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บทคัดย่อ
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ เป็นพื้นที่ที่มีเอกลักษณ์และมีความ
โด่ดเด่นของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ควรคู่แก่การอนุรักษ์ และปกป้อง พื้นที่บริเวณโดยรอบอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่มีการดาเนินโครงการที่พักตากอากาศที่มีขนาดห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไปหรือพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่
4,000 ตารางเมตรขึ้นไปนั้น(ผู้ศึกษาจะกล่าวและหมายถึงแต่เฉพาะโครงการที่มีขนาดห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไปหรือ
พื้ น ที่ ใ ช้ ส อยตั้ ง แต่ 4,000 ตารางเมตรขึ้ น ไป) ที่ จ ะต้ อ งจั ด ท ารายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 แต่อย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ในการ
จัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสาหรับโครงการที่พักตากอากาศในบริเวณพื้นที่โดยรอบอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ ยังคงเป็นหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ที่เป็นรู ปแบบมาตรฐานที่ใช้กับโครงการที่เป็นอาคารทั่วไปใน
เมืองใหญ่ ซึ่งยังไม่เหมาะสมกับโครงการที่พักตากอากาศที่ตั้งอยู่บริเวณโดยรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จึงต้องมีการ
เพิ่มเติมเงื่อนไขให้เหมาะสมกับสภาพของโครงการที่พักตากอากาศในบริเวณพื้นที่โดยรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
แต่ยังคงไว้ซึ่งสาระสาคัญที่เป็นองค์ประกอบรายงาน คือ รายละเอียดโครงการหรือกิจกรรม สภาพแวดล้อมปัจจุบัน
การประเมินทางเลือกในการดาเนินโครงการ การประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม การให้ประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อหามาตรการป้องกั นแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงแสดง
การเยียวยาความเสียหายจากการดาเนินโครงการ และเพิ่มเติม มาตรการควบคุมรูปแบบและรูปลักษณ์เป็นส่วนหนึ่ง
ในเงื่อนไขของการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม สาหรับโครงการที่พักตากอากาศที่มีขนาดห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป
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หรือพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 4,000 ตารางเมตรขึ้นไป ในบริเวณพื้นที่โดยรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยงานวิจัยเล่มนี้
ต้องการที่จะศึกษาโครงการที่พักตากอากาศขนาดห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไปหรือพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 4,000 ตาราง
เมตรขึ้นไปเป็นการทั่วไป ที่ก่อสร้างในพื้นที่บริเวณโดยรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ
เพราะโครงการที่พักตากอากาศเหล่านั้น เป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อมในพื้นที่ดังกล่าว
คือ การเกิดของเสีย เช่น ขยะหรือน้าเสีย การยึดครองพื้นที่ของผู้ดาเนินโครงการ ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพ การทาลายพื้นที่ป่าไม้ การคุกคามวิถีชีวิตสัตว์ป่า ดังนั้นปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นในพื้นที่โดยรอบอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ จากดาเนินโครงการที่พักตากอากาศขนาดห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไปหรือพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 4,000
ตารางเมตรขึ้นไป จึงนาไปสู่การศึกษาปัญหาข้ อเท็จจริงและบูรณาการแนวความคิด ผ่านกระบวนการทางกฎหมาย
โดยใช้วิธีการ ออกกฎกระทรวงบังคับใช้เฉพาะพื้นที่ เพื่อเพิ่มมาตรการควบคุมรูปแบบและรูปลักษณ์โครงการที่พักตาก
อากาศให้เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการหรือกิจการด้าน
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชนสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560
ซึ่งในปัจจุบันพระราชบัญญัติส่ง เสริมและรักษาคุณ ภาพสิ่ง แวดล้อมแห่ งชาติ พ.ศ.2535 มาตรา 48 ที่บัญญัติถึง
องค์ประกอบและสาระสาคัญในรายงานที่ผู้ดาเนินโครงการจะต้องทาการศึกษายังไม่เหมาะสมกับพื้นที่บริเวณโดยรอบ
มรดกโลกทางธรรมชาติ
จากการศึกษาและบูรณาการแนวความคิดออกมาตรการรูปแบบและรูปลักษณ์ สาหรับโครงการที่พักตาก
อากาศที่ต้องทาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โดยรอบอุท ยานแห่งชาติเขาใหญ่พบว่า การบังคับใช้
มาตรการควบคุมรูปแบบโครงการที่พักตากอากาศให้เป็นส่วนหนี่งในจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สามารถแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดจากการดาเนินโครงการ ไปพร้อมกับการ
อนุรักษ์ ปกป้อง ฟื้นฟู บริเวณพื้นที่มีความหลากหลาทางชีวภาพสูงอันเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติอย่างมีประสิทธิผล
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
คาสาคัญ
โครงการพัฒนารีสอร์ท การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์คุณค่ามรดกโลกทางธรรมชาติ
ABSTRACT
Khao Yai National Park is an area that is valuable as a natural world heritage. It is a unique and
outstanding area of natural resources and environment that is worthy of conservation and
protection. Resort development projects with the size of 80 rooms or more or the usable area of
4,000 square meters or more is, (The Researcher will say and mean only for projects with a room
size of 80 rooms or more or a usable area of 4,000 square meters or more) some by law to submit
an environmental impact assessment report according to the Promotion and Conservation of
Environmental Quality Act B.E. 2535. The conditions for preparing the environmental impact
assessment report for resort development projects in the area surrounding Khao Yai National Park
remain the standard method applicable to common buildings in large cities development projects
that are not yet suitable for accommodation projects. Therefore, some practical conditions must
be added to suit the conditions of the resort development project. The key elements of the report
should include : project details or activities, current environment, assessment of project options,
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and its impacts that may arise from both direct and indirect project executions The public
participation to should provide measures to mitigate environmental impacts, to demonstrate
remediation measures from project implementation and to provide control measures regarding form
and physical appearance of the project as part of the environmental impact study For a resort
project with a room size of 80 rooms or more or a usable area of 4,000 square meters or more in
the area surrounding Khao Yai National Park this research would like to study a resort project with a
room size of 8 0 rooms or more. Or usable area of 4 ,0 0 0 square meters or more is generally
constructed in the area surrounding Khao Yai National Park which is a natural world heritage site
because those resort projects cause both direct and indirect environmental problems in Such areas
are the generation of wastes such as garbage or wastewater occupying the project operator's area
causing physical change deforestation of forests threat of wildlife livelihoods. Khao Yai from
implementing a resort project with the size of 80 rooms or more or a usable area of 4,000 square
meters or more leading to the study of problems facts and the integration of ideas through the legal
process by using the ministerial regulation method. Enforce specific areas to increase measures to
control the layout and appearance of the resort project As part of the guidelines for preparing
environmental impact assessment reports projects or businesses in buildings land allocation and
community services Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning 2 0 1 7
currently the Promotion and Conservation of Quality Act National Environment 2 5 3 5 Section 4 8
which states the composition and substance in the report that the project operator must study is
not suitable for the service area surrounding the natural world heritage
From the study and integration of the concept measures design and appearance for resort
projects requiring an environmental impact assessment in the area surrounding Khao Yai National
Park it was found that the enforcement of measures to control the resort project model As part of
the EIA report it can address both direct and indirect environmental impacts arising from the project's
implementation while preserving protecting and restoring the heritage high biodiversity areas The
natural world effectively meets the spirit of the EIA law
Keywords
resort development projects, environmental impact assessment, conservation and
protection of natural world heritage
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บทนา
ความสวยงามของทัศนียภาพ และความมีเอกลักษณ์ที่โด่ดเด่นจากความหลากหลายทางชีวภาพ ความอุดม
สมบูรณ์ของธรรมชาติในเขตพื้นที่ผืนป่าฝนเมืองร้อน อันมีป่าไม้หลากหลายชนิดรวมกันอยู่ในพื้นที่ เป็นที่อยู่อาศัยของ
สัตว์ป่านานาชนิด และมีคุณค่าที่สาคัญเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ซึ่งประชาชน ขนามนามสถานที่แห่งนั้นว่า พื้นป่า
ดงพญาเย็น-เขาใหญ่ มีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นหนึ่งในเขตอนุรักษ์พื้นป่าดงพญาเย็น 1 ในปัจจุบันบริเวณพื้นที่
โดยรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นนิยมก่อสร้างโครงการที่พักตากอากาศขนาดใหญ่เป็นจานวนมาก โดยมีรูปแบบที่
ทันสมัย เน้นความหรูหรา มีอาคารสูงและขนาดใหญ่ และไม่มีต้นไม้ขนาดใหญ่มากเพียงพอต่อสภาพพื้นที่ โครงการที่
พักตากอากาศยังขาดรูปแบบและรูปลักษณ์ที่กลมกลืนสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ที่ติดต่อกับพื้ นที่ที่มีคุณค่าเป็น
มรดกโลกทางธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่พักตากอากาศที่มีขนาด 80 ห้องขึ้นไปหรือมีพื้นที่ใช้สอย 4,000
ตารางเมตรขึ้นไป เป็นโครงการประเภทที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม และเป็นการก่อ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ทั้งในระยะยาวและระยะสั้น อาทิ ดินถล่ม น้าท่วม สัตว์เปลี่ยนพฤติกรรมการดาเนิ น ชี วิ ต
เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาผลกระทบเหล่านั้น กฎหมายจึงได้บังคับให้โครงการที่พักตากอากาศขนาดขนาด 80 ห้องขึ้นไป
หรือมีพื้นที่ใช้สอย 4,000 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสียก่อนถึงจะเริ่ม
ดาเนินโครงการได้ แต่แม้ว่ากฎหมายจะบังคับให้ผู้ดาเนินโครงการที่พักตากอากาศขนาดขนาด 80 ห้องขึ้นไปหรือมี
พื้นที่ใช้สอย 4,000 ตารางเมตรขึ้นไป ที่ตั้งอยู่บริเวณโดยรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ต้องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ก่อนดาเนินโครงการ ก็ยังคงไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะ อนุรักษ์ คุ้มครอง ปกป้อง คุณค่ามรดกโลกทางธรรมชาติ
ดังนั้นการที่จะแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนของสภาพแวดล้อมให้คงไว้ซึ่งความสมดุลและความหลากหลายทางชีวภาพ และ
ให้กฎหมายการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสาหรับโครงการที่พักตากอากาศในบริเวณโดยรอบอุทยานแห่งชาติเขา
ใหญ่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ก็จะต้องมีการออกมาตรการทางกฎหมายมา ควบคุมคุมรูปแบบและรูปลักษณ์โครงการ
ที่พักตากอากาศ ที่จะถูกก่อสร้างขึ้นในบริเวณโดยรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยอาศัยประโยชน์จาก มาตรา 45 2
ประกอบมาตรา 44 (5)3 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 มาบูรณาการ
ร่ว มกับ การประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อม มาตรา 48 วรรค2 และประกาศกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ ง แวดล้ อม เรื่อง กาหนดโครงการ กิจ กรรม หรือการด าเนิ น การซึ่ ง ต้ องจั ด ท ารายงานการประเมิ น ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่ 19
พฤศจิกายน 2561 4 ให้เกิดรูปแบบและรูปลักษณ์โครงที่พักตากอากาศที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในพื้นที่ที่มี
1

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช , นำชมควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ มรดกโลกทำงธรรมชำติ ดงพญำ
เย็น-เขำใหญ่ สำหรับเยำวชน (ส่วนศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติ, 2559).
2
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มาตรา 45 บัญญัติว่า ใน พื้นที่ใดที่ได้มีการ
กาหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ เขตผังเมืองรวม เขตผังเมืองเฉพาะเขต ควบคุมอาคาร เขตนิคมอุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วย
การนั้น หรือเขตควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัตินี้ไว้แล้วแต่ ปรากฏว่ามีสภาพปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมรุนแรงเข้าขั้นวิกฤต
ซึ่งจ าเป็นจะ ต้องได้รับการแก้ไขโดยทันทีและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไม่มีอานาจตามกฎหมาย หรือไม่สามารถที่จะทาการ
แก้ไขปัญหาได้ ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเสนอต่อคณะ รัฐมนตรีขออนุมัติเข้า
ดาเนินการเพื่อใช้มาตรการคุ้มครองอย่างใดอย่างหนึ่ ง หรือหลายอย่างตามมาตรา 44 ตามความจาเป็นและเหมาะสม เพื่อ
ควบคุมและแก้ไขปัญหาในพื้นที่นั้นได้.
3
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มาตรา 44 บัญญัติว่า ในการออกกฎกระทรวงตาม
มาตรา 43 ให้กาหนดมาตรการคุ้มครองอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ไว้ในกฎกระทรวงด้วย
(5) กาหนดมาตรการคุ้มครองอื่นๆ ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมแก่สภาพของพื้นที่นั้น.
4
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มาตรา 48 วรรค 2 บัญญัติว่า หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ
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คุณค่าเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ และประสิทธิผลจากการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่า งแท้จริงตามเจตนารมณ์
ของกฎหมาย
1.มาตรการควบคุมรูปแบบและรูปลักษณ์บูรณาการร่วมกับกฎหมายการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
กรณีโครงการที่พักตากอากาศในบริเวณพื้นที่โดยรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่มีคุณค่าเป็นมรดกโลกทาง
ธรรมชาติ
มาตรการทางกฎหมายที่ถูกเรียกว่า มาตรการควบคุมรูปแบบและรูปลักษณ์ จะถูกนามาบูรณาการเป็นส่วน
หนึ่งในกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมกรณีโครงการที่พักตากอากาศที่มีขนาดห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป
หรื อ พื้ น ที่ ใ ช้ ส อยตั้ ง แต่ 4,000 ตารางเมตรขึ้ น ไป ที่ ตั้ ง อยู่ ใ นบริ เ วณโดยรอบพื้ น ที่ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ เ ขา ใหญ่ ที่ มี
ความสาคัญเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติที่ต้องได้รับการอนุรักษ์ ปกป้องและส่งต่อไปถึงยังคนรุ่นไป
1.1 ลักษณะสภาพพื้นที่
โครงการที่พักตากอากาศในบริเวณโดยรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกันชน (Buffer zone)5 คือ
พื้นที่ที่อยู่กับติดต่อกับพื้นที่ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพมีลักษณะทางกายและชีวภาพ ไม่
ว่าจะเป็น ป่าเบญจพรรณ ป่าผลัดใบ ป่าเต็งรัง รวมไปถึงทุ่งหญ้าเขตร้อน อันมีเอกลักษณ์โดดเด่นมีสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติที่เฉพาะตัว เป็นถิ่นที่อยู่ของพันธุ์สัตว์ป่าและพืชพันธุ์หายาก ที่มีคุณค่าควรคู่แก่การอนุรักษ์ และยังเป็นพื้นที่
ที่ทีความงดงามทางธรรมชาติหาที่ใดเปรียบไม่ได้ อีกทั้งยังมีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงติดต่อกันถึง 5 ยอด
ซึ่งถูกเรียกว่า เขาร่ม เขาแหลม เขาเขียว เขาสามยอด เขาฟ้าผ่า อาณาเขตครอบคลุ ม 4 จังหวัด เป็นต้นกาเนิดของ
แม่น้าทั้ง5สายที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนท้องถิ่นอีกด้วย6
1.2 รูปแบบรูปลักษณ์โครงการที่พักตากอากาศในบริเวณโดยรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
โครงการที่พักตากอากาศที่มีขนาดห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไปหรือพื้นที่ ใช้สอยตั้งแต่ 4,000 ตารางเมตรขึ้น
ไปที่อยู่ในพื้นที่บริเวณโดยรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ส่วนใหญ่มักจะก่อสร้างในรูปแบบที่ไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
และสภาพแวดล้อมที่อยู่ติดต่อกับพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ โดยจะสร้าง เป็นลักษณะอาคารสูงที่มีความสูงตั้งแต่
15 เมตรขึ้ น ไป ซึ่ ง เข้ า นิ ย ามของค าว่ า อาคารขนาดใหญ่ ตามกฎกระทรวงฉบั บ ที่ 55 พ.ศ. 2543ที่ อ อกตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 7 และยังมีรั้วรอบโครงการสูงถึง 3 เมตร ถนนคอนกรีตเข้าสู่โครงการขนาด
กว้างถึง 8 เมตร สีของตัวอาคารไม่กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม สภาพภูมิประเทศในบริเวณที่ดาเนินการก่อสร้าง
โครงการที่พักตากอากาศจากพื้นที่ ที่มีความลาดเอียงเปลี่ยนแปลงไปเป็นพื้นที่ราบเรียบ ในลักษณะปรับลักษณะภูมิ
ประเทศให้แตกต่างไปจากเดิม มีการสร้างสนามกอล์ฟและสนามหญ้าโล่งกว้าง ปริมาณต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่มีไม่ถึง
ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประกาศกาหนด โดยจะกาหนดให้แตกต่างกันตามประเภทหรือขนาดของโครงการหรือ
กิจการหรือ การดาเนินการก็ได้ และอย่างน้อยต้องประกอบด้วยสาระสาคัญเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการหรือกิจการ หรือการ
ดาเนินการ สภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน การประเมินทางเลือกในการดาเนินการ การประเมินผล กระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึน้
จากโครงการหรือกิจการหรือการดาเนินการทั้งทางตรงและทางอ้อม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการชดเชยเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหาย
5
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช, ‘เขตกันชน (Buffer zone)’ <http://portal.dnp.go.th> สืบค้นเมื่อ
7 ตุลาคม 2563
6
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช (เชิงอรรถที่ 1).
7
“อาคารขนาดใหญ่ ” หมายความว่า อาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน 2,000
ตารางเมตร หรืออาคารที่มีความสูงตั้งแต่15.00 เมตรขึ้นไป และมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน
1,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า
สาหรับอาคารทรงจั่ว หรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
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10เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่โครงการ ในโครงการที่พักตากอากาศมีการนาสัตว์ป่ามาเลี้ยงไว้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการที่พัก
ตากอากาศ ดังเช่น กวาง และ ลิง รูปแบบและรูปลักษณ์โดยภาพรวมไม่แสดงถึงการอนุรักษ์คุณค่ามรดกโลกทาง
ธรรมชาติแต่ประการใด เน้นรูปลักษณ์และรูปแบบสมัยนิยมเหมือนกับในเมืองหลวง8
1.3 ลักษณะผลกระทบและการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการดาเนินโครงการที่พักตากอากาศใน
บริเวณโดยรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ลักษณะการดาเนินโครงการที่พักตากอากาศก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการวิเคราะห์ผ่านทฤษฎี
จาแนกได้ 5 ประการ ดังนี้
คือ 1. มลพิษทางสายตาซึ่ง หมายถึ ง การก่อสร้างโครงการฯที่มีขนาดไม่เหมาะสมกับพื้นที่ สีไม่กลมกลืน
รูปลักษณ์ทันสมัยสะดุดตาไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในบริเวณพื้นที่โดยรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นต้น 9
2. การทาลายพื้นที่ หมายถึง การก่อสร้างโครงการที่พักตากอากาศที่มีขนาดใหญ่ในพื้นที่ ที่มีความหลากลาย
ทางชีวภาพสูงทาให้พื้นที่ป่าไม้ถูกทาลาย โดยการตัดไม้ทาลายป่าในบริเวณนั้นเพื่อดาเนินโครงการ10
3. คุกคามวิถีชีวิตของประชาชนท้องถิ่น หมายถึง การคุมคามวิถีชีวิตของประชาชนทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
วิถีชีวิตชุมชนดั้งเดิม วัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น ต้องเปลี่ยนอาชีพจากทาไร่ ทาสวน ทานา เก็บของป่า ล่าสัตว์ฯ11
4. การยึดครองพื้นที่ หมายถึง การที่มีความจาเป็นต้องใช้พื้นที่ก่อสร้างโครงการฯแล้วเกิดมีผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางกายภาพ ชีวภาพ สังคม คุณภาพชีวิตแปรผันไป12
5.การทาลายสุขภาพ คือ การที่ประชาชนได้รับผลกระทบในด้านสุ ขภาพจาการดาเนินโครางการ อาจจะเกิด
ในช่วงระยะก่อสร้างโครงการฯเช่นฝุ่นละอองที่เกิดจากการก่อสร้าง หรือเสียงเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง 13 เมื่อมี
การดาเนินโครงการที่พักตากอากาศขนาดตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไปหรือมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 4,000 ตารางเมตรขึ้นไป
ดังนั้นจึงได้มีการวางหลักเกณฑ์ให้ผู้ดาเนินโครงการจะต้องมีการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้ง4ด้าน คือ
1. การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรกายภาพ (Physical Resources) คือ การศึกษาสิ่งไม่มีชีวติ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากการดาเนินการก่อสร้างโครงการที่พักตากอากาศฯ อาทิ น้า หิน ดิน แร่ อากาศ ความร้อน
การสั่นสะเทือน เสียง และสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตอื่นที่เป็นตัวแปรสาคัญอื่นๆ ที่มีอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อมในบริเวณที่
มีการก่อสร้างโครงการที่พักตากอากาศและบริเวณโดยรอบที่มีการก่อสร้างโครงการที่พักตากอากาศในช่วงเวลาก่อน
ดาเนินโครงการและภายหลังการดาเนินโครงการ14
2. การศึ ก ษาผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มด้ า นทรั พ ยากรชี ว ภาพ (Ecological Resources) คื อ การศึ ก ษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในส่วนของสิ่งมีชีวิตทุกชนิ ดในบริเวณที่มีการดาเนินโครงการที่พักตากฯอากาศ อาทิ สัตว์ทุก
ชนิดที่ถือเป็นสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะขนาดเล็กแค่ไหนสัตว์น้าหรือสัตว์บก พืชทุกชนิด เพราะถือเป็นสิ่งมีชีวิตและเป็น
การศึกษาที่ต้องคานึงถึงระบบผลกระทบแบบห่วงโซ่อีกด้วยเนื่องมาจากผลกระทบในลักษณะนี้จะส่งผลต่อไปเป็น
ทอดๆและต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงสาหรับกรณีการศึกษาผลกระทบทางชีวภาพของโครงการที่พักตากอากาศ
ในบริเวณโดยรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพราะมีความเปราะบางของสิ่งแวดล้อมสูงมากโดยเฉพาะในส่วนของ
สิ่งมีชีวิตมีการเจริญเติบโต สืบพันธุ์ และแพร่กระจาย รวมถึงการลดหรือเพิ่มจานวนประชากรทางชีวภาพ และการ
8

อชิรญาณ์ หอมระรื่น, ลงสารวจพื้นที่บริเวณโดยรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่, เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563.
เกษม จันทร์แก้ว, กำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมชั้นสูง (Advanced Environment Impact assessment)
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2554).
10
เพิ่งอ้าง.
11
เพิ่งอ้าง.
12
เพิ่งอ้าง.
13
เพิ่งอ้าง.
14
อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์, กฎหมำยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (พิมพ์ครั้งที่5, สานักพิมพ์วิญญูชน 2561).
9
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เปลี่ยนแปลงทางชีวภาพอาจจะเป็นไปในด้านบวกหรือด้านลบก็ได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เกิดจากการสร้างโครงการที่พัก
ตากอากาศเป็นตัวแปรสาคัญ การศึกษาการเปลี่ยนแปลงโดยการเก็บข้อมูลทั้งก่อนและหลังดาเนินโครงการที่พักตาก
อากาศฯ ย่อมทาให้เห็นถึงผลกระทบอย่างชัดเจนจากการดาเนินโครงการที่พักตากอากาศได้ดีประการหนึ่ง15
3. การศึกษาผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มด้ า นคุ ณ ค่า การใช้ ป ระโยชน์ ข องมนุ ษ ย์ (Human-used Value) คื อ
การศึกษาวิถีชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงหรือบริเวณโดยรอบกับการดาเนินโครงการที่พักตาก
อากาศโดยทาการศึกษาถึงการดารงชีวิตบนพื้นฐานของการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมทั้งทางกายภาพและชีวภาพ 16
4. การศึ ก ษาผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มด้ า นคุ ณ ภาพชี วิ ต (Quality of Life Value Resources) คื อ เป็ น
การศึกษาผลกระทบที่เกี่ยวกับ สังคม เศษฐกิจ เศรษฐศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี และการท่องเที่ยว ในลักษณะที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งที่สนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงที่มีการดาเนินโครงการที่
พักตากอากาศฯ17
ดังนั้นจึงต้องมีการศึกษาด้านต่างๆเป็นส่วนหนึ่งในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ก่อนจะเริ่ม
ดาเนินการโครงการที่พักตากอากาศฯ ประเภทที่กฎหมายบัญญัติไว้ ว่าการดาเนินการ ไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรี
แต่ต้องได้รับอนุญาตและต้องทาการขออนุญาตก่อสร้างหรือแจ้งการก่อสร้าง ต่อหน่วยงานรัฐที่มีอานาจอนุญาตพร้อม
เสนอรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วย ซึ่งคาว่า อนุญาต จากมาตรา 46 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ให้ความหมายว่า การที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐยินยอมให้บุคคลใด
กระทาการใด ที่มีกฎหมายกาหนดให้ต้องได้รับความยินยอมก่อนกระทาการนั้น และให้หมายความรวมถึงการออก
ใบอนุญาตการอนุมัติ การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจ้ง การให้ประทานบัตร และการให้อาชญาบัตรด้วย
และการยื่นขออนุญาตก่อสร้างที่พักตากอากาศตามกฎหมายควบคุมอาคาร โดยสามารถทาได้ 2 วิธี คือ 1.ยื่นขอ
อนุญาตตามหมวด 3 มาตรา 2118หรือ 2.วิธีการแจ้งตาม 39 ทวิ 19 และต้องเสนอรายงานฯตอนที่ยื่นขออนุญาต และ
การแจ้งรายละเอียดวิธีการเสนอ ได้ถูกกาหนดไว้ใน ข้อ10 (3) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กาหนดโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการ ซึ่งต้องจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมประกอบเอกสารท้ายประกาศ
6
1.4 ลักษณะผลกระทบต่อมรดกโลกทางธรรมชาติ
การดาเนินโครงการที่พักตากอากาศในบริเวณโดยรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นาไปสู่การเกิดผลกระทบต่อ
คุ ณ ค่ า มรดกโลกทางธรรมชาติ ซึ่ ง สามารถแบ่ ง ออกเป็ น 3 ระดั บ ระดั บ สู ง สุ ด คือ เกิด ผลกระทบต่ อคุณ ค่า ทาง
ธรณีวิทยาหรือลักษณะภูมิประเทศ ส่วนระดับกลางคือ เกิดผลกระทบต่อคุณค่าด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
รวมถึ ง ระบบนิ เ วศในพื้ น ที่ และระดั บ ต่ าสุ ด คื อ ผลกระทบต่ อ คุ ณ ค่ า ความงดงามตามธรรมชาติ แ ละคุ ณ ค่ า
สภาพแวดล้ อ มที่ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์ 20 เมื่ อ ได้ น าการเกิ ด ผลกระทบต่ อ คุ ณ ค่ า มรดกโลกทางธรรมชาติ ม าวิ เ คราะห์
เปรียบเทียบกับการดาเนินการก่อสร้างโครงการที่พักตากอากาศที่มีรูปแบบและรูปลักษณ์ทันสมัยนิยมดังที่เป็นอยู่ใน
15

เพิ่งอ้าง.
เพิ่งอ้าง.
17
เพิ่งอ้าง.
18
มาตรา 21 ผู้ใดจะก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารต้องได้รับใยอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือแจ้ง
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้วดาเนินการตามมาตรา 39 ทวิ.
19
มาตรา39 ทวิ ผู้ใดจะก่อสร้าง ดัดแปลงหรือ รื้อถอนอาคารโดยไม่ยื่นคาขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ได้โดยการแจ้งต้องเจ้าพนักงานท้องถิ่นนตามแบบที่คณะกรรมการควบคุ่มอาคารกาหนด
20
Australian Government, Matters of National Environmental Significance (Australia: N.P 1999) 16.
16
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ปัจจุบันพบว่า รูปแบบและรูปลักษณ์โครงการที่พักตากอากาศส่งผลกระทบต่อคุณค่ามรดกโลกทางธรรมชาติตั้งแต่
ระดับต่าสุดไปจนถึงระดับสูงสุด ดังนั้นการที่จะอนุรักษ์คุณค่ามรดกโลกทางธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมดุลไปพร้อมกับ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงต้องมีการกาหนดมาตรการควบคุมรูปแบบและรูปลักษณ์โครงการเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม โดยบูรณาการผ่านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 หลักการลดผลกระทบ(มาตรการควบคุมรูปแบบและรูปลักษณ์โครงการ)
การลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการที่พักตากอากาศในบริเวณพื้นที่โดยรอบอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่(พื้นที่ติดต่อกับเขตอุทยาน) โดยผ่านการวิเคราะห์จากปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้น มีหลักการดังต่อไปนี้
1.ความสูงของอาคารต้องไม่เกิน2ชั้น และโครงสร้างอาคารไม่ควรใช้คอนกรีตเสริมเหล็ก เพราะในพื้นที่บริเวณโดยรอบ
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีเพียง พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ 2522 มาตรา 2 ประกอบ พระราชกฤษฎีกา
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในท้องที่จังหวัดนครราชสีมา มาตรา 3 (3) และ กฎกระทรวงบังคับใช้ผังเมืองรวม
จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2560 ข้อ 9 กฎหมายเปิดช่องให้ผู้ดาเนินโครงการที่พักตากอากาศสามารถสร้างอาคาร มี
ความสูงถึง 22.50 เมตร21 ซึ่งเป็นลักษณะอาคารสูงที่มีความสูงตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป ย่อมเข้านิยามของคาว่าอาคาร
ขนาดใหญ่ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 พ.ศ. 2543 ที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 นามาใช้เป็น
เกณฑ์ในการก่อสร้างอาคารในบริเวณพื้นที่ติดต่อมรดกโลกทางธรรมชาติ
2.ถนนคอนกรีตเข้าโครงการต้องไม่มีความกว้างจนเกินสมควร ประมาณ 6 เมตร ไหล่ทางกว้างไม่เกินข้างละ
1 เมตร ร่องระบายน้ากว้างไม่เกิน 80 เซนติเมตร ยานพาหนะจากัดความเร็ว 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และมีความสูงไม่
เกิน 3.50 เมตร ในปัจจุบันมาตรการนี้ ปรากฎอยู่ในแผนแม่บทการพัฒนาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งบังคับใช้เฉพาะ
ภายในพื้นที่อุทยานเท่านั้น มติคณะรัฐมนตรี 7 กันยายน พ.ศ.2553 ผู้ศึกษาจึงได้นาหลักการมาใช้ผ่านการบูรณาการ
ร่วมกับการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยการกาหนดข้อบังคับในเรื่องรูปแบบและขนาดของถนนเข้าโครงที่พักตาก
อากาศให้ผู้ดาเนินโครงการปฏิบัติตามให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่22
3.ไม่ปรับสภาพภูมิประเทศภายในโครงการ เพราะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเป็นสาเหตุของน้าป่า
ไหลหลาก23
4.รูป แบบโครงการควรใช้ วั ส ดุ ส าเร็จ รูป มาใช้ แทนการน าเครื่องจั กรกลเข้า มาในพื้ น ที่ เพราะเมื่ อน ามา
วิเคราะห์คานวณค่าฝุ่นละอองที่เกิดจากการดาเนินก่อสร้างโครงการในช่วงระยะเวลาก่อสร้าง 2-3 ปีทาให้ค่าฝุ่นเกิน
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด24
5. ไม่ตัดทาลายต้นไม้ในพื้นที่โครงการแม้มิใช่ไม้ที่ มีค่าทางเศรษฐกิจ เพราะ ไม่มีกฎหมายใดบัญญัติห้ามตัด
ต้นไม้ทั่วไป ที่ไม่ใช่ไม้เศรษฐกิจและไม่อยู่ในเขตพื้นที่อุทยานผู้ดาเนินโครงการจึงตัดทาลายทิ้ง ผ่านขั้นตอนการศึกษา
ผลกระทบ25
6.ปลูกพืชคลุมหน้าดินป้องกันการพังทลายของหน้าดินโดยรอบโครงการ เพราะแนวทางการจัดทารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการหรือกิจการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชนสานักงาน
21

บริษัท ซีนิคอล ดีเวลลอปเม้นท์, ‘รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม,ทส 1009.5/11585’ <http://
eia.onep.go.th/projectdetail.php?id=9734> สืบค้นเมื่อ 15 พฤษจิกายน 2563.
22
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่, ‘แผนการจัดการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่’ <http://portal.dnp.go.th/Content
/nationalpark?contentId=684> สืบค้นเมื่อ 23 มกราคม 2564.
23
บริษัท ซีนิคอล ดีเวลลอปเม้นท์ (เชิงอรรถ 21).
24
เพิ่งอ้าง.
25
เพิ่งอ้าง.
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นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560 วางหลักการไว้เพียงปลูกพืชคลุมหน้าเฉพาะบริเวณ
ลารางสาธาราณะ ทาให้ผู้ดาเนินโครงการปฏิบัติเพียงเท่ามีถูกกาหนดไว้แนวในทางการจัดทารายงานฯเท่านั้น เมื่อเกิด
ฝนตกหนักเป็นเวลานานติดต่อกัน จึงเป็นปัญหาให้ดินถล่ม น้าป่าไหลหลากท่วมโครงการ26
7.ไม่ดักจับสัตว์ป่าเพื่อนามาเป็นสัตว์เลี้ยง เพราะจากการศึกษาพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504
พบว่ามีมาตรา 19 (3) ที่กฎหมายวางหลักว่ า ห้ามมิให้บุคคลกระทาการใดๆในเขตอุทยาน โดยล่อหรือนาสัตว์ป่า
ออกไปหรือกระทาให้เป็นอันตรายแก่สัตว์ป่าด้วยประการใดๆ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจส่วนของ คาว่า ล่อหรือนาสัตว์
ออกไป จากการที่บัญญัติกฎหมายเช่นนั้นผู้ศึกษาวิเคราะห์ว่า (ล่อหรือนาสัตว์ออกมา)การกระทานั้นต้ องเกิดขึ้นใน
เขตอุยานแห่งชาติเท่านั้นถึงจะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 แต่ถ้าเป็นเขตพื้นที่ติดต่อ
กับเขตอุทยานกฎหมายนั้นย่อมไม่มีผลบังคับใช้ได้ เพราะกฎหมายไม่ได้มีการบัญญัติครอบคลุมไปถึงพื้นที่นอกแนวเขต
อุทยานแห่งชาติตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาหนดบริเวณที่ดินป่าเขาใหญ่27
8.สีอาคารต้องกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม เช่น สีน้าตาล28
9.รูปแบบโครงการโดยรวมต้องสอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นไปพร้อมกับการอนุรักษ์คุณค่ามรดกโลกทาง
ธรรมชาติเพราะสอดคล้องกับการนาประโยชน์จากอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพมาตรา 8 ผ่านการบูร
ณาการร่วมอย่างกว้างกับแนวทางการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชวีภาพ29
10.ไม่ควรสร้างรั้วหรือถ้าจาเป็นควรสร้างรั้วจากวัสดุธรรมชาติ เพราะ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 พบว่า ในมาตรา 4 มีคาว่า รั้วอยู่ในนิยามของคาว่า อาคารด้วยแต่ไม่ได้อธิบายถึงรายละเอียดเรื่องการออกแบบ
รั้วไว้แต่อย่างไรเป็นเพียงการจากัดความไว้อย่างกว้างๆ และผู้ศึกษาได้พบว่ามีกฎกระทรวงฉบับที่ 55 พ.ศ. 254317
ออกโดยความตามในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ที่ได้อธิบายถึง รูปแบบของรั้วเอาไว้ ในหมวดที่ 1
ลักษณะอาคารข้อ 5 รั้วหรือกาแพงกั้นเขตที่อยู่มุมถนนสาธารณะที่มีความกว้างตั้งแต่ 3 เมตรขึ้นไปและมีมุมหักน้อย
กว่า 135 องศา ต้องปราดมุมรั้วหรือกาแพงกั้นเขตนั้น โดยให้ส่วนที่ปราดมุมมีระยะไม่น้อยกว่า4 เมตร และทามุมกับ
ถนนสาธารณะเป็นมุมเท่าๆกัน สาหรับกรณีอาคารอยู่หัวมุมถนนสาธารณะ และหมวด 4 แนวอาคารและระยะต่าง ๆ
ของอาคาร ข้อ 47 ได้อธิบายรูปแบบของรั้วเอาไว้อย่างชัดเจนคือ ให้รั้วหรือกาแพงให้ควรมีความสูงได้ไม่เกิน 3 เมตร
นับจากการทางสาธารณะ30 (สาหรับกรณีสร้างรั้วขึ้นติดต่อหรือระยะห่างจากถนนสาธารณะน้อยกว่าความสูงของรั้ว)
ซึ่งในกรณีนี้เป็นมาตราฐานใช้บังคับในทุกพื้นที่ในประเทศไทย รวมถึงบริเวณที่ก่อสร้างโครงการที่พักตากอากาศอยู่
ภายใต้กฎหมายควบคุมอาคารนี้เช่นกัน แต่สาหรับกรณีบริเวณพื้นที่โดยรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่เป็นมรดกโลก
26

สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, ‘การวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดิน’ <http://www.gerd.eng.ku.ac.th/Paper/3_L
andslide.html> สืบค้นเมื่อ 10 ตุลาคม 2564.
27
พระราชกฤษฎีกาหนดบริเวณที่ดินป่าเขาใหญ่ ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 79 ตอนที่ 86 วันที่ 18 กันยายน พ.ศ.
2505.
28
Autocamp Yosemite, ‘Building color layout’ <http://autocamp.com/guides/location/yosemite>
accessed 18 May 2020.
29
มาตรา 8. In-situ Conservation
(J) Subject to its national legislation, respect, preserve and maintain knowledge, innovations and practices
of indigenous and local communities embodying traditional lifestyles relevant for the conservation and
sustainable use of biological diversity and promote their wider application with the approval and
involvement of the holders of such knowledge, innovations and practices and encourage the equitable
sharing of the benefits arising from the utilization of such knowledge, innovations and practices:
30
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนที่ 75 ก วันที่ 7 สิงหาคม 2543.
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ทางธรรมชาติ กฎหมายที่กาหนดการทารั้วขนาด 3 เมตรที่ใช้บังคับ ไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่เป็นป่าไม้และมีทศั นีย์
ภาพที่สวยงาม การสร้างรั้วที่สูงเกินไปทาให้เป็นมลพิษทางสายตาบดบังวิวทิวทัศน์ ปิดช่องทางลมถ่ายเท
ดังนั้นจากการหลักการที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนั้นจะสามารถช่วยลดปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจจะ
เกิด ขึ้น ได้ ทั้ ง ในระยะสั้น และระยะยาว และช่ ว ยป้องกัน ไม่ ให้ เกิด การเปลี่ ยนแปลงจนเป็น ปัญ หาภัย คุกคามทาง
ธรรมชาติตามมา อีกทั้งยังเป็นการปกป้องอนุรักษ์คุณค่ามรดกโลกทางธรรมชาติให้คงอยู่สืบต่อไปพร้อมกับการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
1.6 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมคือ การศึกษาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการหรือ
กิจกรรมใดๆ ที่มีอาจจะเกิดผลกระทบหรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ
อนามัยหรือการมีส่วนได้เสียของประชาชน โดยศึ กษาถึงผลกระทบและประเมินผลที่อาจจะเกิดขึ้นและให้ประชาชนผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นส่วนหนึ่งในการกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วย เพื่อให้ร่วมกันกาหนดมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยจัดทาเป็นรูปแบบรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม31 ซึ่งการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยนั้นเป็นรูปแบบบัญชีรายชื่อที่กาหนด ลักษณะ
โครงการที่ต้องจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้แล้ว 32 สาหรับโครงการที่พักตากอากาศที่มี ขนาด
ตั้งแต่80 ห้องขึ้นไป หรือพื้นที่ใช้สอย4,000ตารางเมตรขึ้นไป ก็เป็นหนึ่งในลักษณะโครงการที่ต้องทาการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายกาหนดไว้
โครงการที่พักตากอากาศที่ต้องจัดรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะโครงการที่พักตาก
อากาศที่ได้มีการดาเนินโครงการอยู่ในบริเวณโดยรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าเป็นมรดกโลกทาง
ธรรมชาติมีความสาคัญมากกว่าพื้นที่ทั่วไปนั้น ย่อมทาให้หลักเกณฑ์การศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมควร
จะต้องมีความแตกต่างจากโครงการประเภทเดียวกัน ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อื่น แต่ยังคงไว้ซึ่งองค์ประกอบ สาระสาคัญ
เกี่ยวกับ รายละเอียดโครงการหรื อกิจกรรม สภาพแวดล้อมปัจจุบัน การประเมินทางเลือกในการดาเนินโครงการ
การประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการทั้งทางตรงและทางอ้อม การให้ประชาชนมีส่วนร่วม
เพื่อหามาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงแสดงการเยียวยาความเสียหายจากการดาเนินโครงการ
อย่างไรก็ตามสาหรับองค์ประกอบที่ได้กล่าวไปข้างต้นนั้น สาหรับโครงการที่พักตากอากาศที่ดาเนินโครงการในพื้นที่ที่
มีคุณค่าเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ การศึกษาผลกระทบในปัจจุบันยังไม่สามารถป้องกันผลกระทบได้ประสิทธิภาพ
เพียงพอ จึงต้องมีการนามาตรการควบคุมรูปแบบและรู ปลักษณ์ที่ได้กล่าวไปในตอนต้น นามาบูรณาการเป็นส่วนหนึ่ง
ในองค์ประกอบของการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ต้องปฏิบัติตาม ถ้าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการ รายงาน
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้เสนอมานั้นอาจไม่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชานาญการ

31

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มาตรา 46 บัญญัติว่า “การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม” หมายความว่า กระบวนการศึกษาและประเมินผลที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการหรือกิจการหรือการ
ดาเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้มีการดาเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตหรือส่วนได้เสียอื่นใดของประชาชนหรือชุมชน ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านกระบวนการ
การมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อกาหนดมาตรการป้ อ งกั นแก้ไขผลกระทบดังกล่า ว ผลการศึกษาเรียกว่า รายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม.
32
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการ ซึ่งต้อง
จัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 3 ง หน้าที่ 1 วันที่ 4 มกราคม 2562.
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1.7 การเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการที่พักตากอากาศเป็นโครงการประเภทที่ต้องเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแต่ไม่
ต้ องได้ รับ อนุ มั ติ จ ากรัฐ มนตรีเพี ย งได้ รับ อนุ ญ าต 33 ผู้ ด าเนิ น โครงการที่ พั กตากอากาศจะต้ องเสนอรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อหน่วยงานดังต่อไปนี้ 1.เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจอนุญาตหรืออนุมัติ 2.สานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือหน่วยงานของรัฐตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่แทน 34 เมื่อมีการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วหน่วยงานผู้อนุญาตต้องรอไว้
จนกว่า รายงานฯจะได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชานาญการและต้องได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
รายงานฯถึงจะสามารถอนุญาตได้ต้องครบตามเงื่อนไขทั้ง2ประการ35
2.8 ขั้นตอนการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เมื่อผู้ดาเนินโครงการที่พักตากอากาศเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือหน่วยงานของรัฐตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่แทน สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือหน่วยงานของรัฐตามที่
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนจะดาเนินการดังต่อไปนี้
1. ท าการตรวจสอบความถูกต้ องตามหลักเกณฑ์ วิ ธี การ เงื่ อนไขที่ กาหนดไว้ ต ามกฎหมาย ว่ า เอกสาร
ครบถ้วนหรือไม่ และถ้าหากเอกสารไม่ ครบถ้วน ให้หน่วยงานดังกล่าวแจ้ งไปยังผู้ ขออนุญาตทราบภายใน15วั น
นับตั้งแต่วันที่ได้รับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม36
2. ถ้ารายงานฯเอกสารถูกต้องครบถ้วนแล้ว ก็เข้าสู่ขั้นตอนที่กาหนดหน้าที่ให้ สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือหน่วยงานของรัฐตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบตั ิ
หน้าที่แทนพิจารณาเสนอความคิดเห็นเบื้องต้นให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานการประเมินผล
33

เพิ่งอ้าง.
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มาตรา 50 วรรค 1บัญญัติว่า ในกรณีที่โครงการ
หรือกิจการหรือการดาเนินการที่ต้องจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 48 เป็นโครงการหรือกิจการ
หรือการดำเนินการที่จะต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายก่อนเริ่มการก่อสร้างหรือดาเนินการ ให้ผู้ดาเนินการหรือผู้ขออนุ ญาต
เสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอานาจอนุญาตตามกฎหมายนั้น และต่อสานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือหน่วยงานของรัฐตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายให้
ปฏิบัติหน้าที่แทน ในการเสนอรายงานดังกล่าวอาจจัดทาเป็ นรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกาหนดตามมาตรา 48วรรคสอง ก็ได้.
35
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มาตรา 50 วรรค 2 บัญญัติว่า ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมี
อานาจอนุญาตตามกฎหมายรอการสั่งอนุญาตสาหรับ โครงการหรือกิจการหรือการดาเนินการตามวรรคหนึ่งไว้จนกว่ารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะได้รับความเห็นชอบหรือถือว่าได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชานาญการ และ
ได้ รั บ หนั งสื อ แจ้ งผลการพิ จ ารณารายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ มดั งกล่ า วจากส านั ก งานนโยบายและแผ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือหน่วยงานของรัฐตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
แทน
36
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มาตรา 50 วรรค 3 บัญญัติว่า ให้สานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือหน่วยงานของรัฐตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนตรวจสอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่เสนอมา หากเห็นว่ารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้นมิได้จัดทาให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในมาตรา 48วรรค
สอง หรือวรรคสาม หรือมีเอกสารไม่ครบถ้วน ให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมหรือหน่วยงาน
ของรัฐตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าแจ้งให้ผู้ดาเนินการหรือผู้ขออนุญาตที่เสนอรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้น.
34
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กระทบสิ่งแวดล้อม และเตรียมนาส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้พิจารณาความเห็นเบื้องต้นต่อ
คณะกรรมการผู้ชานาญการพิจารณาเห็นชอบต่อไป37
3. เมื่อรายงานฯนาส่งถึงคณะกรรมการผู้ชานาญการ จึงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการผู้ชานาญการต้อง
พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้เสนอมานั้นให้แล้วเสร็จภายใน 45วัน แต่แม้ว่าคณะกรรมการ
ผู้ชานาญจะได้พิจารณารายงานฯแล้ว แต่ไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ กฎหมายให้ถือว่ารายงานฉบับที่ได้
เสนอมานั้นผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชานาญการเช่นกัน38
4. ถ้าหากคณะกรรมการผู้ชานาญการไม่เห็นชอบรายงานฯแล้ว มีคาสั่งแก้ไข เพิ่มเติมหรือให้จัดทารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมใหม่ตามแนวทาง รายละเอียด ประเด็นหรือหัวข้อที่คณะกรรมการผู้ชานาญการ
กาหนดไว้ ภายในระยะเวลา 180 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชานาญการ มิฉะนั้นจะ
ถือว่าผู้ขออนุญาตไม่มีความประสงค์จะเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอีกต่อไป และให้ถือ ว่าจบ
กระบวนการพิจารณารายงานฯทันที แต่ผู้เสนอรายงานยังคงมีสิทธิเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ใหม่ได้39
5. เมื่อผู้ขออนุญาตได้ทาการแก้ไขเพิ่มเติมหรือได้จัดทาตามคาแนะนาของคณะกรรมการผู้ชานาญการใหม่
แล้ว เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการผู้ชานาญการต้องพิจารณารายงาน ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่
วันที่ได้รับเสนอรายงานใหม่ อย่างก็ดีถ้าคณะกรรมการผู้ชานายการไม่ยอมพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเวลากาหนด
กฎหมายให้ถือว่าเห็นชอบรายงานฉบับที่ได้ทาการแก้ไขมานั้น40

37

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มาตรา 50 วรรค 4บัญญัติว่า ในกรณีที่สานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือหน่วยงานของรัฐตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนเห็นว่ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้จัดทาถูกต้องและมีเอกสารครบถ้วน หรือได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องและครบถ้วนตามวรรคสามแล้ว ให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือ
หน่วยงานของรัฐตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนพิจารณาเสนอความเห็นเบื้องต้น
เกี่ ย วกั บ รายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อ มดังกล่า วให้แ ล้ว เสร็จภายในสามสิบ วั นนั บแต่ วัน ที่ได้รั บรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชานาญการพิจารณาต่อไป.
38
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มาตรา 51/1 วรรค1 บัญญัติว่า ให้คณะกรรมการ
ผู้ชานาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือหน่วยงานของรัฐตามที่
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทน ถ้าคณะกรรมการผู้ชานาญการมิได้พิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายในกาหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าคณะกรรมการผู้ชานาญการให้ความเห็นชอบ.
39
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อ มแห่ งชาติ มาตรา 51/1 วรรค2 บัญญัติว่า ในกรณี ที่
คณะกรรมการผู้ชานาญการไม่ ใ ห้ค วามเห็ น ชอบ ให้ ผู้ ด าเนิ น การหรื อ ผู้ข ออนุญ าตแก้ ไขเพิ่ ม เติ มหรือ จั ดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมใหม่ตามแนวทาง รายละเอียด ประเด็นหรือหัวข้อที่คณะกรรมการผู้ชานาญการกาหนดภายใน
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการผูช้ านาญการ มิฉะนั้นให้ถือว่าผู้ดาเนินการหรือผู้ขอ
อนุญาตไม่ประสงค์จะเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และให้ถือว่าจบกระบวนการพิจารณารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม แต่ไม่ตัดสิทธิที่ผู้ดาเนินการหรือผู้ขออนุญาตจะเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ใหม่ตามมาตรา 50.
40
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มาตรา 51/1 วรรค3 บัญญัติว่า เมื่อผู้ดาเนินการ
หรือผู้ขออนุญาตได้เสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งได้ทาการแก้ไขเพิ่มเติมหรือได้จัดทาใหม่แล้ว ให้
คณะกรรมการผู้ชานาญการพิจารณาให้แล้ วเสร็จภายในสามสิ บวั นนับ แต่วั นที่ได้รับรายงานดั งกล่า ว ถ้าคณะกรรมการ
ผู้ชานาญการมิได้พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าคณะกรรมการผู้ชานาญการให้ความเห็นชอบ.
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6. เมื่อได้มีการแก้ไขรายงานตามคาแนะนาของคณะกรรมการผู้ชานาญการมาแล้ว แต่รายงานฉบับนั้นคณะ
กรรมผู้ชานาญการยังคงไม่เห็นชอบกับรายงานให้จบกระบวนการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
แต่ผู้เสนอรายงานยังคงมีสิทธิเสนอรายงานฉบับใหม่ได้โดยเริ่มต้นกระบวนการใหม่ตั้งแต่ต้น 41
7. ถ้าหากมีการแก้ไขรายงานตามคาแนะนาของคณะกรรมการผู้ชานาญการแล้วรายงานฉบับนั้นผ่านการ
เห็นชอบให้ความเห็นเป็นที่สุด ถึงอย่างไรก็ตามกฎหมายบัญญัติไว้ให้กระบวนการมีความกระชับ สะดวก รวดเร็ว ไม่
ว่าคณะกรรมการผู้ชานาญการจะเห็นชอบหรือไม่ก็ตามความเห็นนั้นย่อมเป็นที่สุด42
2.9 หลักเกณฑ์และวิธีการและเงื่อนไขในการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กาหนดโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการ ซึ่งต้องจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขในการจั ด ท ารายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม บั ง คั บ ให้ ร ายงานมี
องค์ประกอบและสาระสาคัญดังต่อไปนี้ จะกล่าวโดยสังเขปดังนี้
บทที่ 1 บทนาระบุถึงวัตถุประสงค์ในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ขอบเขตการศึกษา และวิธีการดาเนิน
โครงการ กิจกรรม ทางเลือกในโดยจะต้องสอดคล้องกับวิธีการดาเนินโครงการและเหตุในการตัดสินใจ43
บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ แสดงถึงภาพรวมของโครงอย่างชัดเจน ได้แก่ ประเภท ขนาด วิธีการดาเนิน
โครงการ สถานที่ตั้งโครงการที่ดาเนินการ พร้อมภาพถ่ายและแผนที่ที่แสดงองค์ประกอบด้ายสิ่งแวดล้ อมในบริเวณที่
อาจได้รับผลกระทบจาการดาเนินโครงการ อัตราส่วนแผนผังการใช้ที่ดินของโครงการ44
บทที่ 3 สภาพแวดล้อมปัจจุบัน แสดงรายละเอียดภาพถ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต รวมถึงผลการศึกษาด้ านสังคมเศรษฐกิจ และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน และสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน การใช้ประโยชน์ที่ดินที่อาจได้รับผลกระทบทั้งในระยะสั้น
และระยะยาวจากการด าเนิน โครงการหรือกิจ กรรม และการให้ ป ระชาชนมี ส่ว นร่ว มต้ องเป็น ไปตามแนวทางที่
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกาหนด45
บทที่4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยระบุผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดาเนินโครงการในทุกด้านที่
ได้มีการศึกษาในบทที่ 3 ทั้งผลกระทบทางตรงและผลกระทบทางอ้อมต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
ต้องแสดงการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในทุกทางเลือกที่ได้ระบุไว้ในบทที่146
บทที่5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามและตรวจสอบ โดยแสดง
รายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากการประเมินสิ่งแวดล้อม ในส่วนที่การดาเนินโครงการจะทาให้
เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ต้องมีมาตรการเยียวยาความเสียหายนั้น
41

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มาตรา 51/1 วรรค4 ในกรณีคณะกรรมการ
ผู้ชานาญการไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอตามวรรคสาม ให้ถือว่าจบกระบวนการ
พิ จ ารณารายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ มแต่ ไม่ ตัด สิท ธิ ที่ ผู้ด าเนิ น การหรื อ ผู้ข ออนุ ญาตจะเสนอรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมใหม่ตามมาตรา 50.
42
พระราชบั ญ ญั ติ ส่ งเสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ มแห่ งชาติ มาตรา 51/1 วรรค5 บั ญ ญั ติ ว่ า ในกรณี ที่
คณะกรรมการผู้ชานาญการให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบ ความเห็นของคณะกรรมการผู้ชานาญการให้เป็นที่สุด.
43
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง กาหนดโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการ ซึ่งต้อง
จัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทารายงานการประเมิ นผล
กระทบสิ่งแวดล้อม, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 3 ง หน้า 7-9 วันที่ 4 มกราคม 2562.
44
เพิ่งอ้าง.
45
เพิ่งอ้าง.
46
เพิ่งอ้าง.
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รายละเอียดเกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะต้องมีความสอดคล้องกับมาตรการป้องกันและ
แก้ไ ขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม เพราะจะเป็ น เงื่ อนไขในการอนุ ญ าตในการต่ออายุ รายงานการประเมิ นผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเมื่อครบกาหนด5ปี และท้ายบทที่ จะต้องแสดงตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญพร้อมมาตรการ
ป้องกันผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบที่ถูกเสนอไว้ในรายงานให้ดาเนินการตามอย่างครบถ้วน สุดท้ายสาหรับ
ในส่วนของการแนบเอกสารแนบท้ายมีกฎหมายบังคับไว้ให้จัดรูปแบบและแนบเอกสารตามกาหนด ดังนั้นการเสนอ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมองค์ประกอบและสาระสาคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่ผู้ดาเนินโครงการต้องทาการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รูปแบบและเงื่อนไขเป็นสาระสาคัญที่ต้องแสดงให้
ปรากฎชัดอย่างละเอียดครบถ้วนเพื่ อใช้ เป็น ข้อมูลสาคัญ ในการประกอบพิ จารณาให้ความเห็นชอบรายงานของ
คณะกรรมการผู้ชานาญการ 47
1.10 บูรณาการมาตรการควบคุมรูปแบบกับแนวทางการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบ
แนวทางการศึกษาในการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับโครงการที่มีการปลูก
สร้างอาคาร สาหรับโครงการที่พักตากอากาศในบริเวณโดยรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งเป็นการดาเนินกิจการที่มี
การปลูกสร้างอาคารและอยู่ภายใต้กฎหมายควบคุมอาคารอีกด้วย ผู้ดาเนินโครงการจะต้องมีคู่มือแนะนาที่เป็น
แนวทางตัวอย่างในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม สาหรับจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ
ประเภทอาคารย่อมมี สิ่งที่ต้องให้ความสาคัญในการศึกษาแตกต่างกันไปตามสภาพของพื้นที่ ขนาด ประเภทของ
โครงการ ฉะนั้นสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้ กาหนดขอบเขตและกรอบ
สาหรับให้ผู้ดาเนินโครงการนาไปปรับให้เหมาะสมกั บโครงการของตนเอง สาหรับโครงการที่พักตากอากาศในพื้นที่
บริเวณโดยรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ควรจะต้องมีแนวทางการจัดทารายงานการและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่มีหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการโดยเฉพาะในเรื่องของการให้ความสาคัญกับคุณค่ามรดกโลกทางธรรมชาติ แต่ในส่วน
ขององค์ ป ระกอบหลั กยั ง คงไว้ ซึ่ ง สาระส าคัญ ตามกฎหมายกาหนด เพื่ อให้ เกิด ประสิ ท ธิ ภาพสู ง สุ ด ในการศึกษา
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การบูรณาการมาตรการควบคุมรูปแบบและรูปลักษณ์ที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้นนั้น จึงเป็น
หัวใจสาคัญที่จะทาให้เกิดกฎหมายการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกั บสภาพแวดล้อมในพื้นที่ที่มีคุณค่า
เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ48
แนวทางการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ กาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขให้ผู้ดาเนิน
โครงการใช้เป็นแนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและกาหนดให้มาตรการรูปแบบและรูปลักษณ์เงื่อนไขสาคัญ
ในการที่ให้ผู้ดาเนิ นโครงการปฏิบัติตามมาตรการเพื่อให้รายงานที่ได้เสนอต่อคณะกรรมชานาญการ ได้รับความ
เห็ น ชอบ แนวทางการจั ด ท ารายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มโครงการที่ พั ก ตากอากาศจึ ง ต้ อ งมี
องค์ประกอบ โดยสังเขปดังต่อไปนี้ 49
1.บทนา ประกอบไปด้วย ความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์ในการดาเนินโครงการ การประเมิ น
ทางเลือกในการดาเนินโครงการ เหตุผลและวัตถุประสงค์ในการจัดทารายงาน ขอบเขตการศึกษาและวิธีการ และ
ระยะเวลาการก่อสร้าง50
47

เพิ่งอ้าง.
กองพั ฒ นาระบบการวิเ คราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อ ม, แนวทางการจัดท า รายงานการวิ เคราะห์ ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการหรือกิจการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน <http://www.onep.go.th/eia/> สืบค้น
เมื่อ 14 ตุลาคม 2563.
49
เพิ่งอ้าง.
50
เพิ่งอ้าง.
48
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2. บทรายละเอี ย ดโครงการ ประกอบไปด้ ว ยที่ ตั้ ง โครงการ ประเภทโครงการและขนาดของโครงการ
สถานภาพโครงการ ผังบริเวณ รูปแบบอาคารและสิ่งก่อสร้างในส่วนของรูปแบบอาคารสิ่งก่อสร้าง จะต้องอยู่ภายใต้
มาตรการรูปแบบและรูปลักษณ์โครงการดังต่อไปนี้51
(ก) รูปแบบอาคารควรมีความสูงไม่เกิน 2 ชั้นและตัวอาคารต้องไม่ใช่คอนกรีตเสริมเหล็กแบบอาคารชุด
(คอนโดมิเนียม)
(ข) ถนนคอนกรีตภายในในโครงการฯไม่ควรมีขนาดกว้างเกิน 6 เมตร
(ค) ไม่ปรับสภาพลักษณะภูมิประเทศบริเวณที่มีการก่อสร้างโครงการให้เปลี่ยนแปลงจนผิดแปลกไปจาก
ลักษณะภูมิประเทศเดิมหรือก่อนดาเนินโครงการ
(ง) ใช้วัสดุสาเร็จรูปที่มีการหล่อมาแล้วจากนอกพื้นที่โครงการโดยไม่นาเครื่องจักรกลเข้าในพื้นที่ เช่น นารถ
บ้านมาวาง หรือใช้เต็นท์สาเร็จรูป หรือบ้านสาเร็จรูป(น็อคดาวน์)
(จ) ไม่ตัดต้นไม้ในบริเวณพื้นที่ที่ก่อสร้างโครงการฯทุกกรณี
(ฉ) ในส่วนบริเวณพื้นที่ที่ติดกับลารางสาธารณะจัดให้มีการคลุมหน้าดินด้วยผ้าห่มดินและปลูกต้นไม้คลุมหน้า
ดิน
(ช) ไม่ดักจับหรือล่อสัตว์ป่าด้วยวิธีการใดๆ ให้มาอาศัยอยู่ในพื้นที่โครงการฯเพื่อให้ผู้มาพักอาศัยได้ส่องสัตว์
หรือทาการใดๆ
(ซ) รั้วควรสูงไม่เกิน 1 เมตร และใช้วัสดุตามธรรมชาติเป็นองค์ประกอบเท่านั้น เช่น รั้วจากไม้หรือใช้ต้นไม้
หรือไม่ควรสร้างรั้วกั้น
(ฌ) ไม่ใช้สีตัวอาคารที่ไม่กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม
(ญ) โดยรวมรูปลักษณ์และรูปแบบโครงการที่พักตากอากาศโดยรวมต้องมีการแสดงถึงการส่งเสริมและ
อนุรักษ์มรดกโลกทางธรรมชาติ สืบสานรูปแบบวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม
จากมาตรการที่กล่าวมานั้น ได้อาศัยประโยชน์จากอานาจของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรั กษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ในมาตรา 4552 และมาตรา44(5)53 ออกมาตรการควบคุมรูปแบบและรูปลักษณ์ โดย
กฎหมายให้อานาจกาหนดมาตรการอย่างใดๆเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตผังเมือง

51

เพิ่งอ้าง.
มาตรา 45 ในพื้นที่ใดที่ได้มีการกาหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ เขตผังเมืองรวม เขตผังเมืองเฉพาะ เขตควบคุมอาคาร
เขตนิคมอุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือเขตควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัตินั้นแล้ว แต่ปรากฏว่ามีสภาพ
ปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมรุนแรงเข้าขั้นวิกฤตซึ่งจาเป็น จะต้องได้รับการแก้ไขโดยทันทีและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไม่มีอานาจ
ตาม กฎหมายหรือไม่สามารถที่จะทาการแก้ไขปัญหาได้ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีขออนุมัติ ดาเนินการเพื่อใช้มาตรการคุ้มครองอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตาม มาตรา 44 ตาม
ความจาเป็นและเหมาะสม เพื่อควบคุมและแก้ไขปัญหาในพื้นที่นั้นได้
เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษากาหนดเขตพื้น ที่
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองและกาหนดระยะเวลาที่ใช้มาตรการคุ้มครองดังกล่าวในพื้นที่นั้น
การขยายระยะเวลาตามประกาศในวรรคสองให้กระทาได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติและคณะรัฐมนตรี โดยทาเป็นประกาศในราชกิจจานุเบกษา.
53
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มาตรา 44 บัญญัติว่า ในการออกกฎกระทรวง
ตามมาตรา 43 ให้กาหนดมาตรการคุ้มครองอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ไว้ในกฎกระทรวงด้วย
(5) กาหนดมาตรการคุ้มครองอื่นๆ ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมแก่สภาพของพื้นที่นั้น.
52
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รวม และเขตควบคุมอาคาร (บริเวณโดยรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นเขตพื้นที่ผังเมืองรวม 54และเขตควบคุม
อาคาร) ที่มีปัญหาสิ่งแวดล้อมรุนแรงและมีความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไขปัญหาโดยออกมาตรการมาใช้
บังคับเพื่อแก้ปัญหา โดยกาหนดระยะเวลาตามสมควรและสามารถขยายออกไปได้เพื่อประโยชน์แห่งการบารุงและ
รักษาสภาพแวดล้อมและสภาพพื้นที่ ที่มีความเปราะบางสูง ทั้งนี้ปัญหาสภาพแวดล้อมในบริเวณโดยอุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่เกิดจากการดาเนินโครงการที่พักตากอากาศที่มีรูปแบบและรูปลักษณ์ไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ที่มีคุณค่า
เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ดังนั้นการนามาตรการควบคุมรูปแบบและรูปลักษณ์ นามาบูรณาการเป็นส่วนหนึ่งของ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้บัญญัติถึงองค์ประกอบและสาระสาคัญเบื้องต้น ตาม
มาตรา 48วรรค255 และแนวทางการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการหรือกิจการด้าน
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชนสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560
ดังนั้นการนามาตรการรูปแบบและรูปลักษณ์สาหรับโครงการที่พักตากอากาศในบริเวณพื้นที่โดยรอบอุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่มาใช้บังคับโดยการออกกฎกระทรวงให้ผู้ดาเนินโครงการปฏิบัติตามมาตรการอย่า งเคร่งครัด ย่อมทาให้เกิด
การอนุรักษ์ ปกป้อง สภาพแวดล้อมควบคู่ไปพร้อมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ในส่วนบทรายละเอียดโครงการยังต้องประกอบไปด้วย ข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ
การตรวจสอบความสอดคล้องในการด าเนิ นการโครงการเบื้ องต้ น การบริหารโครงการ และจ าน วนผู้อยู่ อาศัย
เจ้าหน้าที่ ผู้ใช้บริการ ระบบสาธารณูปโภค ระบบป้องกันอัคคีภัย การจราจร พื้นที่สีเขียว การดาเนินการช่วงก่อสร้าง
อื่นๆ56
3. บทสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ประกอบไปด้วย การศึกษาทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ คุณค่าการใช้
ประโยชน์ของมนุษย์ คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต ในพื้นที่โดยรอบรัศมี 5 กิโลเมตรจากพื้นที่ดาเนินโครงการ57
4.บทการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ประกอบไปด้ วย การแสดงผลกระทบต่ อทรัพ ยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรชีวภาพ ผลกระทบต่อคุณค่าการใช้ประโยชน์ ผลกระทบต่อคุณค่าชีวิต58
5.บทมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ประกอบไปด้วย เป็นบทที่มีความสาคัญอีกบทหนึ่งในการป้องกันและรักษาสภาพแวดล้อมในพื้นที่ที่มีการดาเนิน
โครงการ มาตรการป้ องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่ง แวดล้อม มาตรการติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ง แวดล้อม
มาตรการขั้นต่าที่โครงการต้องจัดให้ม59ี

54

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2560,รำชกิจจำนุเบกษำ เล่มที่ 134 ตอนที่ 9 ก
หน้า 19 วันที่ 19 มกราคม 2560.
55
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มาตรา 48 วรรค 2 บัญญัติว่า หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประกาศกาหนด โดยจะกาหนดให้แตกต่างกันตามประเภทหรือขนาดของโครงการหรือ
กิจการหรือ การดาเนินการก็ได้ และอย่างน้อยต้องประกอบด้วยสาระสาคัญเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการหรือกิจการ หรือการ
ดาเนินการ สภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน การประเมินทางเลือกในการดาเนินการ การประเมินผล กระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึน้
จากโครงการหรือกิจการหรือการดาเนินการทั้งทางตรงและทางอ้อม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการชดเชยเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหาย.
56
กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เชิงอรรถ 48).
57
บริษัท ซีนิคอล ดีเวลลอปเม้นท์ (เชิงอรรถ 21).
58
กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เชิงอรรถ 48).
59
เพิ่งอ้าง.
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6.บทเกณฑ์ ขั้น ต่ าส าหรับ การจั ด ท ารายงาน ประกอบไปด้ ว ย รายละเอี ย ดปลี กย่ อยอย่ า งเช่ น จ านวน
ประชากรของโครงการ ปริมาณการน้าใช้ ปริมาณและลักษณะน้าเสีย ปริมาณขยะมูลฝอย60
7.บทเอกสารภาคผนวก เอกสารแนบ ต้องประกอบไปด้วย แบบ สผ. และแนบ แนวทางการประเมินความ
เสี่ยงและการกาหนดมาตรการ ลดผลกระทบของฝุ่นละอองที่เกิดจากการก่อสร้างอาคาร และ แนบ แนวทางการ
ประเมินเสียงจากการก่อสร้างอาคาร แนบ แนวทางการประเมินความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้างอาคาร จากที่ได้
กล่าวมานั้นเป็นแนวทางในการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมประเภทอาคารที่ ได้บูรณาการร่วมกับ
มาตรการควบคุมรูปแบบและรูปลักษณ์โครงการ ที่จะมีผลใช้บังคับส่วนหนึ่งในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่
เป็นเงื่อนไขบังคับให้ผู้ดาเนินโครงการควรปฏิบัติตาม61
สรุปและข้อเสนอแนะ
การด าเนิ น โครงการที่ พั กตากอากาศในบริ เวณพื้ น ที่ โ ดยรอบอุ ท ยานแห่ ง ชาติ เ ขาใหญ่ เป็ น โครงการที่
ก่อให้เกิดผลกระทบในลักษณะ การเกิดของเสีย การทาลายพื้นที่ คุกคามวิถีชีวิตของประชาชนท้องถิ่น การยึดครอง
พื้นที่ การทาลายสุขภาพ ผู้ดาเนินโครงการจึงต้องมีการศึกษาผลกระทบด้านทรัพยากรกายภาพ ด้านทรัพยากร
ชีวภาพ ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ด้านคุณภาพชีวิต อีกทั้งการดาเนินโครงการที่พักตากอากาศในพื้นที่
โดยรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นั้น ยังส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อคุณค่ามรดกโลกทางธรรมชาติ ในด้านคุณค่าทาง
ธรณีวิทยาหรือภูมิทัศน์หรือภูมิประเทศ ด้านคุณค่าทางชีวภาพและระบบนิเวศ คุณค่าด้านความงดงามตามธรรมชาติ
หรือคุณค่าสภาพแวดล้อมที่เป็นเอกลักษณ์ อาทิ การสร้างอาคารสูงติดกับภูเขา การสร้างถนนคอนกรีตขนาดกว้าง
เกินสมควรเป็นถนนเข้าออกโครงการที่พักตากอากาศ ปรับเปลี่ยนสภาพภูมิประเทศให้ราบเรียบเพื่อสร้างอาคารสูง
ตัดทาลายต้นไม้ยืนต้นทิ้ง เลี้ยงสัตว์ป่าไว้แสดงในโครงการเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าพักในโครงการ เพื่อป้องกัน
ผลกระทบที่ได้เกิดขึ้นต่อคุณค่ามรดกโลกทางธรรมชาติที่ได้กล่าวมานั้น จึงต้องมีการใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่ อ
นามาใช้บังคับสาหรับการดาเนินโครงการที่พักตากอากาศ และหาวิธีการแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมที่มี
ความจาเป็นเร่งด่วนอันจะต้องได้รับการแก้ไขในทันที เพราะปัจจุบันบริเวณพื้นที่โดยรอบอุทยานแห่งชาติเกิดภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติต่างๆเนื่องจากสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมไปมากภายในภายในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา
ถึงแม้ว่ากฎหมายจะบังคับให้โครงการที่พักตากอากาศในบริเวณโดยรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่มีขนาด
ตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไปหรือมีพื้นที่ใช้สอย 4,000 ตารางเมตรขึ้นไป หากมีการดาเนินการก่อสร้างต้องมีการจัดทารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนดาเนินการก่อสร้าง การศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอสาหรับพื้นที่ที่ความหลากหลาย
ทางชีวภาพสูง มีเอกลักษณ์โดดเด่น มีความงดงามของธรรมชาติที่ควรคู่แก่การอนุรักษ์ ปกป้อง ให้คงอยู่สืบต่อไป ดังนี้
เมื่อจะมีการดาเนินการก่อสร้างโครงการที่พักตากอากาศที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่ที่มีคุณค่า
เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ก็จะต้องมีความแตกต่าง
จากโครงการที่พักตากอากาศที่ได้ก่อสร้างดาเนินโครงการในสภาพพื้นที่อื่น โดยองค์ประกอบและสาระสาคัญ ในส่วน
ของรายละเอียดโครงการ สภาพแวดล้อมปัจจุบัน การประเมินทางเลือก การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจ
เกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการ ทั้งทางตรงและทางอ้อม การมีส่วนร่วมของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียจาการดาเนิน
โครงการ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะสั้นระยะยาว พร้อมทั้งมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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สิ่งแวดล้อมและการชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการนั้น 62 การศึกษาผลกระทบยังเป็น
แนวทางเดิ ม เพี ย งเพิ่ ม เติ ม มาตรการควบคุ ม รู ป แบบและรู ป ลั ก ษณ์ โ ครงการเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในแนวทาง เงื่ อ นไข
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมกรณีโครงการที่พักตากอากาศในบริเวณโดยรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ที่จะทาให้เกิด
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ช่วยป้องกัน รักษา อนุรักษ์สภาพแวดล้อมโดยรอบพื้นที่ที่มีการดาเนินการได้จริง
การกาหนดใช้มาตรการควบคุมลักษณะรูปแบบและรูปลักษณ์โครงการที่พัก ได้อาศัยอานาจจากมาตรา 48
ของพระราชบัญญัติบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 เป็นกฎหมายที่เปิดช่องสามารถให้
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไข ที่เหมาะสมกับประเภทโครงการหรือกิจกรรมที่ดาเนินการได้ เพราะในแต่ละพื้นที่ ที่
มีการดาเนินโครงการย่อมเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในบริบทและความรุนแรงที่แตกต่างกันออกไป แต่อย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยสาระสาคัญที่เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการ สภาพแวดล้อมปัจจุบัน การประเมินทางเลือก การมีส่วน
ร่วมของประชาชนและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการชดเชยเยียวยาความเดือดร้อนหรือ
เสียหาย และอาศัยอานาจ ข้อ 8 ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง กาหนดโครงการ
กิจการ หรือการดาเนินการ ซึ่ งต้องจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ประกอบ อานาจ
จากพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 มาตรา 45 และมาตรา 44 (5) ที่มีวัตถุประสงค์
ป้ อ งกั น และรั ก ษาสภาพแวดล้ อ มในพื้ น ที่ ที่ เ ป็ น เขตควบคุ ม อาคาร เป็ น เขตผั ง เมื อ งรวม ในกรณี ที่ มี ปั ญ หา
สภาพแวดล้อมรุนแรงเข้าขั้นวิกฤตและมีความจาเป็นเร่งด่วนต้องได้รับการแก้ไข โดยใช้การออกกฎกระทรวง เพื่อ
กาหนดมาตรการคุ้มครองรักษาสภาพแวดล้อมอย่างใดอย่างหนึ่ งหรือหลายอย่าง กล่าวคือ นามาตรการควบคุม
รูปลักษณ์และรูปแบบที่ออกเป็นกฎกระทรวงบังคับใช้เฉพาะพื้นที่บริเวณโดยรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ แต่ยังคงไว้
ซึ่ ง สาระส าคั ญ เดิ ม เพิ่ ม เติ ม เพี ย งส่ ว นของข้อบั ง คับ ส าหรับ แนวทางการจั ด ท ารายงานการประเมิ น ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมประเภทโครงการที่พักตากอากาศในบริเวณโดยรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ให้ผู้ดาเนินโครงการที่พักตาก
อากาศ ก่ อ สร้ า งโครงการให้ มี รู ป แบบและรู ป ลั ก ษณ์ โ ครงการที่ พั ก ตากอากาศ ตามที่ ถู ก ก าหนดไว้ ใ นบทที่ 2
(รายละเอียดโครงการ)63
ดังนั้นในส่วนของรูปแบบและรูปลักษณ์จึงควรลักษณะดังต่อไปนี้ อาคารความสูงไม่เกิน 2 ชั้นและตัวอาคาร
ต้องไม่ใช่คอนกรีตเสริมเหล็กแบบอาคารชุด (คอนโดมิเนียม) ถนนคอนกรีตภายในในโครงการไม่ควรมีขนาดกว้างเกิน
6 เมตร ไม่ปรับสภาพลักษณะภูมิประเทศบริเวณที่มีการก่อสร้างโครงการ ใช้วัสดุสาเร็จรูปที่มีการหล่อมาแล้วจาก
นอกพื้นที่โครงการโดยไม่นาเครื่องจักรกลเข้าในพื้นที่ ไม่ตัดต้นไม้ในบริเวณพื้นที่ที่ก่อสร้างโครงการ บริเวณพื้นที่ที่ตดิ
กับลารางสาธารณะหรือทางน้าไหลจัดให้มีการคลุมหน้าดินด้วยผ้าห่มดินและปลูกต้นไม้คลุมหน้าดิน ไม่นาสัตว์ป่ามา
เลี้ยงไว้ภายในโครงการเพื่อแสดงนักท่องเที่ยว รั้วควรสูงไม่เกิน 1 เมตร และใช้วัสดุตามธรรมชาติเป็นองค์ประกอบ
เท่านั้น หรือไม่สร้างรั้ว สีตัวอาคารต้องกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม รูปลักษณ์และรูปแบบโครงการที่พักตากอากาศ
โดยรวมต้องแสดง การส่งเสริม อนุรักษ์มรดกโลกทางธรรมชาติ สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

62

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม
135 ตอนที่ 27 ก หน้าที่ 31 วันที่ 19 เมษายน 2561.
63
กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เชิงอรรถ 48).
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