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ภาคผนวก ก 

รายชื่อสถานประกอบการในชุมชนซอยวัดอุโมงค  

หมูท่ี 8, 10, 14 ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

ลําดับท่ี รายชื่อสถานประกอบการ หมูท่ี 8  ประเภทของกิจการ 

 1 ภูตะวันเพลส หอพกั 

2 หอพกัหญิงบานเรา หอพกั 

3 ภูแลเพลส หอพกั 

4 บานถุงเงิน1 หอพกั 

5 บานถุงเงิน2 หอพกั 

6 สุรียพร หอพกั 

7 สวัสด์ิคอรท หอพกั 

8 P&W อพารทเมนท อพารทเมนท 

9 บานพิมาลัย หอพกั 

10 อุดมเลศิคอรท หอพกั 

11 เคยีงดอยคอรท หอพกั 

12 หจก. พระอาทิตยชิงดวง หอพกั 

13 อิงภู หอพกั 

14 ถุงเงิน หอพกั 

15 โกเมน หอพกั 

16 แบกเปเฮาส หอพกั 

17 พมิพรรณ หอพกั 

18 หอพกัหญิงนันทกา หอพกั 

19 เพชรเหนือ หอพกั 

20 เลอสวีทชาเลท หอพกั 

21 สุขฤทัย หอพกั 

22 บานเชิงดอย หอพกั 

23 ภูดาวเพลส หอพกั 

24 อาคารอินเตอรเฮาส หอพกั 

25 รวมจันทร หอพกั 
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ลําดับท่ี รายชื่อสถานประกอบการ หมูท่ี 8  ประเภทของกิจการ 

26 รวมจันทรคอรท2 หอพกั 

27 ตนรังเพลส หอพกั 

28 สายทิพย หอพกั 

29 อิงฟา หอพกั 

30 เพชรนครพิงค หอพกั 

31 เพญ็พร หอพกั 

 

ลําดับท่ี รายชื่อสถานประกอบการ หมูท่ี 10 ประเภทของกิจการ 

1 หอพกัหญิงริมคลอง หอพกั 

2 เนาวลักษณแมนชั่น หอพกั 

3 จันทรจิราเรสซิเดนท อพารทเมนท 

4 บานสบาย หอพกั 

5 จันทราช หอพกั 

6 ทรัพยเจริญ หอพกั 

7 นอรทเทรินโฮม 1 หอพกั 

8 นอรทเทรินโฮม 2 หอพกั 

9 M&M หอพกั 

10 มณวีรรณ หอพกั 

11 รมประดู หอพกั 

12 เดือนเพญ็ หอพกั 

13 ณัฐจิรา หอพกั 

14 อินจันทร หอพกั 

15 ไอทพีาเลซ หอพกั 

16 ตนโมกขแมนชั่น แมนชัน่ 

17 บานยนิดี หอพกั 

18 ธนัยพร หอพกั 

19 ณฐักานต หอพกั 

20 บานทับทิม หอพกั 
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ลําดับท่ี รายชื่อสถานประกอบการ หมูท่ี 10  ประเภทของกิจการ 

21 ธนจุฑา หอพกั 

22 อุดมพรรณ หอพกั 

23 นองฟา หอพกั 

24 กาสะลอง หอพกั 

25 สถาพร หอพกั 

26 บานอัญชลี1 หอพกั 

27 บานอัญชลี2 หอพกั 

28 สารภี หอพกั 

29 เฟองฟาเพลส หอพกั 

30 โจโจคอรท หอพกั 

31 ริมคลอง หอพกั 

32 ปาริชาติ หอพกั 

33 BBL หอพกั 

34 ภิญพันธพาเลซ หอพกั 

35 ตะวันรอน หอพกั 

36 ทวินนัท หอพกั 

37 จุฑามาศคอรท หอพกั 

38 เดอะเรสซเิดนซ หอพกั 

39 ศิรินาถการเดนท โรงแรม 

40 ซาโต เชียงใหม โรงแรม 

41 สเุทพวิวแมนชัน่ แมนชัน่ 

42 ศศวันคอรท หอพกั 

43 ศรีฟาเรสซิเดนท หอพกั 

44 สายรุง หอพกั 

45 เอกรุง หอพกั 
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ลําดับท่ี รายชื่อสถานประกอบการ หมูท่ี 14 ประเภทของกิจการ 

1 อรอนงคแมนชั่น แมนชัน่ 

2 เชงิดอยเพลส A อพารทเมนท 

3 เชงิดอยเพลส B อพารทเมนท 

4 เบญจพรรณ หอพกั 

5 พวงสายคอรท หอพกั 

6 บานบัณฑิต หอพกั 

7 ลานนาเฮือนดอกเอ้ือง หอพกั 

8 เรือนเขยีว หอพกั 

9 พโลศิลป หอพกั 

10 บานคุณปา หอพกั 

11 บานพอเพยีง หอพกั 

12 ศรีสุนันท หอพกั 

13 กรรณกิาร หอพกั 

14 นายเลก็ หอพกั 

15 ไชยพฤกษ หอพกั 

16 เชงิดอยเฮาส หอพกั 

17 หองแบงเชา หอพกั 

18 มีโชค หอพกั 

19 สักทองแมนชั่น แมนชัน่ 

20 บัวฉัตร หอพกั 

21 หอพกัและบานเชา หอพกั 

22 ฮิลลไซดคอนโดมิเนียม คอนโดมเินียม 

23 หอพกัหญิง MPM หอพกั 

24 หอพักชาย VK หอพกั 

25 กรรณฐิกา หอพกั 

26 ตะเฆ หอพกั 

27 สตรีอารียาแมนชั่น หอพกั 

28 VKK หอพกั 
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ลําดับท่ี รายชื่อสถานประกอบการ หมูท่ี 14  ประเภทของกิจการ 

29 ไพนาแมนชัน่ ตึก1 หอพกั 

30 ไพนาแมนชัน่ ตึก2 หอพกั 

31 อายตนะ โรงแรม 

32 เซ็นทรัลฮิลลเพลส หอพกั 

33 โชคชัยทาวเวอร หอพกั 

34 อิสรินทร หอพกั 

35 เคียงมอคอนโด คอนโดมเินียม 

36 บานพรสดุา หอพกั 

37 สงวนมาลีแมนชั่น หอพกั 

38 บานลูกรัก หอพกั 

39 จันทรกะพอ หอพกั 

40 แกรนดฮิลลเพลส หอพกั 

41 เทอดฐิติ หอพกั 
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ภาคผนวก ข 

ประชากรผูใหขอมูลการวิจัย 

รายชื่อ ตาํแหนง หนาท่ี ท่ีอยู /ท่ีทํางาน 

1.นายวิทูรย  คําปง ผูใหญบาน หมูที่ 8 ปกครองชุมชนหมูที่ 8 ที่ทําการผูใหญบานหมูที่ 8 

2.นายศิวศิษย  พรหมสา ผูชวยผูใหญบาน หมูที่ 8 ชวยเหลือผูใหญบาน ที่ทําการผูชวยผูใหญบาน 

3.นต.คณิต  บุตรจันทร กลุมผูทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาผูใหญบาน ชุมชนตําบลสุเทพหมูที่ 8 

4.นายประดับ  คําหลา กลุมผูรักษาความสงบเรียบรอย ดูแลความสงบเรียบรอย ชุมชนตําบลสุเทพหมูที่ 8 

5.นางศรีเรือง  จารุเสวณี กลุมพัฒนาชุมชน สงเสริมและพัฒนาชุมชน ชุมชนตําบลสุเทพหมูที่ 8 

6.นางแสง  บัวผัดสอน กลุมสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน สงเสริมเศรษฐกิจชุมชน ชุมชนตําบลสุเทพหมูที่ 8 

7.นายพุฒ  คําหลา กลุมศาสนาและวัฒนธรรม สงเสริมศาสนาและ

วัฒนธรรม 

ชุมชนตําบลสุเทพหมูที่ 8 

8.นายสวิง โกสละ กลุมศาสนาและวัฒนธรรม สงเสริมศาสนาและ

วัฒนธรรม 

ชุมชนตําบลสุเทพหมูที่ 8 

1.นายกิตติพงษ  นกแกว กํานัน/ผูใหญบาน หมูที่ 10 ปกครองชุมชนตําบลสุเทพ ที่ทําการกํานันตําบลสุเทพ 

2.นางผองใส  เพิงมาวัน ผูชวยผูใหญบาน หมูที่ 10 ชวยเหลือผูใหญบาน ที่ทําการผูชวยผูใหญบาน 

3.นายบุญมา  วรรณชัย กลุมผูทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาผูใหญบาน ชุมชนตําบลสุเทพหมูที่ 10 

4.นายโกมล  ปานมา กลุมผูรักษาความสงบเรียบรอย ดูแลความสงบเรียบรอย ชุมชนตําบลสุเทพหมูที่ 10 

5.นางกัณยาพร วรกิตกาน

กุล 

กลุมพัฒนาชุมชน สงเสริมและพัฒนาชุมชน ชุมชนตําบลสุเทพหมูที่ 10 

6.นางรจนา  สุภามูล กลุมสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน สงเสริมเศรษฐกิจชุมชน ชุมชนตําบลสุเทพหมูที่ 10 

7.นายสุวัฒน  ขําสุข กลุมศาสนาและวัฒนธรรม สงเสริมศาสนาและ

วัฒนธรรม 

ชุมชนตําบลสุเทพหมูที่ 10 

8.นายบุญมา  วรรณชัย กลุมศาสนาและวัฒนธรรม สงเสริมศาสนาและ

วัฒนธรรม 

ชุมชนตําบลสุเทพหมูที่ 10 

1.นายสงา  คําชาง ผูใหญบาน หมูที่ 14 ปกครองชุมชนตําบลสุเทพ ที่ทําการผูใหญบานหมูที่ 14 

2.นางวรรณดี  นาคง ผูชวยผูใหญบาน หมูที่ 14 ชวยเหลือผูใหญบาน ที่ทําการผูชวยผูใหญบาน 

3.นายดํารง  สงแกว กลุมผูทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาผูใหญบาน ชุมชนตําบลสุเทพหมูที่ 14 

4.นางคําสุข  ปนตา กลุมผูรักษาความสงบเรียบรอย ดูแลความสงบเรียบรอย ชุมชนตําบลสุเทพหมูที่ 14 

5.นางกัญจนี  กลิ่นพันธุ กลุมพัฒนาชุมชน สงเสริมและพัฒนาชุมชน ชุมชนตําบลสุเทพหมูที่ 14 

6.นางนิ่ม  วาสนิท กลุมสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน สงเสริมเศรษฐกิจชุมชน ชุมชนตําบลสุเทพหมูที่ 14 

7.นายบุญศรี  ชิณศิริ กลุมศาสนาและวัฒนธรรม  สงเสริมศาสนาและ 

วัฒนธรรม 

ชุมชนตําบลสุเทพหมูที่ 14 

8.นายสําเนียง  โตทราย

มูล 

กลุมศาสนาและวัฒนธรรม  สงเสริมศาสนาและ 

วัฒนธรรม 

 

ชุมชนตําบลสุเทพหมูที่ 14 
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1.นายพยอม  เผากันทะ  ปลัดเทศบาลตําบลสุเทพ  ฝายบริหารเทศบาลตําบลสุ

เทพ 

เทศบาลตําบลสุเทพ 

2.นายสรศักด์ิ  วจีสัตย รองปลัดเทศบาลตําบลสุเทพ  ฝายบริหารเทศบาลตําบลสุ

เทพ 

เทศบาลตําบลสุเทพ 

3.นายพยับ  แจมหมอ ผูอํานวยการกองชาง เจาหนาที่กองชาง เทศบาลตําบลสุเทพ 

4.นายภานุพงศ  นกแกว  หัวหนาฝายควบคุมอาคารและผัง

เมือง 

เจาหนาที่กองชาง เทศบาลตําบลสุเทพ 

5.นายณัฐวัฒน  ผองเกษม รักษาการผูอํานวยการกอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

เจาหนาที่กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

เทศบาลตําบลสุเทพ 

6.นางดารารัตน  จําเกิด ผูชวยนักวิชาการสุขาภิบาล เจาหนาที่กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

เทศบาลตําบลสเุทพ 
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ภาคผนวก ค 

บริบทชุมชน 

ภาพประกอบการศึกษา 

 
ภาพ 4 แสดงพื้นที่เขตเทศบาลตําบลสุเทพ 

 

 
ภาพ 5 การประชุมรับฟงความคิดเห็นรางเทศบัญญัติ 
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ภาพ 6 เทศบาลตําบลสุเทพ 

 

 
ภาพ 7 สถานีอนามัยเทศบาลตําบลสุเทพ 

 



 

 

116 

 

ภาพ 8 สภาพปญหาอาคารสูงชุมชนซอยวัดอุโมงค 

 

 

ภาพ 9 สภาพปญหาอาคารสูงชุมชนซอยวัดอุโมงค 
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ภาพ 10 สภาพปญหาอาคารสูงชุมชนซอยวัดอุโมงค 

 

 
ภาพ 11 สภาพปญหาอาคารสูงชุมชนซอยวัดอุโมงค 
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ภาคผนวก ง 

เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

แนวการสัมภาษณการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากการสรางอาคารสูง   

ชุมชนซอยวัดอุโมงค ตําบลสเุทพ อําเภอเมือง จังหวดัเชยีงใหม 

คําชี้แจงในการกรอกแบบสอบถาม 

1. การศึกษาวิจัยน้ี  เปนการศึกษาทางวิชาการ  ผลการศึกษาไมมีผลกระทบกระเทือนทั้ง

ทางตรงและทางออมตอผูใหขอมูลแตอยางใด  แตจะเปนประโยชนตอสวนรวมในอนาคต  จึงขอให

ทานไดกรุณาตอบคําถามตามความเห็นที่แทจริง เพื่อผลการศึกษาจะไดตรงกับความเปนจริงที่สุด 

2. แบบสอบถามชุดนี้แบงออกเปน 3 สวนหลกั คือ 

2.1 ขอมูลเบื้องตนศึกษา ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัย ที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการใช

ประโยชนทางสังคมในชุมชนซอยวัดอุโมงค  ไดแก ดาน  ทรัพยากรกายภาพ  ดานทรัพยากรชีวภาพ  

ดานคุณคาการใชประโยชนของมนุษย ดานคุณคาตอคุณภาพชีวิต 

2.2 ศึกษาความคดิเห็นเกีย่วกบั ผลกระทบที่มีตอสุขภาพ  สังคม และสิง่แวดลอมของคนใน

ชุมชนซอยวัดอุโมงค  

2.2.1 ผลกระทบดานสุขภาพ ไดแก  นโยบายดานสุขภาพ  ภาวะความแปรปรวนทาง

สุขภาพกาย ภาวะความแปรปรวนทางสุขภาพจิตใจ 

2.2.2 ผลกระทบดานสังคม ไดแก เศรษฐกิจและสังคม การใชประโยชนจากที่ดิน ความ

ปลอดภัย ความสัมพันธทางสังคม 

2.2.3 ผลกระทบดานสิง่แวดลอม  ไดแก ขยะมูลฝอย  ระบบบําบัดน้ําเสีย  สตัวบกและ

สัตวนํ้า ปาไมและพืช อากาศ แสงแดด กลิน่ ดิน นํ้า 

2.3 ขอเสนอแนะเปนขอคดิเห็นสาํหรับหนวยงานราชการและเอกชนพจิารณาในการ

ดําเนินงานกอสรางอาคารสูงในเขตพื้นที่ชุมชน 

  2.3.1 การรับรูขอมูลขาวสาร 

  2.3.2 การมีสวนรวมของประชาชน 

  2.3.3 การบังคับใชกฎหมาย ระเบียบการ ขอบังคับ  

                                                                                             ขอขอบคุณในความรวมมือของทาน  

                                                                                                        (นายสุรเชษฐ ตาคํา) 

                                                                                                         นักศึกษาปริญญาโท  

                                                                                          สาขาการจัดการมนุษยกับสิ่งแวดลอม 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง การประเมินผลกระทบจากการสรางอาคารสูง   

ชุมชนซอยวัดอุโมงค ต.สเุทพ อ.เมือง จ.เชยีงใหม 

 

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง กรุณาใสเคร่ืองหมาย  ลงใน  หนาขอความที่ทานตองการตอบเพียงขอเดียว 

 

1. เพศ                1.ชาย    2.หญิง 

 

2. อายุ                          1. ตํ่ากวา 20 ป                2. 20-29 ป 

         3. 30-39 ป                      4. 40-49 ป 

         5. 50-59 ป                      6. 60 ปขึ้นไป 

 

3. ระดับการศึกษา            1. ประถมศึกษา      2. มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 

                                         3. อนุปริญญา/ปวส.      4. ปริญญาตรีหรือเทยีบเทา 

                                         5. สูงกวาปริญญาตรี      6. อ่ืนๆ โปรดระบุ..................... 

   

4. อาชีพ                            1. เกษตรกร                              2. คาขาย 

                            3. ธุรกิจสวนตัว                        4. ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกจิ 

                            5. พนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน         6. รับจางทั่วไป 

                                          7. อ่ืนๆโปรดระบุ..............................................................    

 

5. รายไดตอเดือน               1. ตํ่ากวา 5,000 บาท                      2. 5,000-10,000 บาท  

                             3. 10,001- 15,000 บาท                4. มากกวา 15,000 บาทขึ้นไป 

 

6. ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในชุมชน              1. ตํ่ากวา 5 ป              2. 5-10 ป  

                                                   3. 11-15 ป                     4. 16-20 ป 

                                                   5. มากกวา 20 ปขึ้นไป 
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ตอนท่ี 2 แบบสัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนทาง

สังคมในชุมชนซอยวัดอุโมงค  

ปจจัยท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการใช

ประโยชนทางสังคมในชุมชนจากการสราง

อาคารสูง 

ระดับของการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชน 

เปลี่ยนแปลงมากที่สุด= 5         เปลี่ยนแปลงมาก= 4           เปลี่ยนแปลงปานกลาง= 3 

เปลีย่นแปลงนอย= 2                ไมมีการเปลี่ยนแปลง= 1      ไมทราบ   

ระดับของการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชน 

เปลีย่นแปลงมาก                                 เปลีย่นแปลงนอย  

5 4 3 2 1 ไมทราบ  

1.ดานทรัพยากรกายภาพ 

- ปญหาการทรุดตัวของช้ันดินในบริเวณพ้ืนที่

ชุมชน 

      

- ปญหาคุณภาพของดินในบริเวณพ้ืนที่ชุมชน       

- ปญหาความอุดมสมบูรณของดินในบริเวณพ้ืนที่

ชุมชน 

      

- ปญหาทิศทางการไหลของน้ําในบริเวณพ้ืนที่

ชุมชน 

      

- ปญหาคุณภาพของน้ําในบริเวณพ้ืนที่ชุมชน       

- ปญหาทิศทางการรับแสงสวางในบริเวณพ้ืนที่

ขางเคียงโดยรอบ 

      

- ปญหาปริมาณฝุนละอองในบริเวณพ้ืนที่โดยรอบ

ชุมชน 

      

- ปญหาระดับเสียงรบกวนที่ไดยินในบริเวณพ้ืนที่

โดยรอบชุมชน 

      

2.ดานทรัพยากรชีวภาพ 

- ปญหาปรมิาณจาํนวนความหนาแนนการ

แพรกระจายของพืชและสัตว 

      

3.ดานคุณคาการใชประโยชนของมนุษย 

- ปญหาการใชประโยชนที่ดินสอดคลองตาม

ขอกําหนดผังเมือง 

      

- ปญหาปรมิาณการใชไฟฟาเพ่ิมขึน้ในชุมชน       

- ปญหาปริมาณการใชน้ําประปาเพ่ิมขึ้นในชุมชน       

- ปญหาการเคล่ือนที่ของการจราจร       
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ปจจัยท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการใช

ประโยชนทางสังคมในชุมชนจากการสราง

อาคารสูง (ตอ) 

ระดับของการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชน 

เปลีย่นแปลงมาก                                 เปลีย่นแปลงนอย  

5 4 3 2 1 ไมทราบ  

3.ดานคุณคาการใชประโยชนของมนุษย (ตอ) 

- ปญหาสภาพถนนและเสนทางคมนาคม       

- ปญหาความหนาแนนของจาํนวนยานพาหนะ       

4.ดานคุณภาพชีวิต 

- ปญหาการยายถ่ินฐานเขาและออกของคนใน

ชุมชน 

      

- ปญหาโอกาสสรางอาชีพและรายไดเพ่ิมขึ้นใหแก

ครัวเรือน 

      

- ปญหาการเปล่ียนแปลงของราคาที่ดินที่สูงขึ้น       

- ปญหาความเจริญดานเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นในชุมชน       

- ปญหาการแยงชิงดานสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ 

      

- ปญหาการเพ่ิมขึ้นของรายไดทองถ่ินและภาครัฐ       

- ปญหาของสถิติอาชญากรรมเพ่ิมสูงขึ้น       

- ปญหาของสถิติการเกิดอัคคีภัยเพ่ิมสูงขึ้น       

- ปญหาของสถิติการเกิดแผนดินไหวและภัย

ธรรมชาติเพ่ิมสูงขึ้น 

      

- ปญหาสภาพแวดลอมดานภูมิทัศน       

- ปญหาสภาพแวดลอมแหลงธรรมชาตแิละ

โบราณสถาน 

      

- ปญหาการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตความเปนอยู       

- ปญหาของประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมของ

ชุมชน 

      

5.ดานสขุภาพ 

- ปญหาแหลงใหบริการและจํานวนบุคลากรดาน

สาธารณสุข 

      

- ปญหาของสถิติจํานวนผูปวยที่เขารับการรักษา

สุขภาพเพ่ิมขึ้น 

      

- ปญหาที่เปนสาเหตุการเสียชีวิตของคนในชุมชน       
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ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของอาคารสูงท่ีมีตอสุขภาพ สงัคม และสิ่งแวดลอม ชุมชน

ซอยวัดอุโมงค ตําบลสเุทพ อําเภอเมือง จังหวดัเชยีงใหม 

ผลทางลบมาก

ท่ีสุด 

ระดับของผลกระทบ 

ผลทางลบปาน

กลาง 

ผลทางลบ

นอย 

ไมมี

ผลกระทบ 

ผล

ทางบวก

นอย 

ผลทางบวก

ปานกลาง 

ผลทางบวก

มากท่ีสุด 

-1 -2 -3 0   1 2 3  

ผลกระทบของอาคารสูงท่ีมีตอสุขภาพ สงัคม 

และสิ่งแวดลอม  

ระดับของผลกระทบ 

ผลทางลบ                                        ผลทางบวก 

-1 -2 -3 0   1 2 3  ไม

ทราบ 

1.ผลกระทบดานสุขภาพ  

- แหลงใหบริการของรัฐและเจาหนาที ่ที่สามารถเขาถึง

สุขภาพของชุมชน 

        

- ปญหาดานระบบทางเดินหายใจ (เชน ไอ ภูมแิพ)          

- ปญหาความเครยีด โรคความดันโลหิตสูง         

- ปญหาโรคหัวใจเนื่องจากอาคารสูง         

- ความวิตกกังวลเก่ียวกับโครงสรางของอาคารสูงจาก

แผนดินไหว 

        

- ความกังวลใจวาอาคารสูงอาจไมมีระบบปองกัน

อัคคีภัยที่ดีพอ 

        

- การสูญเสียความเปนสวนตัวเม่ือมีอาคารสูงอยูใกลๆ         

- รูสึกหงุดหงิดจากการจราจรติดขัดเนื่องจากอาคารสูง

มักไมมีที่จอดรถ 

        

- รูสึกหงุดหงิด เพราะอาคารสูงทาํใหอากาศในบรเิวณ

ชุมชนรอนขึ้น 

        

2.ผลกระทบดานสังคม 

- อาคารสูงมีผลตอการเปล่ียนแปลงดานอาชีพ         

- อาคารสูงมีผลตอรายไดคาครองชีพ         

- อาคารสูงมักกอใหเกิดความขัดแยง เชน ที่ดิน 

การจราจร 
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ผลกระทบของอาคารสูงท่ีมีตอสุขภาพ สงัคม 

และสิ่งแวดลอม  

ระดับของผลกระทบ 

ผลทางลบ                                        ผลทางบวก 

-1 -2 -3 0   1 2 3  ไม

ทราบ 

2.ผลกระทบดานสังคม (ตอ)         

- อาคารสูง(ที่ใชเปนที่อยูอาศัย)เปนแหลงอาชญากรรม

และแหลงม่ัวสุม 

        

- อาคารสูงทําใหรูสึกไมอบอุน ปลอดภัย         

- ความสัมพันธระหวางกันของผูที่อยูในอาคารสูงและผู

ที่อาศัยรอบๆ อาคารหรอืไม 

        

3.ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม  

- อาคารสูงมีผลตอปริมาณการเก็บรวบรวมและขนยาย

ของเสียและขยะมูลฝอยในชุมชนของทานหรอืไม 

        

- อาคารสูงมีผลตอการรองรับระบบบําบัดน้ําเสียที่

เพียงพอและจดัการตามมาตรฐานไดหรอืไม 

        

- อาคารสูงมีผลตอความหนาแนนของพืช และสัตว         

- การทรุดตัวของช้ันดินในบริเวณพ้ืนที่ชุมชน         

- คุณภาพของดินในบริเวณพ้ืนที่ชุมชน         

- ความอุดมสมบูรณของดินในบริเวณพ้ืนที่ชุมชน         

- ทิศทางการไหลของน้ําในบริเวณพ้ืนที่ชุมชน         

- คุณภาพของน้ําในบริเวณพ้ืนที่ชุมชน         

- ทิศทางการรับแสงสวางในบริเวณพ้ืนที่ขางเคียง

โดยรอบ 

        

- ปริมาณฝุนละอองในบริเวณพ้ืนที่โดยรอบชุมชน         

- ระดับเสียงรบกวนที่ไดยินในบริเวณพ้ืนที่โดยรอบ

ชุมชน 
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ตอนท่ี 4 แนวทางหรือวิธีการในการลดผลกระทบจากการสรางอาคารสูง ชุมชนซอยวัดอุโมงค  

ตําบลสเุทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชยีงใหม เพื่อเสนอแนะเปนขอคิดเห็นสําหรับหนวยงานราชการ

และเอกชน 

ขอเสนอแนะเปนขอคิดเห็น 

ระดับของความตองการที่ใหตองการลดผลกระทบจากการสรางอาคารสูง 

ตองการมากที่สุด = 5        ตองการมาก = 4           ตองการปานกลาง = 3 

ตองการนอย = 2               ไมตองการ = 1             ไมทราบ 

ระดับความตองการลดผลกระทบ 

ตองการมาก                                     ตองการนอย 

5 4 3 2 1 ไมทราบ 

1.การรับรูขอมูลขาวสาร 

- การไดรับความรูเก่ียวกับการกอสรางอาคารสูง       

- การไดรับรูปญหาส่ิงแวดลอมในชุมชน       

- การไดรับขอมูลขาวสารจากส่ือ ที่เก่ียวกับอาคาร

สูง 

      

- การรับฟงความคิดเห็นของทุกฝายเก่ียวกับการ

จดัการอาคารสูง 

      

2.การมีสวนรวมของประชาชน 

- การรวมศกึษาปญหาการจดัทาํแผนกําหนด

ระเบียบการบังคับใชกฎหมายอาคารสูง 

      

- การไดรวมวิเคราะหสภาพความรุนแรงของปญหา

ส่ิงแวดลอมในชุมชนเก่ียวกับอาคารสูง 

      

- การรวมวางแผนและเขียนแผนการจัดการปญหา

การกําหนดระเบยีบการบงัคบัใชกฎหมายอาคารสูง 

      

- การไดรวมลงมือปฏิบัติตามแผนการกําหนด

ระเบียบการบังคับใชกฎหมายอาคารสูง 

      

- การรวมติดตาม และตรวจสอบการจดัทาํตาม

แผนการบงัคบัใชกฎหมายอาคารสูง 

      

- การไดรวมประเมินผลการดําเนินงานตาม

แผนการบงัคบัใชกฎหมายอาคารสูง 

      

- การไดรวมปรับปรุงแกไขปญหาตามแผนการ

บงัคบัใชกฎหมายอาคารสูง 

      

- การไดรับคํายกยอง รางวัลและความภาคภูมใิจใน

การแกไขปญหา 
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ขอเสนอแนะเปนขอคิดเห็น 

ระดับความตองการลดผลกระทบ 

ตองการมาก                                     ตองการนอย 

5 4 3 2 1 ไมทราบ 

2.การมีสวนรวมของประชาชน (ตอ) 

- การรวมกันเผยแพรความรู ความสําเรจ็ในการ

แกปญหา และประชาสัมพันธการจดัทาํแผนการ

บงัคบัใชกฎหมายอาคารสูง 

      

- การรวมมือสรางเครือขายเพ่ิมเติมประเด็นปญหา

ดานอาคารสูง 

      

3.การบังคับใชกฎหมาย ระเบียบการ ขอบังคับ 

- การใหความรูความเขาใจดานกฎหมายอาคารสูง

แกประชาชน  

      

- การยอมรบักตกิาขอบงัคบัในการใชกฎหมาย

อาคารสูง 

      

- การกําหนดมาตรการลงโทษแกผูที่ละเมิด

กฎหมายอาคารสูง 

      

 

ขอเสนอแนะอื่นๆ 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
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ประวัติผูเขียน 

 

ชื่อ-สกุล     นายสุรเชษฐ  ตาคํา 

 

วัน เดือน ปเกิด    25 เมษายน 2523 

 

ประวัติการศึกษา                                              

2537    สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนเชียงใหม 

คริสเตียน 

2543 สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตร คณะสถาปตยกรรม                       

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตลานนา 

2545 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตรอุสาหกรรม

บัณฑิตสาขา สถาปตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 


