจจุบันท่ีมีการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดินไปจากเดิม การใชประโยชนท่ีดินของตําบล

หนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงไปเปนท่ีพักอาศัยเพิ่มมากข้ึน 

และมีการยายถ่ินฐานเขามาอยูในพื้นท่ีเพิ่มข้ึน ทําใหมีสภาพภูมิประเทศเปล่ียนแปลงจากเดิม 

เนื่องจากลักษณะพื้นท่ีเดิมสวนใหญเปนท่ีราบ ชวงเวลาฝนตกหนักอาจทําใหเกิดน้ําทวมขัง หากมี

การกอสรางอาคารชุดพักอาศัยมีการเปล่ียนแปลงคานการใชประโยชนท่ีดิน เนื่องจากสวนใหญมีท่ี

พักอาศัยเดิมอยูแลว 

ดังนั้นผูวิจัยไดเสนอแนะแนวทางการจัดการและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โดยเจาของโครงการและผูท่ีเกี่ยวของใหความรูกับประชาชนหรือผูพักอาศัยในชุมชนเกี่ยวกับ

ผลกระทบดานส่ิงแวดลอม เชน แนวทางการจัดการดานจราจร ขยะมูลฝอย เสียงดังรบกวน 

ฝุนละออง การระบายน้ํา การบดบังทัศนียภาพ และการบดบังแสงแดดและทิศทางลม มีการจัด

ประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนท่ีอาจไดรับผลกระทบจากการกอสรางอาคารชุดพัก

อาศัย เพื่อประชาสัมพันธโครงการกอนมีการสรางอาคารชุดพักอาศัย (คอนโดมิเนียม) ดังกลาว 
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The purposes of the study; 1) Studied about environmental problems and effects, and 

condominium construction management. 2) Studied about the factors from condominium 

construction which effected to environment. 3) Suggest the ways to manage environmental 

problems from condominium construction. By specifying the sample group as follow 

1) Randomize 100 households of sample group who live in Nong Prue Sub-District, Bang La Mung 

District, Chonburi Province. And selected 1 person/each household by using disproportionate 

stratified random sampling and accidental sampling system including with frequency, percentage, 

average, standard deviation, t-test hypothesis testing and one-way analysis of variance. 2) Using 

descriptive research for qualitative research to explain collected information and explain about 

environmental problems, effects, management, Factors, and suggestion which causing by 

condominium construction. Collected information by interviewing 10 community leaders from 10 

communities which effected from construction project, 10 representatives and involved person 

from 25 construction projects, total 20 samples. 

The result shows that most of these environmental problems, effects, and management 

such as dust pollution, noise pollution, vibration pollution, solid waste, water pollution, drainage 

problem (such as clogged, flood, etc.), air pollution, traffic, safety issues (crime or stealing), radio 

and television wave blocking, sunlight blocking, shadow from other building, scenery obscuring 

or land use change, for example, condominium construction are causing by increasing of 



(4) 

immigration and housing construction. Moreover, these reasons effect to the changing of 

landscape. 

In conclusion, researcher would like to suggest that construction project owner should 

inform the people in the community about the effect of environmental problems, for example, the 

ways to manage traffic problem, solid waste, noise pollution, dust, drainage problem, scenery 

obscuring and sunlight and wind blocking. Furthermore, should hold a public hearing process to 

inform about the construction project and expanding the understanding of problems that will be 

occurred. 
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บทที่ 1 

 

บทนํา 

1.1 ที่มาและความสําคัญ 

 

การขยายตัวของเมืองเปนผลมาจากจํานวนประชากรและกิจกรรมตาง ๆ จนกลายเปนชุมชน

ขนาดใหญ ซ่ึงการกระจายการพัฒนาไปสูบริเวณโดยรอบ ซ่ึงทําใหเกิดระบบสาธารณูปโภครูปแบบ

ใหมเกิดข้ึน และสงผลใหเกิดการอยูอาศัยแบบเมืองท่ีมีโครงสรางท่ีซับซอนมากข้ึนตามไปดวย 

จากปรากฏการณเหลานี้สภาพแวดลอมการอยูอาศัยจึงตองมีการปรับเปล่ียนไปตามกระแสการ

ขยายตัวของเมือง โดยเฉพาะการเติบโตข้ึนของระบบสาธารณูปโภค เชน การบริการพื้นฐานดาน 

ท่ีอยูอาศัย ระบบขนสงมวลชน การศึกษา ศูนยการคาและอ่ืน ๆ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง 

อันเนื่องมาจากการเพิ่มข้ึนของจํานวนประชากร 

เทศบาลตําบลหนองปรือ ต้ังอยูในพื้นท่ีอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี อยูหางจากกรุงเทพมหานคร

เปนระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร มีพื้นท่ี 45.54 ตารางกิโลเมตร หรือ 28,462.50 ไร (ขอมูล

ท่ัวไปเทศบาลตําบลหนองปรือ, 2562) ท่ีมีช่ือเสียงดานสถานท่ีทองเท่ียวทางทะเล เชน ชายหาด

พัทยา เกาะลาน จึงเปนส่ิงท่ีดึงดูดใหนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและตางชาติเขามาเท่ียวในชวงวันหยุด

เปนจํานวนมาก เนื่องจากเปนแหลงทองเท่ียวของประชาชนทุกระดับ และมีสถานศึกษาท่ีนักเรียน

นักศึกษาจากท่ัวประเทศใหความสนใจท่ีจะเขามาเรียน ดวยเหตุผลดังกลาว จึงทําใหในพื้นท่ี

เทศบาลตําบลหนองปรือมีอัตราการขยายเมืองเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วจากจํานวนประชากรจากถ่ินฐาน

อ่ืนเขามาอาศัยอยูเปนจํานวนมาก ไมวาจะเปนนักธุรกิจท้ังชาวไทยและตางประเทศท่ีเขามาดําเนิน

ธุรกิจเกี่ยวกับการทองเท่ียวชายหาดพัทยาตลอดจนนักเรียนนักศึกษาท่ีเขามาศึกษาในสถานศึกษา

เปนจํานวนมาก 

ในปจจุบัน ธุรกิจการสรางคอนโดมิเนียมในพื้นท่ีเทศบาลเมืองหนองปรือ ไดมีการขยายตัว

เพิ่มมากข้ึนอยางตอเนื่องเพื่อรองรับตอความตองการของประชาชนท่ีเขามาอยูอาศัยในพื้นท่ี

ประกอบกับคนสมัยใหมตางก็กําลังใหความสนใจและหันมาเชาซ้ือคอนโดมิเนียมกันมากข้ึนท้ังเพื่อ

การพักอาศัยเองและเพื่อการลงทุน เนื่องจากมีงบประมาณท่ีตํ่ากวาการซ้ือบาน มีพื้นท่ีพอเหมาะ 
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มีความสะดวกสบายในการดูแลรักษา และมีความสะดวกตอการเดินทาง อีกท้ังยังมีระบบดูแลจาก

สวนกลางมีส่ิงอํานวยความสะดวกครบครัน ไมวาจะเปนสระวายน้ํา ท่ีจอดรถ สโมสร และบริการ

ตาง ๆ ซ่ึงสามารถตอบโจทยใหกับคนใชชีวิตสมัยใหมท่ีตองการความสะดวก รวดเร็วและครบครัน

ไดเปนอยางดี แมการขยายตัวของธุรกิจการสรางคอนโดมิเนียมท่ีเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องในพื้นท่ี

เทศบาลเมืองหนองปรือ จะสามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชนท่ีเขามาเปน

ประชากรแฝงในพื้นท่ีดังกลาวในดานความสะดวกสบายไดเปนอยางดี แตหากมองอีกมุมหนึ่ง

ประชาชนท่ีมีถ่ินฐานบานเกิดและภูมิลําเนาเดิมอยูในเทศบาลเมืองหนองปรืออยูกอนแลว กลับตอง

เปนผูไดรับผลกระทบจากการขยายตัวของธุรกิจดังกลาวโดยตรง โดยเฉพาะการปรับตัวในการ

ดํารงชีวิตหลังจากการขยายตัวของเมืองอยางรวดเร็ว ท้ังในดานเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคมและ

ส่ิงแวดลอม (วุฒิชัย มุระดา, 2556) ซ่ึงผลกระทบดานส่ิงแวดลอท่ีเกิดข้ึนภายหลังการกอสรางอาคาร

ชุดพักอาศัยหรือคอนโดมิเนียม เชน ปญหาดานมลพิษอากาศ เสียงดังรบกวน ฝุนละออง การจัดการ

ขยะมูลฝอย การจราจรติดขัด และดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เปนตน 

จากขอมูลดังกลาวขางตน ทําใหผูศึกษาไดมีความสนใจท่ีจะศึกษาการจัดการดานส่ิงแวดลอม

จากการกอสรางอาคารชุดพักอาศัย รวมถึงปจจัยท่ีมีผลตอส่ิงแวดลอมจากการกอสรางอาคารชุดพัก

อาศัยโดยกําหนดแนวทางการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีเกิดจากการกอสรางอาคารชุดพักอาศัย เพื่อไม

สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมโดยรอบ ตลอดจนเปนแนวทางการแกไขและเปนขอเสนอแนะตอ

หนวยงานภาครัฐในพื้นท่ีท่ีเกี่ยวของในการจัดระเบียบการกอสรางอาคารชุดพักอาศัยหรือ

คอนโดมิเนียมตอไป 

 

1.2 วัตถุประสงค 

 

1.2.1 เพื่อศึกษาปญหาส่ิงแวดลอม ผลกระทบส่ิงแวดลอม และการจัดการดานส่ิงแวดลอม

จากการกอสรางอาคารชุดพักอาศัย 

1.2.2 เพื่อศึกษาปจจยัท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจากการกอสรางอาคารชุดพักอาศยั 

1.2.3 เพื่อเสนอแนวทางการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีเกิดจากการกอสรางอาคารชุดพักอาศัย  

 

 

 

 



3 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 

 

1.3.1 ขอบเขตดานพื้นท่ี  

ผูวิจัยมีการกําหนดขอบเขตดานพื้นท่ีการศึกษา โดยทําการเก็บขอมูลเฉพาะ

ประชาชนท่ีอาศัยอยูในชุมชนตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

1.3.2 ขอบเขตดานประชากร  

ผูวิจัยมีการกําหนดขอบเขตดานประชากรในการศึกษาขอมูล ไดแก ผูพักอาศัยใน

พื้นท่ีตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และผูดูแลโครงการ 

1.3.3 ขอบเขตดานเวลา  

ผูวิจัยมีการกําหนดเวลาในการศึกษาขอมูลต้ังแตเดือนมกราคม-พฤษภาคม 

พ.ศ. 2564 

1.3.4 ขอบเขตดานเนือ้หา  

ศึกษาการจัดการดานส่ิงแวดลอมจากการกอสรางอาคารชุดพักอาศัย รวมถึงปจจัย

ท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจากการกอสรางอาคารชุดพักอาศัยโดยกําหนดแนวทางการจัดการ

ส่ิงแวดลอมท่ีเกิดจากการกอสรางอาคารชุดพักอาศัยท่ีไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมโดยรอบ 

ตลอดจนเปนแนวทางการแกไขและเปนขอเสนอแนะตอหนวยงานภาครัฐในพื้นท่ีท่ีเกี่ยวของใน

การจัดระเบียบการกอสรางอาคารชุดพักอาศัยหรือคอนโดมิเนียม โดยศึกษาดานส่ิงแวดลอม เชน 

ปญหาดานมลพิษอากาศ เสียงดังรบกวน ฝุนละออง การจัดการขยะมูลฝอย การจราจรติดขัด และ

ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เปนตน 

 

1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 

1.4.1 ไดทราบถึงการจัดการดานปญหาส่ิงแวดลอม ผลกระทบส่ิงแวดลอม และการ  

 จัดการดานส่ิงแวดลอมจากการกอสรางอาคารชุดพักอาศัย 

1.4.2 ไดทราบถึงปจจัยท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจากการกอสรางอาคารชุดพักอาศยั 

1.4.3 ไดทราบแนวทางการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีเกิดจากการกอสรางอาคารชุดพักอาศัย  
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1.5 นิยามศัพทเฉพาะ 

 

ประชาชน หมายถึง ประชาชนในชุมชนเทศบาลเมืองหนองปรือ อําเภอบางละมุงจังหวัด

ชลบุรี 

ประชากรแฝง หมายถึง ชุมชนเทศบาลเมืองหนองปรือ อําเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี 

แตไมไดมีช่ืออยูในทะเบียนราษฎรของพื้นท่ีนั้น 

อาคารอยูอาศัย หมายความวา อาคารซ่ึงโดยปกติบุคคลใชอยูอาศัยไดท้ังกลางวันและ

กลางคืนไมวาจะเปนการอยูอาศัยอยางถาวร หรือช่ัวคราว 

อาคารอยูอาศัยรวม หมายความวา อาคารหรือสวนใดสวนหนึ่งของอาคารท่ีใชเปนท่ีอยู

อาศัยสําหรับ หลายครอบครัว โดยแบงออกเปนหนวยแยกจากกัน สําหรับแตละครอบครัว 

ผลกระทบทางส่ิงแวดลอม หมายถึง ผลกระทบของการกอสรางอาคารชุดพักอาศัยท่ีมีตอ

ชุมชนตําบลหนองปรือ ในเร่ืองการจัดการมูลฝอย การจัดการน้ําเสีย ปญหาการจราจรติดขัดจาก

รถยนตเขา-ออกโครงการ ปญหาเสียงดังรบกวน การทรุดตัวของดิน การกีดขวางทางระบายน้ําของ

ชุมชน การบดบังแสงแดดและทิศทางลม เปนตน 
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บทที่ 2 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

ในการศึกษาเร่ือง การจัดการส่ิงแวดลอมท่ีสงผลตอการใชพื้นท่ีเพื่อการกอสรางอาคาร 

ชุดพักอาศัย ในเขตพื้นท่ีตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ผูวิจัยไดทบทวน

วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพื่อประกอบความเขาใจโดยประกอบดวยประเด็นสําคัญ ดังนี้  

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม  

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดลอม  

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับอาคารชุดพักอาศัยและการใชประโยชนท่ีดิน 

2.4 แนวคิดเชิงนโยบายสาธารณะท่ีสงผลกระทบตอชุมชนจากการกอสรางอาคารชุดพัก

อาศัย 

2.5 เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม  

2.1.1 ความหมายของผลกระทบ (Impact) 

ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ผลประโยชนและหรือผลเสียหายอันเกิดข้ึนจากการกระทํา

เร่ืองใด เร่ืองหนึ่งโดยตรง เสถียร เหลืองอราม (2527: 8 อางถึงใน วุฒิชัย มุระดา, 2556: 8) 

ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ผลท้ังหมดของนโยบายท่ีเกิดข้ึนในโลกแหงความเปนจริง 

ไดแก ผลกระทบท่ีมีตอสถานการณ ตางๆ ท่ีเกิดข้ึนท้ังในปจจุบันและอนาคต รวมถึงคาใชจายท่ีตอง

เสียไปจากการทํากิจกรรมใด ๆ Dye (1981 อางถึงใน สไบทอง กันนะ, 2556: 23) 

ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนจากการกระทําเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง อาจเปนผล 

ท่ีเกิดข้ึนท้ังในปจจุบันและอนาคต เปนไปไดท้ังทางบวกและทางลบและอาจเกิดข้ึนกับกลุมเปาหมาย 

และมิใชกลุมเปาหมาย หรือผลกระทบตอสถานการณตาง ๆ ท้ังทางตรงและทางออม (กนกพล ทิมางกูร 

2552, 2)  
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จากนิยายความหมาย สามารถสรุปไดวา ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนจากการ

กระทําหรือกิจกรรมตาง ๆ ของมนุษย ซ่ึงอาจเกิดเปนผลกระทบไดท้ังทางบวกและทางลบ 

โดยผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในสถานการณตาง ๆ สามารถเกิดข้ึนไดท้ังทางตรงและทางออม ซ่ึงใน

การศึกษาคร้ังนี้ ผลกระทบ หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนจากการกระทําในดานบวกและดานลบ ท้ังท่ีเกิดข้ึน

ในปจจุบันและอนาคตท่ีอาจสงผลตอกลุมบุคคลหรือกลุมเปาหมาย 

 

2.1.2 ความหมายของผลกระทบส่ิงแวดลอม (Environmental Impact) 

ผลกระทบส่ิงแวดลอม  (Environmental Impact) หมายถึง ส่ิงตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนใหมหรือการ

จับกลุมใหมของส่ิงแวดลอม ท้ังท่ีมนุษยสรางข้ึนหรืออาจเกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติมีผลทําให

ส่ิงแวดลอมเดิมหรือส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆ ไดรับความกระทบกระเทือนจนมีผลทําใหเกิดการ

เปล่ียนแปลงทางเคมี ฟ สิกส  หรือทางชีวภาพ ท่ีอาจจะมีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตและ

สภาพแวดลอมนั้น พูนทรัพย สมประเสริฐ (2540 อางถึงใน สไบทอง กันนะ, 2556 :23) 

 

2.1.3 ความหมายของการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม (Environmental Impact 

Assessment) 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม (Environmental Impact Assessment) คือ การใชหลัก

วิชาการ เพื่อการคาดการณผลท่ีตามมาทางส่ิงแวดลอมจากการพัฒนาโครงการอยางเปนระบบ 

ผูเช่ียวชาญหลายทานไดใหความหมายการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม ดังนี้ 

ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 

ไดใหคํานิยาม “การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม” หมายความวา กระบวนการศึกษาและ

ประเมินผลท่ีอาจเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการใดของรัฐหรือท่ีรัฐ

จะอนุญาตใหมีการดําเนินการท่ีอาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดลอม 

สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียอ่ืนใดของประชาชนหรือชุมชน ท้ังทางตรงและ

ทางออม โดยผานกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชน เพื่อกําหนดมาตรการปองกันแกไข

ผลกระทบดังกลาว ผลการศึกษา เรียกวา รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม กองพัฒนา

ระบบการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม. (2564) 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม (Environmental Impact Assessment) หมายถึง 

การวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมวา เปนการศึกษาโดยใชหลักวิชาการเพื่อคาดการณผลกระทบ

ส่ิงแวดลอมท้ังในทางบวก และทางลบจากการพัฒนาโครงการหรือกิจการท่ีสําคัญ เพื่อกําหนด

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและใชในการประกอบการตัดสินใจพัฒนา
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โครงการกิจการ ผลการศึกษาจะจัดทําเปนเอกสารเรียกวา “รายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม” 

(Environmental Impact Assessment: EIA) สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม (2555: 6) 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม (Environmental Impact Assessment) หมายถึง 

การวิเคราะหผลกระทบจากโครงการหรือกิจการประเภทตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนตอสภาพแวดลอม 

หรือสภาพแวดลอมท่ีอาจจะมีผลกระทบตอโครงการหรือกิจการนั้นท้ังในทางบวกและทางลบ 

เพื่อเปนการเตรียมการและควบคุมปองกันและแกไขกอนตัดสินใจดาเนินโครงการหรือกิจการนั้น ๆ 

(ทวีวงศ ศรีบุรี, 2541: 10) 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม (Environmental Impact Assessment) หมายถึง                      

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม หมายถึง กระบวนการท่ีเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมทางชีวภาพ 

กายภาพ และสุขภาพ การดําเนินกิจกรรมโครงการ รวมถึงการนําเสนอขอมูลของโครงการไดจาก

ผูเกี่ยวของ ณ เวลาท่ีมีผลตอการตัดสินใจ เพื่อหามาตรการปองกันผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีจะเกิด

จากการดําเนินโครงตอไป Wathern (1988 อางถึงใน สไบทอง กันนะ, 2556: 24) 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม (Environmental Impact Assessment) หมายถึง                        

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม เปนจุดเร่ิมตนของการกําหนดหลักการพัฒนาอยางยั่งยืนและ

เปนพื้นฐานท่ีสําคัญของกฎหมาย และนโยบายดานส่ิงแวดลอม Meredith (1992: 125) 

จากนิยามความหมายท่ีกลาวมา สามารถสรุปไดวา การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 

(Environmental Impact Assessment) หมายถึง การใชหลักวิชาการเพื่อการคาดการณหรือการ

ทํานายผลท่ีจะเกิดข้ึนกับส่ิงแวดลอมทําใหคุณภาพส่ิงแวดลอมเปล่ียนแปลงไปท้ังทางดาน

ทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ คุณคาการใชประโยชนมนุษย และคุณภาพชีวิต ท้ังทางบวกและทางลบ 

จากการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ ภายใตอํานาจของกฎหมาย เพื่อเปนการเฝาระวัง 

การกําหนดมาตรการและหาแนวทางปองกันผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 

 

2.1.4 องคประกอบของการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมในประเทศไทยในปจจุบัน ใชระบบการประเมิน

ทรัพยากรส่ิงแวดลอม 4 ระดับ (4- Tier System) พิจารณาผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการตอ

ส่ิงแวดลอมดานทางกายภาพ ดานชีวภาพ ดานคุณคาการใชประโยชนของมนุษย และดานคุณภาพ

ชีวิต (จําลอง โพธ์ิบุญ, 2552: 134-135)   
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การจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมจะตองเสนอรายละเอียดของขอมูลของ

โครงการแตละประเภท เพื่อใหเกิดประโยชนในการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม เชน ลักษณะ

ท่ีต้ังและการดําเนินโครงการ สภาพแวดลอมของพื้นท่ีซ่ึงตองครอบคลุมรายละเอียด ท้ัง 4 ดาน 

โดยมีหัวขอสําคัญท่ีตองศึกษา (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, 

2560) ดังนี้ 

1) ทรัพยากรทางกายภาพ ศึกษารายละเอียด ดังนี้ 

(1) สภาพภูมิประเทศ เปนการนําเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะสภาพภูมิ 

ประเทศ ความลาดชันของพื้นท่ี รูปแบบการระบายน้ําในพื้นท่ีศึกษา 

(2) ทรัพยากรดิน เปนการนําเสนอรายละเอียดเกีย่วกับการจําแนกประเภทของดิน

ศักยภาพและความอุดมสมบูรณของดิน การสึกกรอน การอัดแนนของดิน การพังทลายของดิน 

การปนเปอนมลพิษในพื้นท่ีศึกษา 

(3) ธรณีวิทยา/ การเกิดแผนดินไหว เปนการนําเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับ 

ลักษณะทางธรณีวิทยา ประวัติการเกิดแผนดินไหว การทรุดตัวของพื้นดินในพื้นท่ีศึกษา 

(4) ทรัพยากรน้ํา เปนการนําเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลสภาพอุทกวิทยา 

น้ําผิวดิน และน้ําใตดิน โดยใหครอบคลุมพื้นท่ีท่ีคาดวาจะไดรับผลกระทบในอําเภอสวนผ้ึง โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

น้ําผิวดิน ไดแก ลักษณะธรณีสัณฐานของแหลงน้ํา ความลึก รูปแบบการไหล

และอัตราการไหลของน้ําผิวดิน การใชประโยชนของแหลงน้ําในพื้นท่ีศึกษา 

น้ําใตดิน ไดแก ลักษณะของช้ันน้ําใตดิน การไหลของน้ําใตดิน อัตราการใหน้ํา

คุณภาพน้ํา ความลึกของชั้นน้ําบาดาล การใชน้ําใตดินของชุมชนบริเวณใกลเคียงในพื้นท่ีศึกษา 

2) ทรัพยากรทางชีวภาพ ศึกษารายละเอียดดังนี้ 

(1) ระบบนิเวศบนบก เปนการนําเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับความหลากหลายและ 

ความหนาแนนของชนิดพืชพรรณและสัตว โดยเนนชนิดท่ีเปนพันธุท่ีมีสําคัญทางดานระบบนิเวศ

ส่ิงมีชีวิตท่ีหายากหรืออาจสูญพันธุ ใหระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด จํานวน สัดสวนการกระจาย

และระบบนิเวศของกลุมส่ิงมีชีวิตในพื้นท่ีศึกษา 

(2) ระบบนิเวศในน้ํา เปนการนําเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับความหลากหลายและ 

ความหนาแนนของชนิดพืชพรรณและสัตว ส่ิงมีชีวิตท่ีหายากหรืออาจสูญพันธุ 

เกี่ยวกับชนิด จํานวน สัดสวนการกระจาย และระบบนิเวศของกลุมส่ิงมีชีวิตในพื้นท่ีศึกษา 
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3) คุณคาการใชประโยชนของมนุษย ศึกษารายละเอียดดังนี้ 

(1) การใชประโยชนท่ีดิน เปนการนําเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการใชประโยชน

ท่ีดินบริเวณอําเภอสวนผ้ึงใหชัดเจน พรอมท้ังศึกษาสภาพการใชท่ีดินปจจุบันของพื้นท่ี แผนการใช

ท่ีดินตามขอกําหนดผังเมือง 

(2) การใชน้ํา เปนการนําเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับแหลงน้ําใช ชนิด ปริมาณการ

ใชน้ําของชุมชนใกลเคียงและกิจกรรมอ่ืนๆ สภาพปญหาการใชน้ําในพื้นท่ีศึกษา 

(3) ระบบสาธารณูปโภค เปนการนําเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณการใช

ไฟฟาและน้ําประของกิจกรรมตาง ๆ ในชุมชนบริเวณใกลเคียง สภาพปญหาการใชไฟฟาและ

น้ําประปาในพื้นท่ีศึกษา 

(4) การคมนาคม เปนการนําเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพการจราจรใน

ปจจุบันรวมท้ังขนาดสภาพผิวทางจราจร จํานวนชองทางการเดินรถและปริมาณจราจรในเสนทาง

คมนาคมในพื้นท่ีศึกษา 

4) คุณคาตอคุณภาพชีวิต 

(1) เศรษฐกิจ-สังคม เปนการนําเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับ ขอมูลพื้นฐานของ

ชุมชนในพื้นท่ีศึกษาใหชัดเจน ไดแก ดานประชากร เศรษฐกิจ สังคม อาชีพ รายได ของประชาชน

ในชุมชนท่ีศึกษา 

(2) สุนทรียภาพ เปนการนําเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับ แหลงทองเท่ียวและ

สถานท่ีสําคัญ เชน โบราณสถาน โบราณวัตถุ ในบริเวณขอบเขตพื้นท่ีศึกษาและรวมท้ังทัศนียภาพ

ของพื้นท่ีศึกษา 

(3) สาธารณสุขและการบริการสาธารณะ เปนการนําเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับ 

การใหบริการสาธารณสุข ไดแก สถานบริการทางการแพทย จํานวนบุคลากร ความสามารถในการ

เขาถึงบริการของประชาชนในพื้นท่ีศึกษา 

 

2.1.5 ประโยชนของการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอม 

การศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมเปนการคาดการณผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการดําเนิน

โครงการตาง ๆ ซ่ึงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมมีประโยชนหลายดาน (กองพัฒนาระบบการ

วิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม, 2564) ดังนี้ 

1) เปนเคร่ืองมือท่ีจะชวยพิจารณาวาโครงการท่ีกําลังจะเกิดข้ึน อาจจะกอใหเกิดผล

เสียหายตอคุณภาพส่ิงแวดลอมหรือไม ในระดับมากนอยเพียงใด และหากเกิดผลกระทบตอคุณภาพ
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ส่ิงแวดลอม ผูพัฒนาโครงการ จะตองมีมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมอยางเหมาะสมกอนดําเนินการ 

2) เปนเคร่ืองมือท่ีใชในการคาดการณประเด็นปญหาสําคัญดานส่ิงแวดลอมท่ีอาจ

เกิดข้ึนตามหลักวิชาการซ่ึงจะไดเตรียมปองกันและแกไขไวกอนต้ังแตข้ันเตรียมโครงการ รวมท้ัง

เปนแนวทางในการกําหนดแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบตางๆ ท้ังท่ีเกิดข้ึนภายหลังจากไดมี

การกอสรางและดําเนินการ 

3) เปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจการลงทุนหรือพัฒนาโครงการ การเตรียม

แผนงาน แผนการเงินในการจัดการส่ิงแวดลอม รวมท้ังเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในข้ันตอน

การอนุมัติ/อนุญาตของหนวยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมายผลการศึกษาสามารถใชเปนขอมูลแก

สาธารณชน และหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ และลดความขัดแยงของการใช

ทรัพยากรท่ีอาจเกิดข้ึนได 

จากท่ีกลาวมาขางตนสรุปการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมสามารถนํามาใช

ประโยชน เพื่อบรรเทา ลด หรือปองกันผลกระทบเกิดข้ึน ในขณะเดียวกันยังชวยในการใช

ทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุด การวิเคราะหผลกระทบจึงเปนกระบวนการท่ีสามารถ

ช้ีใหเห็นมาตรการลดผลกระทบและการติดตามตรวจสอบ การปรับปรุงและเปล่ียนแปลงโครงการ

การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และชวยใหการตัดสินใจถูกตอง กมลรัช ขุนไชยา (2552: 11 

อางถึงใน สไบทอง กันนะ, 2556: 27) 

 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดลอม 

2.2.1 ความหมายของการจัดการส่ิงแวดลอม 

การจัดการส่ิงแวดลอม (Environmental Management) หมายถึง กระบวนการดําเนินการ 

อยางมีระบบในการใช ทรัพยากรธรรมชาติสนองความตองการของมนุษย โดยไมมีผลกระทบตอ

ระบบส่ิงแวดลอมท้ังนี้เพื่อการมีใชในอนาคตตลอดไป (บุญรับ ศักดิ์มณี, 2546: 18) 

การจัดการส่ิงแวดลอม (Environmental Management)  หมายถึง กระบวนการกระจายทรัพยากร 

ท่ีสําคัญท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติและท่ีมนุษยสรางข้ึน เพื่อสนองความพอใจในการนําส่ิงแวดลอม 

ไปใชอยางเหมาะสม ในการเปนปจจัยหลักและปจจัยรองในอนาคต (เกษม จันทรแกว, 2544)  

การจัดการส่ิงแวดลอมสามารถแบงออกไดเปน 3 ลักษณะ ดังนี้ (กรมการปกครองสวนทองถ่ิน, 2550)  

1) การใชทรัพยากรอยางยั่งยืน การใชทรัพยากรหรือส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืนจะมี

หลักการและวิธีการเฉพาะตัว เชน ปาไม อากาศ แรธาตุ สัตวปา เปนตน ผูจัดการหรือผูบริหารตอง

ใชเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพและใชทรัพยากรท่ีทดแทนไดเฉพาะในสวนท่ีสามารถเพิ่มพูน 
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ทรัพยากรท่ีใชแลวหมดไปตองเกิดของเสียและมลพิษนอยท่ีสุด และตองควบคุมไมใหทรัพยากร 

ท่ีใชแลวหมดไปใหสะอาดปราศจากมลพิษ 

2) การกําจัด การบําบัด และฟนฟูของเสียและมลพิษ การจัดการส่ิงแวดลอมอีก

ลักษณะหนึ่ง คือ การกําจัด การบําบัด และการฟนฟูของเสียและมลพิษ หมายถึง การกระทําการ 

ใด ๆ ท่ีสามารถขจัดของเสียและมลพิษใหหมดไปหรือเส่ือมสภาพไปหรือหมดฤทธ์ิ เชน การกําจัด

ขยะ (ขยะชุมชน ขยะติดเช้ือ และกากของเสียอันตราย) การบําบัดน้ําเสีย และมลพิษตาง ๆ ในระบบ

ส่ิงแวดลอม โดยเขาสูสภาวะปกติแลวสามารถสรางสภาวะปกติของโครงสรางและบทบาทหนาท่ี

ของระบบส่ิงแวดลอมใหปกติและสุดทายสรางความสมดุลของระบบส่ิงแวดลอมใหปรากฏตอไป 

3) การควบคุมกิจกรรม กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนไมวาจะเปนอุตสาหกรรม เกษตรกรรม 

หรือชุมชนอาจทําลายโครงสรางหรือทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงสามารถสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลง

บทบาทหนาท่ีของระบบส่ิงแวดลอม หลังจากนั้นกิจกรรมตาง ๆ ก็จะผลิตของเสียและมลพิษจาก

เทคโนโลยี ซ่ึงจะทําใหระบบส่ิงแวดลอมเปล่ียนแปลงและถูกทําลายไปในท่ีสุด 

ดังนั้นสามารถสรุป การจัดการส่ิงแวดลอม (Environmental Management) คือ การ

ใชทรัพยากรหรือการกําจัด การบําบัด และการฟนฟูตอของเสียและมลพิษ หรือเปนการควบคุม

กิจกรรมการจัดการส่ิงแวดลอมท้ังหมด ซ่ึงช้ีใหเห็นวา มนุษยสามารถใชทรัพยากรส่ิงแวดลอมได

แตตองเปนการใชแบบยั่งยืน (Sustainability) การใชทรัพยากรแตละคร้ังยอมสรางของเสียและ

มลพิษซ่ึงจําเปนตองหาทางขจัดใหหมดไป ถาคาดวามีกิจกรรมใดจะสรางปญหาจําเปนตองหาทาง

ควบคุมไมใหกอปญหาทางส่ิงแวดลอม 

 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับอาคารชุดพักอาศัยและการใชประโยชนที่ดิน 

2.3.1 ความหมายของอาคารชุดพกัอาศัย/คอนโดมิเนียม 

ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 มาตรา 4 ประกาศใชวันท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 2522 

ไดระบุถึงความหมายและคําจํากัดความของอาคารชุดไวดังนี้ 

“อาคารชุด” หมายความวา อาคารท่ีบุคคลสามารถแยกการถือกรรมสิทธ์ิออกไดเปนสวน ๆ 

โดยแตละสวนประกอบดวยกรรมสิทธ์ิในทรัพยสวนบุคคลและกรรมสิทธ์ิรวมในทรัพยสวนกลาง 

“ทรัพยสวนบุคคล” หมายความวา หองชุด และหมายความรวมถึงส่ิงปลูกสราง หรือท่ีดิน     

ท่ีจัดไวใหเปนของเจาของหองชุดแตละราย 

“หองชุด” หมายความวา สวนของอาคารชุดท่ีแยกการถือกรรมสิทธ์ิออกไดเปนสวนเฉพาะ

ของแตละบุคคล 
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“ทรัพยสวนกลาง” หมายความวา สวนของอาคารชุดท่ีมิใชหองชุด ท่ีดิน ท่ีต้ังอาคารชุด               

และท่ีดินหรือทรัพยสินอ่ืนท่ีมีไวเพื่อใชหรือเพื่อประโยชนรวมกันสาหรับเจาของรวม 

การดําเนินการจัดสรางเดิมนั้นจะเปนองคกรของรัฐ ไดแก การเคหะแหงชาติจัดสรางข้ึน

เพื่อชวยเหลือและสนับสนุนผูมีรายไดตํ่าท่ีไมมีท่ีอยูอาศัย ใหไดมีท่ีอยูอาศัยในการอยูรวมกันใน

แฟลตและในระยะแรก ๆ นั้นยังไมมีกฎหมายเกี่ยวกับอาคารชุดออกมา ตอมาในป พ.ศ. 2522 จึงได

มีการออกพระราชบัญญัติอาคารชุดข้ึน จึงทาใหเกิดการลงทุนกอสรางท่ีพักอาศัยข้ึนอยางกวางขวาง

และความจําเปนดานสภาวะท่ีแออัด การจราจรท่ีติดขัด ทาใหคนจํานวนมากตองยอมท่ีจะหาความ

สะดวกสบายดวยการซ้ือท่ีอยูอาศัยประเภทคอนโดมิเนียม เพื่อทุนคาใชจายหลาย ๆ ดานโดยเฉพาะ

ในยานชุมชน คอนโดมิเนียมถือเปนท่ีพักอาศัยประเภทหนึ่งท่ีมีความสําคัญและเขามามีบทบาทตอ

ชีวิตคนในเมืองหลวง เนื่องจากสามารถรองรับผูเขาอาศัยไดเปนจานวนมาก การกระจุกตัวและ

กระจายตัวของคอนโดมิเนียม มีผลตอการใหบริการดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการท่ีอยูใน

ความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร นอกเหนือจากคอนโดมิเนียมจะมีบทบาทในการเปนท่ีพัก

อาศัยแลว ยังกลายเปนส่ิงกอสรางอีกรูปแบบหนึ่งท่ีสนองตอบวิธีการดําเนินธุรกิจและอํานวย

ผลประโยชนตอประเทศชาติอยางสูง ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้ (วุฒิชัย มุระดา, 2556) 

1) คอนโดมิเนียมเปนท่ีพักอาศัยของประชาชนท่ีชวยทําใหคนไดมีท่ีอยูอาศัยมากข้ึน

โดยท่ีคอนโดมิเนียมระดับสูงเปนท่ีพักอาศัยท่ีมีปจจัยความสะดวกในดานเวลา บริการท่ีพักท่ีได

มาตรฐานสูง สวนคอนโดมิเนียมระดับกลางและลาง ชวยลดปญหาการขาดแคลนท่ีอยูอาศัยของคน

สวนใหญได 

2) คอนโดมิเนียมเปนท่ีพักอาศัยสําหรับรองรับนักลงทุนจากตางประเทศท่ีเดิน

ทางเขามาเมืองไทยและตามกฎหมายไดอนุญาตใหชาวตางประเทศมีกรรมสิทธ์ิในดอนโดมิเนียมได

ถือวาเปนการดึงดูด นักลงทุนไดอีกทางหนึ่ง 

3) คอนโดมิเนียมสงผลใหธุรกิจท่ีเกี่ยวกันขยายตัวไปตามดวย เชน วัสดุกอสราง 

การรับเหมากอสราง การออกแบบตกแตงอาคาร เปนตน 

 

2.3.2 ความหมายของการใชประโยชนท่ีดิน 

การใชประโยชนท่ีดินนั้นมีรูปแบบท่ีหลากหลายตามความตองการของเจาของท่ีดินท่ีจะ

นําไปใชประโยชนดานนั้น ๆ ความหมายของการใชประโยชนท่ีดิน มีหลายทานใหความหมายไว

แตกตางกันดังนี้ 

การใชประโยชนท่ีดิน หมายถึง การใชท่ีดนิเพื่อทํากจิกรรมตาง ๆ เชน ทําไร ทํานา ทําสวน 

เปนตน อุธร สุทธิมิตร (2534: 7) 
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บุญเกียรติ แสงวัณณ (2535 อางถึงใน สไบทอง กันนะ, 2556: 7) กลาววา การใชประโยชน

ท่ีดิน หมายถึง การใชท่ีดินของมนุษยเพื่อทํากิจกรรมท่ีเปนประโยชนตามความตองการของมนุษย

โดยมีขอบเขต ขนาดของท่ีดินในการใชประโยชนตาง ๆ ทําใหสภาพพื้นท่ีเดิมมีการเปล่ียนแปลงไป

จากเดิม เชน การเกษตร พานิชกรรม อุตสาหกรรม บานเรือนท่ีอยูอาศัย แหลงน้ําและพื้นท่ีปาไม 

เปนตน 

กรมพัฒนาท่ีดิน (2547) ใหความหมายของวา ท่ีดิน (Land) หมายถึง ท่ีดินท่ีมีอยูตาม

ธรรมชาติอันอาจใชประโยชนสนองความตองการของมนุษยในทางตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลตอบ 

แทนจากการใชประโยชนท่ีดนินั้นเปนประการสําคัญความแตกตางของ "ท่ีดิน" และ "ดิน" คือ ท่ีดิน 

เปนอสังหาริมทรัพยอยางหนึ่ง หรือเปนพื้นท่ีบริเวณ หนึ่งบนผิวโลก ซ่ึงมีการแบงอาณาเขตตาม 

ท่ีมนุษยกําหนดไว สวน ดิน เปนเทหวัตถุธรรมชาติอยางหนึ่ง ประกอบกันข้ึนเปนสวนหนึ่งของ 

ภูมิประเทศหรือของท่ีดิน 

ท่ีดิน (Land) เปนทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูอยางจํากัดเม่ือเทียบกับความตองการท่ีเพิ่มข้ึน

เร่ือยๆ จากการเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วของประชากร ท่ีดินนอกจากจะเปนแหลงท่ีมาของปจจัยท่ีสําคัญ

ตอการดํารงชีวิต ซ่ึงเปนเคร่ืองคํ้าจุนเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม แลวยังเปนปจจัย

หลักท่ีกอใหเกิดความเจริญรุงเรืองของมนุษยชาติมาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน (กรมพัฒนาท่ีดิน, 2531 

อางถึงใน นิกร ศิรโรจนานนท, 2555: 11) 

จากความหมาย สามารถสรุปไดวา การใชประโยชนท่ีดิน หมายถึง การใชประโยชนท่ีดิน

ในปจจุบันหรืออนาคต เพื่อตอบสนองความตองการของมนุษยในดานตางๆ เชน เกษตรกรรม 

พานิชยกรรม อุตสาหกรรม และท่ีอยูอาศัย เปนตน ดังนั้นการใชประโยชนท่ีดินจึงมีความ

เปล่ียนแปลงจากรูปแบบของการใชประโยชนตามความตองการของผูท่ีเปนเจาของ หรือผูท่ี 

ใชประโยชนท่ีดินนั้นๆ เชน การเปล่ียนพื้นท่ีปาไมเปนพื้นท่ีเกษตรกรรม หรือเปนแหลงน้ํา 

การเปล่ียนแปลงพื้นท่ีเกษตรกรรมเปนท่ีอยูอาศัย หรืออเปนพื้นท่ีเกษตรกรรม โดยการเปล่ียนแปลง

ดังกลาวข้ึนอยูกับปจจัยท่ีหลากหลาย ไดแก ปจจัยทางกายภาพ ชีวภาพ ปจจัยทางดานนโยบาย 

ของรัฐ และปจจัยทางดานเศรษฐกิจและสังคม เปนตน 

 

2.3.3 หลักการใชท่ีดนิ 

การใชท่ีดินของมนุษยมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา โดยการเปล่ียนแปลงจากการใชท่ีดิน

ประหนึ่งเปนอีกประเภทหนึ่ง โดยพื้นท่ีปา พื้นท่ีเกษตรและท่ีอยูอาศัยเปล่ียนไปเพราะการเพิ่มของ

ประชากร ไดแบงชนิดการใชท่ีดินสามารถแบงออกเปนประเภทใหญ ๆ ได 2 ประเภท คือ 
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1) การใชท่ีดินในชนบท สวนใหญจะเปนการใชท่ีดินเพื่อการเกษตร เชนท่ีนา ท่ีปลูกพืชไร 

ท่ีปลูกผลไมและไมยืนตน ท่ีปา เปนตน 

2) การใชท่ีดินในเมือง เนื่องจากกิจกรรมในเมืองมีหลากหลายประเภท ดังนั้น การใชท่ีดิน

ในเมืองจึงมีมากกวาการใชท่ีดินแบบชนบท ในพื้นท่ีท่ีมีขนาดเทากันในเขตชนบทอาจใชทําการ

เพาะปลูกเพียงอยางเดียวแตในเขตเมืองอาจจะมีการใชท่ีดินหลายประเภท การใชท่ีดินในเขตเมือง 

สรุปไดวา การใชท่ีดินมีการเปล่ียนแปลงเกือบตลอดเวลา ท่ีดินมักจะถูกเปล่ียนจากการใช

ประเภทหนึ่งเปนอีกประเภทหนึ่ง สวนหนึ่งของการเปล่ียนแปลงนี้เปนผลจากการขยายหรือการ

เจริญเติบโตของเมือง ซ่ึงสวนใหญมักมีผลกระทบตอพื้นท่ีในเขตรอบนอกของเมือง โดยมีการ

เปล่ียนแปลงจากการใชท่ีดินแบบชนบท (เชน พื้นท่ีเกษตรกรรม พื้นท่ีปาไม ฯลฯ ) เปนการใชท่ีดิน

แบบเมือง นอกจากนั้นยังมีการเปล่ียนแปลงการใชท่ีดินภายในเขตเมืองดวยโดยมีการจัดรูปแบบ

ใหมของการใชท่ีดินท่ีมีอยู  ซ่ึงเปนการเปล่ียนแปลงท่ีสลับซับซอน และพื้นท่ีท่ีมีการใชท่ีดิน

ประเภทใดนั้นข้ึนอยูกับปจจัยทางกายภาพ สังคม การเมืองและเทคโนโลยี 

 

2.3.4 การเปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดนิในประเทศไทย 

การใชประโยชนท่ีดินในประเทศไทยจากอดีตจนถึงปจจุบัน มีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการ

ใชพื้นท่ีมาเปนลําดับ จากพื้นท่ีปาไมมาเปนพื้นท่ีเกษตรกรรม และจากพื้นท่ีเกษตรกรรมเปนพื้นท่ี

ชุมชนเมือง และอุตสาหกรรม (ดรรชนี เอมพันธุ, 2531) 

อยางไรก็ตามลักษณะการใชท่ีดินท่ีพบเห็นอยูในทุกภูมิภาคของประเทศไทยนั้น เกิดจาก

การท่ีราษฎรในแตละภูมิภาคไดบุกเบิกเปล่ียนแปลงใหเปนไปตามตองการ ท่ีมีมาต้ังแตอดีต ในทาง

วิชาการ จะเรียกการเปล่ียนการใชท่ีดินตามกาลเวลาวา วิวัฒนาการการใชท่ีดิน ซ่ึงแตกตางกันไป

ตามประเพณี วัฒนธรรม และความตองการของราษฎรในแตละภูมิภาค วิวัฒนาการการใชท่ีดินสวน

ใหญจะเปนไปตามอําเภอใจของราษฎรแทบท้ังส้ิน นอกจากประเทศท่ีพัฒนาแลว ซ่ึงจะมี

กฎระเบียบตางๆ ในการใชท่ีดินบังคับใชไดเทานั้น การใชท่ีดินจึงมีลักษณะเปนไปอยางมีแบบแผน 

 

2.3.5 ปจจัยท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดิน 

ปจจัยหรือสาเหตุท่ีทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดินนั้น เกิดจากหลายปจจัย

ประกอบกัน ซ่ึงมีหลายฝายไดศึกษาถึงสาเหตุของการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดินไวแตกตาง

กัน ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ สังคมการเมือง พฤติกรรมของเจาของท่ีดินลวนเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพล

ตอการใชประโยชนท่ีดิน ซ่ึงสงผลตอการใชประโยชนท่ีดิน (รัฐติการ คําบุศย, 2548: 23) ดังนี้ 
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1) การหวังเก็งกําไร ผูท่ีใหราคาท่ีดินสูงสุดอาจจะเปนผูท่ีไดใชประโยชนจากท่ีดิน

แปลงนั้นตามความตองการของตนเอง 

2) สาเหตุทางการเมืองตาง ๆ เชน ภาษีท่ีดิน ภาษีมรดก 

3) ลักษณะทําเลท่ีตั้งของท่ีดินแตละแปลง ลักษณะท่ีดิน การระบายน้ํา 

4) ปจจัยดานเวลาและการพัฒนาปรับปรุงท่ีดินของเจาของท่ีดิน 

5) ลักษณะการเขาถึง การคมนาคมและการใชประโยชนท่ีดิน 

6) การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความเจริญทางสังคมท่ัวไป  

7) การควบคุมการใชประโยชนท่ีดินการแบงเขตการใชท่ีดินออกเปนประเภทตาง ๆ 

ตามความเหมาะสม 

(ราตรี สมพงษ, 2543 อางถึงใน สไบทอง กันนะ, 2556: ) กลาววา จํานวนประชากร

เปนปจจัยท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดินมากท่ีสุด ในขณะท่ีการเปล่ียนแปลงนี้ 

มีสาเหตุจากปจจัยหลายอยางดวยกัน คือ 

1) จากการท่ีประชากรเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว และมีการขยายตัวของเมืองรวมท้ังกจิกรรม

ตางๆ จึงมีความตองการพื้นท่ีทําการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิต 

2) การขยายพื้นท่ีการเกษตรกรรม และการขาดการควบคุมการใชท่ีดินท่ีถูกตอง 

โดยการบุกรุกเขตปาไม เพราะวามีเหตุจูงใจดานการเกษตร เชน ราคาผลิตสูงข้ึน 

3) จากการท่ีพื้นท่ีมีการพัฒนาดานตาง ๆ ของรัฐบาลมากข้ึน รวมท้ังโครงการพัฒนา

ในพื้นท่ีเชน การสรางเข่ือน อางเก็บน้ํา ฝาย ส่ิงเหลานี้ยอมสงผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงการใช

ประโยชนจากท่ีดิน 

4) นโยบายของภาครัฐและการท่ีเกษตรกรมีความรูมีการศึกษาท่ีสูงข้ึน ยอมทําใหพื้นท่ี

เกษตรถูกเปล่ียนแปลงอยูในรูปเขตการเพาะปลูกเพื่อการคาขายเพิ่มข้ึน ซ่ึงเปนนโยบายของรัฐบาล

และตลาดสินคาของเอกชน 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดินท่ีนําไปสูการเปล่ียนแปลง 

การใชประโยชนท่ีดินปาไมมาจากหลายปจจัยประกอบกัน (นงคราญ วงศตะวัน, 

2549: 7) ดังนี้ 

1) ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ ปจจัยทางดานเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลตอการเปล่ียนแปลงการ

ใชประโยชนท่ีดินประกอบดวยหลายปจจัยดังนี้ 

(1) การมีเอกสารสิทธ์ิในการถือครองท่ีดิน 

(2) ขนาดการถือครองท่ีดิน ผูท่ีมีการถือครองท่ีดินมากสามาถนําท่ีดินของตนไปใช

ประโยชนตามความตองการไดมาก เชน การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 
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(3) รายไดครัวเรือน ผูท่ีมีรายไดครัวเรือนมากสวนหนึ่งมาจากการมีขนาดการถือครอง

ท่ีดินมาก 

2) ปจจัยดานสังคม ปจจัยทางดานสังคมท่ีมีอิทธิพลตอการเปล่ียนแปลงการใช

ประโยชนท่ีดินประกอบดวยหลายปจจัย 

(1) การเพิ่มข้ึนของประชากร ทําใหความตองการพื้นท่ีในการประกอบอาชีพและอยู

อาศัยเพิ่มข้ึนเกิดการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดินมีการบุกรุกพื้นท่ีปา 

(2) การอพยพยายถ่ินของราษฎร สงผลใหเกิดการบุกรุกพื้นท่ีปาเพิ่มข้ึน 

(3) ระดับการศึกษา ประชากรท่ีขาดการศึกษาจะขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใช

ประโยชนท่ีดินท่ีถูกตอง 

1) ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ ปจจัยทางดานเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลตอการเปล่ียนแปลงการ

ใชประโยชนท่ีดินประกอบดวยหลายปจจัยดังนี้ 

(1) การมีเอกสารสิทธ์ิในการถือครองท่ีดิน 

(2) ขนาดการถือครองท่ีดิน ผูท่ีมีการถือครองท่ีดินมากสามาถนําท่ีดินของตนไปใช

ประโยชนตามความตองการไดมาก เชน การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 

(3) รายไดครัวเรือน ผูท่ีมีรายไดครัวเรือนมากสวนหนึ่งมาจากการมีขนาดการถือครอง

ท่ีดินมาก 

2) ปจจัยดานสังคม ปจจัยทางดานสังคมท่ีมีอิทธิพลตอการเปล่ียนแปลงการใช

ประโยชนท่ีดินประกอบดวยหลายปจจัย 

(1) การเพิ่มข้ึนของประชากร ทําใหความตองการพื้นท่ีในการประกอบอาชีพและอยู

อาศัยเพิ่มข้ึนเกิดการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดินมีการบุกรุกพื้นท่ีปา 

(2) การอพยพยายถ่ินของราษฎร สงผลใหเกิดการบุกรุกพื้นท่ีปาเพิ่มข้ึน 

(3) ระดับการศึกษา ประชากรท่ีขาดการศึกษาจะขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใช

ประโยชนท่ีดินท่ีถูกตอง 

จากปจจัยท่ีสงผลตอการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดินสามารถสรุปไดวา 

การเปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดิน เกิดจากปจจัยตางๆ ไมวาจะเปนความตองการของเจาของ

ท่ีดิน การขยายตัวของเศรษฐกิจ การเพิ่มข้ึนของประชากร ระดับการศึกษา ขนาดการถือครองท่ีดิน 

ลักษณะของพื้นท่ี ความสามารถในการเขาถึงนโยบายของภาครัฐ ซ่ึงปจจัยเหลานี้จะสงผลตอการ

เปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดินท้ังทางตรงและทางออม 
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2.3.6 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (2560-2564) 

การพัฒนาประเทศไทยในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

(พ.ศ. 2560-2564) อยูในชวงเวลาของการปฏิรูปประเทศ เพื่อแกปญหาพื้นฐานหลายดาน มีการ

แขงขันดานเศรษฐกิจมากข้ึน สังคมโลกจะมีความเช่ือมโยงใกลชิดกันมากข้ึนเปนสภาพไรพรมแดน 

การพัฒนาเทคโนโลยีจะมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและจะกระทบชีวิตความเปนอยูในสังคม

และการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยางมาก ขณะท่ีประเทศไทยมีขอจํากัดของปจจัยพื้นฐาน 

เชิงยุทธศาสตรเกือบทุกดาน และเปนอุปสรรคตอการพัฒนาท่ีชัดเจนข้ึน ชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 

12 โดยจะตองเรงพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมใหเปนปจจัย

หลักในการขับเคล่ือนการพัฒนาในทุกดานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย

ทามกลางการแขงขันในโลกท่ีรุนแรงข้ึน และประเทศไทยมีขอจํากัดหลายดาน เชน คุณภาพคนไทย

ยังต่ํา แรงงานสวนใหญมีปญหาท้ังในเร่ืององคความรู ทักษะ และทัศนคติ สังคมขาดคุณภาพและ 

มีความเหล่ือมลํ้าสูงท่ีเปนอุปสรรคตอการยกระดับศักยภาพการพัฒนา โครงสรางประชากรเขาสู

สังคมสูงวัยสงผลใหขาดแคลนแรงงานจานวนประชากรวัยแรงงานลดลงต้ังแตป 2558 และ

โครงสรางประชากรจะเขาสู สังคมสูงวัยอยางสมบูรณ  ภายในส้ินแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  

ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมก็รอยหรอเส่ือมโทรมอยางรวดเร็ว ซ่ึงเปนท้ังตนทุนในเชิง

เศรษฐกิจและผลกระทบรายแรงตอคุณภาพชีวิตประชาชน ในขณะท่ีการบริหารจัดการภาครัฐยัง

ดอยประสิทธิภาพ ขาดความโปรงใส และมีปญหาคอรรัปชันเปนวงกวาง จึงสงผลใหการผลักดัน

ขับเคล่ือนการพัฒนาไมเกิดผลสัมฤทธ์ิเต็มท่ี บางภาคสวนของสังคมจึงยังถูกท้ิงอยูขางหลัง 

ความรวมมือระหวางประเทศท่ีจะเปนแนวทางการพัฒนาสําคัญสําหรับประเทศ

ไทย และความรวมมือทางการคาและการลงทุนทางเศรษฐกิจ ความรวมมือเพื่อการพัฒนาทางสังคม 

ส่ิงแวดลอมและความรวมมือดานความม่ันคงในมิติตางๆ ในทุกกรอบความรวมมือท้ังระดับอนุ

ภูมิภาค ภูมิภาค และระดับโลกท้ังการผลักดันใหเกิดการใชประโยชนอยางเต็มท่ีจากกรอบความ

รวมมือทวิภาคีและพหุภาคีท่ีมีอยูแลวในปจจุบัน และการทําขอตกลงใหมๆ ในระยะตอไปภายใต

แนวคิดการคาเสรีและการยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการสงเสริม

การใชประโยชนจากกรอบความรวมมือของอาเซียนกับหุนสวนการพัฒนานอกอาเซียน ท้ังนี้ 

โดยสงเสริมความรวมมือเพื่อการพัฒนาในทุกดานใหเปนบทบาทท่ีสรางสรรคของประเทศไทย 

และการสนับสนุนการแกปญหาความยากจนและลดความเหล่ือมลาในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค

การขับเคล่ือนการพัฒนาภายใตกรอบเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development 

Goals:SDGs) รวมท้ังการนํากฎเกณฑระเบียบปฏิบัติและมาตรฐานสากลท้ังในดานคุณภาพสินคา

และบริการสิทธิแรงงาน ความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ความม่ันคง ความโปรงใส และอ่ืนๆ มาเปน
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แนวปฏิบัติ และบังคับใชสําหรับประเทศไทยปญหาสําคัญของประเทศไทยทรัพยากรธรรมชาติถูก

นําไปใชในการพัฒนาจํานวนมากและเกิดความเส่ือมโทรมลงมากอยางตอเนื่อง มีปญหาความ

ขัดแยงในการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึนท้ังระหวางรัฐและประชาชน และระหวาง

ประชาชนในกลุมตางๆ กันเอง ประกอบกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของ

ประเทศมีลักษณะรวมศูนยขาดการเช่ือมโยงกับพื้นท่ี สงผลกระทบตอปญหาตางๆ ไดแก พื้นท่ีปา

ไมลดลง ทรัพยากรดินเส่ือมโทรมทําใหความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ระบบนิเวศชายฝง

ถูกทําลาย และทรัพยากรน้ํายังมีสวนท่ีไมสามารถจัดสรรไดตามความตองการ ปญหาส่ิงแวดลอม

เพิ่มสูงข้ึนตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง โดยมีปญหาสําคัญๆ เชน ปญหาขยะ 

มูลฝอยยังไมไดรับการแกไขอยางมีประสิทธิภาพ ปญหามลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลาย

แหง ขณะเดียวกันคุณภาพน้ําท่ีอยูในเกณฑดีมีแนวโนมลดลง สาเหตุสําคัญมาจากการชะหนาดินท่ีมี

ปุยตกคางจากการเกษตรและการปศุสัตว และระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนมีจํานวนไมเพียงพอ 

และปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย เปนตน ยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ใหความสําคัญกับ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 

และสังคมแหงชาติ, 2559) 

1) การรักษาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยอนุรักษฟนฟูทรัพยากรปาไม อนุรักษ

และใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดินและแกไข

การบุกรุกท่ีดินของรัฐ ปกปองทรัพยากรทางทะเลและปองกันการกัดเซาะตล่ิงและชายฝง วางแผน

บริหารจัดการทรัพยากรแร 

2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา โดยเรงรัดการประกาศใช

รางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา เรงรัดใหมีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระดับลุมน้ํา ผลักดัน

กระบวนการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ําของแหลงน้ํา

ตนทุนและระบบกระจายน้ํา เพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ําและการจัดสรรน้ําตอหนวยในภาคการผลิ9 

3) แกไขปญหาวิกฤตส่ิงแวดลอม โดยเรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะตกคาง

สะสมในพื้นท่ีวิกฤต ผลักดันกฎหมายและกลไกเพื่อการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเปน

พลังงาน ใชมาตรการทางเศรษฐศาสตรเพื่อใหเกิดการลดปริมาณขยะ รวมท้ังสรางวินัยคนในชาติ

เพื่อการจัดการขยะอยางยั่งยืน เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้ําในพื้นท่ีลุมน้ําวิกฤตและ 

ลุมน้ําสําคัญอยางครบวงจร แกไขปญหาวิกฤตหมอกควันไฟปาในเขตภาคเหนือและภาคใต 

ปรับปรุงกฎหมายและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเมืองเพื่อรองรับการเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

4) สงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม โดยสงเสริมการ

ผลิตและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม สนับสนุนการผลิตภาคการเกษตร
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ไปสูเกษตรกรรมท่ียั่งยืน สงเสริมการทองเท่ียวท่ียั่งยืนโดยคํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับ

ของระบบนิเวศ สรางแรงจูงใจเพื่อใหเกิดการปรับเปล่ียนไปสูการบริโภคท่ียั่งยืน  

5) สนับสนุนการลดการปลอยกาซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการ

ปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยจัดทําและปรับปรุงกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศใหสามารถรองรับพันธกรณีระหวางประเทศดานการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศพัฒนามาตรการและกลไกเพื่อสนับสนุนการลดกาซเรือนกระจกในทุกภาคสวน 

สงเสริมภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีการจัดเก็บและรายงานขอมูล

เกี่ยวกับการปลอย กาซเรือนกระจก เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ สราง

ความรู ความ เขาใจ ความตระหนัก และการมีสวนรวมของประชาชน และภาคสวนตางๆ ในการ

รับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

6) บริหารจัดการเพื่อลดความเส่ียงดานภัยพิบัติ โดยบูรณาการการลดความเส่ียง

จากภัยพิบัติเขาสูกระบวนการวางแผน เสริมสรางขีดความสามารถในการเตรียมความพรอมและ

การรับมือภัยพิบัติ พัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน พัฒนาระบบการฟนฟูบูรณะหลัง

การเกิดภัยสงเสริมองคความรูดานการจัดการภัยพิบัติ 

7) พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแกไขปญหาความขัดแยงดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยปรับปรุงกลไกและกระบวนการวิเคราะหผลกระทบ

ส่ิงแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ ผลักดันการนําแนวทางการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรให

มีผลบังคับใชตามกฎหมาย สรางจิตสํานึกความตระหนักและปรับปรุงกระบวนการมีสวนรวมของ

ประชาชน ทบทวนแกไขกฎหมาย สงเสริมบทบาทภาคเอกชนและชุมชนเพื่อสรางพลังรวม 

8) การพัฒนาความรวมมือดานส่ิงแวดลอมระหวางประเทศ 

 

2.4 แนวคิดเชิงนโยบายสาธารณะที่สงผลกระทบตอชุมชนจากการกอสรางอาคารชุดพัก

อาศัย พงศเทพ วิวรรธนะเดช (2545)  

2.4.1 การกําหนดเขตการกอสรางอาคารสูง (Zoning Area) 

 การกอสรางอาคารสูงในเมืองเชียงใหมอาจเปนส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไมได แตอยางนอย ควรมี

การกําหนดเขตสําหรับการกอสรางอาคารสูงไวโดยเฉพาะ รวมท้ังบริเวณท่ีอนุรักษไวอยางเขมงวด 

ไดแก การกําหนดพื้นท่ีหามสรางอาคารสูงนอกเหนือไปจากพื้นท่ีในเขตส่ีเหล่ียมคูเมืองและมีพื้นท่ี

ฉนวนโดยรอบเพื่อใหเปนเขตการอนุรักษภูมิทัศนเมืองเกาและการอนุรักษทิวทัศนท่ีสวยงาม เพราะ

นอกจากจะงายตอการบริหารจัดการดานส่ิงแวดลอมรวมท้ังโครงสรางพื้นฐานอ่ืนๆ (Infrastructure) 
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แลวยังทําใหเมืองดูสวยงามอีกดวย นอกจากนี้ควรมีกําหนดเขตท่ีอยูอาศัยแยกจากเขตของอาคารสูง

ซ่ึงจะชวยลดความขัดแยงระหวางกลุมคนท่ีอาศัยในชุมชน และยังกอใหเกิดความเปนธรรมสําหรับ

ผูท่ีเขามาอาศัยอยูกอน โดยไมตองวิตกกังวลวาจะมีอาคารสูงกอสรางข้ึนมาในบริเวณใกลกับชุมชน

ท่ีประชาชนอาศัยอยู 

2.4.2 ควรมีการแกหรือปรับปรุงกฎหมายดานอาคารสูงและมาตรการการบังคับใช 

         กฎหมายเทศบัญญัติหรือขอบังคับเสียใหม โดยเฉพาะชองโหวทางกฎหมายตาง ๆ ท่ีอาจ

มีการเปด โอกาสใหมีการหลีกเล่ียงการกอสรางอาคารสูงในบริเวณท่ีกําหนดใหเปนเขตหามสราง

นอกจากนั้นกฎหมายและขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวกับการกอสรางท้ังในระหวางการกอสรางและหลัง

การกอสรางอาคารก็จะตองมีการปรับปรุงแกไขรวมท้ังเพิ่มมาตรการการควบคุมอยางเครงครัดใน

ประเด็นตาง ๆ ไดแก ระบบความปลอดภัยของอาคารตออัคคีภัยและแผนดินไหว สถานท่ีจอดรถ

เขตพื้นท่ีวางรอบอาคาร (Buffer Zone) ระบบการกําจัดขยะ และน้ําเสีย รวมท้ังระบบการปองกัน

ผลกระทบดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพของผูท่ีอยูในและรอบอาคาร นอกจากนี้ควรยกเลิก

ใบอนุญาตกอสรางอาคารสูงท่ีออกกอนการประกาศใชกฎกระทรวงหามสรางอาคารสูง และยัง

ไมไดมีการดําเนินการกอสรางภายใน 3 ปนับตั้งแตวันท่ีออกใบอนุญาต รวมท้ังมีการควบคุมไมให

มีการซ้ือขายเก็งกาไรท่ีดินและอสังหาริมทรัพยเพื่อลดการกอสรางท่ีไมไดเปนไปตามความตองการ 

ของสังคม แตกลับสรางความเดือดรอนใหกับคนในชุมชน 

 

2.4.3 ควรมีแผนดานการวางผังเมืองในระยะยาว 

 การพัฒนาเมืองเชียงใหมท่ีผานมายังขาดวิสัยทัศนและไรทิศทางโดยมักจะข้ึนกับ

นโยบายของผูปกครองแตละคนท่ีสับเปล่ียนหมุนเวียนกันมา การวางผังเมืองในระยะยาวนอกจาก

จะตองอาศัยขอมูลท่ีไดจากการศึกษาวิจัยในประเด็นตาง ๆ อยางรอบดานแลว ยังจะตองมีการผาน

การจัดทําเวทีประชาพิจารณและการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในทุกข้ันตอนท่ีสําคัญการ

วางผังเมืองควรจะตองต้ังอยูบนพื้นฐานการพัฒนาเมืองท่ีมุงไปสูสุขภาวะของผูท่ีอยูอาศัยในเมือง

มากกวาท่ีจะมุงแตความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแตเพียงอยางเดียว ขอเสนอสาหรับเมืองเชียงใหม

คือ ควรมีแนวทางการพัฒนาท่ีเนนบทบาทท่ีเดน ๆ เพียงไมกี่บทบาท ไดแก การเปนศูนยกลาง

การศึกษา ศูนยกลางการทองเท่ียว และศูนยกลางการคาปลีกคาสง โดยมีการกระจายบทบาทอ่ืนไป

ยังเมืองอ่ืน ๆ ท่ีอยูใกลเคียง นอกจากนี้ควรมีการกําหนดพื้นท่ีท่ีชัดเจนในลักษณะของเมืองใหม 

(Newtown) หรือเมืองใหมในเมืองเกา (Newtown in Town) ไมใชระบบสัดสวนของการใชพื้นท่ี

อยางท่ีเปนอยูในปจจุบัน และตองมีการพิจารณาการวางผังเมืองเปนสามมิติ โดยนําเอาความสูงของ

อาคารมาพิจารณาควบคูกับแนวทางการใชท่ีดินตามความเหมาะสมทางธรณีวิทยาโดยเฉพาะใน
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พื้นท่ีท่ีออนไหวตอแผนดินไหวเพื่อเปดโอกาสใหกิจกรรมสมัยใหมสามารถพัฒนาอาคารใน

รูปแบบท่ีทันสมัยและเปนอาคารท่ีมีความสูงเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศของเมืองรวมถึงบริบท

ของชุมชน 

2.4.4 ขอกําหนดนโยบายการใชประโยชนท่ีดินของผังเมืองรวม  

 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 เปนบทบัญญัติของกฎหมายท่ีวางแผนและ

จัดระบบของความสัมพันธระหวางเมืองกับชนบทหรือการจัดระบบความสัมพันธของส่ิงแวดลอม

ชุมชนเมืองกับส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆ ท้ังนี้เพราะในหลักการของกฎหมายผังเมืองนั้นเปนการจัดวางและ

ดําเนินการในบริเวณเมืองและบริเวณท่ีเกี่ยวของหรือชนบท เพื่อสรางหรือพัฒนาเมืองใหมี

สุขลักษณะ ความสบาย ความเปนระเบียบ ความสวยงาม การใชประโยชนในทรัพยสินความ

ปลอดภัยของประชาชน เพื่อสงเสริมการเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอม 

 เพื่อดํารงรักษาหรือบูรณะและสวัสดิภาพของสังคม สถานท่ีวัตถุท่ีมีประโยชนหรือคุณคา 

ในทางศิลปกรรม สถาปตยกรรมหรือโบราณคดี เพื่อบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศท่ี

งดงามหรือคุณคาในทางธรรมชาติ (มาตรา 4 พระราชบัญญัติการผังเมือง, 2518) 

 

2.5 เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

กนกพล ทิมางกูร, (2552) ผลการวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย 

มีอายุระหวาง 51-60 ป มีการศึกษาระดับประถมศึกษา ภูมิลําเนาเดิมสวนใหญ อยูในชุมชนเคหะ 

บางพลีมาแตดั้งเดิม ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในชุมชนเคหะบางพลี นานกวา 20 ป มีจํานวนสมาชิกใน

ครอบครัว 3-5 คน โดยปจจุบันประกอบอาชีพหลัก คือ ลูกจาง/รับจาง รายไดรวมของครอบครัว

ประมาณ 10,001-20,000 บาทตอเดือน 1) ขอคนพบทราบวาผลกระทบของการสรางถนนสายรอง 

ท่ีมีตอวิถีชีวิตของชาวชุมชนเคหะบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

โดยมีผลกระทบทางสุขภาพมากท่ีสุด คือ การสรางถนนสายรองทําใหคนในชุมชนออกกําลังกาย

มากข้ึนรองลงมาคือ ดานเศรษฐกิจ คือ การสรางถนนสายรองมีผลทําใหมีอาชีพทางการเกษตร

ลดลง และดานสังคม คือการสรางถนนสายรองมีผลทําใหระดับการศึกษาของคนในชุมชนสูงข้ึน 

2) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางแกไขปญหา/ผลกระทบดานอ่ืนๆ พบวา กลุมตัวอยางตองการใหมี

การปรับสภาพแวดลอมเพื่อใหสภาพความเปนอยูดีข้ึน โดยการเรียงลําดับความตองการมากท่ีสุดลง

มา ไดแก การเพิ่มรถเก็บขยะ การสรางสะพานลอย การสรางสถานท่ีราชการเพิ่มเติม อาทิ สถานี

อนามัย ตลาด สวนสาธารณะการมีระบบระบายน้ําท่ีดีในชุมชน 
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นงคราญ วงศตะวัน, (2549) ผลการศึกษาจากขอมูลการแปลตีความจากภาพถายดาวเทียม

LANDSAT พบวา พื้นท่ีอนุรักษท่ีทําการศึกษาเกือบทุกแหง ยกเวนอุทยานแหงชาติปางสีดา                      

มีแนวโนมลดลง โดยพื้นท่ีปาของอุทยานแหงชาติทับลานลดลงมากท่ีสุด คือ 21,718 ไร แตตรงกัน

ขามกับอุทยานแหงชาติปางสีดาท่ีมีพื้นท่ีปาเพิ่มข้ึน 1,252 ไร สําหรับผลการศึกษา พบวา 

ความสัมพันธรายไดจากภาคการเกษตรและอาชี มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอการ

เปล่ียนแปลงขนาดพื้นท่ีทําการเกษตร สวนผลการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยทางเศรษฐกิจ

กับจํานวนคร้ังของการเปล่ียนแปลงชนิดพืช พบวา ไมมีปจจัยใดมีความสัมพันธ เม่ือทําการสํารวจ

สภาพปญหาและความตองการพื้นฐานของราษฎร พบวา ปญหาสําคัญท่ีสุด 5 ประการ ท่ีตองการ

ไดรับความชวยเหลือเรงดวนตามลําดับความสัมพันธ ไดแก รายไดนอยไมเพียงพอ การตลาดและ

ราคาผลผลิตตกต่ํา การส่ือสาร ท่ีดินทํากินไมเพียงพอ และการคมนาคม 

นิกร ศิรโรจนานนท, (2555) สรุปผลการศึกษา คือ ประชากรกลุมตัวอยาง สวนใหญเปน

เพศชาย มีอายุเฉล่ียเทากับ 48 ป จบการศึกษาระดับประถมศึกษา สมรสและอยูดวยกัน มีจํานวน

สมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 4 คน ทาการเกษตร (ทํานา/ ทาไร) เปนอาชีพหลัก และประกอบอาชีพ

รับจางท่ัวไปเปนอาชีพรอง มีรายไดรวมเฉล่ียตอป เทากับ 109,322 บาทตอป สวนใหญต้ังบานเรือน

อยูดั้งเดิมในพื้นท่ีชุมชน โดยอาศัยหรือต้ังถ่ินฐานอยูในหมูบานไมนอยกวา 40 ป มีท่ีดินถือครอง 

เฉล่ีย 31.9 ไร ปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญ คือ ท่ีดินไมมีเอกสารสิทธ์ิ ท่ีดินขาดความอุดม

สมบูรณ ท่ีดินอยูไกลจากตลาดรับซ้ือผลผลิต และราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ํา 

ดังนั้น จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา ประชาชนสวนใหญใหความสําคัญกับการฟนฟู

พื้นท่ีปาตนน้ําลําธาร โดยใหความเห็นวา รัฐควรพัฒนาพื้นท่ีปาเส่ือมโทรมใหเปนพื้นท่ีปาเศรษฐกิจ

และจัดสรรใหเปนท่ีทํากินแกราษฎรท่ียังไมมีท่ีดินทํากินเปนของตัวเอง สงเสริมใหราษฎรปลูกไม

เศรษฐกิจในท่ีดินของตนเอง และการพัฒนารูปแบบการใชประโยชนท่ีดินท่ีเหมาะสมจะเปน

ประโยชนตอการบริหารจัดทรัพยากรปาไมของกรมปาไม 

 

วุฒิชัย มุระดา, (2556) ผลการศึกษาพบวา ประชาชนมีความคิดเห็นตอผลกระทบจากการ

ขยายตัวของคอนโดมิเนียมเพื่อการพักอาศัยในเขตพื้นท่ีชุมชนบางแสนบน ตําบลแสนสุข อําเภอ

เมือง จังหวัดชลบุรี ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียผลกระทบดานสุขภาพสูงเปนอันดับแรก 

เม่ือพิจารณาผลกระทบท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดในแตละดาน พบวา ในดานผลกระทบดานเศรษฐกิจ 

คอนโดมิเนียมทําใหการคาขายดีข้ึน มีคาเฉล่ียสูงเปนอันดับแรก ผลกระทบดานสุขภาพ พบวา 

คอนโดมิเนียมบดบังทิศทางลม ทําใหอากาศในบริเวณนั้นรอนข้ึนมีคาเฉล่ียสูงเปนอันดับแรก 

ผลกระทบดานสังคมคอนโดมิเนียมทําใหเกิดความขัดแยง เชน ปญหาความขัดแยงเร่ืองสถานท่ี 
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จอดรถ มีคาเฉล่ียสูงเปนอันดับแรก ผลกระทบดานส่ิงแวดลอม ในขณะกอสรางคอนโดมิเนียมทํา

ใหเกิดเสียงรบกวน ในบริเวณพื้นท่ีชุมชนมีคาเฉล่ียสูงเปนอันดับแรก ผลการเปรียบเทียบความ

คิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอผลกระทบจากการขยายตัวของคอนโดมิเนียมเพื่อการพักอาศัยในเขต

พื้นท่ีชุมชนบางแสนบนพบวา ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาและอาชีพตางกัน 

มีความคิดเห็นตอผลกระทบจากการขยายตัวของคอนโดมิเนียมเพื่อการพักอาศัยในเขตพื้นท่ีชุมชน

บางแสนบนไมแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 สวนผลการศึกษา แนวทางในการปองกัน

และแกไขผลกระทบจากการขยายตัวของคอนโดมิเนียมเพื่อการพักอาศัยในเขตพื้นท่ีชุมชนบาง

แสนบน ตําบลแสนสุข อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พบวา ภาพรวมแนวทางปองกันและแกไข

ผลกระทบอยูในระดับดวนมากท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ียแนวทางในการปองกันและแกไขผลกระทบดาน

ส่ิงแวดลอมสูงเปนอันดับแรกรองลงมาเปนแนวทางในการปองกันและแกไขผลกระทบดานสุขภาพ 

สไบทอง กันนะ, (2556) ผลการศึกษาพบวา สาเหตุของการเปล่ียนแปลงการใชประโยชน

ท่ีดินเชิงทองเท่ียวอําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี มีสาเหตุมาจากการเพิ่มข้ึนของสถานประกอบการท่ี

พักตากอากาศ จากปจจัยดังนี้ 1) มีสภาพอากาศคลายภาคเหนือ และธรรมชาติอุดมสมบูรณ 2) ตั้งอยู

ใกลกรุงเทพฯ และ3)การเปดใหเชาพื้นท่ีอยางเปนทางการของสํานักงานธนารักษพื้นท่ีราชบุรี 

นอกจากนี้จากการศึกษานโยบายภาครัฐพบวา จังหวัดราชบุรีมีนโยบายสงเสริมการทองเท่ียวแตขาด

นโยบายสงเสริมดานการจัดการส่ิงแวดลอม ขาดการสงเสริมรูปแบบการทองเท่ียวท่ีชัดเจน ขาด

มาตรการในการควบคุมการใชประโยชนท่ีดิน และขาดหนวยงานเขามาดูแลรับผิดชอบอยางชัดเจน 

สงผลใหเกิดผลกระทบส่ิงแวดลอมในแตละดานดังนี้ 1) ดานทรัพยากรกายภาพ สงผลกระทบตอ

ปริมาณน้ําในแหลงน้ําผิวดินซ่ึงมีปริมาณลดลงและมีการสรางฝายกั้นน้ําทําใหความสามารถในการ

ระบายน้ําลดลง 2) ดานทรัพยากรชีวภาพ สงผลกระทบตอจํานวนของความหลากหลายทางชีวภาพ

บนบก ทรัพยากรปาไมพืชพรรณและสัตวปาเฉพาะถ่ินมีจํานวนลดลง 3) ดานคุณคาการใช

ประโยชนมนุษย สงผลกระทบตอการใชท่ีดินเนื่องจากทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงการใชท่ีดินเกิด

ปญหาขาดแคลนน้ําเพื่อนํามาใชเพิ่มข้ึน สวนระบบสาธารณูปโภคสง ผลกระทบตอปริมาณไฟฟา

เนื่องจากมีความตองการใชไฟฟา 

 

สรุป การใชท่ีดินของมนุษยมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา โดยการเปล่ียนแปลงจากการใช

ท่ีดินประหนึ่งเปนอีกประเภทหนึ่ง ปจจัยหรือสาเหตุท่ีทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงการใชประโยชน

ท่ีดินนั้น เกิดจากหลายปจจัยแตกตางกัน เชน ปจจยัทางดานเศรษฐกจิ สังคม การเมือง พฤติกรรม

ของเจาของท่ีดิน ซ่ึงสงผลตอการใชประโยชนท่ีดนิ เปนตน 
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บทที่ 3 

 

กรอบแนวคิดและวธิีการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาการจัดการส่ิงแวดลอม             

ท่ีสงผลตอการใชพื้นท่ีเพื่อการกอสรางอาคารชุดพักอาศัย ในเขตพื้นท่ีตําบลหนองปรือ อําเภอ               

บางละมุง จังหวัดชลบุรี ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อนํา 

ความรูท่ีไดจากการศึกษามาทําการกําหนดข้ันตอนและวิธีการดําเนินการวิจัย โดยแบงออกเปน 

ข้ันตอน ดังนี้  

3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

3.2 นิยามศัพทเฉพาะ 

3.3 ประชากรและกลุมตัวอยาง  

3.4 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา   

3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล  

3.6 การวิเคราะหขอมูลและสถิติ 

 

3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

การจัดการส่ิงแวดลอมท่ีสงผลตอการใชพื้นท่ีเพื่อการกอสรางอาคารชุดพักอาศัย ในเขต 

พื้นท่ีตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ผูศึกษาไดทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและ 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ สรุปเปนกรอบแนวคิดในการศึกษา (ภาพท่ี 3.1)  
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ภาพท่ี 3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

ปญหาส่ิงแวดลอม ผลกระทบส่ิงแวดลอม และการจดัการดานส่ิงแวดลอม 

จากการกอสรางอาคารชุดพักอาศัย 

ผลกระทบส่ิงแวดลอมจากการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดนิ 

เพื่อการกอสรางอาคารชุดพักอาศัย 

 

แนวทางการจดัการส่ิงแวดลอมท่ีเกิดจาก 

การกอสรางอาคารชุดพักอาศัย 

ปจจัยท่ีมีผลตอส่ิงแวดลอมจากการ

กอสรางอาคารชุดพักอาศัย 

ทรัพยากรดาน

กายภาพ 

1. สภาพภูมิประเทศ 

2. ทรัพยากรดนิ 

3. ธรณีวิทยา/  

การเกิดแผนดนิไหว 

4. ทรัพยากรน้าํ 

คุณคาตอคุณภาพ

ชีวิต 

1. เศรษฐกิจ-สังคม 

2. บริการ

สาธารณสุข 

3. สุนทรียภาพ/

ทัศนียภาพ 

4. โบราณคดีและ 

ประวัติศาสตร 

ทรัพยากรดาน 

ชีวภาพ 

1. ระบบนิเวศบนบก 

2. ระบบนิเวศในน้ํา 

คุณคาการใชประโยชน 

ของมนุษย 

1. การใชประโยชนท่ีดิน 

2. การใชน้ํา 

3.ระบบสาธารณูปโภค 

4. การคมนาคม 
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3.2 นิยามศัพทเฉพาะ 

3.2.1 นิยามศัพทเชงิปฏิบัติการของตัวแปร 

 การมีสวนรวม หมายถึง การไดเขามามีสวนรวมรับรู โดยการรวมคิด รวม

ตัดสินใจในกิจกรรมตางๆ ในการจัดการส่ิงแวดลอม  

 ลักษณะสวนบุคคล หมายถึง ขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ 

สถานภาพ และภูมิลําเนาของผูตอบแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ 

 ปญหาส่ิงแวดลอมและผลกระทบส่ิงแวดลอมจากการกอสรางอาคารชุดพัก

อาศัย หมายถึง การกอสรางอาคารชุดพักอาศัยมีผลตอความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

 การจัดการดานส่ิงแวดลอม หมายถึง ปจจัยส่ิงแวดลอมท่ีมีผลตอเศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม 

 ผลกระทบส่ิงแวดลอมจากการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดิน หมายถึง การ

เปล่ียนแปลงท่ีดินจากพื้นท่ีวางเปนพื้นท่ีกอสรางมีผลตอความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

 ปจจัยท่ีมีผลตอส่ิงแวดลอม หมายถึง การดําเนินงานในการจัดสรรและการใช

ทรัพยากรส่ิงแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย การจัดการดานมลภาวะ ดานการมีสวนรวม 

ดานจิตสํานึก ดานการใชประโยชนและดานการดูแลรักษาส่ิงแวดลอม 

 ทรัพยากรดานกายภาพ หมายถึง การศึกษาถึงผลกระทบ เชน ดิน น้ํา อากาศ 

เสียง วาจะมีการเปล่ียนแปลงอยางไรบางหลังจากคอนโดฯ สรางเสร็จ 

 สภาพภูมิประเทศ หมายถึง ลักษณะของแผนดินท่ีอาจมีลักษณะสูงๆ ตํ่าๆ เปน

ภูเขาท่ีราบ ท่ีราบสูง แมน้ํา หนอง บึง ซ่ึงลักษณะภูมิประเทศแตละแบบ ตางมีความสําคัญตอชีวิต 

ความเปนอยูของประชากรท่ีอาศัยในภูมิประเทศนั้น 

 ทรัพยากรดานชีวภาพ หมายถึง การศึกษาถึงการเปล่ียนแปลงในดานตางๆ ท่ีมี

ตอระบบนิเวศน เชน ปาไม สัตวปา สัตวน้ํา ปะการัง เปนตน 

 ระบบนิเวศบนบก หมายถึง ความสัมพันธของส่ิงมีชีวิตบนบก 

 ระบบนิเวศในน้ํา หมายถึง ระบบความสัมพันธระหวางกลุมส่ิงมีชีวิตหลายๆ 

กลุมท่ีอาศัยอยูรวมกันในแหลงท่ีอยูแหลงใดแหลงหนึ่ง และความเกี่ยวของสัมพันธระหวางกลุม

ส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดลอม 

 คุณคาการใชประโยชนของมนุษย หมายถึง การศึกษาถึงการใชประโยชนจาก

ทรัพยากรท้ังทางกายภาพ และชีวภาพของมนุษย เชน การใชประโยชนท่ีดิน 



27 

 การใชประโยชน หมายถึง การใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยาง

ชาญฉลาด โดยใชใหนอยแตกอใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยคํานึงถึงระยะเวลาใชงานใหยาวนาน

ท่ีสุด 

 คุณคาตอคุณภาพชีวิต หมายถึง การศึกษาถึงผลกระทบท่ีจะเกิดตอมนุษย 

ชุมชน ระบบเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ วัฒนธรรมประเพณี ความเช่ือ คานิยม รวมถึงทัศนียภาพ 

คุณคา ความสวยงาม 

 ฝุนละออง หมายถึง อากาศท่ีมีสารเจือปนอยูในปริมาณท่ีสูงกวาระดับปกติเปน

เวลานานพอท่ีจะทําใหเกิดอันตรายแกมนุษย สัตว พืช หรือทรัพยสินตาง อาจเกิดข้ึนเองตาม

ธรรมชาติ 

 เสียงดังรบกวน หมายถึง เสียงท่ีดังเปนพิเศษซ่ึงรบกวนบุคคลหรือทําใหฟง

เสียงท่ีตองการไดยากจัดเปนเสียงรบกวน  

 การส่ันสะเทือน หมายถึง แรงส่ันสะเทือนท่ีเกิดข้ึนจากการกอสราง หรือ

กิจกรรมตางๆ สามารถตรวจวัดไดเพื่อหาความผิดปกติ และมีการวิเคราะห ทําใหทราบถึงความ

รุนแรงของปญหาและจะไดแกไขปญหา 

 ขยะมูลฝอย หมายถึง ส่ิงของเหลือท้ิงจากกระบวนการผลิตและอุปโภค 

ซ่ึงเส่ือมสภาพจน ใชการไมไดหรือไมตองการใชแลว บางชนิดเปนของแข็งหรือกากของเสีย (Solid 

Waste) มีผลเสียตอสุขภาพ ทางกายและจิตใจ 

 น้ําเสีย หมายถึง ของเหลวซ่ึงผานการใชแลวท้ังท่ีมีกากและไมมีกาก หรือของ

เสียท่ีอยูในสภาพเปนของเหลวรวมท้ังมลสารท่ีปะปนหรือปนเปอนในของเหลวนั้น หรือน้ําท่ีไดรับ

ผลกระทบในดานคุณภาพจากอิทธิพลของมนุษย 

 การระบายน้ํา หมายถึง การกําจัดน้ําสวนเกินท่ีไมตองการออกจากพื้นท่ี เพื่อให

พื้นท่ีนั้นมีสภาพท่ีเหมาะตอการใชงานตามวัตถุประสงค 

 การจราจรติดขัด หมายถึง ปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใชรถใชถนนของประชาชน

ท่ีอาศัยในพื้นท่ี 

 สภาพพื้นปจจุบัน หมายถึง สภาพพื้นท่ียังไมมีการกอสรางหรือมีการใช

ประโยชนท่ีดิน เชน พื้นท่ีวาง พื้นท่ีเกษตรกรรม  

 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน หมายถึง สภาพท่ีปราศจากภัย หรือพนจาก

สถานการท่ีไมคอยปลอดภัยท่ีเปนหรืออาจเปนอันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน 
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3.3 ประชากรและกลุมตัวอยาง  

ประชากรท่ีใชวิจัยในคร้ังนี้ ไดแก ผูพักอาศัยในพื้นท่ีตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง  

จังหวัดชลบุรี ผูนําชุมชนหรือผูนําทองถ่ิน ผูดูแลโครงการ และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ โดยกําหนด

กลุมตัวอยางรายละเอียด ดังนี้ 

 

3.3.1 กลุมตัวอยางและวิธีการสุมตัวอยางท่ีใชเปนตัวแทนในพืน้ท่ีศึกษา 

ไดแก ผูพักอาศัยในพื้นท่ีตาํบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ผูนําชุมชน

หรือผูนําทองถ่ิน ผูดูแลโครงการ และหนวยงานท่ีเกีย่วของ รายละเอียดดังนี ้

1) การสุมตัวอยาง (Random Sampling) 

จํานวนครัวเรือนท้ังส้ิน 44,157 ครัวเรือน (สํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาล

เมืองหนองปรือ จังหวัดชลบุรี, 2562) กลุมตัวอยางท่ีทําการศึกษา ไดแก ผูพักอาศัยในพื้นท่ี 

ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซ่ึงผูวิจัยไดทําการสุมตัวอยาง (Random Sampling) 

โดยใชหลักการคํานวณขนาดตัวอยางไดดวยสูตรยามาเน (Yamane,1967, :886-887 อางถึงใน วุฒิชัย 

มุระดา, 2556 :36) ซ่ึงมีสูตรในการคํานวณ ดังนี้ 

      n = N 

1 + Ne2 

    โดยท่ี  n = ขนาดกลุมตัวอยาง 

      N = จํานวนประชากรท้ังหมดของพื้นท่ี  

      e = ความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเกิดข้ึนได   

        (คาความคาดเคล่ือนของการสุมตัวอยาง  

        กําหนดความคลาดเคล่ือนของการสุม  

        ตัวอยางเทากบัรอยละ 10)  
 

      n =         44,157    

  (1+(44,157×0.12)) 

      n = 100 ตัวอยาง 
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ดังนั้น ขนาดของกลุมตัวอยางท่ีจะทําการสุมตัวอยางจะตองไมนอยกวา 100 ครัวเรือน 

ซ่ึงผูวิจัยไดทําการสุมตัวอยางตามความนาจะเปนทางสถิติ (Probability Sampling) โดยการสุม

ตัวอยาง ผูพักอาศัยในพื้นท่ีตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จํานวน 100 ครัวเรือน 

คัดเลือกครัวเรือนละ 1 คน ใชการสุมแบบโควตาไมเปนสัดสวน (จํานวน10 คน จาก 10 หมู ท่ีไดรับ

ผลกระทบจากการกอสรางโครงการ) และการสุมแบบบังเอิญ 

2) การวิจัยเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) 

ทําการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณผูนําชุมชนหรือผูนําทองถ่ิน จํานวน 

10 คน จาก 10 หมู ท่ีไดรับผลกระทบจากการกอสรางโครงการ ผูดูแลโครงการและหนวยงาน 

ท่ีเกี่ยวของ จํานวน 10 คน จาก 25 โครงการ โดยเลือกโครงการท่ีสะดวกและมีความพรอมในการ

ใหเขาสัมภาษณ จึงไดกลุมตัวอยางท้ังส้ิน 20 ตัวอยาง 

 

3.4 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 

การเก็บรวบรวมขอมูลแบบสัมภาษณการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีสงผลตอการใชพื้นท่ี                 

เพื่อการกอสรางอาคารชุดพักอาศัย ในเขตพื้นท่ีตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี              

โดยแบงเปน 3 แบบ ดังนี้ 

1. แบบสอบถามสําหรับผูพักอาศัยในพื้นท่ีตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัด

ชลบุรี 

2. แบบสัมภาษณสําหรับผูนําชุมชนหรือผูนําทองถ่ิน 

3. แบบสัมภาษณสําหรับผูดูแลโครงการ และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

 

3.4.1 การเก็บรวบรวมขอมูลผูพักอาศัยในพื้นท่ีตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัด

ชลบุรี  

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) 

ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อนํามาประกอบในการสรางแบบสอบถามเกี่ยวกับ

การจัดการส่ิงแวดลอมท่ีสงผลตอการใชพื้นท่ีเพื่อการกอสรางอาคารชุดพักอาศัย ในเขตพื้นท่ีตําบล

หนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  โดยแบบสอบถามประกอบดวย 5 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐาน ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา ศาสนา ภูมิลําเนา

เดิม และการยายถ่ินฐาน 

สวนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการดานปญหาส่ิงแวดลอม ผลกระทบ

ส่ิงแวดลอม และการจัดการดานส่ิงแวดลอมจากการกอสรางอาคารชุดพักอาศัย 



30 

สวนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบส่ิงแวดลอมจากการเปล่ียนแปลงการ

ใชประโยชนท่ีดินเพื่อการกอสรางอาคารชุดพักอาศัย 

สวนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอส่ิงแวดลอมดานการกอสราง

อาคารชุดพักอาศัย 

สวนท่ี 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการแกไขและขอเสนอแนะการจัดการ

ส่ิงแวดลอมท่ีเกิดจากการกอสรางอาคารชุดพักอาศัย 

 

3.4.2 การเก็บรวบรวมขอมูลผูนําชุมชนหรือผูนาํทองถ่ินผูดูแลโครงการ และหนวยงานท่ี

เก่ียวของ 

การศึกษาคร้ังนี้ มุงศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมตอการใชพื้นท่ีเพื่อการกอสราง

อาคารชุดพักอาศัย ในเขตพื้นท่ีตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยไดทําการศึกษา

ผลกระทบส่ิงแวดลอม 4 ดาน ประกอบดวย ดานทรัพยากรทางกายภาพ ดานทรัพยากรชีวภาพ 

ดานคุณคาการใชประโยชนของมนุษย และดานคุณภาพชีวิต ซ่ึงเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) ทําการเก็บขอมูลจากผูท่ีมีสวนไดเสียในพื้นท่ีตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัด

ชลบุรี ไดแก ผูนําชุมชนหรือผูนําทองถ่ิน ผูดูแลโครงการ และหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของ โดยใช

วิธีการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (Semi-Structured Interviews) รวมกับการวิจัยเอกสาร (Documentary 

Research) โดยนําขอมูลมาวิเคราะห สังเคราะห เพื่อเรียบเรียงและพรรณนาผลการศึกษา 

 

3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 

3.5.1 ปฐมภูมิ 

ทําการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีสงผลตอการใชพื้นท่ี 

เพื่อการกอสรางอาคารชุดพักอาศัย ในเขตพื้นท่ีตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

โดย วิธีการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางจากผูนําชุมชนหรือผูนําทองถ่ิน และผูดูแลโครงการในเขต

พื้นท่ีตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยประเด็นในการสัมภาษณเกี่ยวของ กับการ

จัดการดานส่ิงแวดลอมจากการกอสรางอาคารชุดพักอาศัย ปจจัยท่ีมีผลดานส่ิงแวดลอมตอการ 

กอสรางอาคารชุดพักอาศัย โดยกําหนดแนวทางการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีเกิดจากการกอสรางอาคาร  

ชุดพักอาศัย เพื่อใหเกิดความยั่งยืนและไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมโดยรอบ แนวทางการแกไข 

และเปนขอเสนอแนะท่ีเกี่ยวของในการจัดระเบียบการกอสรางอาคารชุดพักอาศัยหรือคอนโดมิเนียม 

โดยศึกษาดานส่ิงแวดลอม และทําการสอบถามประชาชน จํานวน 100 ตัวอยาง 
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3.5.2 ทุติยภูมิ 

เปนการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีตางๆ จากเอกสาร หลักฐาน และ 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของเกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีสงผลตอการใชพื้นท่ี เพื่อการกอสรางอาคารชุด

พักอาศัย ในเขตพื้นท่ีตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซ่ึงเปนขอมูลท่ีผูอ่ืนได

ทําการศึกษาไว แลวนํามาวิเคราะหหาปญหาส่ิงแวดลอม ผลกระทบส่ิงแวดลอม และการจัดการดาน

ส่ิงแวดลอมจากการกอสรางอาคารชุดพักอาศัย ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจากการกอสราง

อาคารชุดพักอาศัย และแนวทางการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีเกิดจากการกอสรางอาคารชุดพักอาศัย 

เพื่อใหเกิดความยั่งยืนและไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมโดยรอบ 

 

3.6 การวิเคราะหขอมูลและสถิติ 

3.6.1 การวิเคราะหขอมูลผูพักอาศัยในพื้นท่ีตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัด

ชลบุรี 

1. นําแบบสอบถามมาตรวจสอบลงคะแนน แลวนําไปวเิคราะหขอมูลทางสถิติ

โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร 

2. นําแบบสอบถามท่ีมีลักษณะเปนแบบสอบถามรายการวิเคราะหใหหาคารอยละ

และนําเสนอในรูปความเรียงประกอบตารางลักษณะขอมูล 

 

3.6.2 เกณฑการแปลผลการวิเคราะหขอมูลผูพักอาศัยในพื้นท่ีตําบลหนองปรือ อําเภอ 

บางละมุง จังหวัดชลบุรี 

ในการวิจัยคร้ังนี้ กําหนดเกณฑในการแปลผลคาเฉล่ีย ดังนี้ 

1. การหาระดบัในเกณฑการแปลผล โดยมีวิธีคิด ดังนี ้

สูตร  = คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ําสุด 

      จํานวนช้ัน 

    =  4 - 1 

        4 

    = 0.75 

1.1 การแปลผลคาเฉล่ียผลกระทบ 

คาเฉล่ีย การแปลผล 

1-1.75  หมายถึง ระดบัของผลกระทบนอยท่ีสุด 

1.76-2.50 หมายถึง ระดบัผลกระทบนอย 
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2.51-3.25 หมายถึง ระดบัผลกระทบมาก 

3.26-4.00 หมายถึง ระดบัผลกระทบมากท่ีสุด 

1.2 การแปลผลคาเฉล่ียแนวทางปองกันและแกไขผลกระทบ 

คาเฉล่ีย การแปลผล 

1-1.75  หมายถึง ระดบัการปองกันและแกไขนอยท่ีสุด 

1.76-2.50 หมายถึง ระดบัการปองกันและแกไขนอย 

2.51-3.25 หมายถึง ระดบัการปองกันและแกไขมาก 

3.26-4.0 หมายถึง ระดบัการปองกันและแกไขมากท่ีสุด 

 

3.6.3 การวิเคราะหขอมูลผูนําชุมชนหรือผูนําทองถ่ิน ผูดูแลโครงการ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ใชวิธีการวิเคราะหเชิงพรรณนา เพื่ออธิบายลักษณะขอมูลท่ีรวบรวมมา เพื่อให

ทราบถึงปญหาส่ิงแวดลอม ผลกระทบส่ิงแวดลอม และการจัดการดานส่ิงแวดลอมจากการกอสราง

อาคารชุดพักอาศัย ผลกระทบส่ิงแวดลอมจากการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดินเพื่อการ

กอสรางอาคารชุดพักอาศัย ปจจัยท่ีมีผลดานส่ิงแวดลอมตอการกอสรางอาคารชุดพักอาศัย และ

แนวทางการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีเกิดจากการกอสรางอาคารชุดพักอาศัย 
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บทที่ 4 

 

ผลการศึกษา 

การวิจัยเร่ือง การจัดการส่ิงแวดลอมท่ีสงผลตอการใชพื้นท่ีเพื่อการกอสรางอาคารชุดพักอาศัย 

ในเขตพื้นท่ีตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เปนการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอม 

ท่ีสงผลตอการใชพื้นท่ีเพื่อการกอสรางอาคารชุดพักอาศัยในเขตพื้นท่ีตําบลหนองปรือ อําเภอบาง

ละมุง จังหวัดชลบุรี โดยการวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยแบบสุมตัวอยาง (Random Sampling) และการ

วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยในบทนี้จะนําเสนอผลการศึกษาตามกรอบแนวคิดใน

บทท่ี 3 เปนหลัก ประกอบดวย ปญหาส่ิงแวดลอม ผลกระทบส่ิงแวดลอม และการจัดการดาน

ส่ิงแวดลอมจากการกอสรางอาคารชุดพักอาศัย ผลกระทบส่ิงแวดลอมจากการเปล่ียนแปลงการใช

ประโยชนท่ีดินเพื่อการกอสรางอาคารชุดพักอาศัย ปจจัยท่ีมีผลดานส่ิงแวดลอมตอการกอสราง

อาคารชุดพักอาศัย และแนวทางการแกไขและขอเสนอแนะการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีเกิดจากการ

กอสรางอาคารชุดพักอาศัย โดยจําแนกประเด็นไดดงัตอไปนี ้

 

4.1 ปญหาสิ่งแวดลอม ผลกระทบ และการจัดการสิ่งแวดลอม 

4.1.1 ปญหาส่ิงแวดลอมจากการกอสราง 

จากการศึกษาไดจําแนกปญหาท่ีเกิดข้ึน โดยแบงสาเหตุหลักของปญหาออกเปน 

2 ระยะ ไดแก ระยะกอสรางโครงการและระยะดําเนินการโครงการ โดยผลกระทบท่ีอาจข้ึนเกิดจาก

การกอสรางอาคารในระยะกอสราง เชน ปญหาฝุนละออง ปญหาดานเสียงดังรบกวน ปญหาดาน

ส่ันสะเทือน ฯลฯ และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการดําเนินการโครงการ เชน ปญหาดานขยะ 

มูลฝอยตกคาง ปญหาดานน้ําเสีย ปญหาดานการระบายน้ํา ปญหาดานการจราจรติดขัด ปญหาดาน

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ปญหาการบดบังคล่ืนวิทยุและโทรทัศน ปญหาการบดบังแสง

และเงาจากอาคารขางเคียง ปญหาการบดบังทัศนียภาพเดิม ฯลฯ 
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4.1.2 สาเหตุและผลกระทบส่ิงแวดลอม 

จากการศึกษาปญหาส่ิงแวดลอม ผลกระทบ และการจัดการส่ิงแวดลอมการจัดการ

ส่ิงแวดลอมท่ีสงผลตอการใชพื้นท่ีเพื่อการกอสรางอาคารชุดพักอาศัย ในเขตพื้นท่ีตําบลหนองปรือ 

อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี สามารถสรุปไดดังนี้ 

 (1) ลักษณะพื้นท่ีเดิมสวนใหญเปนท่ีราบ ชวงเวลาฝนตกหนักอาจทําใหเกิด

น้ําทวมขัง 

 (2) การเปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดินสวนใหญ เกิดจากการเพิ่มของ

ประชากร และการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

 (3) หากมีการกอสรางอาคารชุดพักอาศัยมีการเปล่ียนแปลงดานการใชประโยชน

ท่ีดิน เนื่องจากสวนใหญมีท่ีพักอาศัยเดิมอยูแลว 

 (4) ปจจัยการขยายตัวของเศรษฐกิจ สงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงการใช

ประโยชนท่ีดินมากท่ีสุด 

4.2 ปจจัยที่มีผลดานสิ่งแวดลอมตอการกอสรางอาคารชุดพักอาศัย 

4.2.1 ทรัพยากรดานกายภาพ 

1) สภาพภูมิประเทศ 

จังหวัดชลบุรี เปนจังหวัดท่ีต้ังอยูทางทิศตะวันออกของประเทศไทย บริเวณ 

ริมฝงทะเลดานตะวันออกของอาวไทย ประมาณเสนรุงท่ี 12 องศา 30 ลิปดา ถึง 13 องศา 43 ลิปดา

เหนือ และเสนแวงท่ี 100 องศา 45 ลิปดา ถึง 101 องศา 45 ลิปดาตะวันออก มีระยะทางจากกรุงเทพ 

ฯ ตามเสนทางหลวงแผนดินบางนา-ตราดเปนระยะทางประมาณ 81 กิโลเมตร และตามเสนทาง

หลวงพิเศษ หมายเลข 7 (กรุงเทพฯ-ชลบุรี) ระยะทางประมาณ 78.85 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศ

มีท้ังท่ีเปนภูเขา พื้นท่ีราบลุม และท่ีราบติดชายฝงทะเล รวมท้ังเกาะนอย-ใหญจํานวนมาก โดยมี

อาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังนี้ ดังภาพท่ี 4-1 (กรมการปกครอง, 2556) 

ดานเหนือ  ติดตอกับ อําเภอบางปะกง อําเภอบานโพธ์ิ และ

     อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ดานใต  ติดตอกับ อําเภอเขาชะเมา อําเภอวังจันทร อําเภอ 

      ปลวกแดง อําเภอนิคมพัฒนา และ 

      อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง  

ดานตะวันออก ติดตอกับ อําเภอทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

      อําเภอแกงหางแมว จังหวัดจันทบุรี  

ดานตะวันตก  ติดตอกับ อาวไทย 
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ภาพท่ี 4-1 แผนท่ีภูมิประเทศแสดงท่ีตั้งและอาณาเขตจงัหวัดชลบุรี 

แหลงท่ีมา: กรมการปกครอง, 2556 

 

เทศบาลเมืองหนองปรือ ตั้งอยูกลางพื้นท่ีอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี อยูหาง

จากท่ีวาการอําเภอบางละมุง 9 กิโลเมตร อยูหางจากจังหวัดชลบุรีเปนระยะทางประมาณ 

70 กิโลเมตร อยูหางจากกรุงเทพมหานครเปนระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร มีพื้นท่ี 45.54 ตาราง

กิโลเมตร หรือ 28,462.50 ไร มีอาณาเขตติดตอ ดังนี้ ดังภาพท่ี 4-2 (เทศบาลเมืองหนองปรือ, 2549) 

ดานเหนือ  ติดตอกับ ตําบลหนองปลาไหล อําเภอบางละมุง  

     จังหวัดชลบุรี 

ดานใต  ติดตอกับ เทศบาลตําบลหวยใหญ อําเภอบางละมุง 

      จังหวัดชลบุรี 

ดานตะวันออก ติดตอกับ ตําบลโปง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

ดานตะวันตก  ติดตอกับ เมืองพัทยา อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
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ภาพท่ี 4-2 อาณาเขตติดตอของเทศบาลเมืองหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวดัชลบุรี 

แหลงท่ีมา: เทศบาลเมืองหนองปรือ, 2549 
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2) ทรัพยากรดิน 

ลักษณะดินท่ีพบในตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีสามารถจําแนก

ได 6 กลุมชุดดิน โดยมีรายละเอียดดังนี้ ดังภาพท่ี 4-3 (กรมพัฒนาท่ีดิน, 2547) 

2.1) กลุมชุดดินท่ี 17 ไดแก ชุดดินบุณฑริก (Bt) ชุดดินสายบุรี (Bu) ชุดดิน

เขมราฐ (Kmr) ชุดดินโคกเคียน (Ko) และชุดดินหลมเกา (Lk) ชุดดินสุไหงปาดี (Pi) ชุดดินปากคม 

(Pkm) ชุดดินรอยเอ็ด (Re) ชุดดินเรณู (Rn) ชุดดินสงขลา (Sng) และชุดดินวิสัย (Vi) ลักษณะเดนคือ 

กลุมดินรวนละเอียดลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ํา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก การระบายน้ําเลวถึง

คอนขางเลว ความอุดมสมบูรณต่ํา 

2.2) กลุมชุดดินท่ี 35 ไดแก ชุดดินดอนไร (Dr) ชุดดินดานซาย (Ds) ชุดดินหาง

ฉัตร (Hc) ชุดดินโคราช (Kt) ชุดดินมาบบอน (Mb) ชุดดิน สตึก (Suk) ชุดดินวาริน (Wn) และชุดดิน

ยโสธร (Yt) ลักษณะเดนคือ กลุมดินรวนละเอียดลึกถึงลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ําหรือวัตถุตน

กําเนิดดนิเนื้อหยาบ ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณตํ่า 

2.3) กลุมชุดดินท่ี 40 ไดแก  ชุดดินจักราช (Ckr) ชุดดินชุมพวง (Cpg) ชุดดิน

หุบกระพง (Hg) ชุดดินหวยแถลง (Ht) ชุดดินสันปาตอง (Sp) และชุดดินยางตลาด (Yl) ลักษณะเดน

คือ กลุมดินรวนหยาบลึกถึงลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ําหรือวัตถุตนกําเนิดเนื้อหยาบ ปฏิกิริยาดิน

เปนกรดจัดหรือเปนกลาง การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ํา 

2.4) กลุมชุดดินท่ี 43 ไดแก ชุดดินบาเจาะ (Bc) ชุดดินดงตะเคียน (Dt) ชุดดิน

หัวหิน (Hh) ชุดดินหลังสวน (Lan) ชุดดินไมขาว (Mik) ชุดดินพัทยา (Py) ชุดดินระยอง (Ry) และ

ชุดดินสัตหีบ (Sh) ลักษณะดิน คือ กลุมดินทรายลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ําหรือสันทราย

ชายทะเล ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนดาง การระบายน้ําคอนขางมาก ความอุดมสมบูรณต่ํา 

2.5) กลุมชุดดินท่ี 48 ไดแก ชุดดินแมริม (Mr) ชุดดินน้ําชุน (Ncu) ชุดดิน

พะเยา (Pao) และชุดดินทายาง (Ty) ลักษณะเดนคือ  กลุมดินต้ืนถึงกอนหินหรือเศษหิน และอาจพบ

ช้ันหินพื้นภายในความลึก 150 เซนติเมตร จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดถึงเปนกลาง การระบาย

น้ําดี ความอุดมสมบูรณต่ํา 

2.6) กลุมชุดดินท่ี 62 ไดแก  พื้นท่ีลาดชันเชิงซอน (SC : slope complex)

ลักษณะเดนคือ พื้นท่ีลาดชันเชิงซอนท่ีมีความลาดชันมากกวา 35 เปอรเซ็นต พื้นท่ีบริเวณนี้ยังไมมี

การศึกษา สํารวจและจําแนกดิน เนื่องจากสภาพพื้นท่ีมีความลาดชันสูง ซ่ึงถือวายากตอการจัดการ

ดูแลรักษาสําหรับการเกษตร 
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ภาพท่ี 4-3 กลุมชุดดินตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวดัชลบุรี  

แหลงท่ีมา: กรมพัฒนาท่ีดิน, 2564 
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3) ธรณีวิทยา/การเกิดแผนดนิไหว 

 3.1) ธรณีวิทยา 

  หิน พื้นท่ีบริเวณเมืองหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกอบดวย

หินประเภทตางๆ ดังนี้ ดังภาพท่ี 4-4 (กรมทรัพยากรธรณี, 2554) 

(1) ตะกอนลําน้ําและหินกรวด (Alluvium, Eluvium, Valleyfill and 

River Gravel) เปนบริเวณท่ีตะกอนดินและหินกรวดถูกพัดพามาทับถมโดยน้ํา ซ่ึงเกิดในยุคควอ

เทอรนารีถึงปจจุบัน ลักษณะดังกลาว สวนใหญพบทางตอนบนของพื้นท่ีเมืองพัทยา 

(2) หินแกรนิตและหินโนดิโอไรท (Granite and Granodiorite)  เปนหิน

อัคนี ซ่ึงเกิดในยุคไทรแอสสิก พบเห็นไดท่ัวไปโดยเฉพาะริมชายฝงทะเล 

(3) หินแกรนิต (Granite) เปนหินอัคนีท่ีเกิดในยุคคารบอนิเฟอร พบเห็น

ไดทางดานตะวันตกของเมืองพัทยา เปนแนวยาวขนานกับถนนสุขุมวิท 

(4) หนวยหินกาญจนบุรี (Kanchanaburi Formation) เปนหนวยหิน

ตะกอนและหินแปรท่ีเกิดในยุคคารบอนิเฟอรัส ยุคดีโวเนียนและยุคไซลูเรียน ซ่ึงประกอบดวยกลุม

หินดินดาน หินทรายในหลายๆ บริเวณท่ีแปรสภาพเปนหินฟลไลน หินอารกิลโลท หินควอรทไซด

และหินชนวน พบเห็นไดบริเวณแนวชายฝงทะเล ตั้งแตดานเหนือลงมาจนถึงดานใตของเมืองพัทยา 

(รวมถึงในเกาะลาน) 

(5) หินแกรนิต (Granite) เปนหินอัคนีท่ีเกิดในยุคคารบอนิเฟอร พบเห็น

ไดทางดานตะวันตกของเมืองพัทยา เปนแนวยาวขนานกับถนนสุขุมวิท1.4 หนวยหินกาญจนบุรี 

(Kanchanaburi  Formation) เปนหนวยหินตะกอนและหินแปรท่ีเกิดในยุคคารบอนิเฟอรัส ยุคดีโว

เนียนและยุคไซลูเรียน ซ่ึงประกอบดวยกลุมหินดินดาน หินทรายในหลายๆ บริเวณท่ีแปรสภาพเปน

หินฟลไลน หินอารกิลโลท หินควอรทไซดและหินชนวน พบเห็นไดบริเวณแนวชายฝงทะเล ตั้งแต

ดานเหนือลงมาจนถึงดานใตของเมืองพัทยา (รวมถึงในเกาะลาน Wlivate Windows) 
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ภาพท่ี 4-4 ธรณีวิทยาจังหวดัชลบุรี  

แหลงท่ีมา: กรมทรัพยากรธรณี, 2554 

 

 3.2) การเกิดแผนดนิไหว 

  การเกิดแผนดินไหว เปนปรากฏการณธรรมชาติเกิดจากการเคล่ือนตัว 

โดยฉับพลันของเปลือกโลก สวนใหญแผนดินไหวมักเกิดตรงบริเวณขอบของแผนเปลือกโลกเปน

แนวแผนดินไหวของโลกการเคล่ือนตัวดังกลาวเกิดข้ึนเนื่องจากช้ันหินหลอมละลายท่ีอยูภายใต

เปลือกโลก ไดรับพลังงานความรอนจากแกนโลกและลอยตัวผลักดันเปลือกโลกตอนบนตลอดเวลา 

ทําใหเปลือกโลกแตละช้ันมีการเคล่ือนไหวในทิศทางตางๆ พรอมกัน พรอมสะสมพลังงานไร

ภายใน บริเวณขอบของช้ันเปลือกโลกจึงเปนสวนกันชนหรือเสียดส่ีกันหรือแยกจากกัน หากขอบ

ของช้ันเปลือกโลกผานหรือเขาใกลประเทศใด ประเทศนั้นก็จะเส่ียงตอภัยแผนดินไหวสูง เชน 

ประเทศญ่ีปุน ประเทศฟลิปปนส ประเทศอินโดนีเซีย เปนตน นอกจากนั้นพลังท่ีสะสมในเปลือก

โลก ถูกสงผานไปยังเปลือกโลกของพื้นทวีป ตรงบริเวณรอยราว ของหินใตพื้นโลกหรือท่ีเรียกวา 

"รอยเล่ือน" เม่ือระนาบรอยราวท่ีประกบกันอยูไดรับแรงอัดมากๆ ก็จะทําใหรอยเล่ือนมีการเคล่ือน

ตัวอยางฉับพลันเกิดเปนแผนดินไหว 
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จากการตรวจสอบบริเวณเส่ียงภัยแผนดินไหวของประเทศไทย พ.ศ.2548 

ของกรมทรัพยากรธรณี ดังภาพท่ี 4-5 โดยไดแบงไว 4 บริเวณ คือ 

1) บริเวณเขต 0 (ความรุนแรงนอยกวา I เมอรคัลลี) 

2) บริเวณเขต 1 (ความรุนแรง IIl-IV เมอรคัลลี) 

3) บริเวณเขต 2ก (ความรุนแรง V-VII เมอรคัลลี) 

4) บริเวณเขต 2ข (ความรุนแรง VI-VI เมอรคัลลี) 

สําหรับพื้นท่ีตําบลหนองปรือ อําเภอบาละมุง จังหวัดชลบุรี อยูในบริเวณ

เขต 1 ความรุนแรง แI-IV เมอรคัลลี คือ ผูอยูบนอาคารสูงรูสึกวามีแผนดินไหว (มีความเส่ียงนอย 

แตอาจมีความเสียหายบาง ดังตารางท่ี 4-1 คาดวาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากแผนดินไหวนอย แต

อยางไรก็ตาม เพื่อเปนการปองกันและไมเปนการประมาท (กรมทรัพยากรธรณี, 2550) 

 

ตารางท่ี 4-1 มาตราวัดความรุนแรงของแผนดินไหวแบบเมอรเคลล่ี 

 

ลําดับ ลักษณะความรุนแรงโดยเปรียบเทียบ 

I เปนอันดับท่ีออนมาก ตรวจวัดโดยเคร่ืองมือ 

II พอรูสึกไดสําหรับผูท่ีอยูนิ่งๆ ในอาคารสูงๆ 

II พอรูสึกไดสําหรับผูอยูในบาน แตคนสวนใหญยังไมรูสึก 

IV ผูท่ีอยูในบานรูสึกวาของในบานส่ันไหว 

V รูสึกเกือบทุกคน ของในบานเร่ิมแกวงไกว 

VI รูสึกไดกับทุกคน ของหนักในบานเร่ิมเคล่ือนไหว 

VII ทุกคนตางตกใจ ส่ิงกอสรางเร่ิมปรากฎความเสียหาย 

VIII เสียหายคอนขางมาก ในอาคารธรรมดา 

IX ส่ิงกอสรางท่ีออกแบบไวอยางเสียหายมาก 

X อาคารพัง รางรถไฟบิดงอ 

XI อาคารส่ิงกอสรางพังทลายเกือบท้ังหมด ผิวโลกปูดนูนและเลือนเปนคล่ืนบนพื้นดินออน 

XII ทําลายหมดทุกอยาง มองเห็นเปนคล่ืนบนแผนดิน 

ท่ีมา: กองธรณีเทคนิค, 2548 
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ภาพท่ี 4-5 แผนท่ีเส่ียงภยัแผนดินไหว  

แหลงท่ีมา: กรมทรัพยากรธรณี, 2550 

พื้นท่ีศึกษา 
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4) ทรัพยากรน้ํา 

 1) น้ําผิวดินและน้ําทะเล 

  แหลงน้ําผิวดินในพื้นท่ีตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

เปนน้ําจืด สวนใหญมีลักษณะเปนลําคลองขนาดเล็กและต้ืนเขินในชวงฤดูแลง เชน คลองหนองปรือ 

คลองหนองไมแกน คลองหนองสม และคลองมาบตาโต 

  สําหรับแหลงน้ําท่ีสรางข้ึนเพื่อใหมีน้ําเพียงพอแกการอุปโภค-บริโภค 

การเกษตร และอุตสาหกรรม ไดแก อางเก็บน้ํามาบประชัน และอางเก็บน้ําชากนอก (เมืองพัทยา, 

2563) สําหรับบริเวณพื้นท่ีโครงการไมมีแหลงน้ําผิวดิน และอยูหางจากแนวชายฝงทะเลประมาณ 

36.10 ม. 

 (2) น้ําใตดิน 

  จากแผนท่ีน้ําบาดาลจังหวัดชลบุรี มาตราสวน 1:100,000 (กรมทรัพยากร

น้ําบาดาล, 2559) พบวา บริเวณพื้นท่ีตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีลักษณะแหลง

น้ําบาดาลบริเวณท่ีต้ังโครงการ เปนน้ําบาดาลท่ีถูกกักเก็บอยูภายในช้ันน้ําทรายชายหาด (Beach  

Sand Aquifer : Qbs) ซ่ึงประกอบดวย ทราย ทรายปนกรวด และทรายแปง โดยน้ําบาดาลจะถูกกัก

เก็บอยูในชองวางระหวางเม็ดทรายในบริเวณสันทรายชายหาด ความลึกของช้ันน้ําอยูระหวาง 24 ม.

ปริมาณท่ีสามารถพัฒนาไดมีปริมาณนอยกวา 2 ลบ.ม./ชม. มีปริมาณสารละลายไดนอยกวา 500 

มก./ล. ปริมาณความกระดางรวมมีคานอยกวา 200 มก./ล. (as CaCOs ) ปริมาณเหล็กมีคานอยกวา 

0.5 มก.ล. และปริมาณไนเตรทมีคานอยกวา 45 มก/. โดยรวมคุณภาพน้ําบาดาลอยูในเกณฑ

มาตรฐานคุณภาพน้ําบาดาลท่ีใชบริโภค สําหรับพื้นท่ีพื้นท่ีตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง 

จังหวัดชลบุรีอยูในเขตบริการน้ําประปาของการประปาสวนภูมิภาคสาขาพัทยา (ช้ันพิเศษ) ดังนั้น

บริเวณพื้นท่ีศึกษาจึงใชน้ําประปา ไมมีการนําน้ําบาดาลมาใช 

 

4.2.2 ทรัพยากรดานชีวภาพ 

 

1) ระบบนิเวศวิทยาบนบก 

 พื้นท่ีตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ไมมีพื้นท่ีปาสงวน

แหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตหามลาสัตวปา และสัตวปาท่ีหายากแตอยางใด ตนไมท่ีพบจะ

เปนไมท่ีปลูกเพื่อความสวยงามรมร่ืน และไมผล สวนสัตวท่ีพบจะมีสัตวขนาดเล็กจําพวกนกและ

สัตวเล้ือยคลาน ซ่ึงทนตอการรบกวนและปรับตัวไดดีกับสภาพแวดลอมท่ีเปนชุมชนเมือง 
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2) ระบบนิเวศในน้ํา 

 พื้นท่ีตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีไมไดมีพื้นท่ีติดกับ

ชายทะเล ซ่ึงหางจากชายทะเลบริเวณหาดพัทยาประมาณ 10 กิโลเมตร และหาดจอมเทียน ประมาณ 

9.6 กิโลเมตร ซ่ึงเปนหาดทองเท่ียว มีกิจกรรมกีฬาทางน้ํา ซ่ึงไมมีทรัพยากรชีวภาพในน้ําท่ีสําคัญ 

และไมมีแหลงน้ําตามธรรมชาติ ดังนั้น จึงไมมีทรัพยากรชีวภาพในน้ําท่ีหายาก และควรคาแกการ

อนุรักษ 

 

4.2.3 คุณคาการใชประโยชนของมนุษย 

 

1) การใชประโยชนท่ีดิน 

 ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีพื้นท่ีเกษตรกรรมจํานวน

ครัวเรือนภาคการเกษตร 4,355 ไร จํานวนครัวเรือนภาคการเกษตร 357 ครัวเรือน ผลผลิตทาง

การเกษตร 4 ประเภท และมูลคาผลผลิตภาคการเกษตร 460,000 บาท และมีการใชประโยชนท่ีดิน 

ดังนี้ (เทศบาลตําบลหนองปรือ. 2564) 

 (1) พื้นท่ีพักอาศัย 1,620 ไร 

 (2) พื้นท่ีพื้นท่ีพาณิชยกรรม 458 ไร 

 (3) พื้นท่ีพื้นท่ีตั้งหนวยงานของรัฐ 91.5 ไร 

 (4) พื้นท่ีสวนสาธารณะ/นันทนาการ 48 ไร 

 (5) พื้นท่ีเกษตรกรรม 2,240 ไร 

 (6) พื้นท่ีตั้งสถานศึกษา 98 ไร 

 

2) การใชน้ํา 

 ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีมีจํานวนครัวเรือนท่ีใช

น้ําประปา 25,500 ครัวเรือน หนวยงานท่ีเจาของกิจการประปา 1 หลังคาเรือน มีแหลงน้ําดิบท่ีใช

ผลิตน้ําประปา 2 แหง และแหลงน้ําดิบสํารอง 2 แหง (เทศบาลตําบลหนองปรือ. 2564) 

 

3) ระบบสาธารณูปโภค 

 ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีจํานวนครัวเรือนท่ีใชไฟฟา 

108,303 แหง/ครัวเรือน และพื้นท่ีท่ีไดรับบริการไฟฟา รอยละ 97.50 ของพื้นท่ีท้ังหมด (เทศบาล

ตําบลหนองปรือ. 2564) 
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4) การคมนาคม 

 ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีถนนรวม 241 สาย เชน ถนน

ลูกรัง จํานวน 7 สาย ถนนลาดยาง จํานวน 19 สาย ถนนคอนกรีต จํานวน 215 สาย และสะพาน

จํานวน 10 แหง และโครงขายการคมนาคมทางรถยนต มีทางหลวงท่ีสําคัญ ดังนี้ (เทศบาลตําบล

หนองปรือ. 2564) 

 (1) ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) เปนเสนทางคมนาคมสาย

สําคัญในการเดินทางเขาสูตําบลหนองปรือ (ระยะทางกรุงเทพฯ- ตําบลหนองปรือ 143 กิโลเมตร) 

และเช่ือมตอกับจังหวัดอ่ืนๆ ในภาคตะวันออก 

 (2) ทางหลวงแผนดินหมายเลข 7  

 

4.2.4 คุณคาตอคุณภาพชีวิต 

 

1) เศรษฐกิจ-สังคม 

 ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประชากรสวนใหญมีอาชีพ

รับจาง รองลงมามีอาชีพคาขายและทําการเกษตรกรรมจํานวนนอยประมาณรอยละ 7 มีกลุมอาชีพ 

กลุมสตรี กลุมเกษตร และกลุมมวลชนดูแลประสานงาน ในเขตพื้นท่ีเทศบาลเมืองหนองปรือมี

โรงงานอุตสาหกรรมประเภทโรงงานแปงมันสําปะหลัง โรงงานน้ําแข็ง โรงงานคอนกรีต และ

ธุรกิจโครงการบานอยูอาศัยประมาณ 40 โครงการ (เทศบาลตําบลหนองปรือ. 2564) 

 

2) บริการสาธารณสุข 

 พื้นท่ีตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีศูนยบริการสาธารณสุข

จํานวน 2 แหง โรงพยาบาลสุขภาพประจําตําบล จํานวน 3 แหง (เทศบาลเมืองหนองปรือ. 2564) 

 

3) สุนทรียภาพ/ทัศนียภาพ 

 ในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ มีแหลงทองเท่ียวหลายแหง ไดแก หมูบานชาง

พัทยา สนามฝกบินเคร่ืองรอน การแสดงโชวงู สวนปาพนารักษ งานวันกองขาวในงานสงกรานต 

การแขงขันเรือยาวประเพณี อางเก็บน้ํามาบประชันท่ีจัดเปนประจําทุกป และพิพิธภัณฑพุทธศิลปะ

หนองปรือ เปนตน 

จากการศึกษาปจจัยท่ีมีผลดานส่ิงแวดลอมตอการกอสรางอาคารชุดพักอาศัย ในเขต

พื้นท่ีตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี สามารถสรุปไดดังนี้ 
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 (1) การเพิ่มข้ึนของประชากร และการขยายตัวของอาคารชุดพักอาศัย 

(คอนโดมิเนียม)รวมถึงปจจัยการขยายตัวของเศรษฐกิจ สงผลใหเกิดมลพิษดานฝุนละออง เสียงดัง

รบกวน และการจรจรติดขัดมากข้ึน 

 (2) การเกิดการอุดตันของทอระบายน้ํา เนื่องจากขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน และทํา

ใหเกิดน้ําทวมขังขณะเกิดฝนตกหนัก 

 (3) การจราจรติดขัด จากการขนสงวัสดุกอสรางในชวงกอสรางโครงการ 

และชวงเปดดําเนินการควรมีการจัดระบบการจราจรดานหนาโครงการ เชน มีเจาหนาท่ีคอยควบคุม

การเขา – ออกของรถยนตภายในโครงการ 

 (4) โครงการควรจัดใหมีท่ีจอดรถพียงพอ เพื่อไมใหผูพักอาศัยในโครงการนํา

รถยนตออกไปจอดถนนดานนอกโครงการ เพื่อลดปญหาการจราจรติดขัด 

 (5) ขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนจากผูพักอาศัยภายในโครงการ ควรมีเจาหนาท่ีคอย

จัดเก็บขยะมูลฝอยและทําความสะอาดหองพักขยะมูลฝอยทุกวัน 

 (6) เสียงดังรบกวนจากผูพักอาศัยในโครงการ เจาหนาท่ีนิติบุคคลของ

โครงการ ควรมีการรณรงคผูพักอาศัยในโครงการ ไมใหทํากิจกรรมหรือเหตุท่ีอาจกอใหเกิดความ

รําคาญแกผูพักอาศัยขางเคียงโครงการ 

 

4.3 ผลการศึกษาจากแบบสอบถาม 

ไดแก ผูพักอาศัยในพื้นท่ีตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อศึกษาการ

จัดการส่ิงแวดลอมท่ีสงผลตอการใชพื้นท่ี เพื่อการกอสรางอาคารชุดพักอาศัย โดยการสุมตัวอยาง 

ผูพักอาศัยในพื้นท่ีตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จํานวน 100 ครัวเรือน คัดเลือก

ครัวเรือนละ 1 คน ดังรูปท่ี 4-1 ใชการสุมแบบโควตาไมเปนสัดสวน และการสุมแบบบังเอิญ และ

ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหเปน 5 สวน ดังภาคผนวก ก. ดังนี้ 

 

4.3.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

จากการศึกษาแบบสอบถามสําหรับผูพักอาศัยในพื้นท่ีตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง 

จังหวัดชลบุรีเกี่ยวกับผลกระทบตอการใชพื้นท่ี เพื่อการกอสรางอาคารชุดพักอาศัย ผูตอบ

แบบสอบถามเกินกวาคร่ึงหนึ่งเปนเพศชาย รอยละ 57 และเพศหญิง รอยละ 43 อายุสวนใหญอยู

ระหวาง 60-70 ป คิดเปนรอยละ 27 รองลงมาอายุระหวาง 31-40 คิดเปนรอยละ 21 มีสถานภาพเปน

หัวหนาครอบครัวและผูอาศัย รอยละ 38 ดังตารางท่ี 4-1 
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รูปท่ี 4-1 การทําแบบสอบถามผูพักอาศัยในพื้นท่ีตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

 

ตารางท่ี 4-2 ขอท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม คาความถ่ีและรอยละ 

ขอมูล จํานวน รอยละ 

1. เพศ   

ชาย 43 43.00 

หญิง 57 57.00 

รวม 100 100.00 

2. อาย ุ   

20-30 ป 4 4 

31-40 ป 22 22 

41-50 ป 20 20 

51-60 ป 21 21 

61-70 ป 27 27 
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ตารางท่ี 4-2 (ตอ) 

ขอมูล จํานวน (N) รอยละ 

70 ปข้ึนไป 6 6 

รวม 100 100.00 

3. สถานภาพในครัวเรือนของผูตอบแบบสอบถาม   

หัวหนาครัวเรือน  38 38 

คูสมรส 24 24 

ผูอยูอาศัย 38 38 

อ่ืนๆ (ระบุ)................   

รวม 100 100.00 

4. ภูมิลําเนา   

อาศัยอยูในพืน้ท่ีตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง  

จังหวดัชลบุรีตั้งแตเกดิ 

52 52 

ยายมาจากท่ีอ่ืน (ระบุ)…………………… 48 48 

ยายมาอยู……ป   

รวม 100 100.00 

กรณีท่ียายมาจากท่ีอ่ืน   

มาหางานทําท่ีนี ้ 29 52.00 

ยายตามพอ แม /(ยายตามครอบครัว) 13 46.00 

มาแตงงานกับคนท่ีนี ้ 8 16.00 

ยายตามหนวยงานตนสังกัด   

อ่ืนๆ (ระบุ).......................   

รวม 50 100.00 
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4.3.2 การจัดการดานปญหาส่ิงแวดลอม ผลกระทบส่ิงแวดลอม และการจัดการดาน

ส่ิงแวดลอมจากการกอสรางอาคารชดุพักอาศัย 

ผูตอบแบบสอบถามใหความคิดเห็นเกี่ยวกับ การจัดการดานปญหาส่ิงแวดลอม 

ผลกระทบส่ิงแวดลอม และการจัดการดานส่ิงแวดลอมจากการกอสรางอาคารชุดพักอาศัย สามารถ

ระบุระดับผลกระทบดานตางๆ เชน ปญหาดานฝุนละออง ปญหาดานเสียงดังรบกวน ปญหาดาน

ความส่ันสะเทือน ปญหาดานขยะมูลฝอยตกคาง ปญหาดานน้ําเสีย ปญหาดานการระบายน้ํา (เชน 

ทอระบายน้ําอุดตัน น้ําทวม เปนตน) ปญหาดานเขมาและควัน ปญหาดานการจราจรติดขัด ปญหา

ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (เชน อาชญากรรม ขโมย เปนตน) ปญหาการการบดบัง

คล่ืนวิทยุและโทรทัศน ปญหาการการบดบังแสงและเงาจากอาคารขางเคียง และปญหาการบดบัง

ทัศนียภาพเดิม ระดับของผลกระทบนอยท่ีสุดอยูในระดับ 1.06-1.67 (=1.06-1.67, SD = 0.31 – 

0.68 ) ดังตารางท่ี 4-3 
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ตารางท่ี 4-3 สรุปผลของความคิดเห็นคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และอันดับ เกี่ยวกับการจัดการดานปญหาส่ิงแวดลอม ผลกระทบส่ิงแวดลอม   

 และการจัดการดานส่ิงแวดลอมจากการกอสรางอาคารชุดพักอาศัย 

ปญหาส่ิงแวดลอม ผลกระทบส่ิงแวดลอม และการจัดการดานส่ิงแวดลอม  SD ระดับผลกระทบ 

1. ปญหาดานฝุนละออง 1.67 0.55 นอยท่ีสุด 

2. ปญหาดานเสียงดังรบกวน 1.25 0.55 นอยท่ีสุด 

3. ปญหาดานส่ันสะเทือน 1.18 0.52 นอยท่ีสุด 

4. ปญหาดานขยะมูลฝอยตกคาง 1.18 0.43 นอยท่ีสุด 

5. ปญหาดานน้ําเสีย 1.28 0.60 นอยท่ีสุด 

6. ปญหาดานการระบายน้ํา (เชน ทอระบายน้ําอุดตัน น้ําทวม เปนตน) 1.67 0.68 นอยท่ีสุด 

7. ปญหาเขมาหรือควัน 1.14 0.34 นอยท่ีสุด 

8. ปญหาดานการจราจรติดขัด 1.51 0.62 นอยท่ีสุด 

9. ปญหาดานความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิน (เชน อาชญากรรม ขโมย เปนตน) 1.06 0.31 นอยท่ีสุด 

10. ปญหาการบดบังคล่ืนวิทยุและโทรทัศน 1.07 0.32 นอยท่ีสุด 

11. ปญหาการบดบังแสงและเงาจากอาคารขางเคียง 1.07 0.32 นอยท่ีสุด 

12. ปญหาการบดบังทัศนียภาพเดิม 1.06 0.31 นอยท่ีสุด 

13. อ่ืนๆ........................... - - - 

รวม   - 
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4.3.3 ผลกระทบส่ิงแวดลอมจากการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดินเพื่อการกอสราง

อาคารชุดพักอาศัย 

ผูตอบแบบสอบถามใหความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบส่ิงแวดลอมจากการ

เปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดินเพื่อการกอสรางอาคารชุดพักอาศัย พบวาผลกระทบท่ีเกิดข้ึน

สวนใหญมีระดับของผลกระทบนอย อยูในระดับ 1.50 - 1.61 (=1.80-2.18, SD = 0.73 – 0.68) 

ดังตารางท่ี 4-4 เชน การกอสรางอาคารชุดพักอาศัย (คอนโดมิเนียม) ดําเนินการกอสรางตาม

ขอกําหนดผังเมืองรวมเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี สภาพพื้นปจจุบันท่ีมีการเปล่ียนแปลงการใช

ประโยชนท่ีดินไปจากเดิม การใชประโยชนท่ีดินของตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัด

ชลบุรีปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงไปเปนท่ีพักอาศัยเพิ่มมากข้ึน และมีการยายถ่ินฐานเขามาอยูใน

พื้นท่ีเพิ่มมากข้ึน และรองลงมามีระดับของผลกระทบนอยท่ีสุด อยูในระดับ 1.50 - 1.61 (=1.50-

1.61, SD = 0.53–0.61)ดังตารางท่ี 4-4 เชน การกําหนดผังเมืองรวมและการใชประโยชนท่ีดินใน

พื้นท่ีตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีเหมาะสม การยายถ่ินฐานเขามาอยูในพื้นท่ีเพิ่ม

มากข้ึน 

 

4.3.4 ปจจัยท่ีมีผลดานส่ิงแวดลอมตอการกอสรางอาคารชุดพักอาศัย 

ผูตอบแบบสอบถามใหความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอส่ิงแวดลอมจากการ

กอสรางอาคารชุดพักอาศัยผลกระทบท่ีเกิดข้ึนสวนใหญมีระดับของผลกระทบนอยท่ีสุด อยูใน

ระดับ 1.19-1.75 (=1.19-1.75, SD = 0.39 – 0.47 ) ดังตารางท่ี 4-5 เชน ฝุนละอองจากการจราจร

เขา-ออกพื้นท่ีโครงการ เสียงดังจากการจราจรเขา-ออกพื้นท่ีโครงการ เสียงดังจากกิจกรรมเขาพัก

อาศัยในพื้นท่ีโครงการ ขยะมูลฝอยท่ีเพิ่มมากข้ึนจากโครงการ น้ําเสียจากโครงการ และ ความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (เชน อาชญากรรม ขโมย เปนตน) รองลงมามีระดับของผลกระทบ

นอย อยูในระดับ 1.78 (=1.78, SD = 0.73 ) ดังตารางท่ี 4-5 เชน ปญหาการจราจร และการขนสง

ในพื้นท่ี (อุบัติเหตุ ถนนพัง การจราจรติดขัด) 
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ตารางท่ี 4-4 สรุปผลของความคิดเห็นคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และอันดับ เกี่ยวกับผลกระทบส่ิงแวดลอมจากการเปล่ียนแปลงการใช 

ประโยชนท่ีดิน 

ผลกระทบส่ิงแวดลอมจากการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดิน  SD ระดับผลกระทบ 

1. การกําหนดผังเมืองรวมและการใชประโยชนท่ีดินในพื้นท่ีตําบลหนองปรือ 

อําเภอบางละมุง จังหวดัชลบุรี เหมาะสม 

1.61 0.53 นอยท่ีสุด 

2. การกอสรางอาคารชุดพักอาศัย (คอนโดมิเนียม) ดําเนนิการกอสรางตาม

ขอกําหนดผังเมืองรวมเมืองพัทยา จังหวดัชลบุรี 

1.80 0.73 นอย 

3. สภาพพื้นปจจุบันท่ีมีการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดินไปจากเดมิ 2.18 0.68 นอย 

4. การใชประโยชนท่ีดินของตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวดัชลบุรี

ปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงไปเปนท่ีพักอาศัยเพิ่มมากข้ึน 

2.04 0.71 นอย 

5. มีการยายถ่ินฐานเขามาอยูในพื้นท่ีเพิ่มมากข้ึน 1.50 0.61 นอยท่ีสุด 

6. อ่ืนๆ........................... - - - 

รวม   - 
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ตารางท่ี 4-5 สรุปผลของความคิดเห็นคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และอันดับ เกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอส่ิงแวดลอมจากการกอสรางอาคารชุดพัก 

 อาศัย 

ปจจัยท่ีมีผลดานส่ิงแวดลอม  SD ระดับผลกระทบ 

1. ฝุนละอองจากการจราจรเขา-ออกพื้นท่ีโครงการ 1.75 0.47 นอยท่ีสุด 

2. เสียงดังจากการจราจรเขา-ออกพื้นท่ีโครงการ 1.46 0.54 นอยท่ีสุด 

3. เสียงดังจากกิจกรรมเขาพกัอาศัยในพื้นท่ีโครงการ 1.21 0.40 นอยท่ีสุด 

4. ปญหาการจราจร และการขนสงในพื้นท่ี (อุบัติเหตุ ถนนพัง การจราจรติดขัด) 1.78 0.73 นอย 

5. ขยะมูลฝอยท่ีเพิ่มมากข้ึนจากโครงการ 1.46 0.59 นอยท่ีสุด 

6. น้ําเสียจากโครงการ 1.40 0.58 นอยท่ีสุด 

7. ความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิน (เชน อาชญากรรม ขโมย เปนตน) 1.19 0.39 นอยท่ีสุด 

8. อ่ืนๆ........................... - - - 

รวม   - 
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4.3.5 แนวทางการแกไขและขอเสนอแนะการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีเกิดจากการกอสราง

อาคารชุดพักอาศัย 

ผูตอบแบบสอบถามเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแกไขและขอเสนอแนะ

การจัดการส่ิงแวดลอมท่ีเกิดจากการกอสรางอาคารชุดพักอาศัย เชน ควรมีการรับฟงความคิดเห็น

ของกลุมอาชีพตางๆ ในชุมชน เพื่อประชาสัมพันธโครงการกอนมีการสรางอาคารชุดพักอาศัย

(คอนโดมิเนียม) เจาของโครงการใหความรูเกี่ยวกับผลกระทบดานมลพิษอากาศ จากคอนโดมิเนียม

แกประชาชนในชุมชน เจาของโครงการใหความรูเกี่ยวกับผลกระทบดานเสียงดังรบกวนจาก

คอนโดมิเนียมแกประชาชนในชุมชน เจาของโครงการใหความรูเกี่ยวกับผลกระทบดานฝุนละออง 

จากคอนโดมิเนียมแกประชาชนในชุมชน เจาของโครงการใหความรูเกี่ยวกับผลกระทบดานการ

จัดการขยะมูลฝอยจากคอนโดมิเนียมแกประชาชนในชุมชน และเจาของโครงการใหความรูเกี่ยวกับ

ผลกระทบดานการจราจรติดขัดจากคอนโดมิเนียมแกประชาชนในชุมชน อยูในระดับการปองกัน

และแกไขมากท่ีสุด มีคา 3.85-3.98 (=3.85-3.98, SD = 0.14 – 0.38 ) ดังตารางท่ี 4-6 

 



55 

ตารางท่ี 4-6 สรุปผลของความคิดเห็นคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และอันดับเกี่ยวกับแนวทางการแกไขและขอเสนอแนะการจัดการส่ิงแวดลอม 

แนวทางการแกไขและขอเสนอแนะการจัดการส่ิงแวดลอม  SD ระดับผลกระทบ 

1. ควรมีการรับฟงความคิดเห็นของกลุมอาชีพตางๆ ในชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ

โครงการกอนมีการสรางอาคารชุดพักอาศยั(คอนโดมิเนยีม) 

3.86 0.34 มากท่ีสุด 

2. เจาของโครงการใหความรูเกี่ยวกับผลกระทบดานมลพิษอากาศ จากคอนโดมิเนยีมแก

ประชาชนในชุมชน 

3.85 0.38 มากท่ีสุด 

3. เจาของโครงการใหความรูเกี่ยวกับผลกระทบดานเสียงดังรบกวนจากคอนโดมิเนยีม

แกประชาชนในชุมชน 

3.85 0.38 มากท่ีสุด 

4. เจาของโครงการใหความรูเกี่ยวกับผลกระทบดานฝุนละออง จากคอนโดมิเนยีมแก

ประชาชนในชุมชน 

3.86 0.34 มากท่ีสุด 

5. เจาของโครงการใหความรูเกี่ยวกับผลกระทบดานการจัดการขยะมูลฝอยจาก

คอนโดมิเนียมแกประชาชนในชุมชน 

3.85 0.38 มากท่ีสุด 

6. เจาของโครงการใหความรูเกี่ยวกับผลกระทบดานการจราจรติดขัดจากคอนโดมิเนยีม

แกประชาชนในชุมชน 

3.85 0.38 มากท่ีสุด 

7. เจาของโครงการใหความรูเกี่ยวกับผลกระทบดานอาชีวอนามัยและความปลอดภยัจาก

คอนโดมิเนียมแกประชาชนในชุมชน 

3.98 0.14 มากท่ีสุด 

8. อ่ืนๆ........................... - - - 

รวม - - - 

 



56 

4.4 ผลการศึกษาจากแบบสมัภาษณ 

ไดแก ผูนําชุมชนหรือผูนําทองถ่ิน ผูดูแลโครงการ และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ทําการเก็บ

ขอมูลโดยการสัมภาษณผูนําชุมชนหรือผูนําทองถ่ิน จํานวน 10 คน จาก 10 หมู ท่ีไดรับผลกระทบ

จากการกอสรางโครงการ ผูดูแลโครงการและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ จํานวน 10 คน จาก 25 โครงการ  

ดังรูปท่ี 4-2 โดยเลือกโครงการท่ีสะดวกและมีความพรอมในการใหเขาสัมภาษณ จึงไดกลุมตัวอยาง

ท้ังส้ิน 20 ตัวอยาง และผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหเปน 5 สวน ดังภาคผนวก ก. ดังนี้ 

 
 

 
 

 
 

รูปท่ี 4-2 สัมภาษณผูนําชุมชนหรือผูนําทองถ่ิน ผูดูแลโครงการ และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
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4.4.1 ผูนําชุมชนหรือผูนําทองถ่ิน 

ทําการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณผูนําชุมชนหรือผูนําทองถ่ิน จํานวน 10 คน จาก 

10 หมู ท่ีไดรับผลกระทบจากการกอสรางโครงการ และผูวิจัยสรุปความคิดเห็นจากการสัมภาษณ

ผูนําชุมชนหรือผูนําทองถ่ิน ดังนี้ 

1) การเปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดิน 

 (1) ลักษณะพื้นท่ีเดิมสวนใหญเปนท่ีราบ ชวงเวลาฝนตกหนักอาจทําใหเกิด

น้ําทวมขัง 

 (2) การเปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดินสวนใหญ เกิดจากการเพิ่มของ

ประชากร และการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

 (3) หากมีการกอสรางอาคารชุดพักอาศัยมีการเปล่ียนแปลงดานการใชประโยชน

ท่ีดิน เนื่องจากสวนใหญมีท่ีพักอาศัยเดิมอยูแลว 

 (4) ปจจัยการขยายตัวของเศรษฐกิจ สงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงการใช

ประโยชนท่ีดินมากท่ีสุด 

2) ปจจัยและผลกระทบส่ิงแวดลอม 

 (1) การเพิ่มข้ึนของประชากร และการขยายตัวของอาคารชุดพักอาศัย 

(คอนโดมิเนียม)รวมถึงปจจัยการขยายตัวของเศรษฐกิจ สงผลใหเกิดมลพิษดานฝุนละออง เสียงดัง

รบกวน และการจรจรติดขัดมากข้ึน 

 (2) การเกิดการอุดตันของทอระบายน้ํา เนื่องจากขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน และทํา

ใหเกิดน้ําทวมขังขณะเกดิฝนตกหนัก 

 (3) การจราจรติดขัด จากการขนสงวัสดุกอสรางในชวงกอสรางโครงการ 

และชวงเปดดําเนินการควรมีการจัดระบบการจราจรดานหนาโครงการ เชน มีเจาหนาท่ีคอยควบคุม

การเขา – ออกของรถยนตภายในโครงการ 

 (4) โครงการควรจัดใหมีท่ีจอดรถพียงพอ เพื่อไมใหผูพักอาศัยในโครงการนํา

รถยนตออกไปจอดถนนดานนอกโครงการ เพื่อลดปญหาการจราจรติดขัด 

 (5) ขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนจากผูพักอาศัยภายในโครงการ ควรมีเจาหนาท่ีคอย

จัดเก็บขยะมูลฝอยและทําความสะอาดหองพักขยะมูลฝอยทุกวัน 

 (6) เสียงดังรบกวนจากผูพักอาศัยในโครงการ เจาหนาท่ีนิติบุคคลของ

โครงการ ควรมีการรณรงคผูพักอาศัยในโครงการ ไมใหทํากิจกรรมหรือเหตุท่ีอาจกอใหเกิดความ

รําคาญแกผูพักอาศัยขางเคียงโครงการ 
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3) การกอสรางอาคารชุดพักอาศัย (คอนโดมิเนียม) 

 (1) สภาพแวดลอมโดยรอบโครงการนาอยู เชน สนามเด็กเลน สวนหยอม 

และมีสถานท่ีออกกําลังกาย 

 (2) พื้นท่ีใชสอยเพิ่มมากข้ึน การเดินทางสะดวก มีระบบการบริหารจัดการน้ํา

และขยะ 

 (3) ชุมชน หรือผูท่ีอาศัยบริเวณนั้นเกิดมีการประกอบอาชีพโดยรอบพื้นท่ี

กอสรางอาคารชุดพักอาศัย เชน รานอาหาร ทําใหมีการประกอบอาชีพและเศรษฐกิจดีข้ึน 

4) ขอเสนอแนะ 

 (1) โครงการควรจัดใหมีท่ีจอดรถใหเพียงพอ 

 (2) มีจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในโครงการทุกวัน 

 

4.4.2 ผูดูแลโครงการ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

ทําการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณผูดูแลโครงการและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ จํานวน 

10 คน จาก 25 โครงการ โดยเลือกโครงการท่ีสะดวกและมีความพรอมในการใหเขาสัมภาษณ จึงได

กลุมตัวอยางท้ังส้ิน 20 ตัวอยาง และผูวิจัยสรุปความคิดเห็นจากการสัมภาษณผูนําชุมชนหรือผูนํา

ทองถ่ิน ดังนี้ 

1) ผลกระทบดานส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึน ไดแก การจราจรติดขัด ขยะมูลฝอย และ

เสียงดังรบกวน 

2) มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ 

 (1) ดานคุณภาพอากาศ เชน การติดตั้งผาใบกันฝุน การฉีดพรมน้ําและการลาง

ลอรถขนสง 

 (2) ดานเสียงดังรบกวน เชน การสรางร้ัวกําแพงในระดับสูง เพื่อลดระดับเสียง 
 

 (3) ดานการจราจรติดขัด เชน จัดใหมีเจาหนาท่ีดูแลรถเขา-ออกดานหนาโครงการ 

 (4) ดานการจัดการมูลฝอย เชน มีการรณรงคใหแยกขยะ และโครงการนําขยะ

ไปท้ิงทุกวัน เพื่อลดกล่ิน 

 (5) ดานการระบายน้ํา เชน ไมท้ิงขยะลงทอระบายน้ํา 

2) ผลกระทบดานสุขภาพ 

 (1) สถานพยาบาลมีความเพียงพอ 

 (2) การกอสรางจะสงผลตอสุขภาพประชากร 
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3) ผลกระทบดานสังคม 

 (1) สภาพแวดลอมโดยรอบโครงการนาอยู เชน สนามเด็กเลน 

4) ขอเสนอแนะ 

 (1) โครงการควรจัดใหมีท่ีจอดรถใหเพียงพอ 

 (2) มีจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในโครงการทุกวัน 

 

4.5 แนวทางการจัดการสิ่งแวดลอม เพ่ือลดผลกระทบจากการใชพ้ืนที่ เพ่ือการกอสราง

อาคาร  

จากการศึกษาการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีสงผลตอการใชพื้นท่ีเพื่อการกอสรางอาคาร ชุดพักอาศัย 

ในเขตพื้นท่ีตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เกี่ยวกับปญหาส่ิงแวดลอม ผลกระทบ

ส่ิงแวดลอม และการจัดการดานส่ิงแวดลอมจากการกอสรางอาคารชุดพักอาศัย ปจจัยท่ีมีผลดาน

ส่ิงแวดลอมตอการกอสรางอาคารชุดพักอาศัย และแนวทางการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีเกิดจากการ

กอสรางอาคารชุดพักอาศัย เพื่อใหเกิดความยั่งยืนและไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมโดยรอบ 

สามารถสรุปผลการศึกษาไดดัง ตารางท่ี 4.7 
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ตารางท่ี 4.7 สรุปผลการศึกษาการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีสงผลตอการใชพื้นท่ีเพื่อการกอสรางอาคาร ชุดพักอาศัย ในเขตพื้นท่ีตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง  

 จังหวัดชลบุรี 

ประเด็นการศึกษา ผลการศึกษา 

1. ปญหาส่ิงแวดลอม ผลกระทบ และการจัดการส่ิงแวดลอม ดังนี ้

- ปญหาดานเสียงดังรบกวน  

- ปญหาดานความส่ันสะเทือน  

- ปญหาดานขยะมูลฝอยตกคาง  

- ปญหาดานน้ําเสีย  

- ปญหาดานการระบายน้ํา (เชน ทอระบายน้ําอุดตัน น้ําทวม 

เปนตน)  

- ปญหาดานเขมาและควัน  

- ปญหาดานการจราจรติดขัด ปญหาดานความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน (เชน อาชญากรรม ขโมย เปนตน)  

- ปญหาการการบดบังคล่ืนวิทยุและโทรทัศน 1) ปญหาการการ

บดบังแสงและเงาจากอาคารขางเคียง  

- ปญหาการบดบังทัศนียภาพเดิม 

1. ควรมีการรับฟงความคิดเห็นของกลุมอาชีพตางๆ ในชุมชน เพื่อประชาสัมพันธโครงการ

กอนมีการสรางอาคารชุดพักอาศัย (คอนโดมิเนียม) เชน วิธีการปองกันการเกิดฝุนละออง 

เสียงดังรบกวน การจราจรติดขัด และการจัดการขยะมูลฝอยในระยะกอสราง 

2. เจาของโครงการ ผู เกี่ยวของ หรือจาหนาท่ีโครงการควรใหความรูความเขาใจแก

ประชาชนในชุมชนเกี่ยวกับผลกระทบดานส่ิงแวดลอมลอมท่ีอาจเกิดข้ึนจากการกอสราง

โครงการอาคารชุดพักอาศัย เชน การเกิดเสียงดังรบกวน ขยะมูลฝอย น้ําเสีย การระบาย

น้ํา ความส่ันสะเทือน การจราจรติดขัด และการบดบังทัศนียภาพเดิม เปนตน  

3. มีการติดตั้งผาใบกันฝุน การฉีดพรมน้ําและการลางลอรถขนสง 

4. มีการสรางร้ัวกําแพงในระดับสูง เพื่อลดระดับเสียง 

5. จัดใหมีเจาหนาท่ีดูแลรถเขา-ออกดานหนาโครงการ เพื่อปองกันการจราจรติดขัด 

6. มีการรณรงคใหแยกขยะ และโครงการนําขยะไปท้ิงทุกวัน เพื่อลดกล่ิน 

7. ไมท้ิงขยะลงทอระบายน้ํา ทําใหทอระบายน้ําอุดตัน 
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ตารางท่ี 4.7 (ตอ) 

ประเด็นการศึกษา ผลการศึกษา 

2. ปจจัยท่ีมีผลดานส่ิงแวดลอมตอการกอสรางอาคารชุดพักอาศัย 

    2.1 ทรัพยากรดานกายภาพ  

          1. สภาพภูมิประเทศ พื้นท่ีดินเดิมมีลักษณะพื้นท่ีสวนใหญเปนท่ีราบ 

          2. ทรัพยากรดนิ ลักษณะดินท่ีพบในตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี สามารถจําแนกได 6 กลุม 

ชุดดิน ไดแก กลุมชุดดินท่ี 17 กลุมชุดดินท่ี 35 กลุมชุดดินท่ี 40 กลุมชุดดินท่ี 43 กลุมชุดดินท่ี 

48 และกลุมชุดดินท่ี 62 

          3. ธรณีวิทยา/การเกิดแผนดินไหว 1. บริเวณเมืองหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวดัชลบุรี ประกอบดวยหนิประเภทตางๆ ไดแก 

ตะกอนลําน้ําและหินกรวด หนิแกรนิตและหินโนดิโอไรท หินแกรนิต หนวยหนิ

กาญจนบุรี 

2. พื้นท่ีตําบลหนองปรือ อําเภอบาละมุง จังหวัดชลบุรี อยูในบริเวณเขต 1 ความรุนแรง แI-

IV เมอรคัลลี  

          4. ทรัพยากรน้ํา ไมสงผลกระทบ 
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ตารางท่ี 4.7 (ตอ) 

ประเด็นการศึกษา ผลการศึกษา 

2. ปจจัยท่ีมีผลดานส่ิงแวดลอมตอการกอสรางอาคารชุดพักอาศัย (ตอ) 

    2.2 ทรัพยากรดานกายภาพ  

          1. ระบบนิเวศวิทยาบนบก ไมมีพื้นท่ีปาสงวนแหงชาต ิเขตรักษาพันธุสัตวปา เขตหามลาสัตวปา และสัตวปาท่ีหายากแต

อยางใด 

          2. ระบบนิเวศในน้ํา พื้นท่ีตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีไมไดมีพื้นท่ีตดิกบัชายทะเล 

    2.3 คุณคาการใชประโยชนของมนุษย  

          1. การใชประโยชนท่ีดิน 1. การเปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดินสวนใหญ เกิดจากการเพิ่มของประชากร และการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

2. หากมีการกอสรางอาคารชุดพักอาศัยมีการเปล่ียนแปลงดานการใชประโยชนท่ีดิน 

เนื่องจากสวนใหญมีท่ีพักอาศัยเดิมอยูแลว 

3. ปจจัยการขยายตัวของเศรษฐกิจ สงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดินมากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4.7 (ตอ) 

ประเด็นการศึกษา ผลการศึกษา 

2. ปจจัยท่ีมีผลดานส่ิงแวดลอมตอการกอสรางอาคารชุดพักอาศัย (ตอ) 

          2. การใชน้ํา มีแหลงน้ําดิบท่ีใชผลิตน้ําประปา 2 แหง และแหลงน้ําดิบสํารอง 2 แหง 

          3. ระบบสาธารณูปโภค 1. การเกิดการอุดตันของทอระบายน้ํา เนื่องจากขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน และทําใหเกิดน้ําทวม

ขังขณะเกิดฝนตกหนัก 

2. ขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนจากผูพักอาศัยภายในโครงการ ควรมีเจาหนาท่ีคอยจัดเก็บขยะมูล

ฝอยและทําความสะอาดหองพักขยะมูลฝอยทุกวัน 

          4. การคมนาคม จัดใหมีท่ีจอดรถพียงพอ เพื่อไมใหผูพักอาศัยในโครงการนํารถยนตออกไปจอดถนนดาน

นอกโครงการ เพื่อลดปญหาการจราจรติดขัด 

    2.4 คุณคาตอคุณภาพชีวิต  

          1. เศรษฐกิจ-สังคม มีการประกอบอาชีพโดยรอบพื้นท่ีโครงการ เชน รานอาหาร 

          2. บริการสาธารณสุข 1. สถานพยาบาลมีความเพียงพอ 

2. ในระยะกอสรางจะสงผลตอสุขภาพประชากร เชน ระบบทางเดินหายใจจากฝุนละออง 

          3. สุนทรียภาพ/ทัศนียภาพ 1. สภาพแวดลอมโดยรอบโครงการนาอยู เชน สนามเด็กเลน สวนหยอม และมีสถานท่ีออก

กําลังกาย 

2. พื้นท่ีใชสอยเพิ่มมากข้ึน การเดินทางสะดวก มีระบบการบริหารจัดการน้ําและขยะ 

 



 

บทที่ 5 

 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

การศึกษาเร่ือง การจัดการส่ิงแวดลอมท่ีสงผลตอการใชพื้นท่ีเพื่อการกอสรางอาคารชุดพัก

อาศัย ในเขต พื้นท่ีตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษา

ปญหาส่ิงแวดลอม ผลกระทบส่ิงแวดลอม และการจัดการดานส่ิงแวดลอมจากการกอสรางอาคารชุด

พักอาศัย 2) เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอส่ิงแวดลอมจากการกอสรางอาคารชุดพักอาศัย 3) เพื่อเสนอ

แนวทางการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีเกิดจากการกอสรางอาคารชุดพักอาศัย การวิเคราะหขอมูลผูพัก

อาศัยในพื้นท่ีตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยประชากรท่ีใชวิจัยในคร้ังนี้ ไดแก 

ผูพักอาศัยในพื้นท่ีตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ผูนําชุมชนหรือผูนําทองถ่ิน 

ผูดูแลโครงการ และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ โดยกําหนดกลุมตัวอยางรายละเอียด ดังนี้ 

1. การสุมตัวอยาง (Random Sampling) 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ทดสอบสมมติฐาน และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว One-way ANOVA) ขนาดของ

กลุมตัวอยางท่ีทําการสุมตัวอยางจะตองไมนอยกวา 100 ครัวเรือน ซ่ึงผูวิจัยไดทําการสุมตัวอยาง

ตามความนาจะเปนทางสถิติ (Probability Sampling) โดยการสุมตัวอยาง ผูพักอาศัยในพื้นท่ีตําบล

หนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จํานวน 100 ครัวเรือน คัดเลือกครัวเรือนละ 1 คน ใชการ

สุมแบบโควตาไมเปนสัดสวน และการสุมแบบบังเอิญ 

2. การวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

ใชวิธีการวิเคราะหเชิงพรรณนา เพื่ออธิบายลักษณะขอมูลท่ีรวบรวมมา เพื่อใหทราบถึง

ปญหาส่ิงแวดลอม ผลกระทบส่ิงแวดลอม และการจัดการดานส่ิงแวดลอมจากการกอสรางอาคารชุด

พักอาศัย ผลกระทบส่ิงแวดลอมจากการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดินเพื่อการกอสรางอาคาร

ชุดพักอาศัย ปจจัยท่ีมีผลดานส่ิงแวดลอมตอการกอสรางอาคารชุดพักอาศัย และแนวทางการจัดการ

ส่ิงแวดลอมท่ีเกิดจากการกอสรางอาคารชุดพักอาศัย ทําการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณผูนําชุมชน

หรือผูนําทองถ่ิน จํานวน 10 คน จาก 10 หมู ท่ีไดรับผลกระทบจากการกอสรางโครงการ ผูดูแล

โครงการและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ จํานวน 10 คน จาก 25 โครงการ โดยเลือกโครงการท่ีสะดวก

และมีความพรอมในการใหเขาสัมภาษณ จึงไดกลุมตัวอยางท้ังส้ิน 20 ตัวอยาง 
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5.1 สรุปและอภปิรายผลการศึกษา 

ไดแก ผูพักอาศัยในพื้นท่ีตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อศึกษาการ

จัดการส่ิงแวดลอมท่ีสงผลตอการใชพื้นท่ี เพื่อการกอสรางอาคารชุดพักอาศัย โดยการสุมตัวอยาง 

ผูพักอาศัยในพื้นท่ีตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จํานวน 100 ครัวเรือน คัดเลือก

ครัวเรือนละ 1 คน ใชการสุมแบบโควตาไมเปนสัดสวน และการสุมแบบบังเอิญ และผูวิจัยไดนําเสนอ

ผลการวิเคราะหเปน 5 สวน ดังนี้ 

ผลการศึกษาวิจัยเร่ืองการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีสงผลตอการใชพื้นท่ีเพื่อการกอสรางอาคาร 

ชุดพักอาศัย ในเขตพื้นท่ีตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีสามารถสรุปตามวัตถุประสงค

และกรอบแนวคิดไดดังนี้ 

 

5.1.1 ปญหาส่ิงแวดลอม ผลกระทบ และการจัดการส่ิงแวดลอม  

1) ผูพักอาศัยในพื้นท่ีตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  

การจัดการดานปญหาส่ิงแวดลอม ผลกระทบส่ิงแวดลอม เชน ปญหาดานฝุน 

ละออง ปญหาดานเสียงดังรบกวน ปญหาดานความส่ันสะเทือน ปญหาดานขยะมูลฝอยตกคาง 

ปญหาดานน้ําเสีย ปญหาดานการระบายน้ํา (เชน ทอระบายน้ําอุดตัน น้ําทวม เปนตน) ปญหาดาน 

เขมาและควัน ปญหาดานการจราจรติดขัด ปญหาดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (เชน 

อาชญากรรม ขโมย เปนตน) ปญหาการการบดบังคล่ืนวิทยุและโทรทัศน ปญหาการการบดบัง

แสงแดด และเงาจากอาคารขางเคียง และปญหาการบดบังทัศนียภาพเดิมผลกระทบสวนใหญเกิดข้ึน

นอยท่ีสุด อยูในระดับ 1.06-1.67 (=1.06-1.67, SD = 0.31 – 0.68 ) 

ผลกระทบส่ิงแวดลอมจากการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดิน เชน การ

กอสรางอาคารชุดพักอาศัย (คอนโดมิเนียม) ดําเนินการกอสรางตามขอกําหนดผังเมืองรวมเมือง

พัทยา จังหวัดชลบุรี สภาพพื้นปจจุบันท่ีมีการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดินไปจากเดิม การใช

ประโยชนท่ีดินของตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงไป

เปนท่ีพักอาศัยเพิ่มมากข้ึน และมีการยายถ่ินฐานเขามาอยูในพื้นท่ีเพิ่มมากข้ึน สวนใหญมีระดับของ

ผลกระทบนอย อยูในระดับ 1.50 - 1.61 (=1.80-2.18, SD = 0.73 – 0.68) 
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2) ผูนําชุมชนหรือผูนําทองถ่ิน ผูดูแลโครงการและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

(1) ลักษณะพื้นท่ีเดิมสวนใหญเปนท่ีราบ ชวงเวลาฝนตกหนักอาจทําใหเกิด

น้ําทวมขัง 

(2) การเปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดินสวนใหญ เกิดจากการเพิ่มของ

ประชากร และการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

(3) หากมีการกอสรางอาคารชุดพักอาศัยมีการเปล่ียนแปลงดานการใช

ประโยชนท่ีดิน เนื่องจากสวนใหญมีท่ีพักอาศัยเดิมอยูแลว 

(4) ปจจัยการขยายตัวของเศรษฐกิจ สงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงการใช

ประโยชนท่ีดินมากท่ีสุด 

 

ดังนั้นจะเห็นไดวาปญหาส่ิงแวดลอม ผลกระทบ และการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึนสวน

ใหญทําใหเกิดผลกระทบดานส่ิงแวดลอม เชน ปญหาดานฝุน ละออง ปญหาดานเสียงดังรบกวน 

ปญหาดานความส่ันสะเทือน ปญหาดานขยะมูลฝอยตกคาง ปญหาดานน้ําเสีย ปญหาดานการระบาย

น้ํา (เชน ทอระบายน้ําอุดตัน น้ําทวม เปนตน) ปญหาดาน เขมาและควัน ปญหาดานการจราจรติดขัด 

ปญหาดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (เชน อาชญากรรม ขโมย เปนตน) ปญหาการการ

บดบังคล่ืนวิทยุและโทรทัศน ปญหาการการบดบังแสงแดด และเงาจากอาคารขางเคียง และปญหา

การบดบังทัศนียภาพเดิม รวมถึงการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดิน เชน สภาพพื้นปจจุบันท่ีมี

การเปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดินไปจากเดิม ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยท่ีเกี่ยวของของ วุฒิชัย 

มุระดา, (2556) ไดศึกษา ผลกระทบท่ีมีตอประชาชนจากการขยายตัวของคอนโดมิเนียมเพื่อการพัก

อาศัยในเขตพื้นท่ีชุมชนบางแสนบน ตําบลแสนสุข อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พบวา ผลกระทบดาน

ส่ิงแวดลอม ในขณะกอสรางคอนโดมิเนียมทําใหเกิดเสียงรบกวน ในบริเวณพื้นท่ีชุมชนมีคาเฉล่ีย

สูงเปนอันดับแรก และสไบทอง กันนะ, (2556) ไดศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมจากการ

เปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดินเชิงทองเท่ียว อําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี พบวา สาเหตุของการ

เปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดินเชิงทองเท่ียวอําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี มีสาเหตุมาจากการ

เพิ่มข้ึนของสถานประกอบการท่ีพักตากอากาศ จากปจจัยดังนี้ 1) มีสภาพอากาศคลายภาคเหนือ 

และธรรมชาติอุดมสมบูรณ 2) ต้ังอยูใกลกรุงเทพฯ และ3)การเปดใหเชาพื้นท่ีอยางเปนทางการของ

สํานักงานธนารักษพื้นท่ีราชบุรี 
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5.1.2 ปจจัยท่ีมีผลดานส่ิงแวดลอมตอการกอสรางอาคารชุดพักอาศัย 

1) ผูพักอาศัยในพื้นท่ีตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

ปจจัยท่ีมีผลตอส่ิงแวดลอมจากการกอสรางอาคารชุดพักอาศัย เชน ฝุนละออง

จากการจราจรเขา-ออกพื้นท่ีโครงการ เสียงดังจากการจราจรเขา-ออกพื้นท่ีโครงการ เสียงดังจาก

กิจกรรมเขาพักอาศัยในพื้นท่ีโครงการ ขยะมูลฝอยท่ีเพิ่มมากข้ึนจากโครงการ น้ําเสียจากโครงการ 

และ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (เชน อาชญากรรม ขโมย เปนตน) สวนใหญมีระดับของ

ผลกระทบนอยท่ีสุด อยูในระดับ 1.19-1.75 (=1.19-1.75, SD = 0.39 – 0.47 ) 

2) ผูนําชุมชนหรือผูนําทองถ่ิน ผูดูแลโครงการและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 1) การเปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดิน 

  (1) ลักษณะพื้นท่ีเดิมสวนใหญเปนท่ีราบ ชวงเวลาฝนตกหนักอาจทําให

เกิดน้ําทวมขัง 

  (2) การเปล่ียนแปลงการใชประ โยชนท่ีดินสวนใหญ เกิดจากการเพิ่ม

ของประชากร และการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

  (3) หากมีการกอสรางอาคารชุดพักอาศัยมีการเปล่ียนแปลงคานการใช

ประ โยชนท่ีดนิ เนื่องจากสวนใหญมีท่ีพักอาศัยเดิมอยูแลว 

  (4) ปจจัยการขยายตัวของเศรษฐกิจ สงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงการใช

ประโยชนท่ีดินมากท่ีสุด 

 2) ปจจัยและผลกระทบส่ิงแวดลอม 

  (1) การเพิ่มข้ึนของประชากร และการขยายตัวของอาคารชุดพักอาศัย 

(คอน โดมิเนียม) รวมถึงปจจัยการขยายตัวของเศรษฐกิจ สงผลใหเกิดมลพิษดานฝุนละออง เสียงดัง

รบกวน และการจรจรติดขัดมากข้ึน 

  (2) การเกิดการอุดตันของทอระบายน้ํา เนื่องจากขยะ มูลฝอยท่ีเกิดข้ึน 

และ ทําใหเกิดน้ําทวมขังขณะเกิดฝนตกหนัก 

  (3) การจราจรติดขัด จากการขนสงวัสดุกอสรางในชวงกอสรางโครงการ 

และชวงเปดดําเนินการควรมีการจัดระบบการจราจรดานหนาโครงการ เชน มีเจาหนาท่ีคอยควบคุม

การเขา – ออกของรถยนตภายในโครงการ 

  (4) โครงการควรจัดใหมีท่ีจอดรถพียงพอ เพื่อไมใหผูพักอาศัยใน

โครงการนํารถยนตออกไปจอดถนนดานนอกโครงการ เพื่อลดปญหาการจราจรติดขัด 

  (5) ขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนจากผูพักอาศัยภายในโครงการ ควรมีเจาหนาท่ี

คอยจัดเก็บขยะมูลฝอยและทําความสะอาดหองพักขยะมูลฝอยทุกวัน 
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  (6) เสียงดังรบกวนจากผูพักอาศัยในโครงการ เจาหนาท่ีนิติบุคคลของ

โครงการ ควรมีการรณรงคผูพักอาศัยในโครงการ ไมใหทํากิจกรรมหรือเหตุท่ีอาจกอใหเกิดความ

รําคาญแกผูพักอาศัยขางเคียงโครงการ 

 3) การกอสรางอาคารชุดพักอาศัย (คอนโดมิเนียม) 

  (1) สภาพแวดลอมโดยรอบโครงการนาอยู เชน สนามเด็กเลน สวนหยอม 

และมีสถานท่ีออกกําลังกาย 

  (2) พื้นท่ีใชสอยเพิ่มมากข้ึน การเดินทางสะดวก มีระบบการบริหาร

จัดการน้ําและขยะ 

  (3) ชุมชน หรือผูท่ีอาศัยบริเวณนั้นเกิดมีการประกอบอาชีพโดยรอบ

พื้นท่ีกอสรางอาคารชุดพักอาศัย เชน รานอาหาร ทําใหมีการประกอบอาชีพและเศรษฐกิจดีข้ึน 

 

ดังนั้นจะเห็นไดวาปจจัยท่ีมีผลดานส่ิงแวดลอมตอการกอสรางอาคารชุดพักอาศัย เชน 

การเพิ่มข้ึนของประชากร และการขยายตัวของอาคารชุดพักอาศัย (คอนโดมิเนียม) รวมถึงปจจัย 

การขยายตัวของเศรษฐกิจ สงผลใหเกิดมลพิษดานฝุนละออง เสียงดังรบกวน และการจรจรติดขัด

มากข้ึน เกิดการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดินท่ีเกิดจากการเพิ่มของประชากร และการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจ และสภาพแวดลอมโดยรอบโครงการนาอยู เชน สนามเด็กเลน สวนหยอม และมีสถานท่ี

ออกกําลังกาย เปนตน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยท่ีเกี่ยวของของ กนกพล ทิมางกูร, (2552) ไดศึกษา

ผลกระทบของการสรางถนนสายรองท่ีมีตอวิถีชีวิตของชาวชุมชนเกหะบางพลี จังหวัด

สมุทรปราการ พบวา ผลกระทบของการสรางถนนสายรองท่ีมีตอวิถีชีวิตของชาวชุมชนเคหะบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีผลกระทบทางสุขภาพมากท่ีสุด คือ 

การสรางถนนสายรองทําใหคนในชุมชนออกกําลังกายมากข้ึนรองลงมาคือ ดานเศรษฐกิจ คือ การ

สรางถนนสายรองมีผลทําใหมีอาชีพทางการเกษตรลดลง และดานสังคม คือการสรางถนนสายรอง

มีผลทําใหระดับการศึกษาของคนในชุมชนสูงข้ึน และผลกระทบดานอ่ืนๆ พบวา กลุมตัวอยาง

ตองการใหมีการปรับสภาพแวดลอมเพื่อใหสภาพความเปนอยูดีข้ึน โดยการเรียงลําดับความ

ตองการมากท่ีสุดลงมา ไดแก การเพิ่มรถเก็บขยะ การสรางสะพานลอย การสรางสถานท่ีราชการ

เพิ่มเติม อาทิ สถานีอนามัย ตลาด สวนสาธารณะการมีระบบระบายน้ําท่ีดีในชุมชน 
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5.2 ขอเสนอแนะ 

1) ผูพักอาศัยในพื้นท่ีตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

(1) ควรมีการรับฟงความคิดเห็นของกลุมอาชีพตางๆ ในชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ

โครงการกอนมีการสรางอาคารชุดพักอาศัย (คอนโดมิเนียม)  

(2) เจาของโครงการใหความรูเกี่ยวกับผลกระทบดานมลพิษอากาศ จากอาคารชุดพัก

อาศัยแกประชาชนในชุมชน  

(3) เจาของโครงการใหความรูเกี่ยวกับผลกระทบดานเสียงดังรบกวนจากอาคารชุด

พักอาศัยแกประชาชนในชุมชน  

(4) เจาของโครงการใหความรูเกี่ยวกับผลกระทบดานฝุนละออง จากอาคารชุดพัก

อาศัยแกประชาชนในชุมชน เจาของโครงการใหความรูเกี่ยวกับผลกระทบดานการจัดการขยะมูล

ฝอยจากคอนโดมิเนียมแกประชาชนในชุมชน  

(5) เจาของโครงการใหความรูเกี่ยวกับผลกระทบดานการจราจรติดขัดจากอาคารชุด

พักอาศัยแกประชาชนในชุมชน 

2) ผูนําชุมชนหรือผูนําทองถ่ิน ผูดูแลโครงการและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 1) ผลกระทบดานส่ิงแวดลอม 

  (1) ดานคุณภาพอากาศ เชน การติดตั้งผาใบกนัฝุน การฉีดพรมน้ําและการลาง

ลอรถขนสง 

  (2) ดานเสียงดังรบกวน เชน การสรางร้ัวกําแพงในระดับสูง เพื่อลดระดับเสียง 

  (3) ดานการจราจรติดขัด เชน จัดใหมีเจาหนาท่ีดแูลรถเขา-ออกดานหนาโครงการ 

  (4) ดานการจดัการมูลฝอย เชน มีการรณรงคใหแยกขยะ และโครงการนําขยะ

ไปท้ิงทุกวนั เพื่อลดกล่ิน 

  (5) ดานการระบายน้ํา เชน ไมท้ิงขยะลงทอระบายน้ํา 

2) ผลกระทบดานสุขภาพ 

 (1) สถานพยาบาลมีความเพียงพอ 

 (2) การกอสรางจะสงผลตอสุขภาพประชากร 

3) ขอเสนอแนะงานวิจัยในอนาคต 

สงเสริมและใหความรูประชาชนในพื้นท่ีเกี่ยวกับปญหาผลกระทบส่ิงแวดลอม เชน 

ปญหาการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน เชน มีการคัดแยกขยะกอนนําไปท้ิง รณรงคเกี่ยวกับการท้ิง

เศษขยะลงในทอระบายน้ํา เพื่อไมใหเกิดการอุดตันของทอระบายน้ํา เนื่องจากเศษขยะมูลฝอยท่ี

เกิดข้ึน และทําใหเกิดน้ําทวมขังขณะเกิดฝนตกหนัก 
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	1. ควรมีการรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มอาชีพต่างๆ ในชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการก่อนมีการสร้างอาคารชุดพักอาศัย (คอนโดมิเนียม) เช่น วิธีการป้องกันการเกิดฝุ่นละออง เสียงดังรบกวน การจราจรติดขัด และการจัดการขยะมูลฝอยในระยะก่อสร้าง
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