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1.1 ควำมเป็นมำของกำรจัดทำรำยงำน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับนี้ จัดทาขึ้นตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดประเภทและขนาดของโครงการ หรือกิจการซึ่งต้องทารายงานการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมและ
หลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2555 ที่กาหนดให้เอกชนที่จะทาการก่อสร้างอาคาร หรือดาเนินโครงการประเภทโรงแรม
หรือสถานที่พักตากอากาศ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีจานวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป หรือมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่
4,000 ตร.ม. ขึ้นไป ต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อสานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง ดังนั้นโครงการโรงแรมดุสิต ดีทู
เขาใหญ่ ซึ่งมีจานวนห้องพักทั้งหมด 79 ห้อง และมีพื้นที่ใช้สอยรวมทุกอาคาร 8,667.32 ตร.ม. จึงเข้าข่ายต้องจัดทารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จึงได้มอบหมายให้ บริษัท วีแคร์ เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์วิส จากัด จัดทารายงานฯ
เพื่อเสนอต่อสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และเทศบาลตาบลหมูสี เพื่อพิจารณา
ประกอบการขออนุญาตต่อไป
1.2 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ
เจ้าของโครงการ
ที่ตั้งโครงการ
ผู้ประสานงานโครงการ

โรงแรมดุสติ ดีทู เขาใหญ่
บริษัท เลอโวเทล เขาใหญ่ จากัด
ตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
คุณหิรญ
ั บุตรดามาร
ตาแหน่ง Project manager
คุณณฐกร สืบตรกูล
ตาแหน่ง Project manager
โทรศัพท์ 081-8141440

1.3 รำยละเอียดโครงกำรโดยสังเขป
1.3.1 ที่ตั้งโครงกำร
โครงการโรงแรมดุสิต ดีทู เขาใหญ่ ของ บริษัท เลอโวเทล เขาใหญ่ จากัด ตั้งอยู่ที่ตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา ดังรูปที่ 1-1 แผนที่ที่ตั้งโครงการ
การเดินทางเข้าสู่พื้นที่โครงการจากกรุงเทพมหานคร สามารถใช้เส้นทางถนนพหลโยธิน (ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 1) มุ่งสู่จังหวัดสระบุรี เข้าสู่ถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2) อาเภอปากช่อง จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าสู่
ถนนธนะรัชต์ (ทางหลวงหมายเลข 2090) ตรงไปประมาณ 14 กม. ให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ ถนนโยธาธิการ จากนั้นมุ่งสู่ถนนสาย
หนองคุ้ม-ท่ามะปรางค์ (ทางหลวงชนบทหมายเลข นบ.3052) ก่อน เลี้ยวขวาเข้าสู่ทางสาธารณะประโยชน์ตรงไปประมาณ
1.5 กม.จะเข้าสู่ถนนภาระจายอมและตรงไป ประมาณ 400 ม.จะถึงพื้นที่โครงการซึ่งตั้งอยู่ทางขวามือ ดังรูปที่ 1-2
แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งโครงการ
สาหรับอาณาเขตติดต่อพื้นที่ โครงการแสดงดัง รูปที่ 1-2 สภาพพื้นที่โครงการและพื้นที่ข้างเคียงในปัจจุบัน
มีรายละเอียดดังนี้
ทิศเหนือ
จด ที่ดินเอกชนซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรร
ทิศใต้
จด ที่ดินเอกชนซึ่งปัจจุบันเป็นพื้นที่ว่าง และทางสาธารณะประโยชน์
ทิศตะวันออก จด ลารางสาธารณะ ถัดไปเป็นที่ดินเอกชนซึ่งปัจจุบันเป็นพื้นที่ว่าง และพื้นที่การเกษตร
(ไร่ข้าวโพด)
ทิศตะวันตก จด ที่ดินเอกชนซึ่งเป็นถนนภาระจายอม และที่ว่างสภาพเป็นทางสัญจร ถัดไปเป็นที่ดิน
เอกชนซึ่งเป็นที่ว่าง
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1.3.2 ประเภทและขนำดโครงกำร
โครงการโรงแรมดุสิต ดีทู เขาใหญ่ เป็นโครงการประเภทโรงแรมที่มีจานวนห้องพัก 79 ห้อง ประกอบด้วยอาคาร
ต่างๆ จานวน 4 อาคาร ได้แก่ อาคารห้องพัก A อาคารห้องพัก B อาคารส่วนต้อนรับ และอาคารสปา พัฒนาบนพื้นที่
14-3-82.4 ไร่ หรือประมาณ 23,929.6 ตร.ม. ประกอบด้วยที่ดินจานวน 2 แปลง ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท เลอโวเทล
เขาใหญ่ จากัด ดังนี้
- โฉนดที่ดินเลขที่ 76092 เลขที่ดิน 226 พื้นที่ 8-2-19.6 ไร่ (หรือ 13,678.40 ตร.ม.)
- โฉนดที่ดินเลขที่ 59332 เลขที่ดิน 145 พื้นที่ 6-1-62.7 ไร่ (หรือ 10,251.20 ตร.ม.)
1.3.3 รูปแบบ ควำมสูงของอำคำร และระยะถอยร่น
- รูปแบบและควำมสูงของอำคำร
อาคารภายในโครงการประกอบด้วย 4 อาคาร ได้แก่ อาคารห้องพัก A อาคารห้องพัก B อาคารส่วนต้อนรับ
และอาคารสปา สรุปรูปแบบและความสูงอาคาร 1 มีรายละเอียดดังนี้
1) อาคารห้องพัก A เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น มีความสูงจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงระดับหลังคา 7.46 ม.
และระดับสูงสุด 11.2 ม.
2) อาคารห้องพัก B เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น มีความสูงจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงระดับหลังคา 7.46 ม. และ
ระดับสูงสุด 11.2 ม.
3) อาคารส่วนต้อนรับ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น มีความสูงจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงระดับหลังคาและระดับ
สูงสุด 7.6 ม.
4) อาคารสปา เป็นอาคาร คสล. ชั้นเดียว มีความสูงจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงระดับหลังคา 4.7 ม. และ
ระดับสูงสุด 6.0 ม.
- แนวอำคำรและกำรถอยร่น
ทิศเหนือ
ผนังอาคารมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินระหว่าง 14.49-16.17 ม.
ทิศใต้
ผนังอาคารมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินระหว่าง 43.14-41.85 ม.
ทิศตะวันออก ผนังอาคารมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินระหว่าง 6.0-11.38 ม.
ทิศตะวันตก ผนังอาคารมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินระหว่าง 5.83-6.57 ม.
สาหรับระยะห่างระหว่างอาคารแต่ละอาคารอยู่ห่างกันไม่น้อยกว่า 8.12 ม. และแนวเขตที่ดินด้านที่ติด
ลารางสาธารณะตาแหน่งอาคารอยู่ห่างจากแนวเขตที่ดินระหว่าง 6.00-11.07 ม.
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ที่มำ : www.maps.google.co.th, ข้อมูลเดือนเมษำยน 2556
รูปที่ 1-1 ที่ตั้งของโครงกำร
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รูปที่ 1-2 แผนที่สังเขปแสดงที่ตงั้ โครงการ
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1.4 พื้นที่โครงกำร
1.4.1 พื้นที่ใช้สอยภำยในอำคำร
อาคารภายในโครงการจานวน 4 อาคาร มีพื้นที่ใช้สอยแต่ละอาคารระหว่าง 538.91-4,211.64 ตร.ม. และ
มีพื้นที่ใช้สอยรวมทุกอาคาร 8,667.32 ตร.ม. สรุปพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร มีรายละเอียดดังนี้
1) อำคำรห้องพัก A เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น มีจานวนห้องพักรวม 40 ห้อง โดยมีการใช้พื้นที่ภายในอาคารดังนี้
- ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย ห้องพักแขก จานวน 8 ห้อง ห้องแม่บ้าน ห้องไฟฟ้า ทางเดิน บันได ลิฟต์ และ
ลิฟต์ดับเพลิง
- ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย ห้องพักแขก จานวน 17 ห้อง (ห้องพักทั่วไป 16 ห้อง และห้องพักผู้พิการ 1 ห้อง)
ห้องแม่บ้าน ห้องไฟฟ้า ทางเดิน บันได ลิฟต์ และลิฟต์ดับเพลิง
- ชั้นที่ 3 ประกอบด้วย ห้องพักแขก จานวน 15 ห้อง ห้องแม่บ้าน ห้องไฟฟ้า ทางเดิน บันได ลิฟต์ และ
ลิฟต์ดับเพลิง
2) อำคำรห้องพัก B เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น มีจานวนห้องพักรวม 39 ห้อง โดยมีการใช้พื้นที่ภายในอาคารดังนี้
- ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย ห้องพักแขก จานวน 9 ห้อง ห้องแม่บ้าน ห้องไฟฟ้า ทางเดิน บันได ลิฟต์ และ
ลิฟต์ดับเพลิง
- ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย ห้องพักแขก จานวน 16 ห้อง ห้องแม่บ้าน ห้องไฟฟ้า ทางเดิน บันได ลิฟต์ และ
ลิฟต์ดับเพลิง
- ชั้นที่ 3 ประกอบด้วย ห้องพักแขก จานวน 14 ห้อง ห้องแม่บ้าน ห้องไฟฟ้า ทางเดิน บันได ลิฟต์ และ
ลิฟต์ดับเพลิง
3) อำคำรส่วนต้อนรับ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น มีการใช้พื้นที่ภายในอาคารดังนี้
- ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย ห้องออกกาลังกาย ห้องน้าชาย-หญิง ส่วนสานักงาน ฝ่ายจัดซื้อ ห้องปฐมพยาบาล
ห้องรักษาความปลอดภัย ร้านอาหารพนักงาน ห้องแม่บ้าน ห้องซักรีด ห้องช่าง ห้องน้าพนักงาน ชาย-หญิง
ห้องเก็บอาหาร ห้องเก็บของ ห้องเก็บอุปกรณ์ ห้องเก็บดอกไม้ ห้องควบคุมไฟฟ้า ลานซ่อมบารุง ห้องติดตั้ง
หม้อแปลง ห้องเครื่องไฟฟ้าสารอง ห้องเครื่องระบบสระว่ายน้า ห้องเครื่องระบบน้าประปา ห้องพักขยะรวม
ทางเดิน บันได ลิฟท์
- ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย ส่วนต้อนรับ สานักงาน ร้านอาหาร ห้องประชุม ร้านค้า ห้องสมุด สระว่ายน้า ห้องครัว
ห้องเก็บกระเป๋า ห้องเก็บของ ห้องน้าชาย-หญิง ห้องน้าสาหรับผู้พิการ ระเบียง ทางเดิน และบันได
4) อำคำรสปำ เป็นอาคาร คสล. ชั้นเดียว มีการใช้พื้นที่ภายในอาคาร ได้แก่ ส่วนต้อนรับ ห้องนวดตัว
ห้องอาบน้าร้อน สานักงาน ห้องน้า และทางเดิน
1.4.2 สิ่งอำนวยควำมสะดวกผู้พิกำร
โครงการได้จัดเตรียมสิ่งอานวยความสะดวกผู้พิการฯ ตามข้อกาหนดในกฎกระทรวงกาหนดสิ่งอานวยความ
สะดวกผู้พิการ หรือทุพพลภาพ หรือคนชรา พ.ศ.2548
1) ป้ำยแสดงสิ่งอำนวยควำมสะดวกผู้พิกำรฯ ประกอบด้วยสัญลักษณ์รูปผู้พิการฯ และเครื่องหมายแสดง
เส้นทางไปสู่สิ่งอานวยความสะดวกผู้พิการฯ ต่างๆ ติดตั้งไว้ในบริเวณที่มองเห็นได้ง่าย
2) ทำงลำดผู้พิกำรฯ มีทางลาดสาหรับการเข้า-ออกอาคารห้องพัก A ซึ่งมีห้องพักผู้พิการ และทางลาดสู่พื้นที่
บริการสาธารณะในอาคารส่วนต้อนรับและอาคารสปาที่มีระดับพื้นต่างระดับเกิน 20 มม.
3) บันไดรองรับผู้พิกำรฯ อาคารห้อง A ซึ่งมีห้องพักผู้พิการออกแบบให้บันไดภายในอาคาร (ST1 และ ST2)
เป็นบันไดรองรับผู้พิการ ซึ่งบันไดมีความกว้าง 1.55 ม. มีชานพักทุกระยะในแนวดิ่งไม่เกิน 2.0 ม. มีราวบันไดทั้ง 2 ข้าง
ลูกตั้งไม่เกิน 15 ซม. และลูกนอนกว้างไม่น้อยกว่า 28 ซม.
4) ที่จอดรถผู้พิกำรฯ ภายในโครงการมีที่จอดรถทั้งหมด 44 คัน ประกอบด้วยที่จอดรถบุคคลทั่วไป 41 คัน
ที่จอดรถบัส 2 คัน และที่จอดรถผู้พิการ 1 คัน โดยที่จอดรถสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือคนชรา จัดไว้บริเวณลาน
จอดรถด้านหน้าอาคารส่วนต้อนรับมีช่องจอดรถผู้พิการกว้าง 2.8 ม. ยาว 6.0 ม.และมีที่ว่าง 1 ม. ตลอดความยาวของ
ที่จอดรถ และเป็นพื้นเรียบเสมอกับที่จอดรถ พร้อมทั้งมีสัญลักษณ์รูปผู้พิการนั่งเก้าอี้ล้อเข็นอยู่บนช่องที่จอดรถ
บริษัท วีแคร์ เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์วิส จากัด / Vcare Environment Service Co., Ltd

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงแรมดุสิต ดีทู เขาใหญ่
1-6
ประจาเดือนมกราคม – มิถุนายน 2562
5) ห้องส้วมผู้พิกำร จัดให้มีห้องส้วมสาหรับผู้พิการ หรือทุพพลภาพ หรือคนชรา จานวน 3 ห้อง จัดไว้ที่ชั้น 1
ของอาคารสปา จานวน 1 ห้อง และที่ชั้น 2 ของอาคารส่วนต้อนรับจานวน 2 ห้อง มีพื้นที่ว่างในห้องส้วมที่เก้าอี้สามารถ
หมุนตัวกลับได้ พืน้ ห้องส้วมทาด้วยวัสดุไม่ลื่น โถส้วมเป็นชนิดนั่งราบ มีพนักพิงหลัง และมีราวจับด้านที่ชิดผนัง
6) ห้องพักผู้พิกำร โครงการมีห้องพักแรม 79 ห้อง และจัดให้มีห้องพักผู้พิการฯ 1 ห้อง ที่ชั้น 2 ของอาคาร
ห้องพัก A
1.5 จำนวนประชำกรของโครงกำร
กิจกรรมภายในโครงการที่เป็ นอาคารห้องพัก และอาคารบริการต่างๆ คาดว่าจะมีจานวนประชากรของ
โครงการประมาณ 208 คน ประกอบด้วย แขกของโครงการจานวน 158 คน และพนักงานจานวน 50 คน
1.6 ระบบสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรของโครงกำร
1.6.1 ระบบน้ำใช้
1) แหล่งน้ำใช้และกำรผลิตน้ำประปำ
เนื่องจากพื้นที่โครงการไม่อยู่ในพื้นที่จ่ายน้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ทางโครงการจะใช้น้าบาดาลที่
เจาะภายในโครงการจานวน 2 บ่อ ประกอบด้วยบ่อที่ 1 (บริเวณด้านหลังอาคารส่วนต้อนรับ ) และบ่อที่ 2 (บริเวณพื้นที่สี
เขียวด้านหน้าอาคารห้องพัก A) ซึ่งนามาผ่านระบบผลิตน้าประปาที่ห้องงานระบบผลิตน้าประปาของอาคารส่วนต้อนรับ
และสูบจ่ายไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ
น้าจากบ่อบาดาลจะถูกสูบมาเก็บไว้ในถังเก็บน้าดิบ (Raw water Storage Tank) ความจุ 244 ลบ.ม.
ในถังเก็บน้าใช้ใต้ดินของอาคารส่วนต้อนรับ อัตราการสูบน้าจากบ่อบาดาลแต่จะบ่อ 5 ลบ.ม./ชม. ระยะเวลา สูบน้าไม่เกิน
10 ชม./วัน คิดเป็นปริมาณการสูบน้า 50 ลบ.ม./วัน รวมปริมาณการสูบน้าจากบ่อบาดาล 2 บ่อ 100 ลบ.ม./วัน
ซึ่งอัตราการสูบน้าบาดาลจะไม่เกินอัตราการให้น้าของบ่อบาดาลซึ่งมีค่าประมาณ 5.29 ลบ.ม./ชม.
จากถังเก็บน้าดิบจะเข้าสู่ระบบผลิตน้าประปากาลังการผลิต 100 ลบ.ม./วัน ซึ่งมีความเพียงพอกับความ
ต้องการใช้น้าของโครงการ ซึ่งมีค่าสูงสุดประมาณ 81 ลบ.ม./วัน โดยจะมีการปรับคุณภาพน้า 3 ขั้นตอน ดังนี้
(1) Automatic Multimedia Filter เพื่อกาจัดความขุ่น โดยการกาจัดสารแขวนลอยขนาดเล็กออกจากน้า
รวมถึงการกาจัดเหล็กและแมงกานีสขั้นต้น
(2) Automatic Carbon Filter เพื่อกาจัดสี กลิ่น และรส
(3) Automatic Softener Filter เพื่อกาจัดความกระด้าง
1.6.2 ปริมำณกำรใช้น้ำ
1) ปริมำณน้ำใช้เพื่อกำรอุปโภค
ความต้องการใช้น้าประปาของโครงการ คาดว่าสูงสุดประมาณ 81 ลบ.ม./วัน ซึ่งในการคานวณปริมาณน้าใช้
ของโครงการนั้น ได้กาหนดเกณฑ์ในการคานวณ ดังนี้
- น้าใช้สาหรับห้องพัก = 750 ลิตร/ห้อง-วัน
- น้าใช้สาหรับพนักงาน = 100 ลิตร/คน/วัน
- น้าใช้สาหรับภัตตาคาร/ห้องอาหาร = 25 ลิตร/ตร.ม.-วัน
- น้าใช้สาหรับร้านค้า = 3.8 ลิตร/ตร.ม.-วัน
- น้าใช้สาหรับห้องประชุม/สัมมนา = 10 ลิตร/ตร.ม.-วัน
- น้าใช้สาหรับฟิตเนส/ห้องซักรีด/สปา = 8 ลิตร/ตร.ม.-วัน
- น้าใช้สาหรับล้างห้องพักขยะ = 3 ลิตร/ตร.ม.-วัน
- น้าใช้สาหรับชดเชยการระเหยของสระว่ายน้า = 0.005 ม./ตร.ม.-วัน
- น้าใช้สาหรับรดน้าพื้นที่สีเขียว = 1.7-5.0 ลิตร/ตร.ม.-วัน
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2) ปริมำณน้ำสำรองดับเพลิง
ทางโครงการออกแบบให้มีการใช้น้าจากถังเก็บน้าดิบ (Raw Water Storage Tank) ความจุ 244 ลบ.ม. และ
ใช้น้าจากสระว่ายน้าปริมาตร 190 ลบ.ม. ของอาคารส่วนต้อนรับเป็นแหล่งน้าสารองดับเพลิงของโครงการรวมปริมาณ
น้าสารองทั้งหมด 434 ลบ.ม. ซึง่ สามารถใช้ดับเพลิงในอัตรา 750 แกลลอน/นาที (หรือ 47.3 ลิตร/วินาที) ได้นานประมาณ
152 นาที
3) ระบบจ่ำยน้ำ
น้าบาดาลหลังผ่านระบบผลิตน้าประปาที่ห้องงานระบบผลิตน้าประปาอาคารส่วนต้อนรับจะเข้าสู่ถังเก็บ
น้าประปา (Cold water Storage Tank) ความจุ 244 ลบ.ม. สูบจ่ายผ่าน Booster Pump ไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของ
โครงการ Diagram ระบบผลิตและจ่ายน้าประปาของโครงการ
สาหรับ Riser Diagram ระบบน้าประปาและน้าดับเพลิงของแต่และอาคาร และ Riser Diagram ระบบน้า
ดับเพลิง
4) กำรสำรองน้ำใช้
โครงการมีการสารองน้าใช้ในถังเก็บน้าใต้ดินที่อาคารส่วนต้อนรับความจุรวม 488 ลบ.ม.แบ่งเป็น ถังเก็บน้าดิบ
(Raw water Storage Tank) ความจุ 244 ลบ.ม. และถังเก็บน้าประปา (Cold Water Storage Tank) ความจุ 244
ลบ.ม. สาหรับใช้ในการพักน้าดิบที่สูบขึ้นมาจากบ่อบาดาล และน้าประปาหลังการปรับปรุงคุณภาพ ตามลาดับ และมีสระ
ว่ายน้าที่ชั้น 1 ของอาคารส่วนต้อนรับปริมาตร 190 ลบ.ม. ซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่งน้าดับเพลิงได้ โดยสามารถสรุปปริมาณ
น้าสารองใช้และน้าสารองดับเพลิง ได้ดังนี้
- ปริมำณน้ำสำรองใช้ ปริมาณ 244 ลบ.ม. โดยใช้น้าจากถังเก็บน้าประปาซึ่งสามารถสารองใช้ได้ประมาณ
3 วัน (244/81 = 3.01 วัน)
- ปริมำณน้ำสำรองดับเพลิง ปริมาณ 434 ลบ.ม. โดยใช้น้าจากถังเก็บน้าดิบ 244 ลบ.ม. และน้าจาก
สระว่ายน้า 190 ลบ.ม. ซึ่งสามารถใช้ดับเพลิงในอัตรา 750 แกลลอน/นาที (หรือ 47.3 ลิตร/วินาที) ได้นานประมาณ
152 นาที
5) กำรป้องกันน้ำประปำกัดกร่อนโครงสร้ำงอำคำร และกำรล้ำงทำควำมสะอำดถังเก็บน้ำ
สารองถังเก็บน้าใช้ใต้ดินซึ่งอยู่ที่อาคารส่วนต้อนรับและมีโครงสร้างเดียวกันกับโครงสร้างอาคารนั้นภายในถัง
เก็บน้าใช้จะมีระบบป้องกันการซึม และการกัดกร่อนคอนกรีตจากคลอรีนในน้าประปา โดยใช้วัสดุกันซึมชนิด Water
Based Epoxy ทาภายในโครงสร้างถังเก็บน้า เสา และโครงสร้างอาคารเพื่อป้องกันการกัดกร่อนจากน้าประปา วัสดุกันซึม
มีคุณสมบัติแห้งเร็วไม่มีรอยต่อมีความยืดหยุ่นสูง สามารถปิดรอยร้าวแยกร้าวได้ดี ทนน้าขังได้ 100% ไม่มีสารพิษ สามารถ
ใช้กับถังน้าดื่มได้
ทั้งนี้ได้กาหนดให้ล้างทาความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในถังเก็บน้าประปา อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี และได้ออกแบบ
ถังเก็บน้าใต้ดิน มีฝาถังจานวน 2 ฝา เพื่อให้สามารถเข้าไปทาความสะอาดถังได้สะดวกและช่วยระบายอากาศ
1.6.3 กำรจัดกำรน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล
1) ปริมำณน้ำเสีย
ปริมาณน้าเสียจากกิจกรรมต่างๆ ของโครงการสูงสุดประมาณ 64 ลบ.ม./วัน
2) ระบบรวบรวมน้ำเสีย
น้าเสียจากกิจกรรมต่างๆ ของแต่ละอาคาร จะเข้าสู่ระบบบาบัดน้าเสียประจาแต่ละอาคาร Flow Diagram
การจัดการน้าเสีย สาหรับ Riser Diagram น้าเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ของโครงการแบ่งออกเป็น 4 อาคาร
(1) อำคำรห้องพัก A ปริมาณน้าเสียสูงสุด 24 ลบ.ม./วัน จะรวบรวมเข้าสู่ถังบาบัดน้าเสียชนิดเกรอะ-กรอง
เติมอากาศขนาด 24 ลบ.ม./วัน
(2) อำคำรห้องพัก B ปริมาณน้าเสียสูงสุด 23.4 ลบ.ม./วัน จะรวบรวมเข้าสู่ถังบาบัดน้าเสียชนิดเกรอะ-กรอง
เติมอากาศขนาด 24 ลบ.ม./วัน
(3) อำคำรส่วนต้อนรับ ปริมาณน้าเสียสูงสุด 13.89 ลบ.ม./วัน แบ่งเป็นน้าเสียส่วนที่ 1 ปริมาณ 8.37
ลบ.ม./วัน ซึ่งมีไขมันเป็นองค์ประกอบจะรวบรวมเข้าสู่ถังดักไขมันขนาด 10 ลบ.ม./วัน ก่อนน้าล้นจะเข้าสู่ถังบาบัดน้าเสีย
ต่อไป และน้าเสียส่วนที่ 2 ปริมาณ 5.51 ลบ.ม./วัน ซึ่งไม่มีไขมันจะไหลไปรวมกับน้าเสียที่ล้นมาจากถังดักไขมัน
(รวมปริมาณน้าเสีย 13.89 ลบ.ม./วัน) เข้าสู่ถังบาบัดน้าเสียชนิดเกรอะ-กรองเติมอากาศขนาด 23 ลบ.ม./วัน
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(4) อำคำรสปำ ปริมาณน้าเสียสูงสุด 1.99 ลบ.ม./วัน แบ่งเป็นน้าเสียส่วนที่ 1 ปริมาณ 1.9 ลบ.ม./วัน เป็นน้า
เสียที่มีไขมันเป็นองค์ประกอบจะรวบรวมเข้าสู่ถังดักไขมันขนาด 3 ลบ.ม./วัน ก่อนน้าล้นจะเข้าสู่ถังบาบัดน้าเสีย และน้า
เสียส่วนที่ 2 ปริมาณ 0.8 ลบ.ม./วัน เป็นน้าเสียที่มีไขมันจะไหลไปรวมกับน้าเสียที่ล้นมาจากถังดักไขมัน (รวมปริมาณน้า
เสีย 1.99 ลบ.ม./วัน) เข้าสู่ถังบาบัดน้าเสียชนิดเกรอะ-กรองเติมอากาศขนาด 4 ลบ.ม./วัน
ทั้งนี้น้าทิ้งหลังการบาบัดที่ระบายจากถังบาบัดน้าเสียแต่ละอาคารจะไหลรวมไปเข้าสู่บ่อเก็บน้า Reuse
บริเวณด้านหลังอาคารสปา (ด้านทิศตะวันออก) สาหรับนาไปใช้ในการรดน้าพื้นที่สีเขียวด้วยระบบซึมดิน ไม่ได้ระบายสู่
ภายนอกแต่อย่างใด
3) ระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบบาบัดน้าเสียของโครงการเป็นระบบบาบัดแยกแต่ละอาคารโดยน้าเสียจากห้องครัว/น้าเสียที่มีไขมันเป็น
องค์ประกอบจะรวบรวมเข้าสู่ถังดักไขมันเพื่อแยกไขมัน เศษอาหาร และน้ามันก่อนน้าล้นจะเข้าสู่ถังบาบัดน้าเสียชนิด
เกรอะ-กรองเติมอากาศต่อไป ประกอบกับจะมีการเชื่อมต่อท่อรวบรวมก๊าซมีเทนเข้าสู่ถังเก็บก๊าซมีเทนเพื่อทาการเผากาจัด
และรวบรวม Aerosol เข้าสู่ถังบาบัดชนิด Filter Scrubber
ขั้นตอนการทางานของระบบบาบัดน้าเสียของโครงการมีรายละเอียด ดังนี้
1) ถังดักไขมัน (Grease Trap Tank) รับน้าเสียจากห้องครัว/ห้องอาหาร ห้องสปา และห้องพักขยะรวม
เป็นต้น โดยถังดักไขมันจะทาหน้าที่แยกดักไขมันและน้ามันพร้อมดักเศษอาหารออกจากน้าเสีย น้าล้นจากถังดักไขมันจะ
เข้าสู่ถังบาบัดน้าเสียชนิดเกรอะ-กรองเติมอากาศประจาแต่ละอาคารต่อไป
2) ระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเกรอะ-กรองเติมอำกำศ มีหน่วยบาบัดน้าเสีย ดังนี้
- ส่วนแยกกำก (Solid Separation Chamber) รับน้าเสียที่ผ่านถังดักไขมัน และน้าเสียจากกิจกรรมอื่นๆ
เพื่อแยกตะกอนหนัก และย่อยสลายสารอินทรีย์บางส่วนโดยจุลินทรีย์ชนิดไม่ใช้ออกซิเจน และน้าล้นจะไหล
เข้าสู่ถังเติมอากาศต่อไป
- ส่วนกรองเติมอำกำศ (Aeration Biofilter Chamber ) มีการเลี้ยงตะกอนจุลินทรีย์ชนิดใช้ออกซิเจนเพื่อ
ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ ลดความสกปรกของน้า ภายในถังมีการติดตั้งเครื่องเติมอากาศชนิดจุ่มใต้น้า
เพื่อเติมอากาศให้กับจุลินทรีย์ในการดารงชีพ
- ถังตกตะกอน (Sedimentation Chamber) น้าทิ้งที่ผ่านการย่อยสลายสารอินทรีย์จากส่วนกรองเติม
อากาศจะไหลเข้าสู่ถังตกตะกอน เพื่อตกตะกอนจุลินทรีย์ในน้าทิ้ง และจะมีการประสานรถสูบสิ่งปฏิกูลของ
เทศบาลตาบลหมูสีเข้าสูบตะกอนไปกาจัดตามความเหมาะสม สาาหรับเกณฑ์การออกแบบระบบบาบัดน้า
เสีย
4) กำรกำจัดตะกอนและไขมัน
ตะกอนส่วนเกินจากถังบาบัดน้าเสียอาคารห้องพัก A อาคารห้องพัก B อาคารส่วนต้อนรับ และอาคารสปา
ทางโครงการจะประสานให้รถสูบสิ่งปฏิกูลของเทศบาลตาบลหมูสีเข้ามาสูบไปกาจัดทุก 5, 5, 4 และ 1 เดือน ตามลาดับ
สาหรับน้ามันและไขมันพนักงานทาความสะอาดจะทาการตักช้อนไขมันและน้ามันที่ลอยตัวอยู่ที่ผิวหน้าของน้า
เสียและเศษอาหารที่จมอยู่ที่ก้นถังดักไขมันของระบบบาบัดน้าเสียอาคารส่วนต้อนรับและอาคารสปา แล้วนาไปตากไว้ยัง
กระบะทรายเพื่อแยกน้าออก เมื่อแห้งให้ตักรวบรวมใส่ถุงดามัดปากถุงให้แน่นและมิดชิดเพื่อป้องกันการหกรั่ว และนาไป
เก็บรวบรวมไว้ในห้องพักขยะเปียกซึ่งอยู่ชั้น 1 ของอาคารส่วนต้อนรับ เพื่อรอให้รถเก็บขนขยะของเทศบาลตาบลหมูสีเข้า
มาจัดเก็บไปกาจัดต่อไป
5) กำรจัดกำรน้ำทิ้ง
น้าทิ้งหลังการบาบัดที่ระบายจากถังบาบัดน้าเสียแต่ละอาคารปริมาณรวม 64 ลบ.ม./วัน จะไหลรวมไปเข้าสู่บ่อ
เก็บน้า Reuse บริเวณด้านหลังอาคารสปา (ด้านทิศตะวันออก) ความจุ 80 ลบ.ม. สาหรับนาไปใช้ในการรดน้าพื้นที่สีเขียว
(ขนาดพื้นที่ 12,914 ตร.ม.) ด้วยระบบซึมดิน ความต้องการใช้น้ารดน้าพื้นที่สีเขียว ประมาณ 23.86-70.17 ลบ.ม./วัน
ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ส่วนน้าทิ้งที่เหลือระบายสู่ลานซึมขนาด 925 ตร.ม. ทางด้านเหนือของพื้นที่โครงการมีอัตราการซึม
90 ลบ.ม./วัน ซึ่งสามารถรองรับน้าทิ้งที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมด และไม่มีการระบายสู่ภายนอกแต่อย่างใด
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6) กำรจัดกำรก๊ำซมีเทน (CH4)
ระบบบาบัดน้าเสียของแต่ละอาคารที่มีขั้นตอนการย่อยสลายสารอินทรีย์โดยแบคทีเรียที่ไม่ใช้ออกซิเจนซึ่งจะ
เกิดก๊าซมีเทนขึ้น ดังนั้นจึงได้เพิ่มขั้นตอนการกาจัดก๊าซมีเทนโดยการเชื่อมต่อท่อรวบรวมเข้าสู่ถังเก็บก๊าซมีเทนและเดินท่อ
ไปเผาบริเวณพื้นที่โล่ง 2 ครั้ง/วัน โดยจะติดตั้งถังรวบรวมก๊าซมีเทนขนาด 1 ลบ.ม./อาคาร สาหรับระบบบาบัดน้าเสีย
อาคาร A อาคาร B และอาคารสปา เพื่อรองรับก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้น 0.53 0.53 และ 0.28 ลบ.ม./วัน/อาคาร ตามลาดับ
ส่วนอาคารส่วนต้อนรับจะติดตั้งถังขนาด 2 ลบ.ม. เพื่อรวบรวมก๊าซที่เกิดขึ้น 2.06 ลบ.ม./วัน
7) กำรจัดกำร Aerosol
ระบบบาบัดน้าเสียของแต่ละอาคารที่มีขั้นตอนการเติมอากาศ ได้เพิ่มขั้นตอนการกาจัด Aerosol ที่เกิดขึ้น
โดยการเชื่อมต่อท่อรวบรวมเข้าสู่ถังบาบัด Aerosol ชนิด Filter Scrubber ซึ่งภายในบรรจุ Filter Media เพื่อดักจับและ
บาบัดแบคทีเรียที่ปนมากับละออง Aerosol โดยจะติดตั้งถังบาบัด Aerosol ปริมาตร 1.2 ลบ.ม. ออกแบบอัตราการไหล
ผ่าน Filter Media 4.3 4.3 8.08 และ 0.84 ลบ.ม./ชม./ชุด เพื่อรองรับปริมาณ Aerosol ที่เกิดขึ้น 3.44 3.44 6.47 และ
0.67 ลบ.ม./ชม./ชุด ตามลาดับ
1.6.4 กำรระบำยน้ำและป้องกันน้ำท่วม
(1) ระบบระบำยน้ำ ระบบระบายน้าภายในพื้นที่โครงการ เป็นระบบแยกระหว่ างการระบายน้าเสียและ
การระบายน้าฝน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
- ระบบระบำยน้ำเสีย เป็นระบบปิด โดยน้าเสียจากกิจกรรมต่างๆ ปริมาณรวมประมาณ 64 ลบ.ม./วัน
จะมีการบาบัดด้วยถังดักไขมันและถังบาบัดชนิดเกรอะ-กรองเติมอากาศ จากนั้นสูบน้าไปยังบ่อพักน้า Reuse
เพื่อรดน้าพื้นที่สีเขียวของโครงการ ส่วนที่เหลือระบายสู่ลานซึมไม่ได้ระบายออกสู่ภายนอกโครงการ
- ระบบระบำยน้ำฝน น้าฝนจากหลังคาและระเบียงในแต่ละชั้นของอาคารจะไหลรวมเข้าท่อระบายน้าฝนรอบ
อาคาร รวมกับน้าหลากเข้าสู่รางรวบรวมน้าฝน คอนกรีตแบบเปิดกว้าง 0.3-0.5 ม. Slope 1:200 ซึ่งจะไหล
รวมไปเข้าบ่อหน่วงน้าและทยอยระบายออกสู่ลารางสาธารณะ ตามลาดับ
(2) ระบบป้องกันน้ำท่วม การป้องกันน้าท่วมของโครงการแบ่งออกเป็น 2 กรณี
- กรณีปกติ น้าทิ้งสูงสุดประมาณ 64 ลบ.ม./วัน หรือ 2.67 ลบ.ม./ชม. จะระบายสู่ลานซึมของโครงการ
ซึ่งมีความสามารถการซึม 90 ลบ.ม./วัน ไม่ได้ระบายออกสู่ภายนอกโครงการ
- กรณีฝนตก ทางโครงการออกแบบระบบระบายน้าฝนโดยวิธีการหน่วงน้าในบ่อหน่วงน้า ก่อนทยอยระบาย
ออกสู่ลารางสาธารณะทางด้านทิศตะวันออก
(3) กำรควบคุมอัตรำกำรระบำยน้ำของโครงกำร
กาหนดอัตราการระบายน้าออกจากบ่อหน่วงน้าไม่เกิน 153.33 ลบ.ม./วินาที โดยติดตั้งเครื่องสูบน้าขนาด
153.33 ลบ.ม./ชม. จานวน 2 เครื่อง (ใช้งาน 1 เครื่อง และสารอง 1 เครื่อง) ซึ่งไม่เกินอัตราน้าหลากสูงสุดช่วงก่อนพัฒนา
โครงการ (ไม่เกิน 1,148.62 ลบ.ม./ชม.) โดยภายหลังฝนหยุดตกจะทยอยระบายน้าออกจากบ่อหน่วงน้าทั้งหมดในอัตรา
153.33 ลบ.ม./ชม. ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 6 ชม. (รูปที่ 2.6.3-1 Flow Diagram การระบายน้าของโครงการ)
ทั้งนี้บ่อพักน้าฝนสุดท้ายของโครงการที่เชื่อมต่อกับลารางสาธารณะออกแบบให้เป็นบ่อสลายพลังงานและ
ลดแรงดันน้าก่อนไหลล้นออกสู่ลารางสาธารณะ
1.6.5 กำรจัดกำรขยะมูลฝอย
(1) ปริมำณขยะมูลฝอย
ปริมาณขยะที่เกิดจากโครงการ คาดว่าสูงสุด 1 ลบ.ม./วัน โดยใช้อัตราการเกิดขยะมูลฝอยตามที่กาหนดไว้ใน
แนวทางการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ของสานัก งานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ ม
ที่กาหนดให้ “อัตราการเกิด ขยะมูลฝอยสาหรับพื้นที่อยู่อาศัยมีค่าไม่น้อยกว่า 3 ลิตร/คน/วัน” และในกฎกระทรวงฉบับที่
33 (พ.ศ.2535) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 หมวด 5 ระบบกาจัดขยะมูลฝอย “ข้อ 39 (2) กาหนด
ปริมาณขยะมูลฝอยจากการใช้เพื่อพาณิชยกรรมหรือการอื่นไม่น้อยกว่า 0.4 ลิตร/ตร.ม./วัน”
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(2) ประเภทของขยะมูลฝอย
ขยะที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ จาแนกออกเป็น 4 ประเภท
- ขยะเปียก ประกอบด้วย เปลือกผลไม้ เศษอาหาร และไขมัน ซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 64% ของปริมาณขยะ
ทั้งหมด จะรวบรวมใส่ถุงดามัดปากถุงให้แน่น นาไปพักรวมไว้ที่ห้องพักขยะเปียกภายในห้องพักขยะรวม
รอรถขยะของเทศบาลตาบลหมูสีเข้ามาจัดเก็บไปทาการกาจัด 1 ครั้ง/วัน
- ขยะแห้งทั่วไป รวมทั้งเศษกระดาษ ถุงพลาสติก ใบไม้ และหญ้า มีสัดส่วนประมาณ 3% ของปริมาณขยะ
ทั้งหมด จะรวบรวมใส่ถุงดานาไปพักรวมไว้ที่ห้องพักขยะแห้งภายในห้องพักขยะรวม รอรถขยะของเทศบาล
ตาบลหมูสีเข้ามาจัดเก็บไปทาการกาจัด 1 ครั้ง/วัน พร้อมกับขยะเปียก
- ขยะที่สำมำรถนำกลับมำใช้ใหม่ได้ เช่น แก้ว พลาสติก ขวด กระป๋อง กล่องกระดาษ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น
มีสัดส่วนประมาณ 30% ของปริมาณขยะทั้งหมด จะทาการคัดแยกออกจากขยะทั่วไป นาไปพักรวมไว้ที่
ห้องพักขยะรีไซเคิลภายในห้องพักขยะรวม รอจาหน่ายให้กับรถรับซื้อของเก่าทุก 5-7 วัน
- ขยะอันตรำย เช่น กระป๋องสเปรย์ ยาฆ่าแมลง ภาชนะบรรจุน้ายาทาความสะอาด หลอดฟลูออเรสเซ็นต์
แบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ ถ่านไฟฉาย เป็นต้น มีสัดส่วนประมาณ 3% ของปริมาณขยะทั้งหมด จะทาการคัด
แยกนาไปรวมไว้ในถังขยะอันตราย ที่ห้องพักขยะอันตรายภายในห้องพักขยะรวม เมื่อมีปริมาณมากพอจะ
ประสานให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามารับไปกาจัด ทุก 1 เดือน
(3) กำรเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
ขยะที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการ จะได้มีการคัดแยกประเภทของขยะตามแหล่งกาเนิด โดยจัดให้มี
ถังขยะในตาแหน่งต่างๆ ดังนี้
- ห้องพัก จัดให้มีถังขยะทั่วไปภายในห้องพักจานวน 2 ถัง
- ห้องครัว จัดให้มีถังขยะเปียก ถังขยะแห้ง และขยะรีไซเคิล
- สำนักงำน จัดให้มีถังขยะแห้ง ถังขยะรีไซเคิล และถังขยะอันตราย
- โถงพักคอยและส่วนบริกำรต่ำงๆ จัดให้มีถังขยะแห้ง และถังขยะเปียกวางไว้จุดละ 2 ถัง ในแต่ละวัน
(1 หรือ 2 ครั้งตามปริมาณขยะ) จะมีพนักงานทาความสะอาดของโครงการทาการเก็บรวบรวมขยะ ซึ่งได้มี
การแยกประเภทที่แหล่งกาเนิดนาไปพักเก็บที่ห้องพักขยะรวมของโครงการ ซึ่งอยู่บริเวณชั้นล่างของอาคาร
ส่วนต้อนรับ และเป็นบริเวณที่รถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลตาบลหมูสีสามารถเข้าจอดเก็บขนขยะมูล
ฝอย ทั้งนี้ห้องพักขยะรวมเป็นห้องมีประตูปิดมิดชิด มีพื้นที่ประมาณ 27 ตร.ม. แบ่งเป็นห้องพักขยะเปียก
ห้องพักขยะแห้ง ห้องพักขยะรีไซเคิล และห้องพักขยะอันตราย อนึ่ง สาหรับห้องพักขยะเปียกจะมีการติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศเพื่อลดกลิ่นจากขยะ
(4) กำรเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย
ที่ตั้งโครงการอยู่ในเขตความรับผิดชอบในการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลตาบลหมูสี โดยรถเก็บขนขยะมูล
ฝอยของเทศบาลฯ จะเข้ามาทาการจัดเก็บขยะเปียกและขยะแห้งทั่วไปของโครงการ เพื่อนาไปทาการกาจัดเป็นประจาทุก
วัน ส่วนขยะรีไซเคิลจะขายให้กับรถรับซื้อของเก่าทุก 5-7 วัน ขยะอันตรายจะประสานให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรมเข้ามารับไปกาจัดทุก 1 เดือน ทั้งนี้ หลังการเก็บขนขยะทุกครั้งจะมีการล้างทาความสะอาดห้องพักขยะ
เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนผู้ที่เข้ามาพักอาศัยและชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง และน้าเสียจากการทาความสะอาดจะระบายเข้า
สู่ถังบาบัดน้าเสียของอาคารส่วนต้อนรับเพื่อทาการกาจัดต่อไป
1.6.6 ระบบไฟฟ้ำ
ทางโครงการจะได้รับบริการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอปากช่อง โดยความต้องการใช้
ไฟฟ้าของโครงการสูงสุดประมาณ 1,130 KVA ซึ่งทางโครงการจะติดตั้งหม้อแปลงขนาด 1,500 KVA เดินสายไฟจากหม้อ
แปลงเข้าสู่แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (Main Distribution Board : MDB) เพื่อจ่ายให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าส่วนต่างๆ ภายในโครงการ
ต่อไป
ทั้งนี้ การออกแบบอาคารของโครงการมีค่า OTTV ระหว่าง 25.36-28.69 วัตต์/ตร.ม. และค่า RTTV ระหว่าง
3.2-4.0 วัตต์/ตร.ม. ส่วนระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในอาคารเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีกาลังไฟฟ้าส่องสว่างสูงสุดไม่เกิน 12 วัตต์/
ตร.ม. ของพื้นที่ใช้งาน ซึ่งสอดคล้องกับกฎกระทรวงกาหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และ
วิธีการในการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552
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1.6.7 ระบบปรับอำกำศและระบบระบำยอำกำศ
โครงการจะติดตั้งระบบปรับอากาศ (Air Conditioning System) ภายในห้องพักทุกห้อง สานักงาน และส่วน
บริการอื่นๆ โดยเป็นระบบแยกส่วน (Split Type) ขนาดของเครื่องปรับอากาศพิจารณาติดตั้ งตามความเหมาะสมของ
ขนาดพื้นที่ใช้ประโยชน์ ซึ่งปริมาณความเย็นของทั้งโครงการรวมปริมาณ 352.1 ตัน สาหรับพื้นที่อื่นๆ ที่ไม่ได้มีการติดตั้ง
ระบบปรับอากาศ เช่น โถงทางเดิน และบันไดจะติดตั้งพัดลมระบายอากาศที่เป็นไปตามข้อกาหนดในกฎกระทรวงฉบับที่
33 (พ.ศ.2535) และฉบับที่ 50 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
1.6.8 ระบบป้องกันอัคคีภัย
ภายในโครงการประกอบด้วยอาคาร คสล.จานวน 4 อาคาร ความสูงของอาคารอยู่ในช่วง 4.7-7.46 ม. และ
มีพื้นที่ใช้สอยอาคารระหว่าง 538.91-4,211.64 ตร.ม. โดยมีเพียงอาคารส่วนต้อนรั บที่เข้าข่ายอาคารขนาดใหญ่ และทาง
โครงการได้ออกแบบระบบป้องกันอัคคีภัยที่มีความสอดคล้องตามมาตรฐานของ NFPA (Nation Fire Protection
Association) และเป็นไปตามข้อกาหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) และกฎทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543)
นอกจากนี้ยังได้ออกแบบให้มีระบบน้าดับเพลิง เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กาหนดในกฎกระทรวงฯ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
(1) ระบบน้ำดับเพลิง
- ระบบท่อยืน (Stand Pipe System) ใช้ระบบท่อเปียก (Wet Pipe System) ซึ่งเป็นระบบที่มีน้าอยู่ภายใน
ท่อที่มีความดันพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา โดยจะติดตั้งจากชั้นล่างสุ ดไปจนถึงชั้นบนสุดของแต่ละอาคาร
เชื่อมกับท่อเมนส่งน้าที่รับน้ามาจากถังเก็บน้าดิบที่อาคารส่วนต้อนรับ และหัวรับน้าดับเพลิงด้านหน้าพื้นที่
โครงการ (ทิศตะวันตก) Riser Diagram ระบบน้าประปาและน้าดับเพลิง ซึ่งในขณะที่เกิดเพลิงไหม้จะใช้
เครื่องสูบน้าดับเพลิง (Fire Pump) ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล และมีอัตราการสูบน้าได้ 750
แกลลอน/นาที หรือ 47.3 ลิตร/วินาที แรงดัน 115 ปอนด์/ตร.นิ้ว
- ตู้สำยน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประกอบด้วย สายฉีดน้า, หัวต่อแบบสวมเร็ว และถังดับเพลิงแบบ
มือถือ โดยจะติดตั้งทุกชั้นของแต่ละอาคาร
- หัวรับน้ำดับเพลิง (Fire Department Connection) เป็นชนิดข้อต่อสวมเร็วขนาด Ø2 ½ นิ้ว ซึ่งติดตั้งไว้
บริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการ (ทิศตะวันตก) เพื่อรับน้าสาหรับดับเพลิงจากรถดับเพลิงในกรณีที่ไม่สามารถใช้
แหล่งน้าสารองจากถังเก็บน้าดิบได้
- ชุดเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ติดตั้งที่ถังเก็บน้าดิบประกอบด้วยเครื่องสูบน้าดับเพลิง (Fire Pump) ชนิด
เครื่องยนต์ดีเซลขนาด 47.3 ลิตร/วินาที และเครื่องสูบน้ารักษาความดัน (Jokey Pump) โดยเครื่องสูบน้า
ทั้งสองทาหน้าที่สูบน้าในขณะที่เกิดอัคคีภัย และทาหน้าที่รักษาความดันในระบบท่อไว้ขณะที่ไม่มีอัคคีภัย
ตามลาดับ
- น้ำสำรองดับเพลิง มีปริมาณน้าสารองดับเพลิงที่ถังเก็บน้าดิบของถังเก็บน้าใต้ดินอาคารส่วนต้อนรับ
ในปริมาณ 244 ลบ.ม.และสระว่ายน้าปริมาตร 190 ลบ.ม. รวมปริมาณน้าสารองดับเพลิงทั้งหมด 434 ลบ.ม.
ซึ่งสามารถใช้ดับเพลิงในอัตรา 47.3 ลิตร/วินาที ได้นานประมาณ 152 นาที
(2) เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ (Fire Extinguisher) เป็นถังดับเพลิงเคมีแห้งขนาด 10 ปอนด์ ติดตั้งครอบคลุม
ทุกชั้นของแต่ละอาคาร
(3) ระบบสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ทางโครงการจัดให้มีระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติในแต่ละชั้นของ
อาคาร ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
(3.1) แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel) ติดตั้งที่อาคารส่วนต้อนรับ
(3.2) ชุดกดแจ้งเหตุ (Manual Station) ติดตั้งครอบคลุมทุกชั้นของแต่ละอาคาร
(3.3) อุปกรณ์ส่งเสียงสัญญำณแจ้งเหตุ (Audible Alarm) กาหนดให้ใช้ Bell ซึ่งสามารถส่งสัญญาณให้คน
ที่พักอยู่ภายในอาคารได้อย่างทั่วถึงโดยติดตั้งคู่กับชุดกดแจ้งเหตุ (Manual Station)
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(3.4) เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector)
- อำคำรห้องพัก A และ B ติดตั้งภายในห้องพักทุกห้อง ห้องไฟฟ้า โถงลิฟต์ดับเพลิง และโถงทางเดิน
เป็นต้น
- อำคำรส่วนต้อนรับ ติดตั้งที่ห้องสานักงาน ส่วนต้อนรับ โถงทางเดิน ห้องประชุม ห้องซักรีด ฟิตเนส
ห้องไฟฟ้า ห้องเก็บอาหาร และห้องเก็บของ เป็นต้น
- อำคำรสปำ ติดตั้งที่ห้องสานักงาน ห้องสปา และโถงต้อนรับ เป็นต้น
(3.5) เครื่องตรวจจับควำมร้อน (Heat Detector)
- อำคำรห้องพัก A และ B ติดตั้งที่ห้องแม่บ้าน
- อำคำรส่วนต้อนรับ ติดตั้งบริเวณโถงทางเดิน ภัตตาคาร ห้องอาหาร ห้องครัว ร้านค้า ห้องแม่บ้าน
และห้องซ่อมบารุง เป็นต้น
- อำคำรสปำ ติดตั้งบริเวณโถงทางเดิน
(4) ป้ำยบอกทำงหนีไฟ (Fire Exit Light) เป็นป้ายพลาสติกเรืองแสง มีตัวอักษร “Fire Exit” สูง 15 ซม.
ซึ่งจะเปล่งแสงสะท้อนให้เห็นชัดเจนเมื่อไฟดับ ติดตั้งบริเวณหน้าบันได โถงทางเดิน และทางเข้า-ออกอาคาร
(5) ป้ำยบอกชั้น ตัวอักษรมีความสูง 10 ซม. ติดตั้งบริเวณด้านหน้าบันได โถงทางเดิน และทางเข้า-ออกอาคาร
(6) บันไดหนีไฟ เนื่องจากอาคารโครงการแต่ละอาคารเป็นอาคารขนาด 1-3 ชั้น และความสูงอาคารไม่เกิน
7.6 ม. ซึ่งไม่เข้าข่ายต้องจัดให้มีบันไดหนีไฟตามกฎหมายควบคุมอาคาร แต่ละอาคารจึงไม่มีบันไดหนีไฟแต่อย่างก็ตามการ
อพยพหนีไฟออกสู่ภายนอกอาคารจะสามารถใช้บันไดหลักของอาคารลงสู่ชั้นล่างได้โดยสะดวกเนื่องจากเป็นอาคารเพี ยง
1-3 ชั้น
(7) ไฟฟ้ำส่องสว่ำงฉุกเฉิน (Emergency Light) เป็นชนิดที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ สามารถสารองไฟได้นาน
2 ชม. ในกรณีไฟดับเครื่องจะทางานโดยอัตโนมัติ มีตาแหน่งการติดตั้งบริเวณโถงทางเดิน ห้องงานระบบ ห้องช่าง
สานักงาน และห้องบริการต่างๆ เป็นต้น
(8) จุดรวมพล ภายในโครงการมีจุดรวมคน 1 แห่ง อยู่บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านหน้าพื้นที่โครงการด้านทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ พื้นที่ 140 ตร.ม. สัดส่วนพื้นที่ 0.67 ตร.ม./คน สาหรับใช้เป็นจุดรวมคนเบื้องต้น เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้
ภายในอาคาร สัญญาณแจ้งเตือนเพลิงไหม้จะทาการแจ้งเตือน ซึ่งผู้ที่อยู่ภายในอาคารแต่ละชั้นจะอพยพทางบันไดหลัก
มายังชั้นล่างและออกจากอาคารมายังจุดรวมคนที่กาหนดไว้ตามเส้นทางหนีไฟ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ของโครงการหรือ
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะได้ทาการกันคนจากจุดรวมคนดังกล่าวออกจากพื้นที่โครงการเพื่อความปลอดภัยจากเปลวเพลิง และ
ไม่กีดขวางการทางานของพนักงานดับเพลิง
ทั้งนี้ทางโครงการจะจัดให้มีป้ายบอกทางตามจุดต่างๆ ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร เพื่อบอกเส้นทาง
อพยพไปยังจุดรวมพลให้ชัดเจน อนึ่งภายในห้องพักและอาคารต่างๆ จะมีการจัดเตรียมเอกสารแผนฉุกเฉินซึ่งจะได้ระบุตา
แหน่งของจุดรวมคน และเส้นทางอพยพของแต่ละอาคารเพื่อความปลอดภัย และสะดวกในการอพยพหนีภัยกรณีเกิดเพลิง
ไหม้
(9) แผนฉุกเฉินในกรณีเกิดเพลิงไหม้ ทางโครงการได้มีการจัดทาแผนปฏิบัติการฉุกเฉินในกรณีเกิดเพลิงไหม้
เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานและผู้พักอาศัยในโครงการปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิ งไหม้ และเพื่อความปลอดภัยทางโครงการ
ได้กาหนดให้มีการซ้อมอพยพหนีภัยในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเป็นประจาปีละครั้งกับหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อให้พนักงานคุ้นเคย
กับขั้นตอนการปฏิบัติ และจะสามารถปฏิบัติตามแผนการฯ ได้อย่างมีสติและมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
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1.6.9 ระบบป้องกันแผ่นดินไหว
สืบเนื่องจากกฎกระทรวง กาหนดการรับน้าหนักความต้านทานความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับ
อาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 ได้แบ่งพื้นที่ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว
ออกเป็น 3 บริเวณดังนี้
บริเวณเฝ้ำระวัง หมายความว่าพื้นที่หรือบริเวณที่อาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวได้แก่ กระบี่ ชุมพร
พังงา ภูเก็ต ระนอง สงขลา และสุราษฎร์ธานี
บริเวณที่ 1 หมายความว่าพื้นที่หรือบริเวณที่เป็นดินอ่อนมากที่อาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวระยะไกล
ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
บริเวณที่ 2 หมายความว่า พื้นที่หรือบริเวณที่อยู่ใกล้รอยเลื่อนที่อาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว ได้แก่
กาญจนบุรี เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา แพร่
สาหรับพื้นที่ตั้งโครงการซึ่งอยู่ในจังหวัดนครรำชสีมำไม่อยู่ในบริเวณซึ่งอำจได้ รับผลกระทบจำกแผ่นดินไหว
ตำมกฎกระทรวงฉบับดังกล่ำว ดังนั้นอาคารของโครงการจึงไม่ได้ออกแบบโครงสร้างอาคารให้มีเสถียรภาพในการต้านทาน
แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว แต่ทางโครงการมีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินและการอพยพคนในกรณีเกิดแผ่นดินไหว เพื่อเป็น
แนวทางให้พนักงานและผู้พักอาศัยในโครงการปฏิบัติ
1.6.10 ระบบกำรจรำจร
1) ทำงเข้ำ-ออกโครงกำรและระบบกำรจรำจร
ทางเข้า-ออกโครงการเชื่อมอยู่กับถนนภาระจายอมกว้าง 12 ม. ซึ่งอยู่บนที่ดินเอกชน โฉนดที่ดินเลขที่ 59330
เลขที่ดิน 318 ซึ่งตกอยู่ในการบังคับภาระจายอม เรื่องทางเข้า-ออก และระบบสาธารณูปโภค ทางเข้า-ออกโครงการกว้าง
7.62 ม. ถนนภายในโครงการกว้าง 6.0-7.95 ม. เดินรถ 2 ทิศทาง (Two Way)
2) ที่จอดรถยนต์
ภายในโครงการมีที่จอดรถยนต์จานวน 44 คัน ประกอบด้วย
- ที่จอดรถบุคคลทั่วไปจานวน 41 คัน
- ที่จอดรถผู้พิการจานวน 1 คัน
- ที่จอดรถบัสจานวน 2 คัน
1.6.11 พื้นที่สีเขียว
โครงการได้ออกแบบให้มีพื้นที่สีเขียวเพื่อให้เกิดความร่มรื่น สวยงาม เหมาะแก่การเป็นสถานที่พักผ่อน มีพื้นที่สี
เขียวรวม 12,914 ตร.ม. ซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวบนดินทั้งหมด (คิดเป็นร้อยละ 53.96 ของพื้นที่โครงการ) สัดส่วนพื้นที่
62 ตร.ม./คน
โดยเป็นมีพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 4,132 ตร.ม. (คิดเป็นร้อยละ 17.26 ของพื้นที่โครงการ) มีรายละเอียดการปลูกไม้
ยืนต้น และไม้คลุมดิน ดังนี้
(1) พื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 4,132 ตร.ม. พันธุ์ไม้ที่ปลูก ได้แก่ กฤษณา มะค่าโมง สะเดา งิ้ว ติ้วเกลี้ยง ยางเหียง
ไคร้ย้อย ยูคาลิปตัส ซิลค์โอ้ค สาธร มะฮอกกานี ตะคร้อหนาม เต็ง มะกอกน้า และรัง ซึ่งมีขนาดทรงพุ่มระหว่าง 4-8 ม.
(หรือ 12.56-50.24 ตร.ม./ต้น) โดยพื้นล่างของไม้ยืนต้นจะปลูกหญ้าและไม้คลุมดินต่างๆ
สาหรับตาแหน่งไม้ยืนต้นส่วนใหญ่ออกแบบให้อยู่ห่างจากระบบสาธารณูปโภคใต้ดินไม่น้อยกว่า 1.0 ม. หรือเลือก
พันธุ์ไม้ที่มีความเหมาะสมเพื่อไม่เกิดความเสียหายต่อระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน สาหรับแบบขยายพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น
บริเวณต่างๆ
(2) พื้นที่ปลูกไม้พุ่มและไม้คลุมดิน ไม้พุ่มและไม้คลุมดินที่ปลูก ได้แก่ แวววิเชียรชมพู ราชาวดีม่วง เดซีดอกขาว
บานไม่รู้โรย หญ้าถอดปล้อง นีออน ไอริสน้า บลูฮาวาย หญ้าหนวดแมว ซุ้มกระต่ายด่าง หญ้าแม็กซิกัน แฮปปี้เนส หญ้า
น้าพุ ต้อยติ่งฝรั่ง แววมยุรา หญ้าแฝก บานชื่นหนู และหญ้านวลน้อย
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