ความเป็ นมาของโครงการ
โครงการบ้านพักพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งใหม่ เป็ นโครงการก่อสร้าง
อาคารที่พกั อาศัย ซึ่งลักษณะของโครงการดังกล่าวเข้าข่ายต้องจัดทารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (Environmental Impact Assessment; EIA) ตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เรื่อง กาหนดประเภทและ
ขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
กาหนดให้โครงการทีม่ จี านวนห้องพักตัง้ แต่ 80 ห้องขึน้ ไป หรือมีพ้นื ทีใ่ ช้สอยตัง้ แต่
4,000 ตารางเมตรขึน้ ไป ต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม เพื่อ
เสนอต่อสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (สผ.) และ
หน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ดังนัน้ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) ได้ว่ า จ้า ง บริษัท
เซ้ า ท์ อ๊ีส ท์ เ อเซีย เทคโนโลยี่ จ ากัด เพื่อ ศึก ษาและจัด ท ารายงานการวิเ คราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้า นพักพนักงานท่า อาศยานภูเก็ตแห่งใหม่ และ
นาเสนอต่อส่วนราชการทีด่ าเนินการในการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่ แวดล้อม ตามทีก่ ฎหมายกาหนดจนได้รบั การอนุมตั หิ รือให้ความเห็นชอบ

ท่าอากาศยานภูเก็ต

ที่ตงั ้ โครงการ

รร.เมืองถลาง

รร.บ้านป่ าครองชีพ

วัตถุประสงค์ของการดาเนินงาน
1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน และวิเคราะห์สภาพปจั จุบนั ของทรัพยากรและ
สิง่ แวดล้อมประเภทต่างๆ ในบริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการ และพืน้ ทีใ่ กล้เคียง
2) เพื่อเป็ นการศึกษารายละเอียดองค์ประกอบเพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการ
ประเมินผลกระทบทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ จากการดาเนินโครงการ
3) เพื่อ ศึก ษาสภาพทรัพ ยากรสิ่ง แวดล้ อ มในป จั จุ บ ัน ที่เ กี่ย วข้อ งกับ การ
ก่อสร้างโครงการ
4) เพื่อประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมในขัน้ รายละเอียดของโครงการทีม่ ตี ่อ
ทรัพยากรสิง่ แวดล้อม
5) เพื่อ เสนอแนะมาตรการป้ องกัน และแก้ไ ขผลกระทบสิ่ง แวดล้อ ม และ
มาตรการติด ตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ แผนปฏิบ ัติการด้า น
สิง่ แวดล้อม

ที่ตงั ้ และลักษณะโครงการ
 เป็ นโครงการก่อสร้างอาคารทีพ่ กั อาศัยของพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต
 ตัง้ อยูบ่ ริเวณสวนปา่ ครองชีพ หมู่ 5 และหมู่ 9 ตาบลเทพกระษัตรี อาเภอถลาง
จัง หวัด ภู เ ก็ต ในพื้น ที่ 78,000 ตารางเมตร ห่ า งจากท่ า อากาศยานภู เ ก็ต
ประมาณ 7 กิโลเมตร
 องค์ประกอบทีส่ าคัญของโครงการ ประกอบด้วย บ้านพักผูอ้ านวยการ บ้านพัก
รองผู้อ านวยการ อาคารบ้า นพัก พนั ก งานระดับ ผู้บ ริห าร อาคารบ้า นพัก
พนักงานระดับ 1-8

ระยะเวลาดาเนินการศึกษา

พืน้ ที่ศึกษารัศมี 1 กม.

พืน้ ที่ศึกษารัศมี 3 กม.

พืน้ ที่ทาการศึกษาและจัดทารายงานการวิ เคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
ศึกษาในพืน้ ที่รศั มี 1 กิ โลเมตร และ 3 กิ โลเมตร รอบพืน้ ที่โครงการ

ภาพรวมของแนวทางการศึกษาโครงการ
ในการศึกษาจะประกอบไปด้วยการดาเนินงานด้านต่างๆ ดังนี้
1) ศึกษาและทบทวนกฎหมาย ข้อกาหนดต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงการ
2) การศึกษารายละเอียดโครงการ
3) การศึ ก ษา ส ารวจเก็ บ ข้ อ มู ล สภาพทรั พ ยากรสิ่ ง แวดล้ อ มป จั จุ บ ั น
และการดาเนินงานด้านการมีสว่ นร่วมของประชาชน
4) การวิเคราะห์ประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม
5) การกาหนดมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิง่ แวดล้อม
6) การกาหนดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

งานศึกษาและจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมโครงการ
บ้านพักพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งใหม่ ใช้ระยะเวลา 6 เดือน (180 วัน)
ติ ดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่ มเติ ม

บริ ษทั เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จากัด 281 ซอยพานิ ชอนันต์ ถนนสุขมุ วิ ท 71 แขวงคลองตันเหนื อ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2713-3888 ต่อ 228, 236 โทรสาร 0-2713-3889 E-mail eiaseatec@yahoo.com

