รายงานฉบับสมบูรณ์ (ฉบับปกปิ ดข้ อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

โครงการ โรงแรม ออร์ คดิ ริเวอร์ ววิ (Orchid Riverview Hotel)
(ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)
ของ
ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด ออร์ คดิ ริเวอร์ ววิ
สํานักงานใหญ่ เลขที่ 37/9 ถนนฝั่ งบางใบไม้ ตําบลตลาด
อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ ธานี

ตัง้ อยู่ท่ ี
ถนนฝั่ งบางใบไม้ ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
การมอบอํานาจ
( ) เจ้ าของโครงการได้ มอบอํานาจให้ บริษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด
เป็ นผู้ดาํ เนินการเสนอรายงาน ดังหนังสือมอบอํานาจที่แนบ
( ) เจ้ าของโครงการมิได้ มอบอํานาจแต่ อย่ างใด

จัดทําโดย
บริษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด
124/965 หมู่ท่ ี 5 ตําบลรัษฎา อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร./โทรสาร (076) 528-656 มือถือ 095-5616965
E-mail: papagorn@hotmail.com, papagorn093@gmail.com

พฤศจิกายน 2564

บทที่
บทนํา

1

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 1 บทนํา

บทที่ 1 บทนํา
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เรื่ อง กําหนดโครงการ กิจการ หรื อการ
ดําเนินการ ซึง่ ต้ องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม และหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขใน
การจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ได้ กําหนดให้ การ
ก่อสร้ างอาคาร หรื อ การดําเนินโครงการ หรื อประกอบกิจการ หรื อดัดแปลง หรื อเปลี่ยนการใช้ อาคารบาง
ประเภทและบางขนาดต้ องจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้ อมเบื ้องต้ น (IEE: Initial Environmental
Examination) หรื อต้ องจัดทํารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม (EIA: Environmental Impact
Assessment) ในขัน้ ตอนการขออนุญาตก่อสร้ าง ดัดแปลง หรื อเปลี่ยนการใช้ อาคารของโครงการหรื อ
กิจการ แล้ วแต่กรณีอนั จะเป็ นการช่วยประกอบการพิจารณาตัดสินใจดําเนินโครงการ เพื่อป้องกัน สงวน
บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม ตลอดจนควบคุม และลดมลพิษที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพื ้นที่ทงในปั
ั ้ จจุบนั และอนาคต
1.1

ความเป็ นมาของโครงการ

โครงการ โรงแรม ออร์ คดิ ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)
ตังอยู
้ ่ที่ ถนนฝั่ งบางใบไม้ ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ของห้ างหุ้นส่วนจํากัด ออร์ คิด
ริ เวอร์ วิว ดําเนินการบนเอกสารสิทธิ์ที่ดิน จํานวน 1 แปลง คือ โฉนดที่ดินเลขที่ 96658 (เลขที่ดิน 84) เนื ้อที่
2-3-30.10 ไร่ หรื อคิดเป็ นพื ้นที่ 4,520.40 ตารางเมตร โดยแปลงที่ดินแปลงดังกล่าวเป็ นของ ห้ างหุ้นส่วน
จํากัด ออร์ คดิ ริเวอร์ วิว (เจ้ าของโครงการ)
โดยโครงการมีลกั ษณะโครงการเป็ นโรงแรม ประกอบด้ วยอาคารภายในโครงการ จํานวน 1 อาคาร
้
6,762.15 ตารางเมตร
มีจํานวนห้ องพัก 103 ห้ อง มีพื ้นที่ใช้ สอยทังหมด
ทังนี
้ ้ เนื่องจากเดิมโครงการเคยได้ รับอนุญาตก่อสร้ างอาคารเป็ นอาคารอยู่อาศัยรวม 5 ชัน้ จํานวน
3 อาคาร ซึง่ มีรายละเอียดใบอนุญาตก่อสร้ างอาคาร (แบบ อ.1) แต่ละใบดังนี ้
1. ใบอนุญาตก่อสร้ างอาคาร เลขที่ 425/2557 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2557
2. ใบอนุญาตก่อสร้ างอาคาร เลขที่ 426/2557 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2557
3. ใบอนุญาตก่อสร้ างอาคาร เลขที่ 446/2557 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557
(สําเนาใบอนุญาตก่อสร้ างอาคาร (แบบ อ.1) แสดงดังรูปที่ 1.1-1 ถึง 1.1-3)
(ใบอนุญาตก่อสร้ างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรื อรื อ้ ถอนอาคาร (แบบ อ.1) แสดงดังภาคผนวกที่ 1-2)
ต่อมาโครงการได้ มีการดัดแปลงอาคาร โดยการเชื่อมอาคารทัง้ 3 อาคารเข้ าด้ วยกัน ทําให้ อาคารของ
โครงการมีลกั ษณะรวมเป็ น 1 อาคาร และมีการเพิ่มจํานวนชัน้ จาก 5 ชัน้ เป็ น 6 ชัน้ เป็ นเหตุให้ อาคารของ
1-1

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 1 บทนํา

โครงการมีรูปแบบผิดไปจากแบบที่ได้ รับอนุญาตก่อสร้ างอาคาร ประกอบกับโครงการได้ มีการเปิ ดให้ บริ การเป็ น
โรงแรม ซึง่ ผิดไปจากวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในใบอนุญาตก่อสร้ างอาคาร
(ผัง แบ่ง อาคารตามใบอนุญ าตก่ อ สร้ างเดิม แสดงดัง รู ปที่ 1.1-4 และแบบแปลนอาคารตาม
ใบอนุญาตก่อสร้ างแต่ละใบ แสดงดังภาคผนวกที่ 1-2)
โดยต่อมา โครงการได้ มีการดัดแปลงอาคารจากที่ ได้ รับอนุญาตก่อสร้ าง เพื่อใช้ ประโยชน์ เป็ น
โรงแรม โดยในการดัดแปลงนัน้ ในแต่ล ะชัน้ จะมี ทัง้ การดัดแปลงอาคารบางส่ว นตามที่ ได้ รับอนุญ าต
ก่ อ สร้ างอาคาร และมี ก ารดัด แปลงอาคารทัง้ หมด นอกจากนี ้ มี ก ารก่ อ สร้ างห้ อ งนํ า้ เพิ่ ม เติ ม บริ เ วณ
ส่ว นกลางของพืน้ ที่ โ ครงการ 1 จุด ซึ่ง มี รายละเอี ย ดการเปรี ย บเที ยบการดัดแปลงอาคารในแต่ล ะชัน้
ระหว่างแบบแปลนเดิม และแบบแปลนใหม่ แสดงดังตารางที่ 1.1-1 ถึงตารางที่ 1.1-3 และสรุ ปจํานวน
ห้ องพักของแต่ละชันระหว่
้
างก่อนและหลังการดัดแปลง แสดงดังตารางที่ 1.1-4
ดังนัน้ ด้ วยเหตุดงั กล่าวเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี ในฐานะเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น จึงได้ มีการออกคําสัง่
เป็ นหนั ง สื อ ตามแบบ ค.12 เพื่ อ ให้ เจ้ าของโครงการดํ า เนิ น การแก้ ไขเปลี่ ย นแปลงอาคารให้ ถู ก ต้ อง
ซึง่ เจ้ าของโครงการยังไม่ได้ ดําเนินการตามหนังสือคําสัง่ ดังกล่าว จนเป็ นเหตุให้ มีการฟ้องเพื่อดําเนินคดี และ
ปั จจุบนั ศาลจังหวัดสุราษฎร์ ธานี ได้ ตดั สินสัง่ ปรับเจ้ าของโครงการ และเจ้ าของโครงการได้ มีการชําระค่าปรับ
ตามคําตัดสินเรี ยบร้ อยแล้ ว
(สําเนาคําตัดสินของศาลจังหวัดสุราษฎร์ ธานี คดีร่วมกันก่อสร้ าง อาคารให้ ผิดไปจากแผนผังบริ เวณ
แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนที่ได้ รับอนุญาต จากเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น และฝ่ าฝื นคําสัง่ ของเจ้ า
พนักงานท้ องถิ่นที่สงั่ ให้ ดําเนินการแก้ ไขและยื่นคําขอรับใบอนุญาตก่อสร้ าง ดัดแปลง หรื อเคลื่อนย้ ายอาคาร
อันเกี่ยวกับอาคารเพื่อการพาณิชยกรรม หรื อเป็ นการกระทําในทางการค้ า เพื่อให้ เช่าซื ้อ ขาย หรื อจําหน่ายโดย.
มีคา่ ตอบแทน และสําเนาใบเสร็จรับเงินค่าปรับตามคําตัดสิน แสดงดังภาคผนวกที่ 1-3)
(ผังลําดับขันตอนการดํ
้
าเนินการออกหนังสือคําสัง่ ฯ และการฟ้องคดีพอสังเขปแสดงดังรู ปที่ 1.1-5)

1-2

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 1 บทนํา

ที่มา : ห้ างหุ้นส่วนจํากัด ออร์ คิด ริเวอร์ วิว

รูปที่ 1.1-1

สําเนาใบอนุญาตก่อสร้ างอาคาร (แบบ อ.1) เลขที่ 425/2557
1-3

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 1 บทนํา

ที่มา : ห้ างหุ้นส่วนจํากัด ออร์ คิด ริเวอร์ วิว

รูปที่ 1.1-2

สําเนาใบอนุญาตก่อสร้ างอาคาร (แบบ อ.1) เลขที่ 426/2557
1-4

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 1 บทนํา

ที่มา : ห้ างหุ้นส่วนจํากัด ออร์ คิด ริเวอร์ วิว

รูปที่ 1.1-3

สําเนาใบอนุญาตก่อสร้ างอาคาร (แบบ อ.1) เลขที่ 446/2557
1-5

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 1 บทนํา

ตารางที่ 1.1-1 รายละเอียดการเปรี ยบเทียบการดัดแปลงอาคารในแต่ละชัน้ ระหว่างแบบแปลนเดิม และแบบแปลนใหม่ (ส่วนใบอนุญาตก่อสร้ างอาคารเลขที่ 425/2557)

1-7

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 1 บทนํา

ตารางที่ 1.1-1 รายละเอียดการเปรี ยบเทียบการดัดแปลงอาคารในแต่ละชัน้ ระหว่างแบบแปลนเดิม และแบบแปลนใหม่ (ส่วนใบอนุญาตก่อสร้ างอาคารเลขที่ 425/2557) (ต่อ)

1-8

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 1 บทนํา

ตารางที่ 1.1-1 รายละเอียดการเปรี ยบเทียบการดัดแปลงอาคารในแต่ละชัน้ ระหว่างแบบแปลนเดิม และแบบแปลนใหม่ (ส่วนใบอนุญาตก่อสร้ างอาคารเลขที่ 425/2557) (ต่อ)

1-9

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 1 บทนํา

ตารางที่ 1.1-1 รายละเอียดการเปรี ยบเทียบการดัดแปลงอาคารในแต่ละชัน้ ระหว่างแบบแปลนเดิม และแบบแปลนใหม่ (ส่วนใบอนุญาตก่อสร้ างอาคารเลขที่ 425/2557) (ต่อ)
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 1 บทนํา

ตารางที่ 1.1-1 รายละเอียดการเปรี ยบเทียบการดัดแปลงอาคารในแต่ละชัน้ ระหว่างแบบแปลนเดิม และแบบแปลนใหม่ (ส่วนใบอนุญาตก่อสร้ างอาคารเลขที่ 425/2557) (ต่อ)
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 1 บทนํา

ตารางที่ 1.1-1 รายละเอียดการเปรี ยบเทียบการดัดแปลงอาคารในแต่ละชัน้ ระหว่างแบบแปลนเดิม และแบบแปลนใหม่ (ส่วนใบอนุญาตก่อสร้ างอาคารเลขที่ 425/2557) (ต่อ)
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 1 บทนํา

ตารางที่ 1.1-1 รายละเอียดการเปรี ยบเทียบการดัดแปลงอาคารในแต่ละชัน้ ระหว่างแบบแปลนเดิม และแบบแปลนใหม่ (ส่วนใบอนุญาตก่อสร้ างอาคารเลขที่ 425/2557) (ต่อ)
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 1 บทนํา

ตารางที่ 1.1-2 รายละเอียดการเปรี ยบเทียบการดัดแปลงอาคารในแต่ละชัน้ ระหว่างแบบแปลนเดิม และแบบแปลนใหม่ (ส่วนใบอนุญาตก่อสร้ างอาคารเลขที่ 446/2557)
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 1 บทนํา

ตารางที่ 1.1-2 รายละเอียดการเปรี ยบเทียบการดัดแปลงอาคารในแต่ละชัน้ ระหว่างแบบแปลนเดิม และแบบแปลนใหม่ (ส่วนใบอนุญาตก่อสร้ างอาคารเลขที่ 446/2557) (ต่อ)
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 1 บทนํา

ตารางที่ 1.1-2 รายละเอียดการเปรี ยบเทียบการดัดแปลงอาคารในแต่ละชัน้ ระหว่างแบบแปลนเดิม และแบบแปลนใหม่ (ส่วนใบอนุญาตก่อสร้ างอาคารเลขที่ 446/2557) (ต่อ)
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 1 บทนํา

ตารางที่ 1.1-2 รายละเอียดการเปรี ยบเทียบการดัดแปลงอาคารในแต่ละชัน้ ระหว่างแบบแปลนเดิม และแบบแปลนใหม่ (ส่วนใบอนุญาตก่อสร้ างอาคารเลขที่ 446/2557) (ต่อ)
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 1 บทนํา

ตารางที่ 1.1-2 รายละเอียดการเปรี ยบเทียบการดัดแปลงอาคารในแต่ละชัน้ ระหว่างแบบแปลนเดิม และแบบแปลนใหม่ (ส่วนใบอนุญาตก่อสร้ างอาคารเลขที่ 446/2557) (ต่อ)
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 1 บทนํา

ตารางที่ 1.1-2 รายละเอียดการเปรี ยบเทียบการดัดแปลงอาคารในแต่ละชัน้ ระหว่างแบบแปลนเดิม และแบบแปลนใหม่ (ส่วนใบอนุญาตก่อสร้ างอาคารเลขที่ 446/2557) (ต่อ)
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 1 บทนํา

ตารางที่ 1.1-2 รายละเอียดการเปรี ยบเทียบการดัดแปลงอาคารในแต่ละชัน้ ระหว่างแบบแปลนเดิม และแบบแปลนใหม่ (ส่วนใบอนุญาตก่อสร้ างอาคารเลขที่ 446/2557) (ต่อ)
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 1 บทนํา

ตารางที่ 1.1-3 รายละเอียดการเปรี ยบเทียบการดัดแปลงอาคารในแต่ละชัน้ ระหว่างแบบแปลนเดิม และแบบแปลนใหม่ (ส่วนใบอนุญาตก่อสร้ างอาคารเลขที่ 426/2557)
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 1 บทนํา

ตารางที่ 1.1-3 รายละเอียดการเปรี ยบเทียบการดัดแปลงอาคารในแต่ละชัน้ ระหว่างแบบแปลนเดิม และแบบแปลนใหม่ (ส่วนใบอนุญาตก่อสร้ างอาคารเลขที่ 426/2557) (ต่อ)
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 1 บทนํา

ตารางที่ 1.1-3 รายละเอียดการเปรี ยบเทียบการดัดแปลงอาคารในแต่ละชัน้ ระหว่างแบบแปลนเดิม และแบบแปลนใหม่ (ส่วนใบอนุญาตก่อสร้ างอาคารเลขที่ 426/2557) (ต่อ)
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 1 บทนํา

ตารางที่ 1.1-3 รายละเอียดการเปรี ยบเทียบการดัดแปลงอาคารในแต่ละชัน้ ระหว่างแบบแปลนเดิม และแบบแปลนใหม่ (ส่วนใบอนุญาตก่อสร้ างอาคารเลขที่ 426/2557) (ต่อ)
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 1 บทนํา

ตารางที่ 1.1-3 รายละเอียดการเปรี ยบเทียบการดัดแปลงอาคารในแต่ละชัน้ ระหว่างแบบแปลนเดิม และแบบแปลนใหม่ (ส่วนใบอนุญาตก่อสร้ างอาคารเลขที่ 426/2557) (ต่อ)
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 1 บทนํา

ตารางที่ 1.1-3 รายละเอียดการเปรี ยบเทียบการดัดแปลงอาคารในแต่ละชัน้ ระหว่างแบบแปลนเดิม และแบบแปลนใหม่ (ส่วนใบอนุญาตก่อสร้ างอาคารเลขที่ 426/2557) (ต่อ)
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 1 บทนํา

ตารางที่ 1.1-3 รายละเอียดการเปรี ยบเทียบการดัดแปลงอาคารในแต่ละชัน้ ระหว่างแบบแปลนเดิม และแบบแปลนใหม่ (ส่วนใบอนุญาตก่อสร้ างอาคารเลขที่ 426/2557) (ต่อ)

1-27

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

ตารางที่ 1.1-4 สรุปจํานวนห้ องพักของแต่ละชันระหว่
้
างก่อนและหลังการดัดแปลง
ใบอนุญาตก่ อสร้ างอาคาร
ชัน้ ที่
1
2
เลขที่ 425/2557
3
4
5
สรุ ปจํานวนห้ องพัก
1
2
เลขที่ 446/2557
3
4
5
สรุ ปจํานวนห้ องพัก
1
2
เลขที่ 426/2557
3
4
5
สรุ ปจํานวนห้ องพัก
สรุ ปจํานวนห้ องพัก

บทที่ 1 บทนํา

จํานวนห้ องพัก (เดิม)
0
12
12
12
12
48
0
0
0
0
0
0
0
12
13
13
13
51
99

การเปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ลดลง 12 ห้ อง
เพิ่มขึ ้น 3 ห้ อง
เพิ่มขึ ้น 3 ห้ อง
เพิ่มขึ ้น 3 ห้ อง
จํานวนห้ องพักลดลง 3 ห้ อง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่ มีห้องพัก
ไม่เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ ้น 1 ห้ อง
เพิ่มขึ ้น 2 ห้ อง
เพิ่มขึ ้น 2 ห้ อง
เพิ่มขึ ้น 2 ห้ อง
จํานวนห้ องพักเพิ่มขึน้ 7 ห้ อง
จํานวนห้ องพักเพิ่มขึน้ 4 ห้ อง

จํานวนห้ องพัก (ใหม่ )
0
0
15
15
15
45
0
0
0
0
0
0
0
13
15
15
15
58
103
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 1 บทนํา

ดังนัน้ ด้ วยเหตุดงั กล่าวเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี ในฐานะเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น จึงได้ มีการออกคําสัง่ เป็ น
หนั ง สื อ ตามแบบ ค.12 เพื่ อ ให้ เจ้ าของโครงการดํ า เนิ น การแก้ ไขเปลี่ ย นแปลงอาคารให้ ถู ก ต้ อง
ซึ่งเจ้ าของโครงการยังไม่ได้ ดําเนินการตามหนังสือคําสัง่ ดังกล่าว จนเป็ นเหตุให้ มีการฟ้องเพื่อดําเนินคดี และ
ปั จจุบนั ศาลจังหวัดสุราษฎร์ ธานี ได้ ตดั สินสัง่ ปรับเจ้ าของโครงการ และเจ้ าของโครงการได้ มีการชําระค่าปรับตาม
คําตัดสินเรี ยบร้ อยแล้ ว
(สําเนาคําตัดสินของศาลจังหวัดสุราษฎร์ ธานี คดีร่วมกันก่อสร้ าง อาคารให้ ผิดไปจากแผนผังบริ เวณ แบบ
แปลน และรายการประกอบแบบแปลนที่ได้ รับอนุญาต จากเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น และฝ่ าฝื นคําสัง่ ของเจ้ าพนักงาน
ท้ องถิ่นที่สงั่ ให้ ดําเนินการแก้ ไขและยื่นคําขอรับใบอนุญาตก่อสร้ าง ดัดแปลง หรื อเคลื่อนย้ ายอาคาร อันเกี่ยวกับ
อาคารเพื่อการพาณิชยกรรม หรื อเป็ นการกระทําในทางการค้ า เพื่อให้ เช่าซื ้อ ขาย หรื อจําหน่ายโดย.มีคา่ ตอบแทน
และสําเนาใบเสร็จรับเงินค่าปรับตามคําตัดสิน แสดงดังภาคผนวกที่ 1-3)
(ผังลําดับขันตอนการดํ
้
าเนินการออกหนังสือคําสัง่ ฯ และการฟ้องคดีพอสังเขปแสดงดังรูปที่ 1.1-5)
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 1 บทนํา

เจ้ าของโครงการได้ กระทําผิดโดยการดัดแปลงอาคาร โดยการเชื่อมอาคารทัง้ 3 อาคารเข้ าด้ วยกัน ทําให้ อาคารของโครงการมีลกั ษณะรวม
เป็ น 1 อาคาร และมีการเพิ่มจํานวนชัน้ จาก 5 ชัน้ เป็ น 6 ชัน้ เป็ นเหตุให้ อาคารของโครงการมีรูปแบบผิดไปจากแบบที่ได้ รับอนุญาต
ก่อสร้ างอาคาร ประกอบกับโครงการได้ มีการเปิ ดให้ บริการเป็ นโรงแรม ซึง่ ผิดไปจากวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในใบอนุญาตก่อสร้ างอาคาร

วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 : เทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี มีคําสัง่ เป็ นหนังสือตามแบบ ค.12 เพื่อให้ เจ้ าของโครงการดําเนินการแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงอาคารให้ ถกู ต้ อง ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับคําสัง่ และให้ ยื่นคําขอรับใบอนุญาตก่อสร้ างดัดแปลงอาคารตามแบบที่
กําหนด ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่พ้นกําหนดให้ ดําเนินการแก้ ไขเปลี่ยนแปลง

วันที่ 25 กรกฎาคม 2558 : ซึง่ เป็ นวันที่พ้นกําหนดเวลา 60 วัน นับตังแต่
้ วนั ที่เจ้ าของโครงการได้ รับคําสัง่ ฯ เจ้ าของโครงการยังฝ่ าฝื นคําสัง่ ฯ
โดยไม่ดําเนินการแก้ ไขและไม่ยื่นคําขอรับใบอนุญาตก่อสร้ างดัดแปลงอาคารฯ

วันที่ 7 มกราคม 2562 : เจ้ าของโครงการได้ ยื่นคําขอรับใบอนุญาตก่อสร้ างดัดแปลงอาคารฯ ต่อเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี แต่เอกสาร
ประกอบการขออนุญาตไม่ถกู ต้ องครบถ้ วน

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 : เทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี มีคําสัง่ เป็ นหนังสือตามแบบ ค.1 เพื่อให้ เจ้ าของโครงการจัดการแก้ ไขเปลี่ยนแปลง
แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรื อรายการคํานวณให้ ถกู ต้ องตามกฎกระทรวงหรื อข้ อบัญญัตทิ ้ องถิ่นที่เกี่ยวข้ อง

จนถึงปั จจุบนั วันฟ้อง (วันที่ 23 เมษายน 2563) รวมจํานวนวันที่เจ้ าของโครงการฝ่ าฝื นคําสัง่ ทังหมด
้
1,739 วัน

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 : จําเลยที่ 1 และ 2 (จําเลยที่ 1 คือ ห้ างหุ้นส่วนจํากัด ออร์ คดิ ริ เวอร์ วิว,
จําเลยที่ 2 คือ นายปราการ ตันติวชิรฐากูร) ได้ เข้ าพบพนักงานสอบสวน เพื่อรับทราบข้ อกล่าวหา

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 : จําเลยที่ 3 และ 4 (จําเลยที่ 3 คือ นายภัทรพงศ์ สุทธิกิจ (สถาปนิก),
จําเลยที่ 4 คือ นายถาวร ลีลาฤดี (วิศวกร)) ได้ เข้ าพบพนักงานสอบสวน เพื่อรับทราบข้ อกล่าวหา

วันที่ 23 เมษายน 2563 : ศาลจังหวัดสุราษฎร์ ธานี ได้ พิพากษาตัดสินลงโทษจําเลยทัง้ 4 คน ตามคําตัดสินคดีหมายเลขดําที่ อ260 / 2563
และคดีหมายเลขแดงที่ 241 / 2563 โดยได้ สงั่ ปรับจําเลยทัง้ 4 คน ตามความผิดของจําเลยแต่ละคนดังนี ้
- จําเลยที่ 1 สัง่ ปรับ จํานวน 374,700 บาท
- จําเลยที่ 2 สัง่ ปรับ จํานวน 374,700 บาท
- จําเลยที่ 3 สัง่ ปรับ จํานวน 190,800 บาท
- จําเลยที่ 4 สัง่ ปรับ จํานวน 190,800 บาท
โดยจําเลยทัง้ 4 คน ได้ ชําระค่าปรับตามคําตัดสินดังกล่าวไว้ แล้ ว ณ วันที่ 23 เมษายน 2563
ที่มา : ห้ างหุ้นส่วนจํากัด ออร์ คิด ริเวอร์ วิว

รูปที่ 1.1-5

ผังลําดับขันตอนการดํ
้
าเนินการออกหนังสือคําสัง่ ฯ และการฟ้องคดีพอสังเขป
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ทัง้ นี ้ ภายหลังจากที่เจ้ าของโครงการได้ ชําระค่าปรั บตามคําตัดสินของศาลจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
เรี ยบร้ อยแล้ ว จึงดําเนินการในขันตอนต่
้
อไปคือเข้ าสู่กระบวนการยื่นเสนอรายงานการประเมินผลกระทบ
สิง่ แวดล้ อม ซึง่ เป็ นขันตอนที
้
่กําลังดําเนินการในปั จจุบนั

1.2

ทางเลือกในการดําเนินการโครงการ

ทางเลื อ กในการดํ า เนิ น โครงการฯ เป็ นกระบวนการคาดการณ์ พิ จ ารณาพื น้ ที่ ตัง้ โครงการฯ
หรื อวิธีการดําเนินโครงการฯ และองค์ประกอบทางด้ านสิ่งแวดล้ อมในบริ เวณพื ้นที่โครงการฯ และใกล้ เคียง
ที่ อ าจได้ รั บ ผลกระทบจากโครงการฯ โดยคํ า นึง ถึ ง ความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ ใ นการดํา เนิ น
โครงการฯ พร้ อมทังคาดคะเนผลกระทบจากทางเลื
้
อกของโครงการฯดังกล่าว เพื่อนํามากําหนดมาตรการ
ป้องกัน และแก้ ไขปั ญหาของผลกระทบจากทางเลือกที่โครงการฯ นําไปดําเนินการ โดยปั จจัยหลักที่นํามา
พิจารณาในการเลือกพื ้นที่ตงโครงการฯ
ั้
และวิธีการดําเนินโครงการฯ ที่ส่งผลกระทบต่อพื ้นที่ข้างเคียงและ
สิง่ แวดล้ อมในระดับที่น้อยที่สดุ
สําหรับการเลือกพื ้นที่ดําเนินโครงการนัน้ เจ้ าของโครงการได้ พิจารณาจากปั จจัยพื ้นฐานทางด้ าน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการขันพื
้ ้นฐานในพื ้นที่ดําเนินโครงการ ซึง่ มีรายละเอียดสําคัญ 5 ประการ ดังนี ้
1) สภาพภูมิประเทศ
ต้ องมีความเหมาะสมต่อการปลูกสร้ างอาคาร โดยพื ้นที่จะต้ องเป็ นพื ้นที่ราบและอยู่ในบริ เวณ
ที่สามารถเข้ าถึงได้ โดยง่าย เพื่อความสะดวกในการด้ านการคมนาคมเข้ าสูพ่ ื ้นที่โครงการฯ
พื ้นที่โครงการอยู่ในเขตการปกครองของเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี เป็ นที่บรรจบของลํานํา้
หลายสาย ได้ แก่ คลองท่ากูบ และคลองมะขามเตี ้ย ที่ไหลลงมาบรรจบกับแม่นํ ้าตาปี บริ เวณเทศบาลนครสุ
ราษฎร์ ธานี ซึง่ บริ เวณนี ้แม่นํ ้าตาปี ยังได้ แยกออกเป็ น 2 สาย ไหลลงสูท่ ะเล คือ แม่นํ ้าตาปี และคลองฉนาก
พื ้นที่และอาณาเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี มีเนื ้อประมาณ 68.97 ตารางกิโลเมตร ลักษณะพื ้นที่ส่วน
ใหญ่เป็ นที่ราบลุม่ มีแม่นํ ้าตาปี ไหลผ่านภายในเขตเทศบาล
สําหรับพื ้นที่โครงการ มีลกั ษณะเป็ นพื ้นที่ราบ ภายในโครงการมีอาคาร คสล. 6 ชัน้ ก่อสร้ าง
อยู่ จํานวน 1 อาคาร โดยภายในพื ้นที่โครงการพบพืชพรรณชนิดต่างๆ ขึ ้นปกคลุมอยู่ทวั่ ไป ได้ แก่ ต้ นโมก ต้ นหู
กระจง ต้ นปาล์มฟอกเทล ต้ นเฮลิโคเนีย ต้ นจัง๋ และพืชตระกูลหญ้ า
2) การคมนาคม
จะต้ องอยูใ่ นบริเวณที่สามารถเข้ าถึงได้ โดยง่าย เพื่อความสะดวกในการด้ านการคมนาคมเข้ า
สูพ่ ื ้นที่โครงการฯ
สําหรั บที่ ตงั ้ โครงการฯ อยู่ในพืน้ ที่ ที่มีถนนเข้ าถึ งพืน้ ที่ เพื่ อให้ ผ้ ูใช้ บริ การสามารถเข้ า-ออก ได้
้ ่ติดกับถนนฝั่ งบางใบไม้ ซึ่งมีถนนโครงข่ายเชื่อมโยงอย่างทัว่ ถึง สามารถ
โดยสะดวก โดยพื ้นที่โครงการฯ ตังอยู
เดินทางจากพื ้นที่โครงการออกไปสูจ่ ดุ ต่างๆ ในพื ้นที่จงั หวัดสุราษฎร์ ธานี และพื ้นที่ตา่ งๆ ได้ อย่างสะดวก
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3) การใช้ ประโยชน์ ท่ ดี นิ
จะต้ อ งสอดคล้ อ งกับการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิน โดยรอบ เพื่ อไม่ใ ห้ เ กิ ดความขัดแย้ ง กับ ชุม ชน
รวมถึงไม่มีการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ที่สง่ ผลรบกวน หรื อ ส่งผลอันตรายต่อผู้อยูอ่ าศัยในโครงการฯ
สําหรับการดําเนินโครงการฯ จะมีการใช้ ประโยชน์ที่ดินเป็ นโรงแรม ซึ่งเป็ นการใช้ ประโยชน์
ที่ดนิ ที่สอดคล้ องกับการดําเนินชีวิตประจําวันของคนในชุมชน และสถานประกอบการในพื ้นที่ใกล้ เคียง เช่น
โรงแรม บ้ านพักอาศัย รี สอร์ ท ร้ านค้ า ร้ านอาหาร และสถานประกอบการต่างๆ ดังนัน้ การดําเนินโครงการฯ
จึงสอดคล้ องกับพื ้นที่โดยรอบ
4) ระบบสาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐาน
จะต้ องมีระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการรองรับครบถ้ วน เช่น ระบบถนน ระบบไฟฟ้า
ระบบนํ ้าใช้ ทงที
ั ้ ่สร้ างขึ ้นหรื อแหล่งนํ ้าตามธรรมชาติ ระบบระบายนํ ้า ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ เช่น สถานที่
ราชการ สถานพยาบาล ศาสนสถาน สถานศึกษา และถนนสายต่างๆ ที่สามารถเดินทางได้ อย่างสะดวก
4.1) การใช้ ไฟฟ้า
เทศบาลนครสุราษฎร์ ธานีอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
โดยมีจํานวนครัวเรื อนที่มีไฟฟ้าใช้ 72,736 ครัวเรื อน ซึง่ เทศบาลนครสุราษฎร์ ธานีจะรับผิดชอบเฉพาะการขยาย
เขตการติดตังซ่
้ อม ตลอดจนอุปกรณ์เพื่อบริ การแสงสว่างตามถนน ตรอก ซอย ซึง่ เป็ นไฟฟ้าสาธารณะเท่านัน้
(ที่มา : ที่มา : แผนพัฒนาท้ องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี)

สําหรับโครงการขอรับบริ การกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
เช่นกัน
4.2) การใช้ นํ ้า
โครงการขอรับบริ การนํ ้าประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุราษฎร์ ธานี เป็ นแหล่งนํ ้า
หลัก โครงการจะเชื่อมต่อท่อประปาจากท่อส่งนํ ้าของการประปาฯ จากบริ เวณริ มถนนด้ านหน้ าโครงการ เข้ า
สูบ่ อ่ เก็บนํ ้าใต้ ดิน ความจุ 168.00 ลูกบาศก์เมตร หลังจากนัน้ นํ ้าจากบ่อเก็บนํ ้าใต้ ดินจะถูกสูบขึ ้นไปเก็บไว้
ในถังเก็บนํ ้าสําเร็ จรู ปบนชัน้ 6 ของอาคาร โดยถังเก็บนํ ้าบนชัน้ 6 มีความจุ 2.50 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 16
ถัง (ถังเก็บนํ ้าบนชัน้ 6 มีความจุรวม 40.00 ลูกบาศก์เมตร) ก่อนจะจ่ายไปยังส่วนต่างๆ ของโครงการต่อไป
(รวมปริมาณนํ ้าสํารองของโครงการทังหมด
้
208.00 ลูกบาศก์เมตร)
4.3) การจัดการขยะมูลฝอย
การรวบรวมมูลฝอยของโครงการจะถูกรวบรวมโดยแม่บ้านเป็ นประจํ าทุกวัน โดยจะเก็ บ
รวบรวมมูลฝอยจากห้ องพักและบริ เวณทัว่ ไปภายในโครงการ และจะคัดแยกมูลฝอยไปเก็บยังห้ องพักมูล
ฝอยรวมตามประเภทมูลฝอย คือ มูลฝอยอินทรี ย์/มูลฝอยที่ย่อยสลายได้ , มูลฝอยทัว่ ไป, มูลฝอยอันตราย
และมูลฝอยรี ไซเคิล เพื่อรอให้ รถเก็บขนมูลฝอยเข้ ามาเก็บไปกําจัดต่อไป
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4.4) การบําบัดนํ ้าเสีย
นํ ้าเสียที่เกิดขึ ้นจากกิจกรรมภายในโครงการมีปริ มาณนํ ้าเสียรวมประมาณ 90.79 ลูกบาศก์
เมตร/วัน (โดยคิดเป็ นร้ อยละ 80 ของปริ มาณนํ ้าใช้ ยกเว้ นปริ มาณนํ ้าเสียจากห้ องพักมูลฝอย) ซึง่ ปริ มาณ
้
มี
นํ ้าเสียที่เกิดขึ ้นทังหมดจะเข้
้
าสูร่ ะบบบําบัดนํ ้าเสียภายในโครงการ ซึง่ จะบําบัดนํ ้าเสียที่เกิดขึ ้นทังหมดให้
คุณภาพนํ ้าทิ ้งเป็ นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม พ.ศ. 2548 เรื่ อง กําหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายนํ ้าทิ ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 โครงการมีลกั ษณะเป็ นโรงแรม จํานวน 103 ห้ อง จัดอยู่
ในอาคาร ประเภท ข (โรงแรมที่มีจํานวนห้ องสําหรับใช้ เป็ นห้ องพักรวมกันทุกชันของอาคาร
้
หรื อกลุม่ ของ
อาคารตังแต่
้ 60 ห้ อง แต่ไม่ถึง 200 ห้ อง) ซึ่งกําหนดให้ มีค่าบีโอดีในนํ ้าทิ ้งไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร สาร
แขวนลอยต้ องไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร
สําหรับการติดตังถั
้ งบําบัดนํ ้าเสีย โครงการเลือกใช้ ระบบบําบัดนํ ้าเสียชนิดเติมอากาศเลี ้ยง
ตะกอนเวียนกลับ (Aeration activated sludge process, A/S) จํานวน 2 จุดบําบัด โดยมีรายละเอียดดังนี ้
- จุดบําบัดที่ 1 เลือกใช้ ถงั บําบัดนํ ้าเสียที่มีความสามารถในการบําบัดนํ ้าเสีย ขนาด 100.00
ลูกบาศก์เมตร จํานวน 1 ชุด รองรับนํ ้าเสียจากห้ องพัก จํานวน 34 ห้ อง, พนักงาน,ห้ องนํ ้ารวม,ห้ องพักมูล
ฝอยรวม,ห้ องประชุม (ชัน้ 1),ห้ องประชุม 1 (ชัน้ 2),ห้ องประชุม 2 (ชัน้ 2),ห้ องประชุม 3 (ชัน้ 2),ห้ องประชุม
4 (ชัน้ 2),ห้ องพักผู้จดั การ,ห้ องเตรี ยมอาหาร (สําหรับห้ องประชุม)และเครื่ องซักผ้ า (ส่วนซักรี ด) (บําบัดต่อ
จากระบบบําบัดขันต้
้ น (รวมปริ มาณนํ ้าเสียที่เกิดขึ ้นจริง 41.15 ลบ.ม./วัน)
- จุดบําบัดที่ 2 เลือกใช้ ถังบําบัดนํ ้าเสียที่มีความสามารถในการบําบัดนํา้ เสีย ขนาด 50.00
ลูกบาศก์ เมตร จํานวน 1 ชุด เพื่อรองรับนํ ้าเสียจากห้ องพัก จํานวน 64 ห้ อง และนํ ้าเสียจากห้ องครัวและ
ร้ านอาหาร (รวมปริมาณนํ ้าเสียที่เกิดขึ ้นจริง 49.64 ลบ.ม./วัน)
- จุดบําบัดที่ 3 เลือกใช้ ถังบําบัดนํ า้ เสียที่ มีความสามารถในการบําบัดนํ า้ เสีย ขนาด8.00
ลูกบาศก์เมตร จํานวน 1 ชุด ที่รองรับนํ ้าเสียจากห้ องซักรี ด ซึง่ ปริมาณนํ ้าเสียที่เกิดขึ ้นจริง 3.60 ลบ.ม./วัน
นอกจากนี ้ โครงการจะมีการติดตังถั
้ งดักไขมัน สําหรับห้ องครัวและร้ านอาหาร เพื่อแยกไขมัน
และนํ ้ามันออกจากนํ ้าเสีย ก่อนที่นํ ้าเสียจากอาคารดังกล่าวจะถูกรวบรวมเข้ าสูถ่ งั บําบัดนํ ้าเสียของจุดบําบัดที่
2 ต่อไป
ทังนี
้ ้ ระบบบําบัดนํ ้าเสียดังกล่าว ทําหน้ าที่รองรับนํ ้าเสียจากกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการ โดย
นํ ้าทิ ้งที่ผา่ นกระบวนการบําบัดแล้ ว จะถูกระบายออกสูท่ ่อระบายนํ ้าริ มถนนด้ านหน้ าโครงการต่อไป
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4.5) การระบายนํ ้า
ระบบระบายนํา้ ภายในพื ้นที่โครงการ เป็ นระบบแยกนํา้ ทิง้ และนํา้ ฝนออกจากกัน โดยการ
ระบายนํ ้าฝนของโครงการ จะมีการรวบรวมนํ ้าฝนจากส่วนต่างๆ ของโครงการ เช่น นํ ้าฝนจากชันหลั
้ งคา
ของอาคารจะถูกรวบรวมตามจุดหัวรับนํ ้าบนชันหลั
้ งคา ลงมาตามท่อดิ่ง แล้ วระบายลงตามบ่อพักนํ ้ารอบ
อาคาร รวมกับนํ ้าฝนจากพื ้นที่สีเขียว ลงสู่ท่อระบายนํา้ ฝนของโครงการ ชนิด คสล. ซึ่งมีขนาด  0.40
เมตร ก่อนจะถูกระบายออกสูท่ ่อระบายนํ ้าริมถนนด้ านหน้ าโครงการ
ส่วนนํ ้าเสียที่เกิดขึ ้นจากผู้ใช้ บริ การและจากกิจกรรมภายในโครงการ จะถูกรวบรวมเข้ าสู่ระบบ
บําบัดนํา้ เสียของโครงการ หลังจากนัน้ นํา้ ทิง้ ที่ผ่านกระบวนการบําบัดแล้ ว จะถูกปล่อยให้ ไหลผ่านบ่อ
ตรวจคุณภาพนํ ้าทิ ้ง ก่อนจะถูกระบายออกสูท่ ่อระบายนํ ้าริมถนนด้ านหน้ าโครงการเช่นเดียวกัน
5) ความสอดคล้ องกับกฎหมายการที่เกี่ยวข้ อง
5.1) กฎกระทรวงให้ ใช้ บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ ธานี พ.ศ. 2560
จากการตรวจสอบพื ้นที่โครงการตามกฎกระทรวงให้ ใช้ บงั คับผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
พ.ศ. 2560 พบว่ า พื น้ ที่ โ ครงการตัง้ อยู่บ ริ เ วณหมายเลข 1.11 กํ า หนดให้ เ ป็ นที่ ดิน ประเภทชุ ม ชน
(สีชมพู) ตามกฎกระทรวง ข้ อ 6 วรรคแรก สามารถประกอบกิจการโรงแรมได้ ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
ข้ อ 5 การใช้ ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ ประโยชน์ ที่ดินตามที่ได้ จําแนกประเภท
ท้ ายกฎกระทรวงนี ้ ให้ เป็ นไปดังต่อไปนี ้
(1) ที่ดนิ ในบริเวณหมายเลข 1.1 ถึงหมายเลข 1.26 ที่กําหนดไว้ เป็ นสีชมพู ให้ เป็ นที่ดนิ ประเภทชุมชน
ข้ อ 6 ที่ดินประเภทชุมชน ให้ ใช้ ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย พาณิชยกรรม เกษตรกรรม
สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ สําหรับการใช้
ประโยชน์ที่ดนิ เพื่อกิจการอื่น ให้ มีที่วา่ งไม่น้อยกว่าร้ อยละสามสิบของแปลงที่ดนิ ที่ยื่นขออนุญาต
ที่ดนิ ประเภทนี ้ ห้ ามใช้ ประโยชน์ที่ดนิ เพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี ้
(1) โรงงานตามกฎหมายว่าด้ วยโรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวกท้ ายกฎกระทรวงนี ้
(2) คลังนํ ้ามันและสถานที่เก็บรักษานํ ้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้ วยการควบคุม
นํ ้ามันเชื ้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย เว้ นแต่ที่ดนิ ในบริเวณหมายเลข 1.11
(3) คลังก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิ โตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุ
ก๊ าซปิ โตรเลียมเหลวประเภทห้ องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊ าซปิ โตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็ บตาม
กฎหมายว่าด้ วยการควบคุมนํ ้ามันเชื ้อเพลิง เว้ นแต่ที่ดนิ ในบริเวณหมายเลข 1.11
(4) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้ วยสุสานและฌาปนสถาน
(5) จัดสรรที่ดนิ เพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(6) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
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(7) กําจัดมูลฝอย
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิน ริ ม ทางหลวงแผ่น ดิน หมายเลข 41 ทางหลวงแผ่น ดิน หมายเลข 44
ทางหลวงแผ่น ดิน หมายเลข 401 ทางหลวงแผ่น ดิน หมายเลข 417 ทางหลวงแผ่น ดิน หมายเลข 420
ทางหลวงแผ่น ดิน หมายเลข 4009 และทางหลวงแผ่น ดิน หมายเลข 4114 ให้ มี ที่ ว่า งตามแนวขนาน
ริ มเขตทางไม่น้ อ ยกว่า 6 เมตร
การใช้ ประโยชน์ ที่ดินริ มฝั่ งแม่นํ ้าตาปี แม่นํ ้าพุมดวง คลองศก และคลองอิปัน ให้ มีที่ว่างตาม
แนวขนานริ มฝั่ งตามสภาพธรรมชาติของแม่นํ ้าหรื อคลองไม่น้อยกว่า 15 เมตร เว้ นแต่เป็ นการก่อสร้ างเพื่อ
การคมนาคมและขนส่งทางนํ ้าหรื อการสาธารณูปโภค
ความสอดคล้ องตามข้ อกําหนด : จากการตรวจสอบตามข้ อกําหนดฯ ข้ างต้ น พบว่า โครงการ
มีการใช้ ประโยชน์ ที่ดินเป็ นโรงแรม ซึ่งเป็ นการใช้ ประโยชน์ เพื่อการท่องเที่ยว และพักอาศัย โดยถือเป็ น
กิจการหลักของที่ดนิ ประเภทนี ้ และการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ของโครงการ ไม่อยูใ่ นข้ อห้ ามการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ
ตามกฎกระทรวงที่ กําหนด ดังนัน้ การใช้ ประโยชน์ ที่ดินของโครงการจึงสอดคล้ องกับข้ อกํ าหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดนิ ตามที่กําหนด
5.2) เทศบัญญัติเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี เรื่ อง กําหนดบริ เวณห้ ามก่ อสร้ างอาคาร
ดัดแปลง ใช้ หรื อเปลี่ ยนการใช้ อาคารบางชนิ ดหรื อบางประเภท ในท้ องที่เขตเทศบาลนครสุ
ราษฎร์ ธานี อําเภอเมืองสุราษฎร์ ธานี จังหวัดสุราษฎร์ ธานี พ.ศ. 2552 และเทศบัญญัติเทศบาล
นครสุราษฎร์ ธานี เรื่ อง กําหนดบริเวณห้ ามก่ อสร้ างอาคาร ดัดแปลง ใช้ หรื อเปลี่ยนการใช้ อาคาร
บางชนิ ดหรื อบางประเภท ในท้ องที่เขตเทศบาลนครสุ ราษฎร์ ธานี อําเภอเมืองสุ ราษฎร์ ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
จากการตรวจสอบพื น้ ที่ โครงการตามเทศบัญ ญัติเทศบาลนครสุราษฎร์ ธ านี เรื่ อง กํ า หนด
บริ เวณห้ ามก่อสร้ างอาคาร ดัดแปลง ใช้ หรื อเปลี่ยนการใช้ อาคารบางชนิดหรื อบางประเภท ในท้ องที่เขต
เทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี อํ าเภอเมืองสุราษฎร์ ธานี จังหวัดสุราษฎร์ ธานี พ.ศ. 2552 และเทศบัญญัติ
เทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี เรื่ อง กําหนดบริ เวณห้ ามก่อสร้ างอาคาร ดัดแปลง ใช้ หรื อเปลี่ยนการใช้ อาคาร
บางชนิดหรื อบางประเภท ในท้ องที่เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี อําเภอเมืองสุราษฎร์ ธานี จังหวัดสุราษฎร์
ธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 พบว่า พื ้นที่โครงการตังอยู
้ ่บริ เวณหมายเลข 1.3 ตามเทศบัญญัติเทศบาล
นครสุราษฎร์ ธานีฯ
ที่ดนิ ประเภทนี ้ ห้ ามมิให้ บคุ คลใดก่อสร้ างอาคาร ดังต่อไปนี ้
(1) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้ วยโรงงาน เว้ นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวก
ที่กําหนดให้ ดําเนินการได้ ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัติเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี เรื่ อง กําหนด บริ เวณห้ าม
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ก่อสร้ าง ดัดแปลง ใช้ หรื อเปลี่ยนการใช้ อาคารบางชนิดหรื อบางประเภท ในท้ องที่ เขตเทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี อําเภอเมืองสุราษฎร์ ธานี จังหวัดสุราษฎร์ ธานี พ.ศ. 2552 และโรงบําบัดนํ ้าเสียรวมของชุมชน
(2) คลังก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิ โตรเลียมเหลวประเภทโรงงานบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิ โตรเลียมเหลวประเภทห้ องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว ประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมนํ ้ามันเชื ้อเพลิง
(3) คลังนํ ้ามันและสถานที่เก็บรักษานํ ้ามันลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้ วยการควบคุม
นํ ้ามันเชื ้อเพลิงเพื่อจําหน่าย
(4) สถานที่เลี ้ยงม้ า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อสัตว์ป่า ตามกฎหมาย
ว่าด้ วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้ า
(5) สุสานและฌาปนสถาน ตามกฎหมายว่าด้ วยสุสานและฌาปนสถาน
(6) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้ วยสถานบริการ
(7) สถานสงเคราะห์หรื อรับเลี ้ยงสัตว์
(8) โรงฆ่าสัตว์
(9) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(10) อาคารที่ใช้ ประโยชน์เพื่อจัดสวนสนุก
(11) อาคารที่ใช้ ประโยชน์เพื่อการแข่งรถ
(12) อาคารที่ใช้ ประโยชน์เพื่อการแข่งม้ า
(13) โรงกําจัดมูลฝอย
(14) โรงซื ้อขายหรื อเก็บเศษวัสดุ
การก่อสร้ างอาคารริ มทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 สายตะกัว่ ป่ า - นครศรี ธรรมราช เริ่ มต้ น
จากเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข
401 สายตะกัว่ ป่ า - นครศรี ธรรมราช (ตอนเลี่ยงเมือง) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 สายตะกัว่ ป่ า นครศรี ธรรมราช (ตอนเลี่ยงเมือง) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4213 (จากแยกบางกุ้งถึงถนนสาย
สุราษฎร์ - ปากนํ ้า) ให้ มีที่วา่ งตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า 15 เมตร
ความสอดคล้ องตามข้ อกําหนด : จากการตรวจสอบตามข้ อกําหนดฯ ข้ างต้ น พบว่า โครงการมี
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เป็ นโรงแรม ซึ่ง เป็ นการใช้ ป ระโยชน์ เพื่ อ การท่ อ งเที่ ย ว และพัก อาศัย และการ
ดําเนิ นการของโครงการ ไม่อยู่ในข้ อห้ ามการใช้ ประโยชน์ ที่ดินตามเทศบัญญัติดังกล่าว ดังนัน้ การใช้
ประโยชน์ที่ดินของโครงการจึงสอดคล้ องกับข้ อกําหนดการใช้ ประโยชน์ที่ดินของเทศบัญญัติเทศบานคร
สุราษฎร์ ธานีตามที่กําหนด
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5.4) การดําเนินโครงการฯ ตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
โครงการได้ ออกแบบแนวอาคารและระยะถอยร่ นภายใต้ ข้อกํ าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
และเปรี ยบเทียบกับกฎหมาย รายละเอียดดังนี ้
ตารางที่ 1.2-1 การเปรี ยบเทียบแนวอาคาร และระยะถอยร่นต่างๆ ของอาคาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
1. กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
หมวด 4 แนวอาคารและระยะต่างๆ ของอาคาร
ข้ อ 41 อาคารที่ ก่ อ สร้ างหรื อ ดัด แปลงใกล้ ถ นน
สาธารณะที่มีความกว้ างน้ อยกว่า 6 เมตร ให้ ร่นแนวอาคาร
ห่างจากกึง่ กลางถนนสาธารณะอย่างน้ อย 3 เมตร
อาคารที่สงู เกินสองชัน้ หรื อเกิน 8 เมตร ห้ องแถว
ตึกแถว บ้ านแถว อาคารพาณิชย์ โรงงาน อาคารสาธารณะ
้ ้ าย หรื อคลังสินค้ า
ป้ายหรื อสิ่งที่สร้ างขึ ้น สําหรับติดหรื อตังป
ที่ก่อสร้ างหรื อดัดแปลงใกล้ ถนนสาธารณะ
(1) ถ้ าถนนสาธารณะนันมี
้ ความกว้ างน้ อยกว่า 10
เมตร ให้ ร่นแนวอาคารห่างจากกึง่ กลางถนนสาธารณะอย่าง
น้ อย 6 เมตร
(2) ถ้ าถนนสาธารณะนันมี
้ ความกว้ างตังแต่
้ 10
เมตรขึ ้นไป แต่ไม่เกิน 20 เมตร ให้ ร่นแนวอาคารห่างจากเขต
ถนนสาธารณะอย่างน้ อย 1 ใน 10 ของความกว้ างของถนน
สาธารณะ
(3) ถ้ า ถนนสาธารณะนัน้ มี ค วามกว้ า งเกิ น 20
เมตร ขึน้ ไปให้ ร่น แนวอาคารห่า งจากเขตถนนสาธารณะ
อย่างน้ อย 2 เมตร

รายละเอียดโครงการ

พื ้นที่โครงการด้ านทิศตะวันออก ตังอยู
้ ่ติดกับถนนฝั่ งบาง
ใบไม้ กว้ าง 17.00 เมตร
้ 10 เมตร
เนื่องจากถนนฝั่ งบางใบไม้ มีความกว้ างตังแต่
ขึ ้นไป แต่ไม่เกิน 20 เมตร ดังนัน้ โครงการต้ องร่นแนวอาคารห่าง
จากเขตถนนสาธารณะอย่างน้ อย 1 ใน 10 ของความกว้ างของ
ถนนสาธารณะ (1.70 เมตร)
ทังนี
้ ้ โดยระยะร่นจากผนังอาคารของโครงการ ถึงแนวเขต
ถนน มีระยะ 39.75 เมตร ซึง่ เป็ นไปตามข้ อกําหนดดังกล่าว

ข้ อ 42 อาคารที่ก่อสร้ างหรื อดัดแปลงใกล้ แหล่ง - พื ้นที่โครงการไม่ได้ ตงอยู
ั ้ ่ติดกับแหล่งนํ ้าสาธารณะ เช่น แม่นํ ้า
นํ ้าสาธารณะ เช่น แม่นํ ้า คู คลอง ลําราง หรื อ ลํากระโดง คู คลอง ลําราง หรื อ ลํากระโดง แต่อย่างใด
ถ้ าแหล่งนํ ้าสาธารณะนันมี
้ ความกว้ างน้ อยกว่า 10 เมตร
ต้ องร่ นแนวอาคารให้ ห่างจากเขตแหล่งนํ ้าสาธารณะนันไม่
้
้ ความกว้ าง
น้ อยกว่า 3 เมตร แต่ถ้าแหล่งนํ ้าสาธารณะนันมี
ตังแต่
้ 10 เมตรขึ ้นไป ต้ องร่น แนวอาคารให้ ห่างจากเขต
แหล่งนํ ้าสาธารณะนันไม่
้ น้อยกว่า 6 เมตร
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ตารางที่ 1.2-1 การเปรี ยบเทียบแนวอาคาร และระยะถอยร่นต่างๆ ของอาคาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
ข้ อ 44 ความสูงของอาคารไม่ว่าจากจุดหนึ่งจุดใด
ต้ องไม่เกินสองเท่าของระยะราบ วัดจากจุดนันไปตั
้ งฉากกั
้
บ
แนว เขตด้ านตรงข้ ามของถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้ อาคารนัน้
ที่สดุ
ความสูงของอาคารให้ วดั แนวดิ่งจากระดับถนนหรื อ
ระดับ พื น้ ดิ น ที่ ก่ อ สร้ างขึ น้ ไปถึง ส่ว นของอาคารที่ สูง ที่ สุด
สําหรับ อาคารทรงจั่วหรื อปั น้ หยาให้ วดั ถึงยอดผนังของ
ชันสู
้ งสุด

รายละเอียดโครงการ
พื ้นที่โครงการด้ านทิศตะวันออก ตังอยู
้ ่ติดกับถนนฝั่ งบาง
ใบไม้ กว้ าง 17.00 เมตร สามารถคํานวณความสูงของอาคาร
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 ข้ อ 44 ได้ ดงั นี ้
- เขตถนนสาธารณะกว้ าง
=
- ระยะร่นจากอาคาร
=
ถึงแนวเขตที่ดินด้ านติดถนน
- ระยะราบ มีคา่
=
=
- สองเท่าของระยะราบ
=
=

17.00 เมตร
39.75 เมตร
17.00 + 39.75
56.75 เมตร
2 x 56.75
113.50 เมตร

ดังนัน้ จากการคํานวณ พบว่า ระยะถอยร่น (2H) ของโครงการ
ส่วนที่น้อยที่สดุ มีค่าเท่ากับ 113.50 เมตร ซึ่งในการออกแบบอาคาร
นัน้ มีความสูง 22.86 เมตร จึงไม่เกินตามข้ อกําหนดดังกล่าว
ข้ อ 50 ผนัง ของอาคารที่ มีห น้ า ต่า ง ประตู ช่อ ง อาคารภายในโครงการ มีระยะห่าง (ส่วนที่น้อยที่สดุ )จากแนว
ระบายอากาศหรื อช่องแสง หรื อระเบียงของอาคารต้ องมี เขตที่ดินตามที่กฎหมายกําหนด ดังนี ้
ระยะห่างจากแนวเขตที่ดิน ดังนี ้
(1) อาคารที่ มี ค วามสูง ไม่เกิ น 9 เมตร ผนัง หรื อ ทิศเหนือ มีระยะถอยร่นจากแนวเขตที่ดินถึง
แนวผนังอาคาร 0.57 เมตร
ระเบียงต้ องอยูห่ า่ งเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 2 เมตร
มีระยะถอยร่นจากแนวเขตที่ดินถึง
(2) อาคารที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่เกิน 23 ทิศใต้
เมตร ผนังหรื อระเบียงต้ องอยู่ห่างจากแนวเขตที่ดินไม่น้อย
แนวผนังอาคาร 0.74 เมตร
กว่า 3 เมตร
ทิศตะวันออก มีระยะถอยร่นจากแนวเขตที่ดินถึง
แนวเขตถนนฝั่ งบางใบไม้ 39.75 เมตร
ผนัง ของอาคารที่ อ ยู่ห่ า งแนวเขตที่ ดิ น น้ อ ยกว่ า
(ถนนฝั่ งบางใบไม้ กว้ าง 17.00 เมตร)
ตามที่ กําหนดไว้ ใน (1) หรื อ (2) ต้ องอยู่ห่างจากแนวเขต
ที่ดินไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร เว้ นแต่จะก่อสร้ างชิดเขต ทิศตะวันตก มีระยะถอยร่นจากแนวเขตที่ดินถึง
ที่ดิน โดยอาคารดังกล่าวจะก่อสร้ างสูงได้ ไม่เกิน 15 เมตร
แนวผนังอาคาร 2.04 เมตร
ผนังของอาคารที่อยู่ชิดแนวเขตที่ดินหรื อห่างจากแนวเขต
ที่ดินน้ อยกว่าที่ระบุไว้ ใน (1) หรื อ (2) ต้ องก่อสร้ างเป็ นผนัง
ทึบ และดาดฟ้ าของอาคารด้ า นนัน้ ให้ ทํ า ผนัง ทึบ สูง จาก
ดาดฟ้าไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร ในกรณีก่อสร้ างชิดเขตที่ดิน
ต้ องได้ รั บ ความยิ น ยอมเป็ นหนั ง สื อ จากเจ้ าของที่ ดิ น
ข้ างเคียงด้ านนันด้
้ วย”
ที่มา : ห้ างหุ้นส่วนจํากัด ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว, พฤษภาคม 2564

1-38

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

1.3

บทที่ 1 บทนํา

สถานภาพการนําเสนอโครงการ

โครงการ โรงแรม ออร์ คดิ ริเวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)
เป็ นโครงการที่ ได้ ดัด แปลงอาคาร และเปิ ดดํา เนิ นโครงการแล้ ว และอยู่ในระหว่างการยื่นขออนุญ าต
ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร จากอาคารอยูอ่ าศัยรวม เป็ นโรงแรม
(สถานภาพโครงการนี ้รายงาน เมื่อเดือนสิงหาคม 2564)

1.4

ชื่อผู้จัดทํารายงาน

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด ผู้ได้ รับใบอนุญาตเป็ นผู้มีสิทธิทํารายงานเกี่ยวกับ
การศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้ อม ตามใบอนุญาต
เลขที่ 21/2563 จากคณะกรรมการสิง่ แวดล้ อมแห่งชาติ
สํานักงานตังอยู
้ เ่ ลขที่ 124/965 หมูท่ ่ี 5 ตําบลรัษฎา อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

1.5

ชื่อเจ้ าของโครงการ

ห้ างหุ้นส่วนจํ ากัด ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (โดยนายปราการ ตันติวชิรฐากูร เป็ นหุ้นส่วนผู้จัดการผู้มี
อํานาจลงนาม)
ทะเบียนนิตบิ คุ คลเลขที่ 0843555000074
สํานักงานแห่งใหญ่ ตังอยู
้ เ่ ลขที่ 37/9 ถนนฝั่ งบางใบไม้ ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ ธานี

1.6

เหตุผลและวัตถุประสงค์ ของการจัดทํารายงาน

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เรื่ อง กําหนดโครงการ กิจการ หรื อการ
ดําเนินการ ซึง่ ต้ องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม และหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขใน
การจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 และแนวทางการ
จัดทํารายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม โครงการหรื อกิจการด้ านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และ
บริ การชุมชน, กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งได้ มีการกําหนดประเภทและขนาดโครงการ ที่ต้องจัดทํารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม โดยมีประเภทและขนาดโครงการทังหมด
้
35 ประเภท พบว่าการดําเนิน
โครงการเข้ าข่ายเป็ นโครงการที่ต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม โดยอยู่ในประเภท
โครงการลําดับที่ 30 ตามเอกสารท้ ายประกาศ 4 ซึ่งกํ าหนดให้ โรงแรมหรื อสถานที่พักตากอากาศตาม
กฎหมายว่าด้ วยโรงแรม ที่มีจํานวนห้ องพักตังแต่
้ 80 ห้ องขึ ้นไป หรื อมีพื ้นที่ใช้ สอยตังแต่
้ 4,000 ตารางเมตร
ขึ ้นไป จะต้ องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม โดยโครงการมีจํานวนห้ องพักทังหมด
้
103
้
6,762.15 ตารางเมตร จึงต้ องจัดทํารายงานฯ ตามข้ อกําหนดดังกล่าว
ห้ อง มีพื ้นที่ใช้ สอยรวมทังหมด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 1 บทนํา

สําหรับโครงการมีขนาดพื ้นที่ใช้ สอยมากกว่า 4,000 ตารางเมตร และจํานวนห้ องพัก มากกว่า 80
ห้ อง จึงเข้ าข่ายต้ องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้ อม
ทังนี
้ ้ โครงการจึงได้ มอบหมายให้ บริษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด ซึง่ ได้ รับอนุญาตให้ เป็ น
ผู้มี สิ ท ธิ จัด ทํ า รายงานเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ศึ ก ษาและจัด ทํ า รายงานการ
ประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มของโครงการ พร้ อมทัง้ เสนอต่ อ สํ า นัก งานนโยบายและแผนพัฒ นา
ทรัพยากรธรรมชาติสงิ่ แวดล้ อม เพื่อพิจารณารายงานฯ ตามขันตอนต่
้
อไป
การศึกษาและจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อมของโครงการ มีวตั ถุประสงค์ของ
การศึกษาดังนี ้
1) เพื่อศึกษาทรัพยากรสิ่งแวดล้ อมทัง้ 4 ด้ าน ในพื ้นที่ศึกษา ได้ แก่ ทรัพยากรสิ่งแวดล้ อมทาง
กายภาพ ทรัพยากรสิง่ แวดล้ อมทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต
2) เพื่อประเมินผลกระทบในเชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณของผลกระทบสิ่งแวดล้ อมทางด้ านบวก
และด้ านลบ อันอาจเกิดจากการดําเนินการของโครงการ ทังในช่
้ วงก่อสร้ างและช่วงเปิ ดดําเนินการ
3) เพื่อเสนอมาตรการป้องกันและลดระดับความรุ นแรงของผลกระทบสิ่งแวดล้ อม อันอาจเกิด
จากการดําเนินการของโครงการทังในช่
้ วงก่อสร้ างและช่วงเปิ ดดําเนินการ
4) เพื่อเสนอมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม โดยมีการตรวจสอบประสิทธิภาพ
ของมาตรการป้องกันในข้ อ 3) ตลอดจนเพื่อเป็ นการเฝ้าระวังผลกระทบสิง่ แวดล้ อมตลอดไป

1.7

ขอบเขตการศึกษา และวิธีการศึกษา

1.7.1 ขอบเขตการศึกษา
1) ขอบเขตพื ้นที่ศกึ ษา ดังนี ้
1.1) เนื ้อที่โครงการ ขนาด 2-3-30.10 ไร่ หรื อคิดเป็ นพื ้นที่ 4,520.40 ตารางเมตร
1.2) พื ้นที่โดยรอบโครงการ ครอบคลุมพื ้นที่ที่คาดว่าจะได้ รับผลกระทบจากโครงการ
ในรัศมี 1 กิโลเมตร จากที่ตงโครงการ
ั้
2) องค์ประกอบของรายงานฯ
องค์ประกอบของรายงานฯ ได้ ดําเนินการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้ อม เรื่ อง กําหนดโครงการ กิจการ หรื อการดําเนินการ ซึง่ ต้ องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้ อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ที่ได้ กําหนดไว้ ต้ องประกอบด้ วยสาระสําคัญอย่างน้ อย ดังนี ้
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 1 บทนํา

2.1) บทนํา ให้ แสดงที่ มา วัตถุประสงค์ เหตุผลความจําเป็ น ขอบเขตการศึกษา และ
วิธีการศึกษา รวมทัง้ ทางเลือกในการเลือกที่ตงั ้ และ/หรื อทางเลือกของวิธีการที่ใช้ ซึ่งต้ องสอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์และวิธีการดําเนินโครงการ กิจการ หรื อการดําเนินการนัน้ ด้ วย พร้ อมระบุเหตุผล และการ
ตัดสินใจตามทางเลือกที่เสนอ
2.2) รายละเอี ย ดโครงการ ให้ มี ร ายละเอี ย ดที่ ส ามารถแสดงภาพรวมของโครงการ
กิจการ หรื อการดําเนินการได้ อย่างชัดเจน ได้ แก่ ประเภท ขนาด วิธีการดําเนินการ กิจกรรมประกอบ และ
สถานที่ตงของโครงการ
ั้
กิ จการ หรื อการดําเนินการ โดยมีภาพถ่ายและแผนที่ แสดงสถานที่ตงั ้ รวมทัง้
ภาพถ่ายและแผนที่ แสดงองค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อมในบริ เวณที่ อาจได้ รับผลกระทบจาก โครงการ
กิจการ หรื อการดําเนินการ ในมาตราส่วน 1 : 50,000 และ/หรื อมาตราส่วนที่เหมาะสม ตลอดจนแผนผัง
การใช้ ที่ดนิ ของโครงการ กิจการ หรื อการดําเนินการ โดยแสดงทิศทางและมาตราส่วนที่เหมาะสม
2.3) สภาพสิ่งแวดล้ อมปั จจุบนั ให้ แสดงรายละเอียดพร้ อมภาพถ่ายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ อมทางกายภาพ ทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต
โดยต้ องมีรายละเอียดของผลการศึกษาด้ านเศรษฐกิจสังคมและการมีส่วนร่ วมของประชาชน ตลอดจน
สภาพปั ญหาปั จจุบนั พร้ อมกับให้ แสดงแผนที่สภาพแวดล้ อม และการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ โดยรอบที่อาจได้ รับ
ผลกระทบทังในระยะสั
้
นและระยะยาวจากการดํ
้
าเนินการ ทังนี
้ ้ การดําเนินการเพื่อรับฟั ง ความคิดเห็นของ
ประชาชนสําหรับโครงการ กิจการ หรื อการดําเนินการ ให้ เป็ นไปตามแนวทาง ที่สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมประกาศกําหนด
2.4) การประเมิ น ผลกระทบสิ่ง แวดล้ อ ม ให้ ระบุผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มและประเมิ น
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อมในทุกด้ านที่จะเกิดขึ ้นจากการดําเนินโครงการ กิจการ หรื อการดําเนินการ ทังที
้ ่เป็ น
ผลกระทบทางตรงและผลกระทบทางอ้ อมทังต่
้ อทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้ อม และคุณค่าต่าง ๆ ตาม
2.3) รวมทังให้
้ มีการประเมินทางเลือกในการดําเนินโครงการ กิจการ หรื อการดําเนินการ และให้ ประเมินผล
กระทบที่อาจเกิดขึ ้นในทุกทางเลือกด้ วย
2.5) มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่ แวดล้ อม อย่างน้ อยต้ องประกอบด้ วยสาระสําคัญ ดังนี ้
(ก) รายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม จากการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อมที่เกิดขึ ้นตาม 2.4) และในกรณีที่ความเสียหายไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ให้ เสนอมาตรการ
ชดเชยเยียวยาความเสียหายดังกล่าวเพิ่มเติมด้ วย
(ข) รายละเอียดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อมที่เหมาะสม ทาง
วิชาการและในทางปฏิบตั ิ ซึง่ สอดคล้ องกับมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม ทังนี
้ ้ ให้ ถือเป็ น
ส่วนหนึง่ ของการติดตามตรวจสอบภายหลังการดําเนินโครงการ กิจการ หรื อการดําเนินการ ดังกล่าวด้ วย
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 1 บทนํา

(ค) รายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อมที่ ได้ ดําเนินการผ่านมาในกรณี เ ป็ นโครงการ กิ จการ หรื อการ
ดําเนินการ ที่เคยมีการดําเนินการมาก่อน
(ง) ตารางสรุ ปผลกระทบสิ่งแวดล้ อมที่ สําคัญ พร้ อมมาตรการป้องกันและแก้ ไข
้ ้ สามารถเสนอเป็ น
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม ทังนี
แผนปฏิบตั กิ ารตามมาตรการในแต่ละด้ านให้ มีความครบถ้ วนสมบูรณ์ได้ ด้วย
2.6) ส่วนประกอบท้ ายรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม ได้ แก่ รายการอ้ างอิง
เช่น รายงานการเก็บตัวอย่าง รายงานผลการวิเคราะห์ ตวั อย่างคุณภาพสิ่งแวดล้ อม รู ปภาพ และผังหรื อ
แบบที่ใช้ ประกอบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม เป็ นต้ น และภาคผนวก เช่น การคํานวณตัวอย่าง
แบบสอบถาม หรื อรู ปภาพการสัมภาษณ์ ผ้ ูที่เกี่ ยวข้ อง และผลการวิจัยเพื่อช่วยเสริ มความเข้ าใจ ในการ
จัดทํารายงานประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้ อม เป็ นต้ น
1.7.2 วิธีการศึกษา
1) การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึกษาและเก็ บรวบรวมข้ อมูล เพื่ อจัดทํ า รายงานฯ ได้ เ ก็ บรวบรวมข้ อมูล จาก
แหล่งข้ อมูล 2 ส่วนคือ
1.1) ข้ อมูลปฐมภูมิ : เป็ นข้ อมูลที่ได้ จากการเก็บมูลภาคสนามในระดับพื ้นที่
การตรวจวัด การสุม่ ตัวอย่าง และการถ่ายภาพประกอบ
1.2) ข้ อมูลทุติยภูมิ : เป็ นข้ อมูลที่ได้ จากการรวบรวมข้ อมูลทางสถิติเอกสารและ
รายงานการวิจยั จากหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
2) วิธีการศึกษาสภาพแวดล้ อมปั จจุบนั
การศึ ก ษาสภาพแวดล้ อ มบริ เ วณโดยรอบพื น้ ที่ โ ครงการในปั จ จุ บัน ได้ จัด แบ่ ง
องค์ประกอบทรัพยากรสิง่ แวดล้ อมเป็ น 4 ด้ าน ได้ แก่
2.1) ทรัพยากรสิง่ แวดล้ อมทางกายภาพ ประกอบด้ วย สภาพภูมิประเทศ ลักษณะดิน
ภูมิอากาศ เสียงและการสัน่ สะเทือน ทรัพยากรนํ ้าทังแหล่
้ งผิวดินและนํ ้าใต้ ดนิ
2.2) ทรัพยากรสิ่งแวดล้ อมทางชีวภาพ ประกอบด้ วย ทรัพยากรชีวภาพบนบก และ
ทรัพยากรชีวภาพในนํ ้าและชายฝั่ ง
2.3) คุณค่าการใช้ ประโยชน์ของมนุษย์ ประกอบด้ วย การใช้ นํ ้า การบําบัดนํ ้าเสีย การ
ระบายนํ ้าและการป้องกันนํ ้าท่วม การจัดการมูลฝอย การใช้ ไฟฟ้า การคมนาคม และการใช้ ที่ดนิ
2.4) คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต ประกอบด้ วย สภาพเศรษฐกิจสังคม อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย สาธารณสุข ความปลอดภัยสาธารณะ การป้องกันอัคคีภยั การศึกษา ศาสนา ประเพณี
และวัฒนธรรม ทัศนียภาพและสุนทรี ยภาพ รวมทังสํ
้ ารวจความคิดเห็นประชาชน
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1.7.3 แผนการดําเนินการศึกษาจัดทํารายงานฯ
การจัดทํารายงานฯ ใช้ ระยะเวลาจัดทําทังหมด
้
5 เดือน นับตังแต่
้ การเก็บรวบรวมข้ อมูล
งานภาคสนาม (เก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้ อม) การติดต่อหน่วยงานราชการที่ เกี่ ยวกับข้ อมูลระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และจัดทําข้ อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม (EIA) จนแล้ ว
เสร็ จ เพื่อนําเสนอต่อสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม รายละเอียดแสดงดัง
ตารางที่ 1.7.-1
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ตารางที่ 1.7-1 แผนการศึกษาและจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้ อม
กิจกรรมหลักในการทํา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

เดือนที่ 1
1

2

3

ระยะเวลา
เดือนที่ 3

เดือนที่ 2
4

1

2

3

4

1

2

3

เดือนที่ 4
4

1

2

3

เดือนที่ 5
4

1

2

3

4

1.รวบรวมข้ อมูลจากการออกแบบโครงการ

- เจ้ าของโครงการ
- สถาปนิก
- วิศวกรสิง่ แวดล้ อม
- ภูมิสถาปั ตย์
2. งานภาคสนาม
-การใช้ ประโยชน์ที่ดนิ โดยรอบโครงการ รัศมี 1 กิโลเมตร
-สํารวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และการมีสว่ นร่ วม
-ข้ อมูลระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการจากส่วน ราชการที่เกี่ยวข้ อง
(ประปา ไฟฟ้า มูลฝอย)
-ตรวจนับปริ มาณการจราจร บริ เวณด้ านหน้ าโครงการ และโครงข่าย
คมนาคมที่เกี่ยวข้ อง
3. แปลผลข้ อมูลจากข้ อ 2)
4. เขียนรายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้ อม
5. จัดทํารูปเล่ม และนําส่งส่วนราชการที่เกี่ยวข้ อง
ที่มา : บริษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด, 2564
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1.8 กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับโครงการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับโครงการ ซึง่ เป็ นเงื่อนไข หรื อข้ อกําหนดที่โครงการต้ องปฏิบตั ติ าม ได้ แก่
- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เรื่ อง กําหนดโครงการ กิจการ หรื อการ
ดําเนินการ ซึง่ ต้ องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม และหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขใน
การจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้ อม ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
- กฎกระทรวงให้ ใช้ บงั คับผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ ธานี พ.ศ. 2560
- เทศบัญญัติเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี เรื่ อง กําหนดบริ เวณห้ ามก่อสร้ างอาคาร ดัดแปลง ใช้ หรื อ
เปลี่ยนการใช้ อาคารบางชนิดหรื อบางประเภท ในท้ องที่เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี อําเภอเมืองสุราษฎร์
ธานี จังหวัดสุราษฎร์ ธานี พ.ศ. 2552
- เทศบัญญัติเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี เรื่ อง กําหนดบริ เวณห้ ามก่อสร้ างอาคาร ดัดแปลง ใช้ หรื อ
เปลี่ยนการใช้ อาคารบางชนิดหรื อบางประเภท ในท้ องที่เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี อําเภอเมืองสุราษฎร์
ธานี จังหวัดสุราษฎร์ ธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- กฎกระทรวง กําหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551
- กฎกระทรวงกําหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2559
- กฎกระทรวงกําหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.256
- คําสัง่ หัวหน้ าคณะรั กษาความสงบแห่งชาติที่ 6/2562 เรื่ อง
มาตรการส่งเสริ มและพัฒนา
มาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท
- กฎกระทรวง กําหนดสิง่ อํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผู้พิการหรื อทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548
- พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริ มและรักษาคุณภาพ สิง่ แวดล้ อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- กฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ.2522
- กฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้ างอาคาร
พุทธศักราช 2479
- กฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
- กฎกระทรวงฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
- กฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
- กฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
- กฎกระทรวงฉบับที่ 51 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
- กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
- กฎกระทรวงฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
- กฎกระทรวงฉบับที่ 64 (พ.ศ.2555) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
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- ประกาศคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อมแห่ ง ชาติ ฉบับ ที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริ มและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้ อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่ อง กําหนดมาตรฐานควบคุม
คุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ ไป
- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้ อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่ อง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทัว่ ไป
- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่ อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศโดยทัว่ ไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง. วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2547
- ประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้ อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่ อง กําหนดมาตรฐานค่าก๊ าซ
ไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ ไป
- ประกาศคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อมแห่ ง ชาติ ฉบับ ที่ 37 (พ.ศ. 2553) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่ องกํ าหนดมาตรฐานความ
สัน่ สะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร
- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เรื่ อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย
นํ ้าทิ ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด พ.ศ.2548
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ องความปลอดภัยในการทํางานก่อสร้ างในด้ านต่าง ๆ
- พระราชบัญญัตสิ งวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535
- กฎกระทรวงกํ า หนดหลัก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และแบบการเก็ บ สถิ ติ แ ละข้ อมูล การจั ด ทํ า บัน ทึ ก
รายละเอียด และรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ ้าเสีย พ.ศ.2555
รายชื่อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับโครงการ พร้ อมด้ วยเนื ้อหาโดยย่อ และความเกี่ยวข้ องกับโครงการ
สรุปได้ ดงั ตารางที่ 1.8-1
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 1 บทนํา

ตารางที่ 1.8-1 กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับโครงการ
ลําดับที่
1

2

3

หน่ วยงานที่ออก
กฎหมาย
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
กระทรวง
สิ่งแวดล้ อม เรื่ อง กําหนดโครงการ กิจการ ทรัพยากรธรรมชาติ
หรื อการดําเนินการ ซึ่งต้ องจัดทํารายงาน และสิง่ แวดล้ อม
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม และ
หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทํา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
กฎกระทรวงให้ ใช้ บงั คับผังเมืองรวมจังหวัด กระทรวงมหาดไทย
สุราษฎร์ ธานี พ.ศ. 2560
กฎหมาย

เทศบัญญัติเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี เรื่ อง
กํ า ห น ด บ ริ เ ว ณ ห้ า ม ก่ อ ส ร้ า ง อ า ค า ร
ดัดแปลง ใช้ หรื อเปลี่ยนการใช้ อาคารบาง
ชนิดหรื อบางประเภท ในท้ องที่เขตเทศบาล
นครสุราษฎร์ ธานี อําเภอเมืองสุราษฎร์ ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี พ.ศ. 2552

เทศบาลนคร
สุราษฎร์ ธานี

หน่ วยงานที่บังคับใช้

เนือ้ หาโดยย่ อ

ความเกี่ยวข้ องกับโครงการ

หน่วยงานท้ องถิ่น

กํ า หนดขนาดและประเภทโครงการที่ ต้ อ ง
จั ด ทํ า รายงานการประเมิ น ผลกระทบ
สิ่งแวดล้ อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ
ปฏิบัติ และแนวทางการจัดทํารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้ อม

เป็ นข้ อกําหนดที่บอกว่าโครงการจะต้ อง
ดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้ อม เพื่อประกอบการขอ
อนุญาตก่อสร้ าง

หน่วยงานท้ องถิ่น

ประกอบด้ วยแผนผังจํ าแนกประเภทการใช้ โครงการต้ อ งปฏิ บัติ ต ามข้ อ กํ า หนดผัง
ป ร ะ โ ย ช น์ ที่ ดิ น แ ล ะ ค ม น า ค ม ข น ส่ ง เมืองรวม และการใช้ ประโยชน์ โครงการ
ข้ อกําหนดและข้ อห้ ามการใช้ ประโยชน์ที่ดิน ต้ อ งไม่ ขัด ต่ อ ข้ อห้ า มการใช้ ประโยชน์
ที่ดิน ตามที่กฎกระทรวงกําหนด
กําหนดบริ เวณห้ ามก่อสร้ างอาคาร ดัดแปลง โครงการต้ องปฏิบัติตามข้ อกําหนดของ
ใช้ หรื อเปลี่ยนการใช้ อาคารบางชนิดหรื อบาง เทศบัญ ญั ติ เ ทศบาลนครสุร าษฎร์ ธ านี
ประเภท ในท้ องที่เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ อย่างเคร่งครัด
ธานี อํ า เภอเมื อ งสุ ร าษฎร์ ธ านี จั ง หวั ด สุ
ราษฎร์ ธานี

หน่วยงานท้ องถิ่น
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 1 บทนํา

ตารางที่ 1.8-1 กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับโครงการ
ลําดับที่

กฎหมาย

4

เทศบัญญัติเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี เรื่ อง
กํ า ห น ด บ ริ เ ว ณ ห้ า ม ก่ อ ส ร้ า ง อ า ค า ร
ดัดแปลง ใช้ หรื อเปลี่ยนการใช้ อาคารบาง
ชนิดหรื อบางประเภท ในท้ องที่เขตเทศบาล
นครสุราษฎร์ ธานี อําเภอเมืองสุราษฎร์ ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

5

6

หน่ วยงานที่ออก
กฎหมาย
เทศบาลนคร
สุราษฎร์ ธานี

หน่ วยงานที่บังคับใช้

เนือ้ หาโดยย่ อ

ความเกี่ยวข้ องกับโครงการ

หน่วยงานท้ องถิ่น

กําหนดบริ เวณห้ ามก่อสร้ างอาคาร ดัดแปลง โครงการต้ องปฏิบัติตามข้ อกําหนดของ
ใช้ หรื อเปลี่ยนการใช้ อาคารบางชนิดหรื อบาง เทศบัญ ญั ติ เ ทศบาลนครสุร าษฎร์ ธ านี
ประเภท ในท้ องที่เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ อย่างเคร่งครัด
ธานี อํ า เภอเมื อ งสุ ร าษฎร์ ธ านี จั ง หวั ด สุ
ราษฎร์ ธานี

ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง กํ า ห น ด ป ร ะ เ ภ ท แ ล ะ กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.
2551

หน่วยงานท้ องถิ่น

กํ า หนดสถานที่ พั ก ที่ ไ ม่ เ ป็ นโรงแรมและ โครงการต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และ
ประเภทของโรงแรม หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เงื่ อ นไขสํ า หรั บ โรงแรมแต่ ล ะประเภท
สําหรั บโรงแรมทุกประเภท และโรงแรมแต่ ตามที่กฎกระทรวงกําหนด
ละประเภท

กฎกระทรวงกํ าหนดลั ก ษณ ะอาคาร กระทรวงมหาดไทย
ประเภทอื่นที่ใช้ ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.
2559

หน่วยงานท้ องถิ่น

กําหนดลักษณะ ขนาด และข้ อกํ าหนดของ อาคารของโครงการสามารถยื่ น ขอ
อาคารประเภทอื่ น ที่ ส ามารถเปลี่ ย นมาใช้ อนุ ญ าตเปลี่ ย นการใช้ อาคารตาม
ประกอบประกอบธุรกิจโรงแรมได้
กฎกระทรวงกํ า หนดลั ก ษณะอาคาร
ประเภทอื่ น ที่ ใ ช้ ป ระกอบธุ ร กิ จ โรงแรม
พ.ศ.2559
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 1 บทนํา

ตารางที่ 1.8-1 กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับโครงการ
ลําดับที่
7

หน่ วยงานที่ออก
กฎหมาย
กฎกระทรวงกําหนดลักษณะอาคารประเภท กระทรวงมหาดไทย
อื่ น ที่ ใ ช้ ป ระกอบธุ รกิ จโรงแรม (ฉบับ ที่ 2)
พ.ศ.2561
กฎหมาย

8

คําสัง่ หัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ 6/2562 เรื่ อง มาตรการส่งเสริ มและ
พัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรม
บางประเภท

9

กฎกระทรวง กําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกใน กระทรวงมหาดไทย
อาคารสํ าหรั บผู้ พิ การหรื อทุ พพลภาพและ
คนชรา พ.ศ. 2548

หัวหน้ าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ

หน่ วยงานที่บังคับใช้
หน่วยงานท้ องถิ่น

หน่วยงานท้ องถิ่น

หน่วยงานท้ องถิ่น
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เนือ้ หาโดยย่ อ

ความเกี่ยวข้ องกับโครงการ

กําหนดลักษณะ ขนาด และข้ อกํ าหนดของ อาคารของโครงการสามารถยื่ น ขอ
อาคารประเภทอื่ น ที่ ส ามารถเปลี่ ย นมาใช้ อนุ ญ าตเปลี่ ย นการใช้ อาคารตาม
ประกอบประกอบธุรกิจโรงแรมได้
กฎกระทรวงกํ า หนดลั ก ษณะอาคาร
ประเภทอื่ น ที่ ใ ช้ ป ระกอบธุ ร กิ จ โรงแรม
พ.ศ.2559 และกฎกระทรวงกํ า หนด
ลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ ประกอบ
ธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
มาตรการส่งเสริ มและพัฒนามาตรฐานการ โครงการต้ องปฏิ บัติตามข้ อกําหนดของ
ประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท
คํ า สั่ ง หั ว หน้ าคณะรั ก ษาความสงบ
แห่งชาติ อย่างเคร่งครัด

กํ า หนดส่ ว นของอาคารที่ ส ร้ างขึ น้ และ
อุปกรณ์อนั เป็ นส่วนประกอบของอาคารที่ตงั ้
หรื อ ที่ ตัง้ อยู่ภ ายในและนอกอาคาร เพื่ อ
อํานวยความสะดวกในการใช้ อาคารสําหรับ
ผู้พิการสบหรื อทุพพลภาพ และคนชรา

โครงการต้ องจั ด ให้ มี สิ่ ง อํ า พวยความ
สะดวกสํ า หรั บ ผู้พิ ก ารหรื อ ทุพ พลภาพ
และคนชราตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
สํ า หรั บ อาคารแต่ ล ะประเภทตามที่
กฎกระทรวงกําหนด

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 1 บทนํา

ตารางที่ 1.8-1 กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับโครงการ
ลําดับที่
10

11

12

หน่ วยงานที่ออก
กฎหมาย
พระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษาคุณภาพ
กระทรวง
สิง่ แวดล้ อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้ อม
กฎหมาย

กฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) ออก กระทรวงมหาดไทย
ตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม
อาคาร พ.ศ.2522
กฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออก กระทรวงมหาดไทย
ตามความในพระราชบัญ ญัติควบคุม การ
ก่อสร้ างอาคาร พุทธศักราช 2479

หน่ วยงานที่บังคับใช้

เนือ้ หาโดยย่ อ

ความเกี่ยวข้ องกับโครงการ

หน่วยงานท้ องถิ่น

เป็ นการปรับปรุ งแก้ ไขในส่วนที่เกี่ยวกับการ
จั ด ทํ า รายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบ
สิ่งแวดล้ อม เพื่อให้ สอดคล้ องกับรัฐธรรมนูญ
แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย และปรั บ ปรุ ง
หลั ก เกณฑ์ ก ารปฏิ บั ติ ใ ห้ สอดคล้ องกั บ
สภาวการณ์ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป เพื่ อ ให้ มี
มาตรฐานอันเป็ นที่ ยอมรั บ และได้ รับ ความ
เชื่อมัน่ จากทุกภาคส่วนในการดํารงไว้ ซงึ่ การ
รั ก ษ า คุ ณ ภ า พ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับการพัฒนา
ประเทศอย่างสมดุล
ประกอบด้ วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
ในการก่อสร้ าง ดัดแปลง รื อ้ ถอน เคลื่อนย้ าย
ใช้ หรื อเปลี่ยนการใช้ อาคาร
การกํ า หนดจํ า นวนและขนาดที่ จ อดรถ
ที่ ก ลั บ รถ ทางเข้ าออกรถยนต์ และปาก
ทางเข้ าออกรถยนต์

เป็ นข้ อกําหนดที่บอกว่าโครงการจะต้ อง
ดํ า เนิ น การจัด ทํ า รายงานการประเมิ น
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม เพื่อประกอบการ
ขออนุญาตก่อสร้ าง

หน่วยงานท้ องถิ่น

หน่วยงานท้ องถิ่น
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โครงการต้ องปฏิ บั ติ ต ามข้ อกํ า หนด
หมวด 1 การก่ อ สร้ างอาคาร อย่ า ง
เคร่งครัด
โครงการต้ องจัดจํานวนและขนาดที่จอด
รถ ที่ ก ลับ รถ ทางเข้ า ออกรถยนต์ และ
ปากทางเข้ าออกรถยนต์ เป็ นไปตาม
มาตรฐานตามที่กฎกระทรวงกําหนด

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 1 บทนํา

ตารางที่ 1.8-1 กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับโครงการ
ลําดับที่
13

หน่ วยงานที่ออก
กฎหมาย
กฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออก กระทรวงมหาดไทย
ตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม
อาคาร พ.ศ. 2522
กฎหมาย

หน่ วยงานที่บังคับใช้
หน่วยงานท้ องถิ่น

14

กฎกระทรวงฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2538) ออก กระทรวงมหาดไทย
ตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม
อาคาร พ.ศ. 2522

หน่วยงานท้ องถิ่น

15

กฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออก กระทรวงมหาดไทย
ตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม
อาคาร พ.ศ. 2522
กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออก กระทรวงมหาดไทย
ตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม
อาคาร พ.ศ. 2522

หน่วยงานท้ องถิ่น

16

หน่วยงานท้ องถิ่น
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เนือ้ หาโดยย่ อ

ความเกี่ยวข้ องกับโครงการ

โครงการมี ก ารติ ด ตั ง้ ระบบป้ องกั น
อัคคีภยั แบบละจํานวนของห้ องนํ ้าและ
ห้ องส้ วม ระบบการจัดแสงสว่างและการ
ระบายอากาศ และระบบจ่ า ยพลัง งาน
ไฟฟ้าสํารองฉุกเฉินตามที่
โครงการจัดให้ มีระบบบําบัดนํ ้าเสีย เพื่อ
รองรับนํ ้าเสียจากอาคารของโครงการ นํ ้า
ที่ผ่านการบําบัดแล้ วจะมีคุณภาพนํ า้ ทิง้
เป็ นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด
กําหนดให้ อาคารที่มีสภาพ หรื อมีการใช้ ที่อาจไม่ โครงการมี ก ารติ ด ตั ง้ ระบบป้ องกั น
ปลอดภัยจากอัคคีภยั ให้ มีความปลอดภัยเกี่ยวกับ อัคคีภยั ตามที่กฎกระทรวงกําหนด
อัคคีภยั โดยเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นมีอํานาจสัง่ การ
การกํ า หนดลัก ษณะ แบบ รู ป ทรง สัด ส่ว น โครงการมีลกั ษณะ แบบ รู ปทรง สัดส่วน
เนือ้ ที่ ที่ตงของอาคาร
ั้
ระดับเนือ้ ที่ของที่ว่าง เนื อ้ ที่ ที่ตงั ้ ของอาคาร ระดับเนื อ้ ที่ของที่
ภายนอกอาคารหรื อ แนวอาคารและระยะ ว่างภายนอกอาคารหรื อแนวอาคารและ
หรื อระดับระหว่างอาคารกับอาคาร หรื อเขต ระยะ หรื อระดับระหว่างอาคารกับอาคาร
ที่ดินของอื่นหรื อระหว่างอาคารกับถนน ทาง หรื อเขตที่ดินของอื่นหรื อระหว่างอาคารกับ
เท้ า หรื อที่สาธารณะ
ถนน ทางเท้ า หรื อที่สาธารณะ เป็ นไปตาม
กฎกระทรวงกําหนด
กํ า หนดแบบและวิธี การในการติ ดตัง้ ระบบ
ป้องกันอัคคีภยั แบบและจํานวนของห้ องนํ ้า
และห้ อ งส้ ว ม ระบบการจัด แสงสว่ า งและ
ระบายอากาศและระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้า
สํารองกรณี
การกําหนดระบบระบายนํา้ ระบบบําบัดนํา้
เสี ย มาตรฐานคุ ณ ภาพนํ า้ ทิ ง้ จากอาคาร
และการกําจัดขยะมูลฝอย และสิง่ ปฏิกลู

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 1 บทนํา

ตารางที่ 1.8-1 กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับโครงการ
ลําดับที่
17

18

หน่ วยงานที่ออก
กฎหมาย
กฎกระทรวงฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2550) ออก กระทรวงมหาดไทย
ตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม
อาคาร พ.ศ. 2522
กฎกระทรวงฉบับ ที่ 64 (พ.ศ.2555) ออก กระทรวงมหาดไทย
ตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม
อาคาร พ.ศ. 2522
กฎหมาย

หน่ วยงานที่บังคับใช้

เนือ้ หาโดยย่ อ

ความเกี่ยวข้ องกับโครงการ

หน่วยงานท้ องถิ่น

การกําหนดระยะห่างระหว่างอาคารในที่ดิน โครงการมีระยะห่างระหว่างอาคารเป็ นไป
เจ้ าของเดียวกัน
ตามที่กฎหมายกําหนด

หน่วยงานท้ องถิ่น

การกํ า หนดจํ า นวนและขนาดที่ จ อดรถ โครงการต้ องจัดจํานวนและขนาดที่จอด
ที่ ก ลั บ รถ ทางเข้ าออกรถยนต์ และปาก รถ ที่ ก ลับ รถ ทางเข้ า ออกรถยนต์ และ
ทางเข้ าออกรถยนต์
ปากทางเข้ าออกรถยนต์ เป็ นไปตาม
มาตรฐานตามที่กฎกระทรวงกําหนด
ความหมายของเครื่ องวัดอากาศ ค่าก๊ าซใน โครงการต้ องควบคุ ม ให้ เป็ นไปตาม
บรรยากาศโดยทัว่ ไป การคํานวณค่าความ มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
เข้ มข้ นของก๊ าซ ค่ า สารในบรรยากาศ โดยทัว่ ไป
โ ด ย ทั่ ว ไ ป ก า ร วั ด ค่ า เ ฉ ลี่ ย ข อ ง ก๊ า ซ
คาร์ บอนมอนอกไซด์ ในเวลา 24 ชัว่ โมง การ
หาค่าเฉลี่ยของฝุ่ นละอองและการวัดค่าเฉลี่ย
ของตะกัว่
กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทัว่ ไป การ โครงการต้ องควบคุ ม ให้ เป็ นไปตาม
ตรวจวั ด ระดั บ เสี ย งโดยทั่ ว ไป และการ มาตรฐานระดับเสียงโดยทัว่ ไป
คํานวณค่าระดับเสียง

19

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษาคุณภาพ
สิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2535 เรื่ อ ง
กําหนดมาตรฐานควบคุมคุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศทัว่ ไป

สํานักงาน
คณะกรรมการ
สิง่ แวดล้ อม
แห่งชาติ

หน่วยงานท้ องถิ่น

20

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ
ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน
พระราชบัญญั ติ ส่งเสริ มและรั กษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่ อง กําหนด
มาตรฐานระดับเสียงโดยทัว่ ไป

สํานักงาน
คณะกรรมการ
สิง่ แวดล้ อม
แห่งชาติ

หน่วยงานท้ องถิ่น
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 1 บทนํา

ตารางที่ 1.8-1 กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับโครงการ
ลําดับที่
21

22

23

หน่ วยงานที่ออก
กฎหมาย
สํานักงาน
ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้ อมแห่ งชาติ
ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่ อง กําหนดมาตรฐาน คณะกรรมการ
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป ประกาศ
สิง่ แวดล้ อม
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง.
แห่งชาติ
วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2547
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ
สํานักงาน
ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่ อง กําหนด คณะกรรมการ
มาตรฐานค่าก๊ าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ใน
สิง่ แวดล้ อม
บรรยากาศโดยทัว่ ไป
แห่งชาติ
กฎหมาย

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ
ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษาคุณภาพ
สิ่ ง แวดล้ อมแห่ ง ชาติ พ.ศ.2535 เรื่ อง
กํ า หนดมาตรฐานความสั่น สะเทื อ นเพื่ อ
ป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

สํานักงาน
คณะกรรมการ
สิง่ แวดล้ อม
แห่งชาติ

หน่ วยงานที่บังคับใช้

เนือ้ หาโดยย่ อ

ความเกี่ยวข้ องกับโครงการ

หน่วยงานท้ องถิ่น

กํ า หนดมาตรฐานคุ ณ ภาพอากาศของ
ค่าเฉลี่ยก๊ าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ ค่าเฉลี่ยฝุ่ น
ละอองขนาดไม่ เ กิ น 10 ไมครอน และ
ค่าเฉลี่ยฝุ่ นละอองรวมหรื อฝุ่ นละอองขนาด
ไม่เกิน 100 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทัว่ ไป
กํ า หนดมาตรฐานคุ ณ ภาพอากาศของ
ค่ า เฉลี่ ย ของก๊ า ซไนโตรเจนไดออกไซด์ ใ น
บรรยากาศโดยทั่วไป การคํ านวณค่าความ
เข้ มข้ นของก๊ าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ใ น
บรรยากาศโดยทั่ว ไป และการวัด ค่า เฉลี่ ย
ของก๊ าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ใ นเวลา 1
ชัว่ โมง

โครงการต้ องควบคุ ม ให้ เป็ นไปตาม
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทัว่ ไป

หน่วยงานท้ องถิ่น

หน่วยงานท้ องถิ่น
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โครงการต้ องควบคุ ม ให้ เป็ นไปตาม
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทัว่ ไป

กํ า หนดประเภทอาคาร มาตรฐานความ โครงการต้ องควบคุ ม ให้ เป็ นไปตาม
สัน่ สะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร มาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกัน
หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี การตรวจวั ด ความ ผลกระทบต่ออาคาร
สัน่ สะเทือน

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 1 บทนํา

ตารางที่ 1.8-1 กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับโครงการ
ลําดับที่

กฎหมาย

24

กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
แบบการเก็ บ สถิ ติ แ ละข้ อมู ล การจั ด ทํ า
บันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการ
ทํางานของระบบบําบัดนํ ้าเสีย พ.ศ.2555

หน่ วยงานที่ออก
กฎหมาย
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้ อม

หน่ วยงานที่บังคับใช้

เนือ้ หาโดยย่ อ

ความเกี่ยวข้ องกับโครงการ

หน่วยงานท้ องถิ่น

การจัดเก็บสถิติข้อมูลและรายงานการตรวจวัด
คุณภาพนํ า้ ที่ ผ่านการบํ าบัดนํ า้ เสียให้ เป็ นไป
ตามข้ อกํ าหนดของมาตรา 80 วรรคสอง แห่ ง
พระราชบัญญั ติ ส่ งเสริ มและรั กษาคุ ณภาพ
สิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งบัญญัติให้
การเก็ บ สถิ ติ แ ละข้ อมู ล การจั ด ทํ า บั น ทึ ก
รายละเอียด และรายงานสรุ ปผลการทํางานของ
ระบบบํ าบัดนํ า้ เสี ยให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และแบบที่กําหนดในกฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิ ติและ
ข้ อมูลการจัดทําบันทึกรายละเอียด และรายงาน
สรุ ปผลการทํางานของระบบบําบัดนํา้ เสีย พ.ศ.
2555

นํ า้ ทิ ง้ ทัง้ หมดของโครงการ ภายหลังการ
บําบัดจะถูกเก็บกักไว้ รดนํ า้ ต้ นไม้ บริ เวณ
พื น้ ที่ สี เ ขี ยวของโครงการ โดยไม่ มี ก าร
ระบายออกนอกพืน้ ที่โครงการแต่อย่างใด
โดยโครงการจะต้ องเก็บสถิติและข้ อมูลซึ่ง
แสดงผลการทํางานของระบบบําบัดนํ ้าเสีย
ในแต่ละวัน และจัดทําบันทึกรายละเอียด
ดังกล่าวเก็ บไว้ ที่ โครงการเป็ นระยะเวลา
สองปี นับแต่วนั ที่มีการเก็บสถิติและข้ อมูล
นั น้ นอกจากนี โ้ ครงการจะต้ องเสนอ
รายงานดังกล่าวต่อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่ น
เป็ นประจําทุกเดือน

ที่มา : รวบรวมโดย บริษัทที่ปรึกษาฯ, สิงหาคม 2564
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บทที่
รายละเอียดโครงการ

2

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

บทที่ 2 รายละเอียดของโครงการ
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)
ดําเนินการโดย ห้ างหุ้นส่วนจํากัด ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว เป็ นโครงการประเภทโรงแรม ซึ่งประกอบด้ วยอาคาร
6,762.15 ตารางเมตร
ภายในโครงการ จํานวน 1 อาคาร มีจํานวนห้ องพัก 103 ห้ อง มีพื ้นที่ใช้ สอยทังหมด
้
บนเนื อ้ ที่ ดิ น 2-3-30.10 ไร่ หรื อ คิ ด เป็ นพื น้ ที่ 4,520.40 ตารางเมตร พร้ อมด้ ว ยส่ ว นบริ ก าร ระบบ
สาธารณูปโภค และพื ้นที่สีเขียวภายในโครงการ โดยมีรายละเอียดโครงการ ดังต่อไปนี ้

2.1

ที่ตงั ้ โครงการ
 ที่ตงโครงการ
ั้
: ถนนฝั่ งบางใบไม้ ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
(ผังตําแหน่งที่ตงสั
ั ้ งเขปของโครงการ แสดงดังรู ปที่ 2.1.1-1)

 โฉนดที่ดินและกรรมสิทธิ์ที่ดิน : ดําเนินการบนโฉนดที่ดินเลขที่ 96658 (เลขที่ดิน 84) เนื ้อที่
2-3-30.10 ไร่ หรื อคิดเป็ นพื ้นที่ 4,520.40 ตารางเมตร โดยแปลงที่ดินดังกล่าวเป็ นของ ห้ างหุ้นส่วนจํากัด
ออร์ คดิ ริ เวอร์ วิว (เจ้ าของโครงการ)
(ผังโฉนดที่ดนิ แสดงดังรู ปที่ 2.1.1-2 และเอกสารสิทธิ์ที่ดนิ ของโครงการ แสดงดังภาคผนวกที่ 2)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 2007
(ถนนฝั่ งบางใบไม้ )

พืน้ ที่โครงการ
สะพานศรี ตาปี

ที่มา : อ้ างอิงจากภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth และการสํารวจภาคสนามโดยบริษัทที่ปรึกษาฯ, มีนาคม 2563

รู ปที่ 2.1.1-1

ตําแหน่งที่ตงสั
ั ้ งเขปของโครงการ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

2.2 ประเภทและขนาดของโครงการ
2.2.1 ประเภทและขนาดของโครงการ
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร) เป็ น
โครงการโรงแรม ประเภทที่ 3 ตามกฎกระทรวงกําหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.
2551
หมวด 1 สถานที่พกั ที่ไม่เป็ นโรงแรมและประเภทของโรงแรม
ข้ อ 2 โรงแรมแบ่งเป็ น 4 ประเภท ดังต่อไปนี ้
(1) โรงแรมประเภท 1 หมายความว่า โรงแรมที่ให้ บริ การเฉพาะห้ องพัก
(2) โรงแรมประเภท 2 หมายความว่า โรงแรมที่ให้ บริ การห้ องพักและห้ องอาหาร หรื อสถานที่สําหรับ
บริการอาหารหรื อสถานที่สําหรับประกอบอาหาร
(3) โรงแรมประเภท 3 หมายความว่ า โรงแรมที่ให้ บริ การห้ องพัก ห้ องอาหารหรื อสถานที่สําหรั บ
บริ การอาหารหรื อสถานที่สําหรั บประกอบอาหาร และสถานบริ การตามกฎหมายว่ าด้ วยสถานบริ การ
หรือห้ องประชุมสัมมนา
(4) โรงแรมประเภท 4 หมายความว่า โรงแรมที่ให้ บริ การห้ องพัก ห้ องอาหารหรื อสถานที่สําหรับบริ การ
อาหารหรื อสถานที่สําหรับประกอบอาหาร สถานบริการตามกฎหมายว่าด้ วยสถานบริ การ และห้ องประชุมสัมมนา
อ้ างอิงจาก : กฎกระทรวงกําหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551

โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร) เป็ น
โครงการประเภทโรงแรม ประกอบด้ วย ห้ องพัก (สําหรับให้ บริ การแก่บคุ คลภายนอก) จํานวน 103 ห้ องพัก ห้ องพัก
ผู้จดั การ (ไม่ได้ เปิ ดให้ บริ การแก่บุคคลภายนอก) จํานวน 1 ห้ อง ห้ องครัว ห้ องอาหาร และห้ องประชุม จํานวน 5
ห้ อง จึงจัดเป็ นโรงแรมประเภท 3 ตามกฎกระทรวงกําหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.
2551 ซึง่ โรงแรมประเภทที่ 3 หมายความว่า
“โรงแรมประเภท 3 หมายความว่า โรงแรมที่ให้ บริ การห้ องพัก ห้ องอาหารหรื อสถานที่สําหรับบริ การ
อาหารหรื อ สถานที่ สํ า หรั บ ประกอบอาหาร และสถานบริ ก ารตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยสถานบริ ก ารหรื อ ห้ อง
ประชุมสัมมนา”
ทังนี
้ ้ จากลักษณะการใช้ สอยพื ้นที่อาคารภายในโครงการพบว่า โครงการประกอบด้ วยส่วนต่างๆ ดังนี ้
- ห้ องพัก จํานวน 103 ห้ องพัก
- ห้ องครัว จํานวน 1 ห้ อง และห้ องอาหาร จํานวน 1 ห้ อง
- ห้ องประชุม จํานวน 5 ห้ อง
ดังนัน้ โครงการจึงเข้ าข่ายโรงแรมประเภทที่ 3 และโครงการได้ ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ
โรงแรมประเภท 3 ซึง่ มีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2.2-1
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.2-1 สรุปความสอดคล้ องตามหมวด 2 เรื่ องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสําหรับโรงแรมทุกประเภทของกฎกระทรวงฯ และรายละเอียดบางส่วนที่โครงการมีการ
จัดเตรี ยมไว้ ก่อนแล้ ว
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
ข้ อ 1 ให้ สถานที่ พั ก ที่ มี จํ า นวนห้ องพั ก ในอาคาร
เดี ย วกัน หรื อ หลายอาคารรวมกัน ไม่เกิ น สี่ห้ อ งและมี
จํานวนผู้พกั รวมกันทังหมดไม่
้
เกินยี่สิบคน ซึ่งจัดตังขึ
้ ้น
เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารที่ พัก ชั่ว คราวสํ า หรั บ คนเดิ น ทางหรื อ
บุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน อันมีลกั ษณะเป็ นการ
ประกอบกิจการเพื่อหารายได้ เสริ มและได้ แจ้ งให้ นาย
ทะเบี ย นทราบตามแบบที่ รั ฐ มนตรี กํ า หนด ไม่ เ ป็ น
โรงแรมตาม (3) ของบทนิ ย ามคํ า ว่ า “โรงแรม” ใน
มาตรา 4
ข้ อ 2 โรงแรมแบ่งเป็ น 4 ประเภท ดังต่อไปนี ้
(1) โรงแรมประเภท 1 หมายความว่า โรงแรมที่
ให้ บริการเฉพาะห้ องพัก
(2) โรงแรมประเภท 2 หมายความว่า โรงแรมที่
ให้ บริ การห้ องพักและห้ องอาหาร หรื อสถานที่สําหรับ
บริการอาหารหรื อสถานที่สําหรับประกอบอาหาร
(3) โรงแรมประเภท 3 หมายความว่ า
โรงแรมที่ ให้ บริ ก ารห้ องพั ก ห้ องอาหารหรื อ
สถานที่สําหรั บบริ การอาหารหรื อสถานที่สําหรั บ
ประกอบอาหาร และสถานบริการตามกฎหมายว่ า
ด้ วยสถานบริการหรื อห้ องประชุมสัมมนา

ความสอดคล้ อง
- โครงการมีจํานวนห้ องพัก ที่เปิ ดให้ บริ การแก่บคุ คลภายนอกทังหมด
้
103 ห้ อง และ
มีจํานวนผู้พักรวมกันทัง้ หมด 206 คน (คิดเฉพาะส่วนห้ องพักที่เปิ ดให้ บริ การ) โดย
โครงการมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ บริ การที่พกั ชัว่ คราวสําหรับคนเดินทางหรื อบุคคลอื่น
ใดโดยมี ค่าตอบแทน ดัง นัน้ โครงการจึงเข้ าข่ ายเป็ นโรงแรมตามกฎกระทรวงกํ า หนด
ประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551

ภาพถ่ าย
-

- โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและ
เปลี่ยนการใช้ อาคาร) เป็ นโครงการโรงแรม ประเภทที่ 3 ตามกฎกระทรวงฯ
เนื่องจากโครงการประกอบด้ วยส่วนต่างๆ ดังนี ้
- ห้ องพัก (สําหรับให้ บริการแก่บคุ คลภายนอก)จํานวน 103 ห้ องพัก

ห้ องพักของโครงการ
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โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.2-1 สรุปความสอดคล้ องตามหมวด 2 เรื่ องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสําหรับโรงแรมทุกประเภทของกฎกระทรวงฯ และรายละเอียดบางส่วนที่โครงการมีการ
จัดเตรี ยมไว้ ก่อนแล้ ว
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
(4) โรงแรมประเภท 4 หมายความว่า โรงแรมที่
ให้ บริการห้ องพัก ห้ องอาหารหรื อสถานที่สําหรับบริการ
อาหารหรื อสถานที่สําหรับประกอบอาหาร สถาน
บริการตามกฎหมายว่าด้ วยสถานบริการ และห้ อง
ประชุมสัมมนา

ความสอดคล้ อง
- ห้ องครัว จํานวน 1 ห้ อง และห้ องอาหาร จํานวน 1 ห้ อง

ภาพถ่ าย

ห้ องครัวของโครงการ

ห้ องอาหารของโครงการ

2-6

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)
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ตารางที่ 2.2-1 สรุปความสอดคล้ องตามหมวด 2 เรื่ องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสําหรับโรงแรมทุกประเภทของกฎกระทรวงฯ และรายละเอียดบางส่วนที่โครงการมีการ
จัดเตรี ยมไว้ ก่อนแล้ ว
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข

ความสอดคล้ อง

ภาพถ่ าย

- ห้ องประชุม จํานวน 5 ห้ อง

ห้ องประชุมของโครงการ
ข้ อ 3 สถานที่ตงของโรงแรมต้
ั้
องมีลกั ษณะ ดังต่อไปนี ้
(1) ตังอยู
้ ใ่ นทําเลที่เหมาะสม ไม่เป็ นอันตรายต่อ
สุข ภาพ และอนามัย ของผู้ พัก และมี ก ารคมนาคม
สะดวก และปลอดภัย
(2) เส้ นทางเข้ าออกโรงแรมต้ องไม่ก่อให้ เกิด
ปั ญหาด้ านการจราจร
(3) ในกรณี ที่ใช้ พื ้นที่ประกอบธุรกิจโรงแรมในอาคาร
เดียวกันกับการประกอบกิจการอื่น ต้ องแบ่งสถานที่ให้
ชัดเจน และการประกอบกิจการอื่นต้ องไม่ส่งผลกระทบต่อ
การประกอบธุรกิจโรงแรม

ถนนสาธารณะ
- ตําแหน่งพื ้นที่โครงการตัง้ อยู่ในทําเลที่เหมาะสม ไม่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพและ
อนามัยของผู้พกั และมีถนนทางเข้ าโครงการเชื่อมกับถนนสาธารณะ ซึง่ มีความสะดวก
และปลอดภัย
- ทางเข้ าออกโครงมี ความสะดวกและปลอดภัย สภาพการจราจรอยู่ในระดับดี มาก มี
สภาพการจราจรคล่องตัว ไม่ติดขัด
- การใช้ พื ้นที่ของโครงการ เป็ นการใช้ เพื่อประกอบกิจการประเภทโรงแรมเท่านัน้ ไม่มี
การใช้ เพื่อประกอบกิจการอื่น

ลักษณะทางเข้ า-ออกโครงการ
ทางเข้ า-ออกโครงการ
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.2-1 สรุปความสอดคล้ องตามหมวด 2 เรื่ องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสําหรับโรงแรมทุกประเภทของกฎกระทรวงฯ และรายละเอียดบางส่วนที่โครงการมีการ
จัดเตรี ยมไว้ ก่อนแล้ ว
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
(4)
ไม่ ตัง้ อยู่ในบริ เ วณ หรื อใกล้ เคี ยงกับ
โบราณสถาน ศาสนสถาน หรื อสถานอันเป็ นที่ เคารพ
ในทางศาสนา หรื อสถานที่ อื่ น ใดอั น จะทํ า ให้ เกิ ด
ทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสม กระทบต่อความมัน่ คงและการ
ดํ า รงอยู่ ข องสถานที่ ดั ง กล่ า ว หรื อ จะทํ า ให้ ขั ด ต่ อ
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมท้ องถิ่น
ข้ อ 4 โรงแรมต้ องจัดให้ มีการบริการ และสิง่ อํานวย
ความสะดวกสําหรับผู้พกั อย่างน้ อย ดังต่อไปนี ้
(1) สถานที่ลงทะเบียนผู้พกั
(2) โทรศัพท์ หรื อระบบการติดต่อ สื่อสารทัง้
ภายใน และภายนอกโรงแรม โดยจัดให้ มีเฉพาะ
ภายนอกห้ องพักก็ได้ แต่ต้องมีจํานวนเพียงพอต่อการ
ให้ บริ การแก่ผ้ พู กั

ความสอดคล้ อง

ภาพถ่ าย

- พื ้นที่โครงการไม่ได้ ตงอยู
ั ้ ่ใกล้ เคียงกับโบราณสถาน หรื อสถานที่อื่นใดอันทําให้ เกิด
ทัศ นี ย ภาพที่ ไ ม่ เ หมาะสม กระทบต่ อ ความมั่น คงและการดํ า รงอยู่ข องสถานที่
ดังกล่าว หรื อทําให้ ขดั ต่อขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมท้ องถิ่นแต่อย่างใด

-

- โครงการจัดให้ มีสว่ นต้ อนรับ สําหรับลงทะเบียนผู้เข้ าพัก
- โครงการจัดให้ มีโทรศัพท์ ภ ายในห้ องพักทุกห้ อ ง เพื่ อ อํ านวยความสะดวกในการ
้
พท์กระจายไว้
ติดต่อสื่อสาร ทังภายในและภายนอกโรงแรม
้
นอกจากนี ้ได้ ติดตังโทรศั
ในพื ้นที่สว่ นบริการของโครงการ เพื่ออํานวยความสะดวกต่อผู้ใช้ บริการ

ส่วนต้ อนรับของโครงการ
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.2-1 สรุปความสอดคล้ องตามหมวด 2 เรื่ องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสําหรับโรงแรมทุกประเภทของกฎกระทรวงฯ และรายละเอียดบางส่วนที่โครงการมีการ
จัดเตรี ยมไว้ ก่อนแล้ ว
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
(3) การปฐมพยาบาลเบื ้องต้ น และการส่งต่อ
ผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลใกล้ เคียง

ความสอดคล้ อง
- โครงการจัดให้ มีอปุ กรณ์ปฐมพยาบาลเบื ้องต้ นไว้ ในห้ องสํานักงานและส่วนต้ อนรับ

(4) ระบบรักษาความปลอดภัยอย่างทัว่ ถึงตลอด - โครงการได้ จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย โดยตรวจตราความปลอดภัย
และความเรี ยบร้ อยในโครงการ เจ้ าหน้ าที่แต่ละนายจะสอดส่องดูแลความเรี ยบร้ อย
24 ชัว่ โมง
บริ เ วณที่ จ อดรถยนต์ ทางเข้ า-ออกของโครงการ และทางเข้ า-ออกอาคาร
นอกจากนัน้ ได้ มีการติดตังโทรทั
้
ศน์วงจรปิ ด กระจายโดยรอบโครงการ

ภาพถ่ าย

ตู้อปุ กรณ์ปฐมพยาบาลของโครงการ

เจ้ าหน้ าที่ รปภ. ของโครงการ
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.2-1 สรุปความสอดคล้ องตามหมวด 2 เรื่ องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสําหรับโรงแรมทุกประเภทของกฎกระทรวงฯ และรายละเอียดบางส่วนที่โครงการมีการ
จัดเตรี ยมไว้ ก่อนแล้ ว
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
ข้ อ 5 โรงแรมต้ องจัดให้ มีห้องนํ ้า และห้ องส้ วมในส่วน
ที่ให้ บริการสาธารณะ โดยจัดแยกส่วนสําหรับชายและ
หญิง และต้ องรักษาความสะอาดอย่างสมํ่าเสมอ

ความสอดคล้ อง
- โครงการจัดให้ ห้องนํ ้ารวม แยกชาย-หญิง บริ เวณด้ านข้ างส่วนต้ อนรับของโครงการ

ภาพถ่ าย

ห้ องนํ ้ารวมของโครงการ
ข้ อ 6 ห้ องพักต้ องไม่มีรูปแบบทางสถาปั ตยกรรมที่มี
ลักษณะเหมือน หรื อคล้ าย หรื อมุ่งหมายให้ เหมือนหรื อ
คล้ ายกับศาสนสถาน หรื อสถานอันเป็ นที่เคารพในทาง
ศาสนา

- รู ปแบบสถาปั ตยกรรมเป็ นแบบ Post Modern (รู ปแบบงานออกแบบที่เกิดขึ ้น
หลัง จากยุค Modern) โดยห้ อ งพักของโครงการมี ลัก ษณะเป็ นรู ปทรงสี่เ หลี่ย มใน
รูปแบบโมเดิร์น ไม่มีรูปแบบทางสถาปั ตยกรรมที่มีลกั ษณะเหมือน หรื อคล้ าย หรื อ
มุง่ หมายให้ เหมือนหรื อคล้ ายกับศาสนสถาน หรื อสถานอันเป็ นที่เคารพในทางศาสนา
แต่อย่างใด
สําหรับรู ปทรงอาคารของโครงการออกแบบเป็ นรู ปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ า เรี ยบง่าย
เน้ นการใช้ วสั ดุที่เรี ยบง่าย แต่มีคุณภาพและคงทน เช่น กระจกลามิเนต อลูมิเนียม
และคอนกรี ต มี แ นวคิ ด เรื่ อ งความงามของอาคาร คื อ เกิ ด จากการแสดงให้ เ ห็ น
ลักษณะเด่น และคุณค่าที่แตกต่างของวัสดุแต่ละประเภท ต้ องการให้ เห็นสัจจะของ
วัสดุก่อสร้ างแบบที่ นิยมในยุค โมเดิร์น โดยออกแบบขอบมุมรายละเอี ยดตกแต่ง
อาคารให้ มีความเรี ยบเกลี ้ยงไม่ซบั ซ้ อน หลังคาของอาคารเป็ นหลังคา คสล. แบน
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ลักษณะภายในห้ องพักของโครงการ

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.2-1 สรุปความสอดคล้ องตามหมวด 2 เรื่ องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสําหรับโรงแรมทุกประเภทของกฎกระทรวงฯ และรายละเอียดบางส่วนที่โครงการมีการ
จัดเตรี ยมไว้ ก่อนแล้ ว
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข

ความสอดคล้ อง
ราบตามรู ปแบบอาคารแนวนี ้ และหลังคาเมทัลชีท ผนังภายนอกส่วนใหญ่เป็ นผนัง
ก่ออิฐมวลเบาเรี ยบทาสี สลับกับผนังก่อมวลเบาเซาะร่ องลายไม่ทาสี ดังนัน้ จึงไม่มี
รูปแบบทางสถาปั ตยกรรมที่มีลกั ษณะเหมือนหรื อคล้ าย หรื อมุ่งหมายให้ เหมือนหรื อ
คล้ ายกับศาสนสถานหรื อสถานที่อนั เป็ นที่เคารพในทางศาสนาแต่อย่างใด

ภาพถ่ าย

ลักษณะรูปแบบอาคารของโครงการ
ข้ อ 7 ห้ องพักต้ องมีเลขที่ประจําห้ องพักกํากับไว้ เป็ น
ตัวเลข อารบิกโดยให้ แสดงไว้ บริเวณด้ านหน้ าห้ องพัก
ที่สามารถมองเห็นได้ อย่างชัดเจน และในกรณีที่
โรงแรมใดมีหลายอาคารเลขที่ประจําห้ องพักแต่ละ
อาคารต้ องไม่ซํ ้ากัน
ประตูห้องพักให้ มีช่อง หรื อวิธีการอื่นที่สามารถ
มองจากภายในสูภ่ ายนอกห้ องพักได้ และมีกลอนหรื อ
อุปกรณ์อื่นที่สามารถล็อกจากภายในห้ องพักทุกห้ อง

- โครงการจัดให้ มีการระบุเลขประจําห้ องอย่างชัดเจน เพื่อการสะดวกในการเข้ าพัก

เลขประจําห้ อง
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.2-1 สรุปความสอดคล้ องตามหมวด 2 เรื่ องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสําหรับโรงแรมทุกประเภทของกฎกระทรวงฯ และรายละเอียดบางส่วนที่โครงการมีการ
จัดเตรี ยมไว้ ก่อนแล้ ว
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข

ความสอดคล้ อง
- โครงการจัดให้ ประตูห้องพักมีช่องสําหรับมองจากภายในสูภ่ ายนอกห้ องพักได้ และ
มีกลอนล็อคภายในห้ องพักทุกห้ อง

ภาพถ่ าย

ช่องสําหรับมองจากภายในสูภ่ ายนอกห้ องพัก
ข้ อ 8 สถานที่จอดรถของโรงแรมที่อยูต่ ิดห้ องพัก ต้ อง
ไม่มีลกั ษณะมิดชิด และต้ องสามารถมองเห็นรถที่จอด
อยูไ่ ด้ ตลอดเวลา

- โครงการจัดให้ มีที่จอดรถยนต์ จํานวน 42 คัน โดยจัดให้ มีกล้ องวงจรปิ ด และยาม
รักษาความปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยภายในโครงการตลอด 24 ชัว่ โมง

กล้ อง CCTV
พื ้นที่จอดรถของโครงการ
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.2-1 สรุปความสอดคล้ องตามหมวด 2 เรื่ องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสําหรับโรงแรมทุกประเภทของกฎกระทรวงฯ และรายละเอียดบางส่วนที่โครงการมีการ
จัดเตรี ยมไว้ ก่อนแล้ ว
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
ข้ อ 20 โรงแรมประเภท 3 และประเภท 4 ต้ องปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
(1) ห้ องพักทุกห้ องต้ องมีพื ้นที่ใช้ สอยไม่น้อยกว่า
14 ตารางเมตร ไม่รวมห้ องนํ ้า ห้ องส้ วม และระเบียง
ห้ องพัก
(2) มีห้องนํ ้าและห้ องส้ วมที่ถกู สุขลักษณะในห้ องพัก
ทุกห้ อง
(3) กรณีมีห้องพักไม่เกิน 80 ห้ อง ห้ ามมีสถาน
บริ การตามกฎหมายว่าด้ วยสถานบริการ

ความสอดคล้ อง

ภาพถ่ าย

- ห้ องพักทุกห้ องมีพื ้นที่ใช้ สอยไม่น้อยกว่า 14 ตารางเมตร โดยไม่รวมห้ องนํา้ ห้ อง
ส้ วม และระเบียงห้ องพัก โดยห้ องพักที่มีขนาดพืน้ ที่น้อยที่สุด (โดยไม่รวมห้ องนํ า้
ห้ องส้ วม และระเบียงห้ องพัก) มีขนาดพื ้นที่ 23 ตารางเมตร
- โครงการมีห้องนํ ้าและห้ องส้ วมที่ถกู สุขลักษณะในห้ องพักทุกห้ อง
- โครงการมีห้องพัก (สําหรับให้ บริ การแก่บคุ คลภายนอก) ทังหมด
้
103 ห้ องพัก และ
ห้ องพักผู้จดั การ จํานวน 1 ห้ อง โดยโครงการไม่มีไม่มีสถานบริ การให้ บริ การแต่อย่าง
ใด

ความใน 3) มิให้ นํามาใช้ บงั คับแก่โรงแรมที่ตงอยู
ั้ ่
ในเขตพื น้ ที่ เ พื่ อ การอนุญ าตให้ ตัง้ สถานบริ ก าร และ
โรงแรมที่ ตัง้ อยู่น อกเขตพื น้ ที่ เ พื่ อ การอนุญ าตให้ ตัง้
สถานบริ การหรื อโรงแรมที่ตงอยู
ั ้ ่ในท้ องที่งดอนุญาตให้
ตังสถานบริ
้
การซึง่ มีสถานบริการตามมาตรา 3 (5) แห่ง
พระราชบัญญัติสถานบริ การ พ.ศ. 2509 ซึ่งแก้ ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริ การ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2546

ลักษณะภายในห้ องพักของโครงการ

ห้ องนํ ้าภายในห้ องพัก
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

2.2.2

บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

ขนาดโครงการ

โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร) ตังอยู
้ ่
บนโฉนดที่ดิน จํานวน 1 แปลง เนือ้ ที่ 2-3-30.10 ไร่ หรื อคิดเป็ นพืน้ ที่ 4,520.40 ตารางเมตร มีลกั ษณะเป็ น
โรงแรม ประกอบด้ วย อาคารภายในโครงการทังหมด
้
1 อาคาร มีจํานวนห้ องพักทังหมด
้
103 ห้ อง มีพื ้นที่ใช้
สอยรวมทังหมดทุ
้
กอาคาร 6,762.15 ตารางเมตร ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
- ชันที
้ ่ 1 ประกอบด้ วย ห้ องซักรี ด,ห้ องนํ ้าผู้พิการ,ทางเดิน,ร้ านกาแฟ,ห้ องอาหาร,ห้ องนํ ้าชาย,ห้ องนํ ้าหญิง,
ห้ องนํ ้าพนักงาน,ครัว ,ห้ องเก็บของ,ห้ องทํางาน,ทางเดิน 1,บันได 1,ทางลาด 1,บันไดหลัก,ห้ องเครื่ อง,ลิฟต์ 1,ลิฟต์ 2,ห้ อง
ไฟฟ้า,ห้ องช่าง,ทางเดิน 2,ห้ องประชุม,ห้ องโถง,ทางเดิน 3,ส่วนต้ อนรับ,ห้ องรับฝากของ,ห้ องผู้จดั การ,ห้ องทํางาน,ห้ องนํ ้า
พนักงาน,ห้ องนํ ้าผู้จดั การ,ห้ องนํ ้าหญิง,ห้ องนํ ้าชาย,บันได 2,ทางลาด 2และห้ องปั๊ มนํ ้า
- ชันที
้ ่ 2 ประกอบด้ วย ห้ องพัก จํานวน 11 ห้ อง ,ห้ องพักผู้พิการฯ จํานวน 2 ห้ อง,ห้ องออกกําลังกาย,ห้ องนํ ้า
ชาย 1,ห้ องนํ ้าหญิง 1,ทางเดิน 1,ห้ องประชุม 1,ห้ องประชุม 2,ห้ องประชุม 3,ห้ องประชุม 4,ทางเดิน 2,ห้ องเก็บ
ของ 1,ห้ องควบคุมไฟ,ห้ องนํ ้าหญิง 2,ห้ องนํ ้าชาย 2,บันไดหนีไฟ,ทางเดิน 3,ห้ องเตรี ยมอาหาร,บันไดหลัก,ห้ อง
เก็บของ 2,ลิฟต์ 1,ลิฟต์ 2,ห้ องแม่บ้าน,ห้ องไฟฟ้า,ทางเดิน,บันไดหนีไฟ และทางเดิน
- ชันที
้ ่ 3 ประกอบด้ วย ห้ องพัก จํานวน 30 ห้ อง ,บันไดหนีไฟ ,ทางเดิน ,บันไดหลัก ,ห้ องเก็บของ ,ลิฟต์ 1,ลิฟต์
2 ,ห้ องแม่บ้าน และห้ องไฟฟ้า
- ชันที
้ ่ 4 ประกอบด้ วย ห้ องพัก จํานวน 30 ห้ อง ,บันไดหนีไฟ ,ทางเดิน ,บันไดหลัก ,ห้ องเก็บของ ,ลิฟต์ 1,ลิฟต์
2 ,ห้ องแม่บ้าน และห้ องไฟฟ้า
- ชันที
้ ่ 5 ประกอบด้ วย ห้ องพัก จํานวน 30 ห้ อง ,บันไดหนีไฟ ,ทางเดิน ,บันไดหลัก ,ห้ องเก็บของ ,ลิฟต์ 1,ลิฟต์
2 ,ห้ องแม่บ้าน และห้ องไฟฟ้า
- ชันที
้ ่ 6 ประกอบด้ วย ห้ องพักผู้จดั การ,ห้ องเก็บถังเก็บนํ ้า ,ทางเดิน ,บันไดหลัก ,ห้ องเก็บของ และห้ องไฟฟ้า
ส่วนชันหลั
้ งคา มีลกั ษณะเป็ นหลังคา คสล. และหลังคาเพิงหมาแหงน ความสูงของอาคาร มีความสูง
้ ่สงู ที่สดุ 22.86 เมตร
จากระดับพื ้นดินที่ก่อสร้ างถึงผนังของชันที
โครงการมีห้องพักรวมทัง้ หมด 103 ห้ องพัก
(รายละเอียดการใช้ พื ้นที่อาคารภายในโครงการ แสดงดังตารางที่ 2.2.2-1 และแบบแปลนอาคาร
ของโครงการ แสดงดังรูปที่ 2.2-1 ถึงรู ปที่ 2.2-6)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

ตารางที่ 2.2.2-1 รายละเอียดการใช้ พื ้นที่อาคารภายในโครงการ
ขนาดพืน้ ที่ จํานวน
ชัน้ ที่
ลักษณะการใช้ พนื ้ ที่
(ตร.ม.)
(หน่ วย)
1 ห้ องซักรี ด
73.32
1
3.80
1
ห้ องนํ ้าผู้พิการ
34.77
ทางเดิน
114.14
1
ร้ านกาแฟ
162.42
1
ห้ องอาหาร
6.23
1
ห้ องนํ ้าชาย
5.92
1
ห้ องนํ ้าหญิง
6.24
1
ห้ องนํ ้าพนักงาน
132.52
ครัว
19.78
1
ห้ องเก็บของ
7.50
1
ห้ องทํางาน
22.66
1
ทางเดิน 1
2.90
บันได 1
3.84
1
ทางลาด 1
32.06
1
บันไดหลัก
11.76
1
ห้ องเครื่ อง
2.55
1
ลิฟต์ 1
2.55
1
ลิฟต์ 2
ห้ องไฟฟ้า
20.00
1
ห้ องช่าง
5.74
1
ทางเดิน 2
66.61
1
ห้ องประชุม
136.47
ห้ องโถง
219.14
1
ทางเดิน 3
32.90
ส่วนต้ อนรับ
13.75
-
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บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

พืน้ ที่อาคาร พืน้ ที่ปกคลุมดิน
(ตร.ม.)
(ตร.ม.)
73.32
3.80
34.77
114.14
162.42
6.23
5.92
6.24
132.52
19.78
7.50
22.66
2.90
3.84
32.06
11.76
2.55
2.55
20.00
5.74
66.61
136.47
219.14
32.90
13.75

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

ตารางที่ 2.2.2-1 รายละเอียดการใช้ พื ้นที่อาคารภายในโครงการ
ขนาดพืน้ ที่ จํานวน
ชัน้ ที่
ลักษณะการใช้ พนื ้ ที่
(ตร.ม.)
(หน่ วย)
ห้ องรับฝากของ
5.26
12.70
1
ห้ องผู้จดั การ
30.49
1
ห้ องทํางาน
3.73
1
ห้ องนํ ้าพนักงาน
3.73
1
ห้ องนํ ้าผู้จดั การ
21.13
1
ห้ องนํ ้าหญิง
21.13
1
ห้ องนํ ้าชาย
29.90
1
บันได 2
3.84
1
ทางลาด 2
5.98
1
ห้ องปั๊ มนํ ้า
รวมพืน้ ที่ทงั ้ หมดของชัน้ ที่ 1
2 ห้ องออกกําลังกาย
1
81.79
4.07
1
ห้ องนํ ้าชาย 1
4.07
1
ห้ องนํ ้าหญิง 1
58.22
ทางเดิน 1
30.61
1
ห้ องประชุม 1
68.29
1
ห้ องประชุม 2
30.61
1
ห้ องประชุม 3
148.62
1
ห้ องประชุม 4
61.49
ทางเดิน 2
4.05
1
ห้ องเก็บของ 1
10.51
1
ห้ องควบคุมไฟ
9.21
1
ห้ องนํ ้าหญิง 2
9.21
1
ห้ องนํ ้าชาย 2
9.00
1
บันไดหนีไฟ
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บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

พืน้ ที่อาคาร พืน้ ที่ปกคลุมดิน
(ตร.ม.)
(ตร.ม.)
5.26
12.70
30.49
3.73
3.73
21.13
21.13
29.90
3.84
5.98
1,277.46
1,277.46
81.79
4.07
4.07
58.22
30.61
68.29
30.61
148.62
61.49
4.05
10.51
9.21
9.21
9.00

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

ตารางที่ 2.2.2-1 รายละเอียดการใช้ พื ้นที่อาคารภายในโครงการ
ขนาดพืน้ ที่ จํานวน
ชัน้ ที่
ลักษณะการใช้ พนื ้ ที่
(ตร.ม.)
(หน่ วย)
ทางเดิน 3
116.29
22.76
1
ห้ องเตรี ยมอาหาร
32.06
1
บันไดหลัก
11.76
1
ห้ องเก็บของ 2
2.55
1
ลิฟต์ 1
2.55
1
ลิฟต์ 2
25.10
1
ห้ องแม่บ้าน
5.74
1
ห้ องไฟฟ้า
61.81
ทางเดิน
30.47
1
ห้ องพัก 1
30.19
10
ห้ องพัก 2-7, 10-13
30.19
2
ห้ องพักผู้พิการฯ 1-2
8.80
1
บันไดหนีไฟ
82.33
ทางเดิน
รวมพืน้ ที่ทงั ้ หมดของชัน้ ที่ 2
3 ห้ องพัก 1-14
14
30.19
30.44
1
ห้ องพัก 15
9.00
1
บันไดหนีไฟ 1
82.88
ทางเดิน 1
32.06
1
บันไดหลัก
11.76
1
ห้ องเก็บของ
2.55
1
ลิฟต์ 1
2.55
1
ลิฟต์ 2
25.10
1
ห้ องแม่บ้าน
5.74
1
ห้ องไฟฟ้า
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บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

พืน้ ที่อาคาร พืน้ ที่ปกคลุมดิน
(ตร.ม.)
(ตร.ม.)
116.29
22.76
32.06
11.76
2.55
2.55
25.10
5.74
61.81
30.47
301.90
60.38
8.80
82.33
1,294.25
1,294.25
442.66
30.44
9.00
82.88
32.06
11.76
2.55
2.55
25.10
5.74

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

ตารางที่ 2.2.2-1 รายละเอียดการใช้ พื ้นที่อาคารภายในโครงการ
ขนาดพืน้ ที่ จํานวน
ชัน้ ที่
ลักษณะการใช้ พนื ้ ที่
(ตร.ม.)
(หน่ วย)
ทางเดิน 2
61.81
30.44
1
ห้ องพัก 16
30.19
14
ห้ องพัก 17-30
8.80
1
บันไดหนีไฟ 2
82.33
ทางเดิน 3
รวมพืน้ ที่ทงั ้ หมดของชัน้ ที่ 3
ห้ องพัก 1-14
14
30.19
4 ห้ องพัก 15
30.44
1
9.00
1
บันไดหนีไฟ 1
82.88
ทางเดิน 1
32.06
1
บันไดหลัก
11.76
1
ห้ องเก็บของ
2.55
1
ลิฟต์ 1
2.55
1
ลิฟต์ 2
25.10
1
ห้ องแม่บ้าน
5.74
1
ห้ องไฟฟ้า
61.81
ทางเดิน 2
30.44
1
ห้ องพัก 16
30.19
14
ห้ องพัก 17-30
8.80
1
บันไดหนีไฟ 2
82.33
ทางเดิน 3
รวมพืน้ ที่ทงั ้ หมดของชัน้ ที่ 4
ห้ องพัก 1-14
30.19
14
ห้ องพัก 15
30.44
1
บันไดหนีไฟ 1
9.00
1
5
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บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

พืน้ ที่อาคาร พืน้ ที่ปกคลุมดิน
(ตร.ม.)
(ตร.ม.)
61.81
30.44
442.66
8.80
82.33
1,270.78
1,590.59
442.66
30.44
9.00
82.88
32.06
11.76
2.55
2.55
25.10
5.74
61.81
30.44
442.66
8.80
82.33
1,270.78
1,270.78
442.66
30.44
9.00

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

ตารางที่ 2.2.2-1 รายละเอียดการใช้ พื ้นที่อาคารภายในโครงการ
ขนาดพืน้ ที่ จํานวน
ชัน้ ที่
ลักษณะการใช้ พนื ้ ที่
(ตร.ม.)
(หน่ วย)
ทางเดิน 1
82.88
32.06
1
บันไดหลัก
11.76
1
ห้ องเก็บของ
2.55
1
ลิฟต์ 1
2.55
1
ลิฟต์ 2
25.10
1
ห้ องแม่บ้าน
5.74
1
ห้ องไฟฟ้า
61.81
ทางเดิน 2
30.44
1
ห้ องพัก 16
30.19
14
ห้ องพัก 17-30
8.80
1
บันไดหนีไฟ 2
82.33
ทางเดิน 3
รวมพืน้ ที่ทงั ้ หมดของชัน้ ที่ 5
6 ห้ องเก็บถังเก็บนํ ้า 1
1
119.64
103.52
ทางเดิน 1
32.06
1
บันไดหลัก
21.21
1
ห้ องเก็บของ
50.47
1
ห้ องพักผู้จดั การ
51.20
1
ห้ องเก็บถังเก็บนํ ้า 2
หลังคา
549.72
- หลังคาแผ่นเหล็กรี ดลอน 1
58.55
- หลังคา คสล. 1
549.72
- หลังคาแผ่นเหล็กรี ดลอน 2
58.55
- หลังคา คสล. 2
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พืน้ ที่อาคาร พืน้ ที่ปกคลุมดิน
(ตร.ม.)
(ตร.ม.)
82.88
32.06
11.76
2.55
2.55
25.10
5.74
61.81
30.44
442.66
8.80
82.33
1,270.78
1,270.78
119.64
103.52
32.06
21.21
50.47
51.20
-

-

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

ตารางที่ 2.2.2-1 รายละเอียดการใช้ พื ้นที่อาคารภายในโครงการ
ขนาดพืน้ ที่ จํานวน
ชัน้ ที่
ลักษณะการใช้ พนื ้ ที่
(ตร.ม.)
(หน่ วย)
รวมพืน้ ที่หลังคาชัน้ 6
1,216.54
รวมพืน้ ที่ทงั ้ หมดของชัน้ ที่ 6
หลังคาเหล็กรี ดลอน
426.53
155.27
หลังคา หลังคา คสล.
รวมพืน้ ที่หลังคา
581.80
รวมพืน้ ที่อาคารทัง้ หมด

บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

พืน้ ที่อาคาร พืน้ ที่ปกคลุมดิน
(ตร.ม.)
(ตร.ม.)
378.10
1,594.64
6,762.15

581.80
1,594.64

หมายเหตุ : “พื ้นที่อาคาร” หมายความว่า พื ้นที่ของพื ้นที่อาคารแต่ละชันที
้ ่บคุ คลเข้ าอยู่หรื อเข้ าใช้ สอยได้ ภายในขอบเขตด้ านนอก
ของคานหรื อภายในพื ้นที่นนั ้ หรื อภายในขอบเขตด้ านนอกของผนังของอาคารและหมายความรวมถึงเฉลียงหรื อระเบียงด้ วย แต่ไม่รวมพื ้นดาดฟ้า
และบันไดนอกหลังคา
อ้ างอิงจาก : กฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
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2.3 ผังบริเวณ
 การใช้ ประโยชน์ ท่ ดี นิ ภายในโครงการ
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)
ประกอบไปด้ วยส่วนต่างๆ ดังนี ้
1. อาคาร โรงแรม ชนิด ค.ส.ล. 6 ชัน้ จํานวน 1 อาคาร สูง 22.86 เมตร มีห้องพักทังหมด
้
จํานวน 103
ห้ องพัก
3. ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ระบบประปา ระบบไฟฟ้า ระบบบําบัดนํา้ เสีย ระบบระบายนํา้
ระบบป้องกันอัคคีภยั เป็ นต้ น
4. สระว่ายนํ ้า พื ้นที่จอดรถยนต์ พื ้นที่สีเขียว และพื ้นที่วา่ งปราศจากสิง่ ปกคลุม
(ผังบริ เวณของโครงการ แสดงดังรู ปที่ 2.3-1)
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2.4 สถานภาพโครงการ
สภาพภูมิประเทศโดยทัว่ ไปของพื ้นที่โครงการฯ (สิงหาคม 2564) มีสภาพเป็ นพื ้นที่ราบ โดยภายในพื ้นที่
โครงการมีอาคาร โรงแรม คสล. 6 ชัน้ จํานวน 1 อาคาร โดยภายในพื ้นที่โครงการพบพืชพรรณชนิดต่างๆ ขึ ้นปกคลุม
อยูท่ วั่ ไป ได้ แก่ ต้ นโมก ต้ นหูกระจง ต้ นปาล์มฟอกเทล ต้ นเฮลิโคเนีย ต้ นจัง๋ และพืชตระกูลหญ้ า
(สภาพปั จจุบนั ของโครงการ แสดงดังรูปที่ 2.4-1)
 อาณาเขตโดยรอบ : พื ้นที่โครงการมีอาณาเขตติดต่อโดยรอบดังนี ้
ทิศเหนือ
ติดกับ
พื ้นที่วา่ งมีการครอบครอง
ทิศใต้
ติดกับ
โรงแรม สบายดี รี สอร์ ท
ทิศตะวันออก ติดกับ
ถนนฝั่ งบางใบไม้
ทิศตะวันตก
ติดกับ
พื ้นที่วา่ งมีการครอบครอง
(อาณาเขตติดต่อโครงการ แสดงดังรูปที่ 2.4-2)
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สัญลักษณ์
ทิศทางการมอง
2

3

พืน้ ที่โครงการ
1

1

2

3

ฃ

ที่มา : จากการสํารวจภาคสนามโดยบริษัทที่ปรึกษาฯ, มีนาคม 2563

รูปที่ 2.4-1

สภาพพื ้นที่ปัจจุบนั
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ทิศเหนือ ติดกับ พื ้นที่วา่ งมีการครอบครอง

พืน้ ที่โครงการ

พืน้ ที่โครงการ

ทิศตะวันออก ติดกับ ถนนฝั่ งบางใบไม้

ทิศตะวันตก ติดกับ พื ้นที่วา่ งมีการครอบครอง

ทิศใต้ ติดกับ โรงแรม สบายดี รี

ที่มา : จากการสํารวจภาคสนามโดยบริษัทที่ปรึกษาฯ, มีนาคม 2563

รูปที่ 2.4-2

อาณาเขตติดต่อโดยรอบของโครงการ
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2.5 รูปแบบอาคารและสิ่งก่ อสร้ าง
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)
ดําเนินการโดย ห้ างหุ้นส่วนจํากัด ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว เป็ นโครงการประเภทโรงแรม ซึ่งประกอบด้ วยอาคาร
6,762.15 ตารางเมตร
ภายในโครงการ จํานวน 1 อาคาร มีจํานวนห้ องพัก 103 ห้ อง มีพื ้นที่ใช้ สอยทังหมด
้
ซึง่ สามารถคํานวณอัตราส่วนพื ้นที่วา่ งและพื ้นที่คลุมดินตามข้ อกําหนดที่เกี่ยวข้ องได้ ดงั นี ้
(1) อัตราส่ วนพืน้ ที่ใช้ สอยรวมทุกชัน้ ของอาคารต่ อพืน้ ที่โครงการ (Floor Area Ratio;
FAR)
โครงการได้ ออกแบบและจัดภูมิสถาปั ตย์ภายในโครงการ ได้ แก่ พื ้นที่อาคาร พื ้นที่ว่างอันปราศจาก
สิง่ ปกคลุม ความสูงอาคาร และระยะต่างๆ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องได้ กําหนดไว้ โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
- พื ้นที่ใช้ ประโยชน์ของอาคารทังหมด
้
=
6,762.15
ตารางเมตร
- พื ้นที่ดนิ โครงการทังหมด
้
=
4,520.40
ตารางเมตร
้
อพื ้นที่โครงการ (FAR)
- ดังนัน้ อัตราส่วนพื ้นที่ใช้ สอยภายในอาคารทังหมดต่
=
6,762.15 : 4,520.40
=
1.50 : 1
ดังนัน้ โครงการมีพื ้นที่อาคารรวมทังหมด
้
6,762.15 ตารางเมตร และมีที่ดินที่ใช้ เป็ นที่ตงอาคาร
ั้
4,520.40 ตารางเมตร คิดเป็ นอัตราส่วนได้ เท่ากับ 1.50 ต่ อ 1 ซึง่ เมื่อตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับ
อาคารขนาดใหญ่และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ องแล้ วพบว่า ไม่มีการกําหนดค่าสูงสุดของอัตราส่วนพื ้นที่อาคาร
รวมกันทุกชันของอาคารทุ
้
กหลังต่อพื ้นที่ดนิ ที่ใช้ เป็ นที่ตงอาคารแต่
ั้
อย่างใด
(2)

อัตราส่ วนร้ อยละของพืน้ ที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุม (Open Space Ratio; OSR)
- พื ้นที่ดนิ โครงการทังหมด
้
- พื ้นที่ปกคลุมดินทังหมด
้
- พื ้นที่วา่ งฯ ทังหมด
้

=
=
=

4,520.40
1,594.64
2,925.76

ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร

1) อัตราส่ วนพืน้ ที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมต่ อพืน้ ที่ดนิ ทัง้ หมด (OSR)
=
(พื ้นที่วา่ งปราศจากสิง่ ปกคลุม / พื ้นที่ดนิ ทังหมด)
้
x 100
=
(2,925.76 ตารางเมตร / 4,520.40 ตารางเมตร) x 100
=
64.72 %
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2) อัตราส่ วนพืน้ ที่อาคารปกคลุมดินต่ อพืน้ ที่ดนิ ทัง้ หมด (BCR)
=
(พื ้นที่อาคารปกคลุมดิน / พื ้นที่ดนิ ทังหมด)
้
x 100
=
(1,594.64 ตารางเมตร / 4,520.40 ตารางเมตร) x 100
=
35.28 %
ทังนี
้ ้ เนื่องจาก โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยน
การใช้ อาคาร) เป็ นการนําอาคารประเภทอื่นที่ใช้ ประกอบธุรกิจโรงแรม ตามกฎกระทรวงกําหนดลักษณะ
อาคารประเภทอื่นที่ใช้ ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ซึง่ มีหลักเกณฑ์สําหรับการก่อสร้ างหรื อ
ดัดแปลงอาคาร คือ
“ข้ อ 5 อาคารที่จะดัดแปลงหรื ออาคารที่จะเปลี่ยนการใช้ มาประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่า
ด้ วยโรงแรม ให้ มีท่ วี ่ างของอาคารไม่ น้อยกว่ า 10 ใน 100 ส่ วนของพืน้ ที่ชัน้ ใดชัน้ หนึ่งที่มากที่สุดของ
อาคาร”
ทังนี
้ ้ โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้
อาคาร) มีขนาดพื ้นที่อาคารชันที
้ ่มากที่สดุ 1,294.25 ตารางเมตร ซึง่ สามารถคํานวณพื ้นที่วา่ งได้ ดงั นี ้


อัตราส่วนพื ้นที่วา่ งอันปราศจากสิง่ ปกคลุมต่อพื ้นที่ชนใดชั
ั ้ นหนึ
้ ง่ ที่มากที่สดุ ของอาคาร
=
=
=

(พื ้นที่ชนใดชั
ั ้ นหนึ
้ ง่ ที่มากที่สดุ ของอาคาร x10) / 100
(1,294.25 x 10) / 100
129.42
ตารางเมตร

ทังนี
้ ้ โครงการมีพนื ้ ที่ว่างปราศจากสิ่งคลุมดินทัง้ หมด 2,925.76 ตารางเมตร ซึง่ มากกว่าร้ อยละ
10 ของพื ้นที่ชนใดชั
ั ้ นหนึ
้ ง่ ที่มากที่สดุ ของอาคาร(129.42 ตารางเมตร) จึงสอดคล้ องกับข้ อกําหนดดังกล่าว
หมายเหตุ: “ที่ว่าง” หมายความว่า “พื ้นที่อนั ปราศจากหลังคาหรื อสิ่งก่อสร้ างปกคลุม ซึง่ พื ้นที่ดงั กล่าวอาจจะจัดให้
เป็ นบ่อนํ ้า สระว่ายนํ ้า บ่อพักนํ ้าเสีย ที่พกั มูลฝอย ที่พกั รวมมูลฝอย ที่พกั รวมมูลฝอย หรื อที่จอดรถที่อยู่ภายนอกอาคารก็ได้
และให้ หมายความรวมถึงพื ้นที่ของสิ่งก่อสร้ างหรื ออาคารที่สงู จากระดับพื ้นดินไม่เกิน 1.20 ม. และไม่มีหลังคาหรื อ
สิง่ ก่อสร้ างปกคลุมเหนือระดับนัน”
้
อ้ างอิงจาก: กฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

(ผังพื ้นที่อาคารปกคลุมดิน และพื ้นที่วา่ งฯ แสดงดังรูปที่ 2.5-1)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

2.6 ข้ อกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
การออกแบบอาคารและการใช้ ประโยชน์ พื ้นที่อาคารโครงการได้ ออกแบบภายใต้ ข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
1. กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) แก้ ไขโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 58 (พ.ศ.2546) เปรี ยบเทียบ
หมวด 4 เรื่ อง แนวอาคารและระยะถอยร่นต่างๆ ของอาคารกับข้ อ 50
2.กฎกระทรวงกําหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551
3.กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผู้พิการหรื อทุพพลภาพ และคนชรา
พ.ศ. 2548
4. กฎกระทรวงให้ ใช้ บงั คับผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ ธานี พ.ศ.2560
5. ประกาศกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้ อม เรื่ อง กํ าหนดเขตพื น้ ที่ แ ละมาตรการ
คุ้มครองสิง่ แวดล้ อมฯ จังหวัดสุราษฎร์ ธานี พ.ศ.2557
6.เทศบัญญัติเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี เรื่ อง กําหนดบริ เวณห้ ามก่อสร้ างอาคาร ดัดแปลง ใช้ หรื อ
เปลี่ยนการใช้ อาคารบางชนิดหรื อบางประเภท ในท้ องที่เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี อําเภอเมืองสุราษฎร์ ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี พ.ศ. 2552 และเทศบัญญัตเิ ทศบาลนคร สุราษฎร์ ธานี เรื่ อง กําหนดบริ เวณห้ ามก่อสร้ าง
อาคาร ดัดแปลง ใช้ หรื อเปลี่ยนการใช้ อาคารบางชนิดหรื อบางประเภท ในท้ องที่เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี
อําเภอเมืองสุราษฎร์ ธานี จังหวัดสุราษฎร์ ธานี (ฉบับที่ 2)
ซึง่ รายละเอียดของการก่อสร้ างอาคารและการใช้ พื ้นที่โครงการ โครงการได้ ออกแบบให้ สอดคล้ องกับ
ข้ อกําหนดข้ อกฎหมายดังกล่าว โดยมีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2.6-1
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.6-1 การเปรี ยบเทียบรายละเอียดของโครงการกับกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
ลําดับ
1

ชื่อกฎหมาย
รายละเอียดข้ อกําหนด
กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ 55 (พ.ศ.2543)
ข้ อ 41 อาคารที่ก่อสร้ างหรื อดัดแปลงใกล้ ถนนสาธารณะที่มีความกว้ างน้ อยกว่า 6 เมตร ให้ ร่น
แก้ ไขโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 58 (พ.ศ. แนวอาคารห่างจากกึง่ กลางถนนสาธารณะอย่างน้ อย 3 เมตร
2546) เปรี ยบเทียบหมวด 4 เรื่ อง แนว
อาคารที่สงู เกินสองชันหรื
้ อเกิน 8 เมตร ห้ องแถว ตึกแถว บ้ านแถว อาคารพาณิชย์ โรงงาน อาคาร
อาคารและระยะถอยร่ นต่ างๆ ของ สาธารณะ ป้ายหรื อสิง่ ที่สร้ างขึ ้น สําหรับติดหรื อตังป
้ ้ าย หรื อคลังสินค้ า ที่ก่อสร้ างหรื อดัดแปลงใกล้ ถนน
อาคาร
สาธารณะ
(1) ถ้ าถนนสาธารณะนันมี
้ ความกว้ างน้ อยกว่า 10 เมตร ให้ ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนน
สาธารณะอย่างน้ อย 6 เมตร

สรุ ปความเกี่ยวข้ องกับโครงการ

หมายเหตุ

สอดคล้ อง

-พื ้นที่โครงการด้ านทิศตะวันออก ตังอยู
้ ต่ ิดกับถนนฝั่ งบางใบไม้ กว้ าง 17.00 เมตร
เนื่องจากถนนฝั่ งบางใบไม้ มีความกว้ างตัง้ แต่ 10 เมตรขึน้ ไป แต่ไม่เกิน 20 เมตร ดังนัน้
โครงการต้ องร่นแนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้ อย 1 ใน 10 ของความกว้ างของถนน
(3) ถ้ าถนนสาธารณะนัน้ มีความกว้ างเกิน 20 เมตร ขึน้ ไปให้ ร่นแนวอาคารห่างจากเขตถนน สาธารณะ (1.70 เมตร)
ทัง้ นี ้ โดยระยะร่ นจากผนังอาคารของโครงการ ถึงแนวเขตถนน มีระยะ 39.75 เมตร ซึ่ง
สาธารณะอย่างน้ อย 2 เมตร
เป็ นไปตามข้ อกําหนดดังกล่าว (ผังระยะร่นอาคาร แสดงดังรู ปที่ 2.6-1)
ข้ อ 42 อาคารที่ก่อสร้ างหรื อดัดแปลงใกล้ แหล่งนํ ้าสาธารณะ เช่น แม่นํ ้า คู คลอง ลําราง หรื อ ลํา - พื ้นที่โครงการไม่ได้ อยูต่ ิดกับแหล่งนํ ้าสาธารณะแต่อย่างใด
กระโดง ถ้ าแหล่งนํ ้าสาธารณะนันมี
้ ความกว้ างน้ อยกว่า 10 เมตร ต้ องร่นแนวอาคารให้ ห่างจากเขต
้ ความกว้ างตังแต่
้ 10 เมตรขึ ้น
แหล่งนํ ้าสาธารณะนันไม่
้ น้อยกว่า 3 เมตร แต่ถ้าแหล่งนํ ้าสาธารณะนันมี
ไป ต้ องร่น แนวอาคารให้ หา่ งจากเขตแหล่งนํ ้าสาธารณะนันไม่
้ น้อยกว่า 6 เมตร
พื ้นที่โครงการด้ านทิศตะวันออก ตังอยู
้ ่ติดกับถนนฝั่ งบางใบไม้ กว้ าง 17.00 เมตร สามารถ
ข้ อ 44 ความสูงของอาคารไม่ว่าจากจุดหนึ่งจุดใด ต้ องไม่เกินสองเท่าของระยะราบ วัดจากจุดนัน้
คํานวณความสูงของอาคารตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 ข้ อ 44 ได้ ดงั นี ้
ไปตังฉากกั
้
บแนว เขตด้ านตรงข้ ามของถนนสาธารณะที่อยูใ่ กล้ อาคารนันที
้ ่สดุ
(2) ถ้ าถนนสาธารณะนันมี
้ ความกว้ างตังแต่
้ 10 เมตรขึ ้นไป แต่ไม่เกิน 20 เมตร ให้ ร่นแนวอาคาร
ห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้ อย 1 ใน 10 ของความกว้ างของถนนสาธารณะ

=
ความสูงของอาคารให้ วดั แนวดิ่งจากระดับถนนหรื อระดับพื ้นดินที่ก่อสร้ างขึ ้นไปถึงส่วนของอาคาร - เขตถนนสาธารณะกว้ าง
- ระยะร่นจากอาคาร
=
้ งสุด
ที่สงู ที่สดุ สําหรับ อาคารทรงจัว่ หรื อปั น้ หยาให้ วดั ถึงยอดผนังของชันสู
ถึงแนวเขตที่ดินด้ านติดถนน
- ระยะราบ มีคา่
=
=
- สองเท่าของระยะราบ
=
=

สอดคล้ อง

17.00 เมตร
39.75 เมตร
17.00 + 39.75
56.75 เมตร
2 x 56.75
113.50 เมตร

สอดคล้ อง

ดังนัน้ จากการคํานวณ พบว่า ระยะถอยร่ น (2H) ของโครงการส่วนที่น้อยที่สดุ มีค่าเท่ากับ 113.50
เมตร ซึง่ ในการออกแบบอาคารนัน้ มีความสูง 22.86 เมตร จึงไม่เกินตามข้ อกําหนดดังกล่าว (ผังระยะ 2H
ของอาคาร แสดงดังรู ปที่ 2.6-2)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.6-1 การเปรี ยบเทียบรายละเอียดของโครงการกับกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
ลําดับ

2

ชื่อกฎหมาย

รายละเอียดข้ อกําหนด
ข้ อ 50 ผนังของอาคารที่มีหน้ าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรื อช่องแสง หรื อระเบียงของอาคาร
ต้ องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดิน ดังนี ้
(1) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรื อระเบียงต้ องอยูห่ า่ งเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 2 เมตร
(2) อาคารที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่เกิน 23 เมตร ผนังหรื อระเบียงต้ องอยู่ห่างจากแนวเขตที่ดินไม่
น้ อยกว่า 3 เมตร
ผนังของอาคารที่อยูห่ า่ งแนวเขตที่ดินน้ อยกว่าตามที่กําหนดไว้ ใน (1) หรื อ (2) ต้ องอยู่ห่างจากแนวเขต
ที่ดินไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร เว้ นแต่จะก่อสร้ างชิดเขตที่ดิน โดยอาคารดังกล่าวจะก่อสร้ างสูงได้ ไม่เกิน 15
เมตร ผนังของอาคารที่อยู่ชิดแนวเขตที่ดินหรื อห่างจากแนวเขตที่ดินน้ อยกว่าที่ระบุไว้ ใน (1) หรื อ (2) ต้ อง
ก่อสร้ างเป็ นผนังทึบ และดาดฟ้าของอาคารด้ านนันให้
้ ทําผนังทึบสูงจากดาดฟ้าไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร ใน
กรณีก่อสร้ างชิดเขตที่ดินต้ องได้ รับความยินยอมเป็ นหนังสือจากเจ้ าของที่ดินข้ างเคียงด้ านนันด้
้ วย
กฎกระทรวงกํ า หนดประเภทและ หมวด 1 สถานที่พักที่ไม่ เป็ นโรงแรมและประเภทของโรงแรม
หลักเกณฑ์ การประกอบธุ รกิจโรงแรม
ข้ อ 1 ให้ สถานที่พกั ที่มีจํานวนห้ องพักในอาคารเดียวกันหรื อหลายอาคารรวมกันไม่เกินสี่ห้องและ
พ.ศ. 2551
มีจํานวนผู้พกั รวมกันทังหมดไม่
้
เกินยี่สิบคน ซึ่งจัดตังขึ
้ ้นเพื่อให้ บริ การที่พกั ชัว่ คราวสําหรับคนเดินทาง
หรื อบุคคลอื่นใดโดยมีคา่ ตอบแทน อันมีลกั ษณะเป็ นการประกอบกิจการเพื่อหารายได้ เสริ มและได้ แจ้ ง
ให้ นายทะเบียนทราบตามแบบที่รัฐมนตรี กําหนด ไม่เป็ นโรงแรมตาม (3) ของบทนิยามคําว่า “โรงแรม”
ในมาตรา 4
ข้ อ 2 โรงแรมแบ่งเป็ น 4 ประเภท ดังต่อไปนี ้
(1) โรงแรมประเภท 1 หมายความว่า โรงแรมที่ให้ บริการเฉพาะห้ องพัก
(2) โรงแรมประเภท 2 หมายความว่า โรงแรมที่ ใ ห้ บ ริ ก ารห้ อ งพักและห้ อ งอาหาร หรื อ
สถานที่สําหรับบริการอาหารหรื อสถานที่สําหรับประกอบอาหาร
(3) โรงแรมประเภท 3 หมายความว่า โรงแรมที่ให้ บริ การห้ องพัก ห้ องอาหารหรื อสถานที่
สําหรับบริ การอาหารหรื อสถานที่สําหรับประกอบอาหาร และสถานบริ การตามกฎหมายว่าด้ วยสถาน
บริการหรื อห้ องประชุมสัมมนา
(4) โรงแรมประเภท 4 หมายความว่า โรงแรมที่ให้ บริ การห้ องพัก ห้ องอาหารหรื อสถานที่
สําหรั บบริ การอาหารหรื อสถานที่ สําหรั บประกอบอาหาร สถานบริ การตามกฎหมายว่า ด้ วยสถาน
บริการ และห้ องประชุมสัมมนา
หมวด 2 หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขสําหรั บโรงแรมทุกประเภท
ข้ อ 3 สถานที่ตงของโรงแรมต้
ั้
องมีลกั ษณะ ดังต่อไปนี ้
(1) ตัง้ อยู่ในทําเลที่เหมาะสม ไม่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพและอนามัยของผู้พักและมีการ
คมนาคมสะดวกและปลอดภัย
(2) เส้ นทางเข้ าออกโรงแรมต้ องไม่ก่อให้ เกิดปั ญหาด้ านการจราจร
(3) ในกรณีที่ใช้ พื ้นที่ประกอบธุรกิจโรงแรมในอาคารเดียวกันกับการประกอบกิจการอื่นต้ อง
แบ่งสถานที่ให้ ชดั เจน และการประกอบกิจการอื่นต้ องไม่สง่ ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโรงแรม
(4) ไม่ตงอยู
ั ้ ใ่ นบริเวณหรื อใกล้ เคียงกับโบราณสถาน ศาสนสถานหรื อสถาน อันเป็ นที่เคารพ

สรุ ปความเกี่ยวข้ องกับโครงการ

หมายเหตุ

- โดยอาคารต่างๆ ภายในโครงการ มีระยะห่าง (ส่วนที่น้อยที่สดุ )จากแนวเขตที่ดินตามที่กฎหมายกําหนด ดังนี ้
ทิศ
เหนือ
ใต้
ตะวันออก
ตะวันตก

ระยะถอยร่ น
(เมตร)
0.57
0.74
39.75
2.04

รายละเอียด
จากแนวเขตที่ดินถึงผนังอาคาร
จากแนวเขตที่ดินถึงผนังอาคาร
จากแนวเขตที่ดินถึงผนังอาคาร
จากแนวเขตที่ดินถึงผนังอาคาร

ลักษณะผนังอาคาร
ผนังทึบ
ผนังทึบ
ผนังเปิ ด
ผนังทึบ

สอดคล้ อง

(ภายหลังแก้ ไขผนังของอาคาร)

โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)
มีจํานวน 103 ห้ องพัก ซึง่ เป็ นโรงแรมที่ให้ บริ การห้ องพัก ห้ องอาหาร และห้ องประชุมสัมมนา จึงเข้ า
ข่ายเป็ น โรงแรมประเภท 3

สอดคล้ อง

โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)
ตัง้ อยู่ที่ ถนนฝั่ ง ใบไม้ ตํ า บลตลาด อํ า เภอเมื อ ง จัง หวัด สุราษฎร์ ธ านี ซึ่ง พื น้ ที่ โ ดยรอบมี ก ารใช้
ประโยชน์เป็ นแหล่งพาณิชยกรรมและที่พักอาศัย เช่น บ้ านพักอาศัย ร้ านอาหาร ร้ านค้ า โรงแรม
รี สอร์ ท และอาคารพาณิชต่างๆ เป็ นต้ น มีรายละเอียดดังนี ้
1) ทําเลที่ตัง้ โครงการไม่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพและอนามัยของผู้พักและมีการคมนาคม
สะดวกและปลอดภัย
2)โครงการจัดให้ มีทางเข้ า-ออก โครงการ ที่ไม่ก่อให้ เกิดปั ญหาด้ านการจราจร
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.6-1 การเปรี ยบเทียบรายละเอียดของโครงการกับกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
ลําดับ

ชื่อกฎหมาย

รายละเอียดข้ อกําหนด
สรุ ปความเกี่ยวข้ องกับโครงการ
ในทางศาสนา หรื อสถานที่อื่นใดอันจะทําให้ เกิดทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสม กระทบต่อความมัน่ คงและ
3)โครงการมิได้ มีพื ้นที่ประกอบธุรกิจโรงแรมในอาคารเดียวกันกับการประกอบกิจการอื่นแต่
การดํารงอยูข่ องสถานที่ดงั กล่าว หรื อจะทําให้ ขดั ต่อขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้ องถิ่น
อย่างใด
4)โครงการมิได้ ตงอยู
ั ้ ่ในบริ เวณหรื อใกล้ เคียงกับโบราณสถาน ศาสนสถานหรื อสถาน อันเป็ นที่
เคารพในทางศาสนา หรื อสถานที่อื่นใดอันจะทําให้ เกิดทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสม กระทบต่อความมัน่ คง
และการดํารงอยู่ของสถานที่ดงั กล่าว หรื อจะทําให้ ขดั ต่อขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้ องถิ่น
แต่อย่างใด

หมายเหตุ

ข้ อ 4 โรงแรมต้ องจัดให้ มีการบริการและสิง่ อํานวยความสะดวกสําหรับผู้พกั อย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
- โครงการจัดให้ มีการบริการและสิง่ อํานวยความสะดวกสําหรับผู้พกั อย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(1) สถานที่ลงทะเบียนผู้พกั
1) โครงการจัดให้ มีสถานที่ลงทะเบียนผู้พกั บริเวณส่วนต้ อนรับ
(2) โทรศัพ ท์ หรื อระบบการติดต่อ สื่อสารทัง้ ภายในและภายนอกโรงแรมโดยจะจัด ให้ มี
2) โครงการจัดให้ มีโทรศัพท์ภายในห้ องพักทุกห้ อง ซึ่งสามารถใช้ ติดต่อสื่อสารทัง้ ภายในและ
เฉพาะภายนอกห้ องพักก็ได้ แต่ต้องมีจํานวนเพียงพอต่อการให้ บริการแก่ผ้ พู กั
ภายนอกได้
(3) การปฐมพยาบาลเบื ้องต้ นและการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลใกล้ เคียง
3) โครงการจัดให้ มีชดุ ปฐมพยาบาลอยูบ่ ริเวณส่วนต้ อนรับ
(4) ระบบรักษาความปลอดภัยอย่างทัว่ ถึงตลอดยี่สบิ สี่ชวั่ โมง
4) โครงการจัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชัว่ โมง พร้ อมติดตังระบบกล้
้
องวงจร
ข้ อ 5 โรงแรมต้ อ งจัด ให้ มีห้ อ งนํ า้ และห้ อ งส้ ว มในส่ว นที่ ใ ห้ บ ริ ก ารสาธารณะโดยจัดแยกส่ว น ปิ ด (CCTV) ที่มีเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบความเรี ยบร้ อยตลอด 24 ชัว่ โมง
- โครงการจัดให้ มีห้องนํ ้าและห้ องส้ วม ในส่วนของส่วนต้ อนรับ โดยจัดแยกส่วนสําหรับชายและหญิง
สําหรับชายและหญิง และต้ องรักษาความสะอาดอย่างสมํ่าเสมอ
ข้ อ 6 ห้ องพักต้ องไม่มีรูปแบบทางสถาปั ตยกรรมที่มีลกั ษณะเหมือนหรื อคล้ าย หรื อมุ่งหมายให้ และจัดให้ มีแม่บ้านทําความสะอาดอย่างสมํ่าเสมอ
- ลักษณะห้ องพักของโครงการไม่มีรูปแบบทางสถาปั ตยกรรมที่มีลกั ษณะเหมือนหรื อคล้ าย หรื อมุ่ง
เหมือนหรื อคล้ ายกับศาสนสถานหรื อสถานอันเป็ นที่เคารพในทางศาสนา
ข้ อ 7 ห้ องพักต้ องมีเลขที่ประจําห้ องพักกํากับไว้ ทกุ ห้ องเป็ นตัวเลขอารบิกโดยให้ แสดงไว้ บริ เวณ หมายให้ เหมือนหรื อคล้ ายกับศาสนสถานหรื อสถานอันเป็ นที่เคารพในทางศาสนาแต่อย่างใด
ด้ านหน้ าห้ องพักที่สามารถมองเห็นได้ อย่างชัดเจน และในกรณีที่โรงแรมใดมีหลายอาคาร เลขที่ประจํา -โครงการจัดให้ มีเลขที่ประจําห้ องพักกํากับไว้ ทุกห้ องเป็ นตัวเลขอารบิกโดยให้ แสดงไว้ บริ เวณด้ านหน้ า
ห้ องพักที่สามารถมองเห็นได้ อย่างชัดเจน และเลขที่ประจําห้ องพักแต่ละอาคารต้ องไม่ซํ ้ากัน สําหรับประตู
ห้ องพักแต่ละอาคารต้ องไม่ซํ ้ากัน
้ ช่อง ซึ่งสามารถมองจากภายในสู่ภายนอกห้ องพักได้ และมีกลอนหรื ออุปกรณ์ อื่นที่สามารถล็
ประตูห้องพักให้ มีช่อง หรื อวิธีการอื่นที่สามารถมองจากภายในสูภ่ ายนอกห้ องพักได้ และมี ห้ องพักนันมี
อกจากภายในห้ องพักทุกห้ อง
กลอนหรื ออุปกรณ์อื่นที่สามารถล็อกจากภายในห้ องพักทุกห้ อง
ข้ อ 8 สถานที่จอดรถของโรงแรมที่อยู่ติดห้ องพักต้ องไม่มีลกั ษณะมิดชิดและต้ องสามารถมองเห็น
รถที่จอดอยูไ่ ด้ ตลอดเวลา
ข้ อ 9 อาคารสําหรับใช้ เป็ นโรงแรมที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นท้ องที่ที่มีกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมอาคารใช้ บงั คับ
ต้ องมีหลักฐานแสดงว่าได้ รับอนุญาตให้ ใช้ อาคารเป็ นโรงแรมหรื อมีใบรับรองการตรวจสภาพอาคาร
ตามกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมอาคาร
ั ้ ่ในท้ องที่ที่ไม่มีกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมอาคารใช้
ข้ อ 10 อาคารสําหรับใช้ เป็ นโรงแรมที่ตงอยู
บังคับ ต้ องมีใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารว่ามีความมัน่ คงแข็งแรงและปลอดภัยโดยผู้ซึ่งได้ รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรื อผู้ซึ่งได้ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรม
ควบคุม ตามกฎหมายว่า ด้ ว ยการนัน้ และผ่า นการตรวจพิจ ารณาจากนายทะเบี ย นว่า เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนดในข้ อ 11 ข้ อ 12 ข้ อ 13 ข้ อ 14 ข้ อ 15 ข้ อ 16 และข้ อ 17

- โครงการจัดให้ มีที่จอดรถภายในโครงการและสามารถมองเห็นรถที่จอดอยูไ่ ด้ ตลอดเวลา
- โครงการกําหนดให้ มีหลักฐานแสดงว่าได้ รับอนุญาตให้ ใช้ อาคารเป็ นโรงแรมหรื อมีใบรับรองการ
ตรวจสภาพอาคาร ตามกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมอาคารหากมีการเปิ ดใช้ ในอนาคต
- โครงการไม่ได้ ตงอยู
ั ้ ใ่ นท้ องที่ที่ไม่มีกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมอาคารใช้ บงั คับแต่อย่างใด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.6-1 การเปรี ยบเทียบรายละเอียดของโครงการกับกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
ลําดับ

3

ชื่อกฎหมาย

รายละเอียดข้ อกําหนด
หมวด 3 หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขสําหรั บโรงแรมแต่ ละประเภท
ข้ อ 19 โรงแรมประเภท 3 ต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี ้
(1) ห้ องพักทุกห้ องต้ องมีพื ้นที่ใช้ สอยไม่น้อยกว่า 14 ตารางเมตร ไม่รวมห้ องนํ ้า ห้ องส้ วมและ
ระเบียงห้ องพัก
(2) มีห้องนํ ้าและห้ องส้ วมที่ถกู สุขลักษณะในห้ องพักทุกห้ อง
(3) กรณีมีห้องพักไม่เกิน 80 ห้ อง ห้ ามมีสถานบริการตามกฎหมายว่าด้ วยสถานบริการ

สรุ ปความเกี่ยวข้ องกับโครงการ

หมายเหตุ

-โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)
มีจํานวน 103 ห้ องพัก ซึง่ เป็ นโรงแรมที่ให้ บริ การห้ องพัก ห้ องอาหาร และห้ องประชุมสัมมนา จึงเข้ า
ข่ายเป็ น โรงแรมประเภท 3 ดังนันต้
้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี ้
1.ห้ องพักทุกห้ องของโครงการมีพื ้นที่ใช้ สอยไม่น้อยกว่า 14 ตารางเมตร ไม่รวมห้ องนํ า้ ห้ องส้ วม
และระเบียงห้ องพัก โดยห้ องพักที่มีพื ้นที่น้อยที่สดุ มีพื ้นที่ 23 ตารางเมตร (ไม่รวมห้ องนํ ้า ห้ องส้ วม
และระเบียงห้ องพัก)
2.ภายในห้ องพักแต่ละห้ องของโครงการจัดให้ มีห้องนํ ้าและห้ องส้ วมที่ถกู สุขลักษณะอย่างเพียงพอ
สําหรับผู้พกั
3.โครงการไม่ได้ จดั ให้ มีสถานบริการแต่อย่างใด
กฎกระทรวงกํ า หนดสิ่ ง อํ า นวยความ ข้ อ 3 อาคารประเภทและลักษณะดังต่ อไปนี ้ ต้ องจัดให้ มีส่ งิ อํานวยความสะดวกสําหรั บผู้พกิ าร จากลักษณะอาคารของโครงการ พบว่า พื ้นที่อาคารของโครงการ มีพื ้นที่เกิน 2,000 ตารางเมตร
สะดวกในอาคารสํ า หรั บ ผู้ พิ ก ารหรื อ หรื อทุ พพลภาพ และคนชราตามที่ กําหนดในกฎกระทรวงนี ้ ในบริ เวณที่เปิ ดให้ บริ การแก่ จึงเข้ าข่ายประเภทอาคารที่ต้องจัดให้ มีสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผู้พิการหรื อทุพพล
ทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548
บุคคลทั่วไป
ภาพ และคนชรา (ผังตําแหน่งสิง่ อํานวยความสะดวกผู้พิการฯ แสดงดังรู ปที่ 2.6-4 ถึงรู ปที่ 2.6-6)
(2) สํานักงาน โรงมหรสพ โรงแรม หอประชุม สนามกีฬา ศูนย์การค้ า ห้ างสรรพสินค้ า ประเภทต่างๆ
ที่มีพื ้นที่สว่ นใดของอาคารที่เปิ ดให้ บริการแก่บคุ คลทัว่ ไปเกิน 2,000 ตารางเมตร
หมวด 1 ป้ายแสดงสิ่งอํานวยความสะดวก
จัดให้ มีป้ายสัญลักษณ์รูปผู้พิการไว้ ในบริ เวณช่องจอดรถสําหรับผู้พิการ ห้ องนํ ้าผู้พิการ และห้ องพัก
ข้ อ 4 อาคารตามข้ อ 3 ต้ องจัดให้ มีป้ายแสดงสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการหรื อทุพพลภาพ สําหรับผู้พิการ ซึง่ สามารถมองเห็นได้ อย่างชัดเจน
และคนชรา ตามสมควร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
(1) สัญลักษณ์รูปผู้พิการ
(2) เครื่ องหมายแสดงทางไปสูส่ งิ่ อํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการหรื อทุพพลภาพ และคนชรา
(3) สัญลักษณ์ หรื อตัวอักษรแสดงประเภทของสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการหรื อทุพพล
ภาพ และคนชรา

สอดคล้ อง

สอดคล้ อง

สอดคล้ อง

ข้ อ 5 สัญ ลักษณ์ รูป ผู้พิการ เครื่ องหมายแสดงทางไปสู่สิ่งอํ านวยความสะดวกสําหรั บผู้พิการหรื อ
ทุพพลภาพ และคนชรา และสัญลักษณ์หรื อตัวอักษรแสดงประเภทของสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้
พิการหรื อทุพพลภาพ และคนชรา ตามข้ อ 4 ให้ เป็ นสีขาวโดยพื ้นป้ายเป็ นสีนํ ้าเงิน หรื อเป็ นสีนํ ้าเงินโดย
พื ้นป้ายเป็ นสีขาว
ข้ อ 6 ป้ายแสดงสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการหรื อทุพพลภาพ และคนชรา ต้ องมีความชัดเจน
มองเห็นได้ ง่าย ติดอยู่ในตําแหน่งที่ไม่ทําให้ สบั สน และต้ องจัดให้ มีแสงส่องสว่างเป็ นพิเศษทังกลางวั
้
น
และกลางคืน
หมวด 2 ทางลาดและลิฟต์
ข้ อ 7 อาคารตามข้ อ 3 หากระดับพื ้นภายในอาคาร หรื อระดับพื ้นภายในอาคารกับภายนอกอาคาร โครงการจัดให้ มีทางลาดสําหรับผู้พิการ หรื อทุพพลภาพ และคนชรา อยูบ่ ริเวณด้ านหน้ าอาคาร
หรื อระดับพื ้นทางเดินภายนอกอาคารมีความต่างระดับกันเกิน 20 มิลลิเมตร ให้ มีทางลาดหรื อลิฟต์
ระหว่างพื ้นที่ต่างระดับกัน แต่ถ้ามีความต่างระดับกันไม่เกิน 20 มิลลิเมตร ต้ องปาดมุมพื ้นส่วนที่ต่าง
ระดับกันไม่เกิน 45 องศา
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.6-1 การเปรี ยบเทียบรายละเอียดของโครงการกับกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
ลําดับ

ชื่อกฎหมาย

รายละเอียดข้ อกําหนด
ข้ อ 8 ทางลาดให้ มีลกั ษณะ ดังต่อไปนี ้
(1) พื ้นผิวทางลาดต้ องเป็ นวัสดุที่ไม่ลื่น
(2) พื ้นผิวของจุดต่อเนื่องระหว่างพื ้นกับทางลาดต้ องเรี ยบไม่สะดุด
(3) ความกว้ างสุทธิไม่น้อยกว่า 900 มิลลิเมตร ในกรณีที่ทางลาดมีความยาวของทุกช่วงรวมกัน
ตังแต่
้ 6,000 มิลลิเมตร ขึ ้นไป ต้ องมีความกว้ างสุทธิไม่น้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตร
(4) มีพื ้นที่หน้ าทางลาดเป็ นที่วา่ งยาวไม่น้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตร
(5) ทางลาดต้ องมีความลาดชันไม่เกิน 1:12 และมีความยาวช่วงละไม่เกิน 6,000 มิลลิเมตร ในกรณีที่
ทางลาดยาวเกิน 6,000 มิลลิเมตร ต้ องจัดให้ มีชานพักยาวไม่น้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตร คัน่ ระหว่างแต่ละช่วง
ของทางลาด
(6) ทางลาดด้ านที่ไม่มีผนังกัน้ ให้ ยกขอบสูงจากพื ้นผิวของทางลาดไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตร
และมีราวกันตก
(7) ทางลาดที่มีความยาวตังแต่
้ 2,500 มิลลิเมตร ขึ ้นไป ต้ องมีราวจับทังสองด้
้
านโดยมีลกั ษณะ
ดังต่อไปนี ้
(ก) ทําด้ วยวัสดุเรี ยบ มีความมัน่ คงแข็งแรง ไม่เป็ นอันตรายในการจับและไม่ลื่น
(ข) มี ลัก ษณะกลม โดยมี เ ส้ น ผ่า นศูน ย์ ก ลางไม่น้ อ ยกว่ า 30 มิ ล ลิเ มตร แต่ ไ ม่ เ กิ น 40
มิลลิเมตร
(ค) สูงจากพื ้นไม่น้อยกว่า 800 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 900 มิลลิเมตร
(ง) ราวจับด้ านที่อยู่ติดผนังให้ มีระยะห่างจากผนังไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตร มีความสูงจาก
จุดยึดไม่น้อยกว่า 120 มิลลิเมตร และผนังบริเวณราวจับต้ องเป็ นผนังเรี ยบ
(จ) ราวจับต้ องยาวต่อเนื่อง และส่วนที่ยดึ ติดกับผนังจะต้ องไม่กีดขวางหรื อเป็ นอุปสรรคต่อ
การใช้ ของคนพิการทางการมองเห็น
(ฉ) ปลายของราวจับให้ ยื่นเลยจากจุดเริ่ มต้ นและจุดสิ ้นสุดของทางลาดไม่น้อยกว่า 300
มิลลิเมตร
(8) มีป้ายแสดงทิศทาง ตําแหน่ง หรื อหมายเลขชันของอาคารที
้
่คนพิการทางการมองเห็น และ
คนชราสามารถทราบความหมายได้ ตังอยู
้ บ่ ริเวณทางขึ ้นและทางลงของทางลาดที่เชื่อมระหว่างชันของ
้
อาคาร
(9) ให้ มีสญ
ั ลักษณ์รูปผู้พิการติดไว้ ในบริเวณทางลาดที่จดั ไว้ ให้ แก่ผ้ พู ิการหรื อทุพพลภาพและคนชรา

สรุ ปความเกี่ยวข้ องกับโครงการ

หมายเหตุ

ข้ อ 9 อาคารตามข้ อ 3 ที่มีจํานวนชัน้ ตังแต่
้ สองชัน้ ขึน้ ไปต้ องจัดให้ มีลิฟต์ หรื อทางลาดที่ผ้ พู ิการหรื อ
ทุพพลภาพ และคนชราใช้ ได้ ระหว่างชันของอาคาร
้
ลิฟต์ที่ผ้ พู ิการหรื อทุพพลภาพ และคนชราใช้ ได้ ต้องสามารถขึน้ ลงได้ ทกุ ชัน้ มีระบบควบคุม
ลิฟต์ที่ผ้ พู ิการหรื อทุพพลภาพ และคนชราสามารถควบคุมได้ เอง ใช้ งานได้ อย่างปลอดภัย และจัดไว้ ใน
บริ เวณที่ผ้ พู ิการหรื อทุพพลภาพ และคนชราสามารถใช้ ได้ สะดวก ให้ มีสญ
ั ลักษณ์รูปผู้พิการติดไว้ ที่ช่อง
ประตูด้านนอกของลิฟต์ที่จดั ไว้ ให้ ผ้ พู ิการหรื อทุพพลภาพ และคนชราใช้ ได้
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โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.6-1 การเปรี ยบเทียบรายละเอียดของโครงการกับกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
ลําดับ

ชื่อกฎหมาย

รายละเอียดข้ อกําหนด

สรุ ปความเกี่ยวข้ องกับโครงการ

หมายเหตุ

ข้ อ 10 ลิ ฟ ต์ ที่ ผ้ ูพิ ก ารหรื อ ทุพ พลภาพ และคนชราใช้ ไ ด้ ที่ มี ลัก ษณะเป็ นห้ อ งลิ ฟ ต์ ต้ อ งมี ลัก ษณะ
ดังต่อไปนี ้
(1) ขนาดของห้ องลิฟต์ ต้องมีความกว้ างไม่น้อยกว่า 1,100 มิลลิเมตร และยาวไม่น้อยกว่า
1,400 มิลลิเมตร
(2) ช่องประตูลิฟต์ต้องมีความกว้ างสุทธิ ไม่น้อยกว่า 900 มิลลิเมตร และต้ องมีระบบแสงเพื่อ
ป้องกันไม่ให้ ประตูลฟิ ต์หนีบผู้โดยสาร
(3) มี พื น้ ผิ ว ต่ า งสัม ผัส บนพื น้ บริ เ วณหน้ าประตูลิ ฟ ต์ ก ว้ า ง 300 มิ ล ลิ เ มตร และยาว 900
มิลลิเมตร ซึง่ อยูห่ า่ งจากประตูลฟิ ต์ไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 600 มิลลิเมตร
(4) ปุ่ มกดเรี ยกลิฟต์ ปุ่ มบังคับลิฟต์ และปุ่ มสัญญาณแจ้ งเหตุฉกุ เฉินต้ องมีลกั ษณะดังต่อไปนี ้
(ก) ปุ่ มล่างสุดอยู่สงู จากพื ้นไม่น้อยกว่า 900 มิลลิเมตร ปุ่ มบนสุดอยู่สงู จากพื ้นไม่เกินกว่า
1,200 มิลลิเมตร และห่างจากมุมภายในห้ องลิฟต์ไม่น้อยกว่า 400 มิลลิเมตร ในกรณี ที่ห้องลิฟต์ มี
ขนาดกว้ างและยาวน้ อยกว่า 1,500 มิลลิเมตร
(ข) มีขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร มีอกั ษรเบรลล์กํากับไว้ ทกุ ปุ่ มเมื่อ
กดปุ่ มจะต้ องมีเสียงดังและมีแสง
(ค) ไม่มีสงิ่ กีดขวางบริเวณที่กดปุ่ มลิฟต์
(5) มีราวจับโดยรอบภายในลิฟต์ โดยราวมีลกั ษณะตามที่กําหนดในข้ อ 8 (7) (ก) (ข) (ค) และ (ง)
(6) มีตวั เลขและเสียงบอกตําแหน่งชันต่
้ าง ๆ เมื่อลิฟต์หยุด และขึ ้นหรื อลง
(7) มีป้ายแสดงหมายเลขชันและแสดงทิ
้
ศทางบริเวณโถงหน้ าประตูลิฟต์และติดอยู่ในตําแหน่งที่
เห็นได้ ชดั เจน
(8) ในกรณีที่ลิฟต์ขดั ข้ องให้ มีทงเสี
ั ้ ยงและแสงไฟเตือนภัยเป็ นไฟกะพริ บสีแดง เพื่อให้ คนพิการ
ทางการมองเห็นและคนพิการทางการได้ ยินทราบ และให้ มีไฟกะพริ บสีเขียวเป็ นสัญญาณให้ คนพิการ
ทางการได้ ยินได้ ทราบว่าผู้ที่อยูข่ ้ างนอกรับทราบแล้ วว่าลิฟต์ขดั ข้ องและกํา ลังให้ ความช่วยเหลืออยู่
(9) มีโทรศัพท์แจ้ งเหตุฉกุ เฉินภายในลิฟต์ซงึ่ สามารถติดต่อกับภายนอกได้ โดยต้ องอยู่สงู จากพื ้น
ไม่น้อยกว่า 900 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1,200 มิลลิเมตร
(10) มีระบบการทํางานที่ทําให้ ลิฟต์เลื่อนมาอยู่ตรงที่จอดชัน้ ระดับพื ้นดินและประตูลิฟต์ต้อง
เปิ ดโดยอัตโนมัติเมื่อไฟฟ้าดับ
หมวด 3 บันได
โครงการจัดให้ รายละเอียดเป็ นไปตามข้ อกําหนดดังกล่าวดังนี ้
ข้ อ 11 อาคารตามข้ อ 3 ต้ องจัดให้ มีบนั ไดที่ผ้ พู ิการหรื อทุพพลภาพ และคนชราใช้ ได้ อย่างน้ อยชันละ
้ 1
(1) มีความกว้ างสุทธิไม่น้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตร
แห่ง โดยต้ องมีลกั ษณะ ดังต่อไปนี ้
(2) มีชานพักทุกระยะในแนวดิ่งไม่เกิน 2,000 มิลลิเมตร
(1) มีความกว้ างสุทธิไม่น้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตร
(3) มีราวบันไดทังสองข้
้
าง โดยให้ ราวมีลกั ษณะตามที่กําหนดในข้ อ 8 (7)
(2) มีชานพักทุกระยะในแนวดิ่งไม่เกิน 2,000 มิลลิเมตร
(4) ลูกตังสู
้ งไม่เกิน 150 มิลลิเมตร ลูกนอนเมื่อหักส่วนที่ขนั ้ บันไดเหลื่อมกันออกแล้ วเหลือ
(3) มีราวบันไดทังสองข้
้
าง โดยให้ ราวมีลกั ษณะตามที่กําหนดในข้ อ 8 (7)
ความกว้ างไม่น้อยกว่า 280 มิลลิเมตร และมีขนาดสมํ่าเสมอตลอดช่วงบันได ในกรณี ที่ขนั ้ บันได
(4) ลูกตังสู
้ งไม่เกิน 150 มิลลิเมตร ลูกนอนเมื่อหักส่วนที่ขนบั
ั ้ นไดเหลื่อมกันออกแล้ วเหลือความ เหลื่อมกันหรื อมีจมูกบันไดให้ มีระยะเหลื่อมกันได้ ไม่เกิน 20 มิลลิเมตร
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รายละเอียดข้ อกําหนด
กว้ างไม่น้อยกว่า 280 มิลลิเมตร และมีขนาดสมํ่าเสมอตลอดช่วงบันได ในกรณีที่ขนบั
ั ้ นไดเหลื่อมกัน
หรื อมีจมูกบันไดให้ มีระยะเหลื่อมกันได้ ไม่เกิน 20 มิลลิเมตร
(5) พื ้นผิวของบันไดต้ องใช้ วสั ดุที่ไม่ลื่น
(6) ลูกตังบั
้ นไดห้ ามเปิ ดเป็ นช่องโล่ง
(7) มีป้ายแสดงทิศทาง ตําแหน่ง หรื อหมายเลขชันของอาคารที
้
่คนพิการทางการมองเห็น และคนชรา
สามารถทราบความหมายได้ ตังอยู
้ บ่ ริเวณทางขึ ้นและทางลงของบันไดที่เชื่อมระหว่างชันของอาคาร
้
หมวด 4 ที่จอดรถ
ข้ อ 12 อาคารตามข้ อ 3 ต้ องจัดให้ มีที่จอดรถสําหรับผู้พิการหรื อทุพพลภาพ และคนชรา อย่างน้ อยตาม
อัตราส่วน ดังนี ้
(1) ถ้ าจํานวนที่จอดรถตังแต่
้ 10 คัน แต่ไม่เกิน 50 คัน ให้ มีที่จอดรถสําหรับผู้พิการหรื อทุพพล
ภาพ และคนชราอย่างน้ อย 1 คัน

สรุ ปความเกี่ยวข้ องกับโครงการ
(5) พื ้นผิวของบันไดต้ องใช้ วสั ดุที่ไม่ลื่น
(6) ลูกตังบั
้ นไดห้ ามเปิ ดเป็ นช่องโล่ง
(7) มีป้ายแสดงทิศทาง ตําแหน่ง หรื อหมายเลขชัน้ ของอาคารที่คนพิการทางการมองเห็น
และคนชราสามารถทราบความหมายได้ ตังอยู
้ ่บริ เวณทางขึ ้นและทางลงของบันไดที่เชื่อมระหว่าง
ชันของอาคาร
้

โครงการจัดให้ มีที่จอดรถสําหรั บผู้พิการ หรื อทุพพลภาพ และคนชรา อยู่บริ เวณด้ านหน้ าอาคาร
จํานวน 2 คัน ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
- มีความกว้ างสุทธิ 2.40 เมตร ยาว 6.00 เมตร
- มีที่วา่ งด้ านข้ างที่จอดรถ กว้ าง 1.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร
- มีสญ
ั ลักษณ์รูปผู้พิการนัง่ เก้ าอี ้ล้ ออยูบ่ นพื ้นที่จอดรถ พื ้นทาสีนํ ้าเงิน สัญลักษณ์ทาสีขาว
ั ลักษณ์ผ้ พู ิการ ขนาดกว้ าง 0.30 x 0.30 เมตร ติดอยู่สงู จากพื ้น 2 เมตร ในตําแหน่งส่วนปลาย
ข้ อ 13 ที่จอดรถสําหรับผู้พิการหรื อทุพพลภาพ และคนชราให้ จดั ไว้ ใกล้ ทางเข้ าออกอาคารให้ มากที่สดุ มีสญ
มีลกั ษณะไม่ขนานกับทางเดินรถ มีพื ้นผิวเรี ยบ มีระดับเสมอกัน และมีสญ
ั ลักษณ์รูปผู้พิการนัง่ เก้ าอี ้ล้ อ สุดของที่จอดรถผู้พิการ
อยูบ่ นพื ้นของที่จอดรถด้ านที่ติดกับทางเดินรถ มีขนาดกว้ างไม่น้อยกว่า 900 มิลลิเมตร และยาวไม่น้อย
กว่า 900 มิ ล ลิเ มตร และมี ป้ ายขนาดกว้ า งไม่น้ อ ยกว่า 300 มิ ล ลิเ มตร และยาวไม่ น้ อ ยกว่ า 300
มิลลิเมตร ติดอยูส่ งู จากพื ้นไม่น้อยกว่า 2,000 มิลลิเมตร ในตําแหน่งที่เห็นได้ ชดั เจน

หมายเหตุ

สอดคล้ อง

ข้ อ 14 ที่จอดรถสําหรับผู้พิการหรื อทุพพลภาพ และคนชราต้ องเป็ นพื ้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้ า กว้ างไม่น้อย
กว่า 2,400 มิลลิเมตร และยาวไม่น้อยกว่า 6,000 มิลลิเมตร และจัดให้ มีที่ว่างข้ างที่จอดรถกว้ างไม่น้อย
กว่า 1,000 มิลลิเมตร ตลอดความยาวของที่จอดรถ โดยที่ว่างดังกล่าวต้ องมีลกั ษณะพื ้นผิวเรี ยบและมี
ระดับเสมอกับที่จอดรถ
หมวด 5 ทางเข้ าอาคาร ทางเดินระหว่ างอาคาร และทางเชื่อมระหว่ างอาคาร
โครงการจัดให้ มีรายละเอียดเป็ นไปตามข้ อกําหนดดังกล่าวดังนี ้
ข้ อ 15 อาคารตามข้ อ 3 ต้ องจัดให้ มีทางเข้ าอาคารเพื่อให้ ผ้ พู ิการหรื อทุพพลภาพ และคนชราเข้ าใช้ ได้ - เป็ นพื ้นผิวเรี ยบเสมอกัน ไม่ลื่น ไม่มีสิ่งกีดขวาง หรื อส่วนของอาคารยื่นลํ ้าออกมาเป็ นอุปสรรค
โดยมีลกั ษณะ ดังต่อไปนี ้
หรื อ ทํ า ให้ เกิ ดอัน ตรายต่อ ผู้พิก าร หรื อ ทุพ พลภาพ และคนชรา อยู่ในระดับ เดี ย วกัน กับ ถนน
(1) เป็ นพืน้ ผิวเรี ยบเสมอกัน ไม่ลื่น ไม่มีสิ่งกีดขวาง หรื อส่วนของอาคารยื่นลํ ้าออกมาเป็ น ภายนอกอาคาร
อุปสรรคหรื ออาจทําให้ เกิดอันตรายต่อผู้พิการหรื อทุพพลภาพ และคนชรา
(2) อยู่ในระดับเดียวกับพื ้นถนนภายนอกอาคารหรื อพื ้นลานจอดรถ ในกรณี ที่อยู่ต่างระดับ
ต้ องมีทางลาดที่สามารถขึ ้นลงได้ สะดวก และทางลาดนี ้ให้ อยูใ่ กล้ ที่จอดรถ

สอดคล้ อง

ข้ อ 16 ในกรณีที่มีอาคารตามข้ อ 3 หลายอาคารอยู่ภายในบริ เวณเดียวกันที่มีการใช้ อาคารร่วมกัน จะ
มีรัว้ ล้ อมหรื อไม่ก็ตาม ต้ องจัดให้ มีทางเดินระหว่างอาคารนัน้ และจากอาคารแต่ละอาคารนันไปสู
้ ่ทาง
สาธารณะ ลานจอดรถหรื ออาคารที่จอดรถ
ทางเดินตามวรรคหนึง่ ต้ องมีลกั ษณะ ดังต่อไปนี ้
(1) พื ้นทางเดินต้ องเรี ยบ ไม่ลื่น และมีความกว้ างสุทธิไม่น้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตร
(2) หากมีท่อระบายนํา้ หรื อรางระบายนํา้ บนพื ้นต้ องมีฝาปิ ดสนิท ถ้ าฝาเป็ นแบบตะแกรงหรื อ
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ชื่อกฎหมาย

รายละเอียดข้ อกําหนด
แบบรู ต้ องมีขนาดของช่องตะแกรงหรื อเส้ นผ่านศูนย์กลางของรูกว้ างไม่เกิน 13มิลลิเมตร แนวร่องหรื อแนว
ของรางจะต้ องขวางกับแนวทางเดิน
(3) ในบริเวณที่เป็ นทางแยกหรื อทางเลี ้ยวให้ มีพื ้นผิวต่างสัมผัส
(4) ในกรณีที่มีสิ่งกีดขวางที่จําเป็ นบนทางเดิน ต้ องจัดให้ อยู่ในแนวเดียวกัน โดยไม่กีดขวาง
ทางเดิน และจัดให้ มีพื ้นผิวต่างสัมผัสหรื อมีการกัน้ เพื่อให้ ทราบก่อนถึงสิ่งกีดขวาง และอยู่ห่างสิ่งกีด
ขวางไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร
(5) ป้ายหรื อสิ่งอื่นใดที่แขวนอยู่เหนื อทางเดิน ต้ องมีความสูงจากพื น้ ทางเดินไม่น้อยกว่า
2,000 มิลลิเมตร
(6) ในกรณีที่พื ้นทางเดินกับพื ้นถนนมีระดับต่างกัน ให้ มีพื ้นลาดที่มีความลาดชันไม่เกิน 1:10

สรุ ปความเกี่ยวข้ องกับโครงการ

หมายเหตุ

ข้ อ 17 อาคารตามข้ อ 3 ที่มีทางเชื่อมระหว่างอาคาร ต้ องมีผนังหรื อราวกันตกทังสองด้
้
าน โดยมีราวจับ
ซึง่ มีลกั ษณะตามข้ อ 8 (7) (ก) (ข) (ค) (ง) และ (จ) ที่ผนังหรื อราวกันตกนัน้ และมีทางเดินซึง่ มีลกั ษณะ
ตามข้ อ 16 (1) (2) (3) (4) และ (5)
หมวด 6 ประตู
ข้ อ 18 ประตูของอาคารตามข้ อ 3 ต้ องมีลกั ษณะ ดังต่อไปนี ้
(1) เปิ ดปิ ดได้ ง่าย
(2) หากมีธรณีประตู ความสูงของธรณีประตูต้องไม่เกินกว่า 20 มิลลิเมตร และให้ ขอบทังสอง
้
ด้ านมีความลาดเอียงไม่เกิน 45 องศา เพื่อให้ เก้ าอี ล้ ้ อหรื อผู้พิการหรื อทุพพลภาพ และคนชราที่ใช้
อุปกรณ์ช่วยเดินสามารถข้ ามได้ สะดวก
(3) ช่องประตูต้องมีความกว้ างสุทธิไม่น้อยกว่า 900 มิลลิเมตร
(4) ในกรณี ที่ประตูเป็ นแบบบานเปิ ดผลักเข้ าออก เมื่อเปิ ดออกสู่ทางเดินหรื อระเบียงต้ องมี
พื ้นที่วา่ งขนาดกว้ างไม่น้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตร และยาวไม่น้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตร
(5) ในกรณี ที่ประตูเป็ นแบบบานเลื่อนหรื อแบบบานเปิ ดให้ มีมือจับที่มีขนาดเท่ากับราวจับ
ตามข้ อ 8 (7) (ข) ในแนวดิ่งทังด้
้ านในและด้ านนอกของประตูซึ่งมีปลายด้ านบนสูงจากพื ้นไม่น้อยกว่า
1,000 มิลลิเมตร และปลายด้ านล่างไม่เกิน 800 มิลลิเมตร ในกรณีที่เป็ นประตูบานเปิ ดออกให้ มีราวจับ
ตามแนวนอนด้ านในประตู และในกรณีที่เป็ นประตูบานเปิ ดเข้ าให้ มีราวจับตามแนวนอนด้ านนอกประตู
ราวจับดังกล่าวให้ สงู จากพื ้นไม่น้อยกว่า 800 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 900 มิลลิเมตร ยาวไปตามความ
กว้ างของประตู
(6) ในกรณีที่ประตูเป็ นกระจกหรื อลูกฟั กเป็ นกระจก ให้ ติดเครื่ องหมายหรื อแถบสีที่สงั เกตเห็น
ได้ ชดั
(7) อุปกรณ์เปิ ดปิ ดประตูต้องเป็ นชนิดก้ านบิดหรื อแกนผลัก อยู่สงู จากพื ้นไม่น้อยกว่า 1,000
มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1,200มิลลิเมตร
ประตูตามวรรคหนึง่ ต้ องไม่ติดตังอุ
้ ปกรณ์ชนิดที่บงั คับให้ บานประตูปิดได้ เองที่อาจทําให้ ประตู
หนีบหรื อกระแทกผู้พิการหรื อทุพพลภาพ และคนชรา

โครงการจัดให้ รายละเอียดเป็ นไปตามข้ อกําหนดดังกล่าวดังนี ้
- ช่องประตูเป็ นประตูบานเลื่อน มีความกว้ างสุทธิ 1.10 เมตร
สําหรับรายละเอียดอื่นๆ โครงการจะดําเนินการให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดดังกล่าว เช่น ขนาดมือจับ
ความสูงของมือจับ หรื ออุปกรณ์เปิ ดปิ ดประตู เป็ นต้ น

สอดคล้ อง
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ลําดับ

ชื่อกฎหมาย

รายละเอียดข้ อกําหนด
ข้ อ 19 ข้ อ กํ า หนดตามข้ อ 18 ไม่ใ ช้ บัง คับ กับ ประตูห นี ไ ฟและประตูเปิ ดปิ ดโดยใช้ ร ะบบ

สรุ ปความเกี่ยวข้ องกับโครงการ

หมายเหตุ

อัตโนมัติ
หมวด 7 ห้ องส้ วม
โครงการจัดให้ มีห้องนํ ้าสําหรับสําหรับผู้พิการ หรื อทุพพลภาพ และคนชรา จํานวน 1 ห้ อง อยูบ่ ริเวณชันที
้ ่1
ข้ อ 20 อาคารตามข้ อ 3 ที่จัดให้ มีห้องส้ วมสําหรับบุคคลทัว่ ไป ต้ องจัดให้ มีห้องส้ วมสําหรับผู้พิการหรื อ ของอาคาร ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
ทุพพลภาพ และคนชราเข้ าใช้ ได้ อย่างน้ อย 1 ห้ องในห้ องส้ วมนันหรื
้ อจะจัดแยกออกมาอยู่ในบริ เวณเดียวกัน - ภายในห้ องนํา้ จัดให้ มีพื ้นที่ว่างเพื่อให้ เก้ าอี ้สามารถหมุนตัวกลับได้ มีเส้ นผ่านศูนย์กลาง 1.50
กับห้ องส้ วมสําหรับบุคคลทัว่ ไปก็ได้
เมตร
- มีราวทรงตัวสําหรับโถสุขภัณฑ์ ราวทรงตัวสําหรับอ่างล้ างหน้ า ราวทรงตัวแบบตัว L และราวทรง
ข้ อ 21 ห้ องส้ วมสําหรับผู้พิการหรื อทุพพลภาพ และคนชรา ต้ องมีลกั ษณะ ดังต่อไปนี ้
(1) มีพื ้นที่ว่างภายในห้ องส้ วมเพื่อให้ เก้ าอี ้ล้ อสามารถหมุนตัวกลับได้ ซึ่งมีเส้ นผ่านศูนย์กลาง ตัวแบบตัว T เป็ นชนิดราวสแตนเลส Ø 1 1/4 นิ ้ว มีความสูงจากพื ้น 1.68 เมตร
- ประตูห้องนํ ้า เป็ นแบบบานเลื่อน และมีสญ
ั ลักษณ์รูปผู้พิการติดไว้ ที่ด้านหน้ าประตู
ไม่น้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตร
(2) ประตูของห้ องที่ตงโถส้
ั ้ วมเป็ นแบบบานเปิ ดออกสูภ่ ายนอก โดยต้ องเปิ ดค้ างได้ ไม่น้อยกว่า
90 องศา หรื อเป็ นแบบบานเลื่อน และมีสญ
ั ลักษณ์รูปผู้พิการติดไว้ ที่ประตูด้านหน้ าห้ องส้ วม ลักษณะ
ของประตูนอกจากที่กล่าวมาข้ างต้ น ให้ เป็ นไปตามที่กําหนดในหมวด 6
(3) พื ้นห้ องส้ วมต้ องมีระดับเสมอกับพื ้นภายนอก ถ้ าเป็ นพื ้นต่างระดับต้ องมีลกั ษณะเป็ นทาง
ลาดตามหมวด 2 และวัสดุปพู ื ้นห้ องส้ วมต้ องไม่ลื่น
(4) พื ้นห้ องส้ วมต้ องมีความลาดเอียงเพียงพอไปยังช่องระบายนํ ้าทิ ้งเพื่อที่จะไม่ให้ มีนํ ้าขังบนพื ้น
(5) มีโถส้ วมชนิดนัง่ ราบ สูงจากพื ้นไม่น้อยกว่า 450 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 500 มิลลิเมตร มีพนัก
พิงหลังที่ให้ ผ้ พู ิการหรื อทุพพลภาพ และคนชราที่ไม่สามารถนัง่ ทรงตัวได้ เองใช้ พิงได้ และที่ปล่อยนํ ้าเป็ น
ชนิดคันโยก ปุ่ มกดขนาดใหญ่หรื อชนิดอื่นที่ผ้ พู ิการหรื อทุพพลภาพ และคนชรา สามารถใช้ ได้ อย่างสะดวก
มีด้านข้ างด้ านหนึ่งของโถส้ วมอยู่ชิดผนังโดยมีระยะห่างวัดจากกึ่งกลางโถส้ วมถึงผนังไม่น้อยกว่า 450
มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 500 มิลลิเมตร ต้ องมีราวจับที่ผนัง ส่วนด้ านที่ไม่ชิดผนังให้ มีที่ว่างมากพอที่ผ้ พู ิการ
หรื อทุพพลภาพ และคนชราที่นงั่ เก้ าอี ้ล้ อสามารถเข้ าไปใช้ โถส้ วมได้ โดยสะดวก ในกรณีที่ด้านข้ างของโถ
ส้ วมทังสองด้
้
านอยูห่ า่ งจากผนังเกิน 500 มิลลิเมตร ต้ องมีราวจับที่มีลกั ษณะตาม (7)
(6) มีราวจับบริ เวณด้ านที่ชิดผนังเพื่อช่วยในการพยุงตัว เป็ นราวจับในแนวนอนและแนวดิ่ง
โดยมีลกั ษณะ ดังต่อไปนี ้
(ก) ราวจับ ในแนวนอนมี ค วามสูง จากพื น้ ไม่น้ อยกว่า 650 มิลลิเมตร แต่ไ ม่เกิ น 700
มิลลิเมตร และให้ ยื่น ลํ า้ ออกมาจากด้ า นหน้ า โถส้ วมอี ก ไม่น้อยกว่า 250 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิ น 300
มิลลิเมตร
(ข) ราวจับในแนวดิ่งต่อจากปลายของราวจับในแนวนอนด้ านหน้ าโถส้ วมมีความยาววัด
จากปลายของราวจับในแนวนอนขึ ้นไปอย่างน้ อย 600 มิลลิเมตร
ราวจับตาม (6) (ก) และ (ข) อาจเป็ นราวต่อเนื่องกันก็ได้
(7) ด้ านข้ างโถส้ วมด้ านที่ไม่ชิดผนังให้ มีราวจับติดผนังแบบพับเก็บได้ ในแนวราบ เมื่อกางออก
ให้ มีระบบล็อกที่ผ้ พู ิการหรื อทุพพลภาพ และคนชราสามารถปลดล็อกได้ ง่าย มีระยะห่างจากขอบของ
โถส้ วมไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 200 มิลลิเมตร และมีความยาวไม่น้อยกว่า 550 มิลลิเมตร

สอดคล้ อง

2-44

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.6-1 การเปรี ยบเทียบรายละเอียดของโครงการกับกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
ลําดับ

ชื่อกฎหมาย

รายละเอียดข้ อกําหนด
(8) นอกเหนือจากราวจับตาม (6) และ (7) ต้ องมีราวจับเพื่อนําไปสูส่ ขุ ภัณฑ์อื่น ๆ ภายในห้ อง
ส้ วม มีความสูงจากพื ้นไม่น้อยกว่า 800 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 900 มิลลิเมตร
(9) ติดตัง้ ระบบสัญญาณแสงและสัญญาณเสียงให้ ผ้ ูที่อยู่ภายนอกแจ้ งภัยแก่ผ้ ูพิการหรื อ
ทุพพลภาพ และคนชรา และระบบสัญญาณแสงและสัญญาณเสียงให้ ผ้ ูพิการหรื อทุพพลภาพ และ
คนชราสามารถแจ้ งเหตุหรื อเรี ยกหาผู้ช่วยในกรณี ที่เกิดเหตุฉกุ เฉินไว้ ในห้ องส้ วม โดยมีปมกดหรื
ุ่
อปุ่ ม
สัมผัสให้ สญ
ั ญาณทํางานซึ่งติดตังอยู
้ ่ในตําแหน่งที่ผ้ พู ิการหรื อทุพพลภาพ และคนชราสามารถใช้ งาน
ได้ สะดวก
(10) มีอา่ งล้ างมือโดยมีลกั ษณะ ดังต่อไปนี ้
(ก) ใต้ อา่ งล้ างมือด้ านที่ติดผนังไปจนถึงขอบอ่างเป็ นที่ว่าง เพื่อให้ เก้ าอี ้ล้ อสามารถสอดเข้ า
ไปได้ โดยขอบอ่างอยู่ห่างจากผนังไม่น้อยกว่า 450 มิลลิเมตร และต้ องอยู่ในตําแหน่งที่ผ้ พู ิการหรื อทุพพล
ภาพ และคนชราเข้ าประชิดได้ โดยไม่มีสงิ่ กีดขวาง
(ข) มี ค วามสูง จากพื น้ ถึง ขอบบนของอ่า งไม่น้ อ ยกว่า 750 มิลลิเ มตร แต่ไ ม่เกิ น 800
มิลลิเมตร และมีราวจับในแนวนอนแบบพับเก็บได้ ในแนวดิ่งทังสองข้
้
างของอ่าง
(ค) ก๊ อกนํ ้าเป็ นชนิดก้ านโยกหรื อก้ านกดหรื อก้ านหมุนหรื อระบบอัตโนมัติ

สรุ ปความเกี่ยวข้ องกับโครงการ

หมายเหตุ

ข้ อ 22 ในกรณีที่ห้องส้ วมสําหรับผู้พิการหรื อทุพพลภาพ และคนชราอยู่ภายในห้ องส้ วมที่จดั
ไว้ สําหรับบุคคลทัว่ ไป และมีทางเข้ าก่อนถึงตัวห้ องส้ วม ต้ องจัดให้ ห้องส้ วมสําหรับผู้พิการหรื อทุพพล
ภาพ และคนชราอยูใ่ นตําแหน่งที่ผ้ พู ิการหรื อทุพพลภาพ และคนชราสามารถเข้ าถึงได้ โดยสะดวก
ห้ องส้ วมสําหรับบุคคลทัว่ ไปตามวรรคหนึ่ง หากได้ จดั สําหรับผู้ชายและผู้หญิงต่างหากจากกันให้ มี
อักษรเบรลล์แสดงให้ ร้ ูวา่ เป็ นห้ องส้ วมชายหรื อหญิงติดไว้ ที่ผนังข้ างทางเข้ าในตําแหน่งที่สามารถสัมผัสได้ ด้วย
ข้ อ 23 ในกรณี ที่เป็ นห้ องส้ วมสําหรั บผู้ชายที่มิใช่ห้องส้ วมสําหรับผู้พิการหรื อทุพพลภาพ และ
คนชราตามข้ อ 20 และข้ อ 21 ให้ มีที่ถ่ายปั สสาวะที่มีระดับเสมอพื ้นอย่างน้ อย 1 ที่ โดยมีราวจับในแนวนอนอยู่
ด้ านบนของที่ถ่ายปั สสาวะยาวไม่น้อยกว่า 500 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 600 มิลลิเมตร มีความสูงจากพื ้นไม่น้อย
กว่า 1,200 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1,300 มิลลิเมตร และมีราวจับด้ านข้ างของที่ถ่ายปั สสาวะทังสองข้
้
าง มีความ
สูงจากพืน้ ไม่น้อยกว่า 800 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1,000 มิลลิเมตร ซึ่งยื่นออกมาจากผนังไม่น้อยกว่า 550
มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 600 มิลลิเมตร
ข้ อ 24 ราวจับห้ องส้ วมให้ มีลกั ษณะตามที่กําหนดในข้ อ 8 (7) (ก) และ (ข)
หมวด 8 พืน้ ผิวต่ างสัมผัส
ข้ อ 25 อาคารตามข้ อ 3 ต้ องจัดให้ มีพื ้นผิวต่างสัมผัสสําหรับคนพิการทางการมองเห็นที่พืน้ บริ เวณต่าง
ระดับที่มีระดับต่างกันเกิน 200 มิลลิเมตร ที่ทางขึน้ และทางลงของทางลาดหรื อบันไดที่พื ้นด้ านหน้ าและ
ด้ านหลังประตูทางเข้ าอาคาร และที่พื ้นด้ านหน้ าของประตูห้องส้ วม โดยมีขนาดกว้ าง 300 มิลลิเมตร และมี
ความยาวเท่ากับและขนานไปกับความกว้ างของช่องทางเดินของพื ้นต่างระดับ ทางลาด บันได หรื อประตู
และขอบของพื ้นผิวต่างสัมผัสอยู่ห่างจากจุดเริ่ มต้ นของทางขึ ้นหรื อทางลงของพื ้นต่างระดับ ทางลาด บันได
หรื อประตูไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 350 มิลลิเมตร

โครงการจัดให้ มีพื ้นผิวต่างสัมผัสสําหรับคนพิการทางการมองเห็นที่พื ้นบริ เวณต่างระดับที่มีความต่าง
ระดับกันเกิน 0.20 เมตร ที่ทางขึ ้นและทางลงของทางลาดหรื อบันได ที่ด้านหน้ าและด้ านหลังของประตู
ทางเข้ าอาคาร และที่พื ้นด้ านหน้ าของประตูห้องนํ ้าคนพิการ โดยมีขนาดความกว้ าง 0.30 เมตร และมี
ความยาวเท่ากับและขนานไปกับความกว้ างของช่องทางเดินของพื ้นต่างระดับ ทางลาด บันได หรื อ
ประตู และขอบของพื ้นผิวต่างสัมผัสอยู่ห่างจากจุดเริ่ มต้ นของทางขึ ้นหรื อทางลงของพื ้นต่างระดับ ทาง
ลาด บันได หรื อประตู 0.30 เมตร
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.6-1 การเปรี ยบเทียบรายละเอียดของโครงการกับกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
ลําดับ

ชื่อกฎหมาย

รายละเอียดข้ อกําหนด
ในกรณี ของสถานีขนส่งมวลชน ให้ ขอบนอกของพืน้ ผิวต่างสัมผัสอยู่ห่างจากขอบของชาน
ชาลาไม่น้อยกว่า 600 มิลลิเมตร แต่ไม่เกินกว่า 650 มิลลิเมตร

สรุ ปความเกี่ยวข้ องกับโครงการ

หมายเหตุ

หมวด 9 โรงมหรสพ หอประชุม และโรงแรม
ข้ อ 26 อาคารตามข้ อ 3 ที่เป็ นโรงมหรสพหรื อหอประชุมต้ องจัดให้ มีพื ้นที่เฉพาะสําหรับเก้ าอี ้ล้ ออย่างน้ อย
หนึ่งที่ทกุ ๆ จํานวน 100 ที่นงั่ โดยพื ้นที่เฉพาะนี ้เป็ นพื ้นที่ราบขนาดความกว้ างไม่น้อยกว่า 900 มิลลิเมตร
และความยาวไม่น้อยกว่า 1,400 มิลลิเมตร ต่อหนึง่ ที่ อยูใ่ นตําแหน่งที่เข้ าออกได้

โครงการเป็ นการประกอบการประเภทโรงแรม จํานวน 103 ห้ องพัก ดังนัน้ จึงต้ องจัดให้ มีห้องพักสําหรับผู้
พิการ หรื อทุพพลภาพ และคนชรา ทังนี
้ ้ โครงการได้ จดั เตรี ยมห้ องพักสําหรับผู้พิการไว้ จาํ นวน 2 ห้ อง ซึง่
มีรายละเอียดการจัดเตรี ยมห้ องพักสําหรับผู้พิการดังนี ้
- อยูบ่ ริ เวณชันที
้ ่ 2 ของอาคาร จํานวน 2 ห้ อง

ั ญาณบอกเหตุหรื อเตือนภัย ทัง้ สัญญาณที่เป็ นเสียงและแสง
ข้ อ 27 อาคารตามข้ อ 3 ที่เป็ นโรงแรมที่มีห้องพักตังแต่
้ 100 ห้ อง ขึ ้นไป ต้ องจัดให้ มีห้องพักที่ผ้ พู ิการ - ภายในห้ องพักมีการจัดให้ มีสญ
้ บริ เวณที่นอน เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ บริ การทราบและมีสวิตช์สญ
ั ญาณแสง
หรื อทุพพลภาพ และคนชรา เข้ าใช้ ได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งห้ องต่อจํานวนห้ องพักทุก 100 ห้ อง โดยห้ องพัก และระบบสัน่ สะเทือน ติดตังไว้
และสัญญาณเสียงแจ้ งภัยหรื อเรี ยกให้ ผ้ ทู ี่อยูภ่ ายนอกทราบว่ามีคนอยูใ่ นห้ องพัก
ดังกล่าวต้ องมีสว่ นประกอบและมีลกั ษณะ ดังต่อไปนี ้
- มีแผนผังต่างสัมผัสของอาคารในชัน้ ที่มีห้องพักสําหรับผู้พิการ โดยมีอักษรเบรลล์แสดงตําแหน่ง
(1) อยูใ่ กล้ บนั ไดหรื อบันไดหนีไฟหรื อลิฟต์ดบั เพลิง
้ ที่กึ่งกลางบานประตูด้านใน และอย่า
(2) ภายในห้ องพักต้ องจัดให้ มีสญ
ั ญาณบอกเหตุหรื อเตือนภัยทังสั
้ ญญาณที่เป็ นเสียงและแสง และระบบ ห้ องพัก บันไดหนีไฟ และทิศทางไปสู่บนั ไดหนีไฟ โดยติดตังไว้
สัน่ สะเทือนติดตังบริ
้ เวณที่นอนในกรณีเกิดอัคคีภยั หรื อเหตุอนั ตรายอย่างอื่น เพื่อให้ ผ้ ทู ี่อยูภ่ ายในห้ องพักทราบ และ สูงจากพื ้น 1.30 เมตร
มีสวิตช์สญ
ั ญาณแสงและสวิตช์สญ
ั ญาณเสียงแจ้ งภัยหรื อเรี ยกให้ ผ้ ทู ี่อยูภ่ ายนอกทราบว่ามีคนอยูใ่ นห้ องพัก
- มีสญ
ั ลักษณ์รูปผู้พกิ ารติดไว้ ที่ประตูด้านหน้ าห้ องพักสําหรับผู้พิการทุกห้ อง
(3) มีแผนผังต่างสัมผัสของอาคารในชันที
้ ่มีห้องพักที่ผ้ พู ิการหรื อทุพพลภาพ และคนชราเข้ า
ใช้ ได้ มีอกั ษรเบรลล์แสดงตําแหน่งของห้ องพัก บันไดหนีไฟ และทิศทางไปสู่บันไดหนีไฟโดยติดไว้ ที่
กึง่ กลางบานประตูด้านในและอยูส่ งู จากพื ้นไม่น้อยกว่า 1,300 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1,700 มิลลิเมตร
(4) มีสญ
ั ลักษณ์รูปผู้พิการติดไว้ ที่ประตูด้านหน้ าห้ องพักสําหรับผู้พิการหรื อทุพพลภาพ และคนชรา
สอดคล้ อง

ข้ อ 28 ห้ องพักในโรงแรมที่จดั สําหรับผู้พิการหรื อทุพพลภาพ และคนชรา ต้ องมีที่อาบนํ ้าซึ่งเป็ นแบบ
ฝั กบัวหรื อแบบอ่างอาบนํ ้าโดยมีลกั ษณะ ดังต่อไปนี ้
(1) ที่อาบนํ ้าแบบฝั กบัว
(ก) มีพื ้นที่ว่างขนาดความกว้ างไม่น้อยกว่า 1,100 มิลลิเมตร และความยาวไม่น้อยกว่า
1,200 มิลลิเมตร
(ข) มีที่นงั่ สําหรับอาบนํ ้าที่มีความสูงจากพื ้นไม่น้อยกว่า 450 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 500 มิลลิเมตร
(ค) มีราวจับในแนวนอนที่ด้านข้ างของที่นงั่ มีความสูงจากพื ้นไม่น้อยกว่า 650 มิลลิเมตร
แต่ไม่เกิน 700 มิลลิเมตร และยาวไม่น้อยกว่า 650 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 700 มิลลิเมตร และมีราวจับใน
แนวดิ่งต่อจากปลายของราวจับในแนวนอน และมีความยาวจากปลายของราวจับในแนวนอนขึน้ ไป
อย่างน้ อย 600 มิลลิเมตร
(2) ที่อาบนํ ้าแบบอ่างอาบนํ ้า
(ก) มีราวจับในแนวดิ่งอยู่ห่างจากผนังด้ านหัวอ่างอาบนํ ้า 600 มิลลิเมตร โดยปลายด้ านล่าง
อยูส่ งู จากพื ้นไม่น้อยกว่า 650 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 700 มิลลิเมตร มีความยาวอย่างน้ อย 600 มิลลิเมตร
(ข) มีราวจับในแนวนอนที่ปลายของราวจับในแนวดิ่ง และยาวไปจนจดผนังห้ องอาบนํ ้า
ด้ านท้ ายอ่างอาบนํ ้า
ราวจับในแนวนอนและในแนวดิ่งอาจเป็ นราวต่อเนื่องกันก็ได้ และมีลกั ษณะตามที่กําหนดในข้ อ 8
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.6-1 การเปรี ยบเทียบรายละเอียดของโครงการกับกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
ลําดับ

ชื่อกฎหมาย

รายละเอียดข้ อกําหนด

สรุ ปความเกี่ยวข้ องกับโครงการ

หมายเหตุ

(7) (ก) และ (ข)
(3) สิ่งของ เครื่ องใช้ หรื ออุปกรณ์ภายในที่อาบนํ ้าให้ อยู่สงู จากพื ้นไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร
แต่ไม่เกิน 1,200 มิลลิเมตร
4

กฎกระทรวงให้ ใช้ บังคับผังเมืองรวมจังหวัด
ข้ อ 5 การใช้ ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้ จําแนกประเภทท้ าย
สุราษฎร์ ธานี พ.ศ.2560
กฎกระทรวงนี ้ ให้ เป็ นไปดังต่อไปนี ้
(1) ที่ดินในบริ เวณหมายเลข 1.1 ถึงหมายเลข 1.26 ที่กําหนดไว้ เป็ นสีชมพู ให้ เป็ นที่ดินประเภทชุมชน
(2) ที่ดินในบริ เวณหมายเลข 2.1 และหมายเลข 2.2 ที่กําหนดไว้ เป็ นสีม่วง ให้ เป็ นที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินค้ า
(3) ที่ดินในบริ เวณหมายเลข 3.1 ถึงหมายเลข 3.31 ที่กําหนดไว้ เป็ นสีเขียว ให้ เป็ นที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม
(4) ที่ดินในบริ เวณหมายเลข 4.1 ถึงหมายเลข 4.10 ที่กําหนดไว้ เป็ นสีเขียวอ่อน ให้ เป็ นที่ดินประเภทที่โล่ง
เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
(5) ที่ดินในบริ เวณหมายเลข 5.1 ถึงหมายเลข 5.31 ที่กําหนดไว้ เป็ นสีเขียวอ่อนมีเส้ นทแยงสีขาว ให้ เป็ น
ที่ดินประเภทอนุรักษ์ ป่าไม้
(6) ที่ดินในบริ เวณหมายเลข 6.1 ถึงหมายเลข 6.8 ที่กําหนดไว้ เป็ นสีฟ้า ให้ เป็ นที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อ
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
(7) ที่ดินในบริ เวณหมายเลข 7 ที่กําหนดไว้ เป็ นสีนํ ้าตาลอ่อน ให้ เป็ นที่ดินประเภทอนุรักษ์ เพื่อส่งเสริ ม
เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
ข้ อ 6 ที่ดินประเภทชุมชน ให้ ใช้ ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย พาณิชยกรรม เกษตรกรรม
สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
สําหรับการใช้ ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้ อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขอ
อนุญาต
ที่ดินประเภทนี ้ ห้ ามใช้ ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี ้
(1) โรงงานตามกฎหมายว่าด้ วยโรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวกท้ ายกฎกระทรวงนี ้
(2) คลังนํ ้ามันและสถานที่เก็บรักษานํ ้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมนํ ้ามัน
เชื ้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย เว้ นแต่ที่ดินในบริ เวณหมายเลข 1.11
(3) คลังก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิ โตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซ
ปิ โตรเลียมเหลวประเภทห้ องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊ าซปิ โตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บตามกฎหมายว่า
ด้ วยการควบคุมนํ ้ามันเชื ้อเพลิง เว้ นแต่ที่ดินในบริ เวณหมายเลข 1.11
(4) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้ วยสุสานและฌาปนสถาน
(5) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(6) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(7) กําจัดมูลฝอย
การใช้ ประโยชน์ท่ดี ินริ มทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 44 ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 401 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 417 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 420 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
4009 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4114 ให้ มีที่วา่ งตามแนวขนานริ มเขตทางไม่น้อยกว่า 6 เมตร

จากการตรวจสอบของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ ธานี ปรากฏว่า พื ้นที่โครงการ
ตัง้ อยู่ในบริเวณหมายเลข 1.11 ที่กําหนดให้ เป็ นที่ดนิ ประเภทชุมชน (สีชมพู)
(หนังสือตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ที่ดิน ตามกฎกระทรวงให้ ใช้ บงั คับผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
พ.ศ.2560 แสดงดังภาคผนวกที่ 3 และที่ตงั ้ โครงการตามกฎกระทรวงให้ ใช้ บงั คับผังเมืองรวมจังหวัดสุ
ราษฎร์ ธานี พ.ศ. 2560 แสดงดังรู ปที่ 2.6-7)

สอดคล้ อง

- โครงการไม่มีการก่อสร้ างโรงงานตามกฎหมายว่าด้ วยโรงงานแต่อย่างใด
- โครงการไม่มีการก่อสร้ างคลังนํ ้ามันและสถานที่เก็บรักษานํ ้ามันแต่อย่างใด
- โครงการไม่มีการก่อสร้ างคลังก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิ โตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ
สถานที่บรรจุก๊าซปิ โตรเลียมเหลวประเภทห้ องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊ าซปิ โตรเลียมเหลวแต่อย่างใด
- โครงการไม่มีการก่อสร้ างสุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้ วยสุสานและฌาปนสถานแต่อย่างใด
- โครงการไม่มีการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรมแต่อย่างใด
- โครงการไม่มีการก่อสร้ างไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตรแต่อย่างใด
- โครงการไม่มีการก่อสร้ างแหล่งกําจัดมูลฝอยแต่อย่างใด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)
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รายละเอียดข้ อกําหนด

สรุ ปความเกี่ยวข้ องกับโครงการ

หมายเหตุ

การใช้ ประโยชน์ที่ดินริ มฝั่ งแม่นํ ้าตาปี แม่นํ ้าพุมดวง คลองศก และคลองอิปัน ให้ มีที่ว่างตามแนวขนาน
ริ มฝั่ งตามสภาพธรรมชาติของแม่นํ ้าหรื อคลองไม่น้อยกว่า 15 เมตร เว้ นแต่เป็ นการก่อสร้ างเพื่อการคมนาคม
และขนส่งทางนํ ้าหรื อการสาธารณูปโภค

5

ประกาศกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ
ข้ อ 1 ในประกาศนี ้
และสิ่งแวดล้ อม เรื่ อง กําหนดเขตพืน้ ที่
“แนวชายฝั่ งทะเล” หมายความว่า แนวที่นํ ้าทะเลขึ ้นสูงสุดตามปกติทางธรรมชาติ
และมาตรการคุ้ ม ครองสิ่ ง แวดล้ อ มฯ
ข้ อ 2 ให้ พื ้นที่ที่ได้ มีการกําหนดให้ เป็ นเขตอนุรักษ์ และเขตควบคุมอาคารของจังหวัดสุราษฎร์
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี พ.ศ.2557
ธานีดงั ต่อไปนี ้ เป็ นเขตพื ้นที่ที่ให้ ใช้ มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้ อม ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ใน
ประกาศนี ้
(1) พื ้นที่ภายในแนวเขตตามพระราชกฤษฎีกาให้ ใช้ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
บังคับในท้ องที่บางแห่งในจังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ ธานี จังหวัดนครศรี ธรรมราช จังหวัดสงขลา จังหวัดปั ตตานี และจังหวัด
นราธิวาส พ.ศ. 2534 เฉพาะบางส่วนในจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
(2) พื ้นที่ภายในแนวเขตตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่ อง กําหนดห้ ามใช้ เครื่ องมือ
ทําการประมงบางชนิดทําการประมงในฤดูปลามีไข่ วางไข่ และเลี ้ยงตัวในวัยอ่อนในที่จบั สัตว์นํ ้า
บางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ ธานี ภายในระยะเวลาที่กําหนด ลงวันที่ 24
มกราคม พ.ศ. 2550 เฉพาะบางส่วนในจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ให้ จําแนกพื ้นที่ตามวรรคหนึง่ เป็ น 7 บริเวณ ดังต่อไปนี ้
บริ เวณที่ 1 ได้ แก่ พื ้นที่น่านนํ ้าทะเลภายในเส้ นล้ อมรอบ ณ จุดพิกดั ยูทีเอ็ม WGS 84 ดังต่อไปนี ้
จุดที่ 1 x 595000 Y 1085000 จุดที่ 2 x 637300 Y 1085000 จุดที่ 3 x 637300 Y 1027000 จุดที่ 4 x
595000 Y 1027000 ทังนี
้ ้ไม่รวมพื ้นที่แปลงสัมปทานปิ โตรเลียม แปลงที่ G5/43
บริ เวณที่ 2 ได้ แก่ พื ้นที่บนแผ่นดินนับจากแนวชายฝั่ งทะเลเข้ าไปในแผ่นดินของเกาะสมุย เกาะ
แตน อําเภอเกาะสมุย และเกาะพะงัน อําเภอเกาะพะงัน ยกเว้ นบริเวณที่ 3
บริเวณที่ 3 ได้ แก่
(1) พื ้นที่ที่มีความสูงจากระดับนํ ้าทะเลปานกลางตังแต่
้ 80 เมตร ถึง 140 เมตร ในพื ้นที่เกาะสมุย
อําเภอเกาะสมุย และเกาะพะงัน อําเภอเกาะพะงัน
(2) พื ้นที่ที่มีความสูงจากระดับนํ ้าทะเลปานกลางเกินกว่า 140 เมตรขึ ้นไป ในพื ้นที่เกาะสมุย
อําเภอเกาะสมุย และเกาะพะงัน อําเภอเกาะพะงัน
(3) พื ้นที่ที่มีความสูงจากระดับนํ ้าทะเลปานกลางเกินกว่า 80 เมตรขึ ้นไป ในพื ้นที่เกาะแตน
อําเภอเกาะสมุย
บริ เวณที่ 4 ได้ แก่ พื ้นที่บนแผ่นดินนับจากแนวชายฝั่ งทะเลเข้ าไปในแผ่นดินทังหมดของเกาะมั
้
ด
หลัง เกาะฟาน เกาะวังใน เกาะวังนอก เกาะราบ เกาะมัดสุม อําเภอเกาะสมุย
บริ เวณที่ 5 ได้ แก่ พื ้นที่บนแผ่นดินนับจากแนวชายฝั่ งทะเลเข้ าไปในแผ่นดินทังหมดของเกาะมั
้
ด
แดง เกาะมัดโกง เกาะหัวตะเข้ เกาะดิน เกาะแม่ทบั เกาะแมลงป่ อง เกาะฟานใหญ่ เกาะส้ ม เกาะ

จากการตรวจสอบของสํานักงานทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้ อม จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ปรากฏว่ า พื น้ ที่ โ ครงการ ไม่ ไ ด้ ตั ง้ อยู่ ใ นพื น้ ที่ ต ามประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิง่ แวดล้ อม เรื่ อง กําหนดเขตพื ้นที่และมาตรการคุ้มครองสิง่ แวดล้ อมฯ จังหวัดสุราษฎร์ ธานี พ.ศ.2557
(หนัง สื อ ตรวจสอบการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ตามประกาศกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้ อม เรื่ อง กําหนดเขตพื ้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้ อมฯ จังหวัดสุราษฎร์ ธานี พ.ศ.2557
แสดงดังภาคผนวกที่ 3)

สอดคล้ อง
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6

เทศบัญญั ติเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี
เรื่ อง กํ า หนดบริ เวณห้ ามก่ อสร้ าง
อาคาร ดัดแปลง ใช้ หรื อเปลี่ยนการใช้
อาคารบางชนิ ด หรื อ บางประเภท ใน
ท้ อ งที่ เ ขตเทศบาลนครสุ ร าษฎร์ ธานี
อํ า เภอเมื อ งสุ ร าษฎร์ ธานี จั ง หวั ด สุ
ราษฎร์ ธานี พ.ศ. 2552 และเทศบัญญัติ
เทศบาลนคร สุ ร าษฎร์ ธานี เรื่ อง
กํ า หนดบริ เ วณห้ ามก่ อสร้ างอาคาร
ดัดแปลง ใช้ หรื อเปลี่ ยนการใช้ อาคาร
บางชนิดหรื อบางประเภท ในท้ องที่เขต
เทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี อําเภอเมือง
สุ ร าษฎร์ ธานี จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธานี
(ฉบับที่ 2)

รายละเอียดข้ อกําหนด
ลุมหมูน้อย เกาะแหลมรายใน เกาะแหลมรายนอก อําเภอเกาะสมุย เกาะกงเกลี ้ยง เกาะม้ า เกาะกงธาร
เสด็จ เกาะแตนอก เกาะแตใน อําเภอเกาะพะงัน
บริ เวณที่ 6 ได้ แก่ พื ้นที่บนแผ่นดินนับจากแนวชายฝั่ งทะเลเข้ าไปในแผ่นดินทังหมดของเกาะกง
้
ทรายแดง เกาะกง เกาะกงนุ้ย เกาะกงริ น้ อําเภอเกาะพะงัน เกาะราใหญ่ เกาะหลัก เกาะทะลุ เกาะเจ
ดมูล เกาะพึง เกาะกงออก เกาะนาเทียน เกาะฟานน้ อย เกาะราหิน เกาะราเทียน อําเภอเกาะสมุย และ
เกาะอื่น ๆ ที่อยูภ่ ายในน่านนํ ้าบริเวณที่ 1 ยกเว้ นที่ปรากฏในบริเวณที่ 4 ถึงบริเวณที่ 7
บริเวณที่ 7 ได้ แก่
้
า เกาะนางยวน
(1) พื ้นที่บนแผ่นดินนับจากแนวชายฝั่ งทะเลเข้ าไปในแผ่นดินทังหมดของเกาะเต่
และเกาะหางเต่า
(2) พื ้นที่น่านนํ ้าทะเลภายในเส้ นล้ อมรอบดังต่อไปนี ้ จุดที่ 1 x 572000 Y 1130000 จุดที่ 2 x
610000 Y 1130000 จุดที่ 3 x 610000 Y 1102000 จุดที่ 4 x 572000 Y 1102000
ข้ อ 3 ในเทศบัญญัตินี ้
(2) “บริเวณที่ 2” หมายความว่า พื ้นที่บริ เวณดังต่อไปนี ้
(2.1) ด้ านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4079 (ถนนสายสุราษฎร์ - ปากนํ ้า) ฟากใต้
ด้ านตะวันออก จดถนนสาย ก ฟากตะวันตก
ด้ านใต้
จดถนนกาญจนวิถี ฟากเหนือ
ด้ านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4079 (ถนนสายสุราษฎร์ - ปากนํ ้า) ฟาก
ตะวันออก
(2.2) ด้ านเหนือ จดถนนตลาดล่าง ฟากใต้
ด้ านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4079 (ถนนสายสุราษฎร์ - ปากนํ ้า) ฟากตะวันตก
ด้ านใต้
จดถนนกาญจนวิถี ฟากเหนือ ถนนหน้ าเมือง ฟากเหนือ และโรงเรี ยนบ้ านโพหวาย
ด้ านตะวันตก จดถนนประชานิรมิต ฟากตะวันออก
ทังนี
้ ้ ยกเว้ นบริเวณวัดโพหวาย
(2.3) ด้ านเหนือ จดถนนตลาดใหม่ ฟากใต้ สํานักบริ หารพื ้นที่อนุรักษ์ ที่ 4 (สุราษฎร์ ธานี) สํานัก
จัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่ 11 สุราษฎร์ ธานี สํานักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ ธานี ถนนกาญจนวิถี ฟากใต้
และสุสานฮกเกี ้ยน
ด้ านตะวันออก จดถนนสาย ก ฟากตะวันตก
จดถนนโฉลกรัฐ ฟากเหนือ
ด้ านใต้
ด้ านตะวันตก จดถนนอําเภอ ฟากตะวันออก
ทังนี
้ ้ ยกเว้ นบริเวณโรงเรี ยนบ้ านยางงาม
(2.4) ด้ านเหนือ จดเส้ นตรงที่ทํามุม 120 องศา กับถนนตลาดล่าง ที่จดุ ซึง่ อยู่ห่างจากถนนตลาด
ล่าง บรรจบกับถนนประชานิรมิต ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนตลาดล่าง
เป็ นระยะ 275 เมตร
ด้ านตะวันออก จดถนนตลาดล่าง ฟากตะวันตก

สรุ ปความเกี่ยวข้ องกับโครงการ

หมายเหตุ

จากการตรวจสอบของสํา นักงานเทศบาลนครสุร าษฎร์ ธ านี พบว่า พื น้ ที่ โครงการตัง้ อยู่
บริ เวณที่ 1.3 (ข้ อ 5 ภายในบริ เวณที่ 2) ตามเทศบัญญัติเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี เรื่ อง กําหนด
บริเวณห้ ามก่อสร้ างอาคาร ดัดแปลง ใช้ หรื อเปลี่ยนการใช้ อาคารบางชนิดหรื อบางประเภท ในท้ องที่
เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี อําเภอเมืองสุราษฎร์ ธานี จังหวัดสุราษฎร์ ธานี พ.ศ. 2552
(หนังสือตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ที่ดิน ตามเทศบัญญัติเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี เรื่ อง
กําหนดบริ เวณห้ ามก่อสร้ างอาคาร ดัดแปลง ใช้ หรื อเปลี่ยนการใช้ อาคารบางชนิดหรื อบางประเภท
ในท้ องที่เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี อําเภอเมืองสุราษฎร์ ธานี จังหวัดสุราษฎร์ ธานี พ.ศ. 2552
แสดงดังภาคผนวกที่ 3 และที่ตงโครงการตามเทศบั
ั้
ญญัติเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี เรื่ อง กําหนด
บริเวณห้ ามก่อสร้ างอาคาร ดัดแปลง ใช้ หรื อเปลี่ยนการใช้ อาคารบางชนิดหรื อบางประเภท ในท้ องที่
เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี อําเภอเมืองสุราษฎร์ ธานี จังหวัดสุราษฎร์ ธานี พ.ศ. 2552 แสดงดัง
รู ปที่ 2.6-8)
สอดคล้ อง

2-49

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.6-1 การเปรี ยบเทียบรายละเอียดของโครงการกับกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
ลําดับ

ชื่อกฎหมาย

รายละเอียดข้ อกําหนด
ด้ านตะวันตก จดเส้ นขนานระยะ 15 เมตร กับแม่นํ ้าตาปี ฝั่ งตะวันออก
(2.5) ด้ านเหนือ จดถนนหน้ าเมือง ฟากใต้
ด้ านตะวันออก จดถนนตลาดใหม่ ฟากตะวันตก
ด้ านตะวันตก จดเส้ นตรงที่ต่อตรงจากแนวถนนประชานิรมิต ฟากใต้ ไปทาง ทิศตะวันออก
เฉียงใต้ จนบรรจบกับถนนตลาดใหม่ ฟากตะวันตก
จดถนนการุณราษฎร์ ฟากใต้
(2.6) ด้ านเหนือ
ด้ านตะวันออก จดถนนอําเภอ ฟากตะวันตก และโรงเรี ยนเมืองสุราษฎร์ ธานี
ด้ านใต้
จดถนนดอนนก ฟากเหนือ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ เขต 5 จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสุราษฎร์ ธานี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ ธานี และที่ทําการศูนย์
โทรคมนาคมสุราษฎร์ ธานี
ด้ านตะวันตก จดถนนการุณราษฎร์ ฟากตะวันออก
(2.7) ด้ านเหนือ จดถนนโฉลกรัฐ ฟากใต้
ด้ านตะวันออก จดถนนสาย ก ฟากตะวันตก สนามกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ ธานี และสวนหลวง ร.9
ด้ านใต้
จดถนนดอนนก ฟากเหนือ
ด้ านตะวันตก จดถนนอําเภอ ฟากตะวันออก
ทังนี
้ ้ ยกเว้ นบริเวณพรุคลองควาย
(2.8) ด้ านเหนือ จดถนนดอนนก ฟากใต้
ด้ านตะวันออก จดถนนราษฎร์ บํารุง ฟากตะวันตก
ด้ านใต้
จดถนนวัดโพธิ์ ฟากเหนือ
ด้ านตะวันตก จดเส้ นขนานระยะ 250 เมตร กับศูนย์กลางถนนตลาดใหม่
ทังนี
้ ้ ยกเว้ นบริเวณโรงเรี ยนเทศบาล 5
(2.9) ด้ านเหนือ จดเส้ นขนานระยะ 15 เมตร กับแม่นํ ้าตาปี ฝั่ งใต้ และสวนสาธารณะศรี ตาปี
ด้ านตะวันออก จดถนนหน้ าเมือง ฟากตะวันตก และถนนตลาดใหม่ฟากตะวันตก
ด้ านใต้
จดคลองมะขามเตี ้ย ฝั่ งเหนือ
(2.10) ด้ านเหนือ จดถนนดอนนก ฟากใต้
ด้ านตะวันออก จดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองสุราษฎร์ ธานี และถนนการุณราษฎร์
ฟากตะวันตก
ด้ านใต้
จดถนนวัดโพธิ์ ฟากเหนือ
ด้ านตะวันตก จดถนนราษฎร์ บํารุง ฟากตะวันออก
(2.11) ด้ านเหนือ จดถนนดอนนก ฟากใต้
ด้ านตะวันออก จดถนนอําเภอ ฟากตะวันตก และศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยน จังหวัด
สุราษฎร์ ธานี
ด้ านใต้
จดถนนสาย ก ฟากเหนือ
ด้ านตะวันตก จดถนนชนเกษม ฟากตะวันออก และสํานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ ธานี

สรุ ปความเกี่ยวข้ องกับโครงการ

หมายเหตุ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.6-1 การเปรี ยบเทียบรายละเอียดของโครงการกับกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
ลําดับ

ชื่อกฎหมาย

รายละเอียดข้ อกําหนด
(2.12) ด้ านเหนือ จดถนนดอนนก ฟากใต้ ที่ราชพัสดุแปลงหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ที่ สฎ.
71 (39115) โรงเรี ยนสุราษฎร์ ธานี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ ธานี ศาลจังหวัดสุราษฎร์ ธานี สํานักงาน
สรรพากรจังหวัดสุราษฎร์ ธานี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ด้ านตะวันออก จดถนนชนเกษม ฟากตะวันตก และวัดสามัคคีผดุงพันธ์
ด้ านใต้
จดถนนสาย ก ฟากเหนือ
ด้ านตะวันตก จดถนนวัดโพธิ์ ฟากตะวันออก สํานักงานสิ่งแวดล้ อมภาค 14 สุราษฎร์
ธานี ถนนการุณราษฎร์ ฟากตะวันออก ที่กองเก็บวัสดุเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี โรงเรี ยนเทศบาล 4
(วัดโพธาวาส) และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
(2.13) ด้ านเหนือ
จดถนนดอนนก ฟากใต้ และสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ด้ านตะวันออก จดถนนสาย ก ฟากตะวันตก
ด้ านตะวันตก จดถนนอําเภอ ฟากตะวันออก และสํานักงานทรัพยากรนํ ้า ภาค 10 และ
สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
(2.14) ด้ านตะวันออก จดถนนวัดโพธิ์ ฟากตะวันตก วัดโพธาวาส และสุสานไหหลํา
ด้ านใต้
จดถนนสาย ก ฟากเหนือ
ด้ านตะวันตก จดเส้ นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนนศรี วิชยั ถนนศรี วิชยั 59
ฟากเหนือ และถนนศรี วิชยั ฟากตะวันออก
ทังนี
้ ้ ยกเว้ นบริเวณวัดหน้ าเมือง
(2.15) ด้ านเหนือ
จดคลองมะขามเตี ้ย ฝั่ งใต้
ด้ านตะวันออก จดถนนศรี วิชยั ฟากตะวันตก หมวดการทางสุราษฎร์ ธานี
โรงพยาบาลสุราษฎร์ ธานี สํานักงานปศุสตั ว์ เขต 8 โรงเรี ยนวัดกลางใหม่ วัดกลางใหม่
สํานักงานการประปาสุราษฎร์ ธานี สํานักงานอุตสาหกรรมป่ าไม้ เขตสุราษฎร์ ธานี และสํานักงานกองทุน
สงเคราะห์การทําสวนยางจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ด้ านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 (จากแยกท่ากูบถึง คลองท่ากูบ) ฟากเหนือ
ด้ านตะวันตก จดคลองท่ากูบ ฝั่ งตะวันออก
ข้ อ 5 ภายในบริเวณที่ 2 ห้ ามมิให้ บคุ คลใดก่อสร้ างอาคาร ดังต่อไปนี ้
(1) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้ วยโรงงาน เว้ นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวกที่
กําหนดให้ ดําเนินการได้ ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัตินี ้ และโรงงานบําบัดนํ ้าเสียรวมของชุมชน
(2) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊ าซ และห้ องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้ วยการบรรจุก๊าซ
ปิ โตรเลียมเหลว แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริ การ ร้ านจําหน่ายก๊ าซ สถานที่ใช้ ก๊าซ และสถานที่
จําหน่ายอาหารที่ใช้ ก๊าซ
(3) สถานที่ที่ใช้ ในการเก็บนํ ้ามันเชื ้อเพลิงเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้ วยการ
ควบคุมนํ ้ามันเชื ้อเพลิง เว้ นแต่เป็ นสถานีบริการนํ ้ามันเชื ้อเพลิง
(4) สถานที่เลี ้ยงม้ า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อสัตว์ป่า ตามกฎหมายว่า
ด้ วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้ า

สรุ ปความเกี่ยวข้ องกับโครงการ

หมายเหตุ

- โครงการไม่ได้ ก่อสร้ างโรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้ วยโรงงานแต่อย่างใด
- โครงการไม่ได้ ก่อสร้ างสถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊ าซ และห้ องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้ วย
การบรรจุก๊าซปิ โตรเลียมเหลวแต่อย่างใด

สอดคล้ อง

- โครงการไม่ได้ ก่อสร้ างสถานที่ที่ใช้ ในการเก็บนํ ้ามันเชื ้อเพลิงแต่อย่างใด
- โครงการไม่ได้ ก่อสร้ างสถานที่เลี ้ยงม้ า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อสัตว์ป่า
แต่อย่างใด

2-51

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.6-1 การเปรี ยบเทียบรายละเอียดของโครงการกับกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
ลําดับ

ชื่อกฎหมาย

รายละเอียดข้ อกําหนด
(5) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้ วยสุสานและฌาปนสถาน
(6) สถานสงเคราะห์หรื อรับเลี ้ยงสัตว์
(7) โรงฆ่าสัตว์
(8) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(9) สวนสนุก
(10) สนามแข่งรถ
(11) สนามแข่งม้ า
(12) สถานที่กําจัดมูลฝอย
การก่อสร้ างอาคารริ มทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 สายตะกัว่ ป่ า – นครศรี ธรรมราช เริ่ มต้ น
จากเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี ถึง แยกท่ากูบ ให้ มีที่ว่างตามแนวขนานริ มเขตทางไม่น้อยกว่า 15
เมตร
การก่อสร้ างอาคารริ มฝั่ งคลองมะขามเตี ้ยและคลองท่ากูบ ให้ มีพื ้นที่ว่างตามแนวขนานริ มฝั่ ง
คลองดังกล่าวไม่น้อยกว่า 6 เมตร เว้ นแต่เป็ นการก่อสร้ างเพื่อการคมนาคมทางนํา้ หรื อการ
สาธารณูปโภค

สรุ ปความเกี่ยวข้ องกับโครงการ
- โครงการไม่ได้ ก่อสร้ างสุสานและฌาปนสถานแต่อย่างใด
- โครงการไม่ได้ ก่อสร้ างสถานสงเคราะห์หรื อรับเลี ้ยงสัตว์แต่อย่างใด
- โครงการไม่ได้ ก่อสร้ างโรงฆ่าสัตว์แต่อย่างใด
- โครงการไม่ได้ ก่อสร้ างไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตรแต่อย่างใด
- โครงการไม่ได้ ก่อสร้ างสวนสนุกแต่อย่างใด
- โครงการไม่ได้ ก่อสร้ างสนามแข่งรถแต่อย่างใด
- โครงการไม่ได้ ก่อสร้ างสนามแข่งม้ าแต่อย่างใด
- โครงการไม่ได้ ก่อสร้ างสถานที่กําจัดมูลฝอยแต่อย่างใด

หมายเหตุ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

จากการตรวจสอบสภาพปั จจุบนั ของอาคาร พบว่า ระยะถอยร่ นของอาคารทางด้ านทิศใต้ และทิศ
เหนือของโครงการ พบว่า มีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินถึงผนังอาคาร น้ อยกว่า 3 เมตร โดยผนังอาคารด้ าน
ดังกล่าวมีลกั ษณะเป็ นผนังแบบมีช่องเปิ ด จึงไม่สอดคล้ องกับกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กล่าวคือ
“ข้ อ 50 ผนังของอาคารที่มีหน้ าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรื อช่องแสง หรื อระเบียงของอาคาร
ต้ องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดนิ ดังนี ้
(1) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรื อระเบียงต้ องอยูห่ ่างเขตที่ดนิ ไม่น้อยกว่า 2 เมตร
(2) อาคารที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ ไม่ เกิน 23 เมตร ผนั งหรื อระเบียงต้ องอยู่ห่างจาก
แนวเขตที่ดนิ ไม่ น้อยกว่ า 3 เมตร
ผนังของอาคารที่อยู่ห่างแนวเขตที่ดินน้ อยกว่าตามที่กําหนดไว้ ใน (1) หรื อ (2) ต้ องอยู่ห่างจาก
แนวเขตที่ดนิ ไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร เว้ นแต่จะก่อสร้ างชิดเขตที่ดิน โดยอาคารดังกล่าวจะก่อสร้ างสูงได้ ไม่
เกิน 15 เมตร ผนังของอาคารที่อยู่ชิดแนวเขตที่ดินหรื อห่างจากแนวเขตที่ดินน้ อยกว่าที่ระบุไว้ ใน (1) หรื อ (2)
ต้ องก่อสร้ างเป็ นผนังทึบ และดาดฟ้าของอาคารด้ านนันให้
้ ทําผนังทึบสูงจากดาดฟ้าไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร
้ วย”
ในกรณีก่อสร้ างชิดเขตที่ดนิ ต้ องได้ รับความยินยอมเป็ นหนังสือจากเจ้ าของที่ดนิ ข้ างเคียงด้ านนันด้
ดังนัน้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับข้ อกํ าหนดดังกล่าว โครงการจึงมีแผนดําเนินการปิ ดช่องเปิ ดของผนัง
อาคารดังกล่าวทังหมด
้
ซึง่ มีรายละเอียดขันตอนการดํ
้
าเนินการ ระยะเวลา วัสดุที่ใช้ ปิด ตําแหน่งที่ปิด ดังนี ้
1. ขัน้ ตอนการดําเนินการ
เมื่อโครงการได้ รับหนังสือเห็นชอบรายงานฯ โครงการต้ องดําเนินการปิ ดผนังอาคารทางด้ านทิศเหนือ
ให้ เป็ นผนังทึบ เพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยมีขนตอนการดํ
ั้
าเนินการดังนี ้
(1) ระบุตําแหน่ง และจํานวนจุด ที่ต้องดําเนินการปิ ดช่องเปิ ดของผนัง ซึง่ ได้ แก่ช่องเปิ ดของอาคาร
ทางด้ านทิศเหนือ ประกอบด้ วยชันที
้ ่ 1 จํานวน 4 จุด และชันที
้ ่ 2-5 จํานวนชันละ
้ 6 จุด
(2) วัดขนาดของช่องเปิ ดแต่ละจุด เพื่อจัดหาวัสดุที่นํามาปิ ดช่องเปิ ดแต่ละจุดให้ เหมาะสม
(3) ดําเนินการปิ ดช่องเปิ ดแต่ละจุด โดยต้ องเป็ นการปิ ดอย่างถาวรไม่มีการรื อ้ ถอนออกในภายหลัง
(4) จัดหารูปภาพ ภาพวาด หรื อสิง่ ตกแต่งผนังอื่นๆ มาตกแต่งบริ เวณที่มีการปิ ดผนัง
2. ระยะเวลา
โครงการต้ อ งดํา เนิ น การปิ ดช่ องเปิ ดของผนัง ด้ า นทิ ศ เหนื อให้ เ ป็ นผนัง ทึบ เพื่ อให้ สอดคล้ อ งกับ
กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ให้ แล้ ว
เสร็จภายใน 1 เดือน หลังจากได้ รับหนังสือเห็นชอบรายงานฯ
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3. วัสดุท่ ใี ช้ ปิด
วัสดุที่โครงการนํามาปิ ดช่องเปิ ดของผนัง คือ วีวา่ บอร์ ด (Viva Board) หรื อซีเมนต์บอร์ ดที่ทํามาจาก
ส่วนผสมพิเศษ ด้ วยการผสมไม้ เข้ ากันกับซีเมนต์ โดยเนื ้อไม้ กบั ซีเมนต์เมื่อผสมกันแล้ ว จะเพิ่มความทนทาน
เหมาะกับการใช้ งานหลายประเภท
คุณสมบัตโิ ดดเด่นของวีวา่ บอร์ ด
- แข็งแรง ทนทาน
- ปราศจากใยหินปลอดภัยต่อสุขภาพ
- ไม่บวมแยกชัน้
- คงทนต่อทุกสภาพอากาศ
- ปลอดภัยจากแมลงศัตรูไม้
- ดูดซึมนํ ้าตํา่
- ป้องกันความร้ อน
- ป้องกันไฟไหม้ ไม่ลามไฟ
- ทํางานง่ายติดตังรวดเร็
้
ว
- ป้องการเสียงรบกวน
- ประหยัด
- ช่วยรักษาสภาพแวดล้ อม
4. ตําแหน่ งที่ปิด
ตําแหน่งผนังอาคารที่โครงการต้ องดําเนินการปิ ดช่องเปิ ดให้ เป็ นผนังทึบ ได้ แก่ ผนังอาคารด้ านทิศ
เหนือทีมีระยะร่นจากแนวผนังอาคารถึงแนวเขตที่ดนิ น้ อยกว่า 3 เมตร โดยมีรายละเอียดแสดงดังรูปที่ 2.6-3
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พืน้ ที่โครงการ

ที่มา : ปรับปรุงจากแผนที่ท้ายกฎกระทรวงให้ ใช้ บงั คับผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ ธานี พ.ศ. 2560

รูปที่ 2.6-7

ที่ตงโครงการตามกฎกระทรวงให้
ั้
ใช้ บงั คับผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ ธานี พ.ศ. 2560
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พืน้ ที่โครงการ

ที่มา : ปรับปรุงจากแผนที่ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี พ.ศ.2552

รูปที่ 2.6-8

ที่ตงโครงการตามเทศบั
ั้
ญญัตเิ ทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี พ.ศ.2552
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2.7 การบริหารโครงการ/จํานวนผู้พกั อาศัย และพนักงานโครงการ
2.7.1

การบริหารโครงการ
การบริ หารโครงการจะอยู่ภายใต้ การบริ หารและกํากับดูแลโดย ห้ างหุ้นส่วนจํากัด ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว
ในฐานะเจ้ าของโครงการและผู้ถือกรรมสิทธิ์ทงหมด
ั้
โดยคาดว่าจะมีจํานวนพนักงาน ทังหมด
้
50 คน โดยมี
รายละเอียดการบริ หารทรัพย์สนิ ภายในโครงการดังนี ้
(1) ห้ องพัก
โครงการได้ ออกแบบให้ มีห้องพักทังหมด
้
จํานวน 103 ห้ อง โดยมีกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย
เป็ น
นัก ท่องเที่ ย วทัง้ ชาวไทยและชาวต่า งชาติ โดยฝ่ ายต้ อนรั บ จะทํ า หน้ า ที่ ต้อ นรั บผู้เ ข้ า พัก และสํ า รองห้ อ งพัก
ซึง่ อยูบ่ ริเวณชันที
้ ่ 1 ของอาคาร บริ เวณพื ้นที่สว่ นต้ อนรับและลงทะเบียน
(2) ห้ องอาหาร
โครงการ ได้ จดั เตรี ยมให้ มีอาคารห้ องอาหารอยู่บริ เวณชันที
้ ่ 1 ของอาคาร โดยจะแยกออกจากส่วน
พื ้นที่โรงแรมอย่างชัดเจน โดยฝ่ ายต้ อนรับ และฝ่ ายอาหารและเครื่ องดื่มจะเป็ นผู้ดแู ลเป็ นหลัก ทังนี
้ ้ โครงการ
จะต้ องปฏิบตั ติ ามกฎกระทรวงสุขลักษณะสถานที่จําหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
หมวด 1
สุขลักษณะของสถานที่จาํ หน่ ายอาหาร

ข้ อ 3 สถานที่จาํ หน่ ายอาหารต้ องมีการจัดการเกี่ยวกับสถานที่และบริเวณที่ใช้ ทาํ ประกอบหรื อ
ปรุ งอาหาร จําหน่ ายอาหาร และบริโภคอาหาร ดังต่ อไปนี ้
(1) พื ้นบริ เวณที่ใช้ ทํา ประกอบ หรื อปรุ งอาหารต้ องสะอาด ทําด้ วยวัสดุที่แข็งแรง ไม่ชํารุดและทําความ
สะอาดง่าย
(2) ในกรณีที่มีผนังหรื อเพดาน ผนังหรื อเพดานต้ องสะอาด ทําด้ วยวัสดุที่แข็งแรง และไม่ชํารุด
(3) มีการระบายอากาศเพียงพอ และในกรณีที่สถานที่จําหน่ายอาหารเป็ นสถานที่สาธารณะตาม
กฎหมายว่าด้ วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ต้ องปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
(4) มีแสงสว่างเพียงพอตามความเหมาะสมในแต่ละบริ เวณ ทังนี
้ ้ ตามที่รัฐมนตรี โดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
(5) มีที่ล้างมือและอุปกรณ์สําหรับล้ างมือที่ถกู สุขลักษณะสําหรับสถานที่และบริเวณสําหรับใช้ ทํา
ประกอบหรื อปรุงอาหาร และบริโภคอาหาร เว้ นแต่สถานที่หรื อบริ เวณบริ โภคอาหารไม่มีพื ้นที่เพียงพอสําหรับจัด
ให้ มีที่ล้างมือ ต้ องจัดให้ มีอปุ กรณ์สําหรับทําความสะอาดมือที่เหมาะสม
(6) โต๊ ะที่ใช้ เตรี ยม ประกอบหรื อปรุ งอาหาร หรื อจําหน่ายอาหาร ต้ องสูงจากพื ้นไม่น้อยกว่าหกสิบ
เซนติเมตร ทําด้ วยวัสดุที่ทําความสะอาดง่าย และมีสภาพดี
(7) โต๊ ะหรื อเก้ าอี ้ที่จดั ไว้ สําหรับบริ โภคอาหารต้ องสะอาด ทําด้ วยวัสดุที่แข็งแรง และไม่ชํารุด
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ข้ อ 4 สถานที่จาํ หน่ ายอาหารต้ องมีการจัดการเกี่ยวกับส้ วม ดังต่ อไปนี ้
(1) ต้ องจัดให้ มีหรื อจัดหาห้ องส้ วมที่มีสภาพดี พร้ อมใช้ และมีจํานวนเพียงพอ
(2) ห้ องส้ วมต้ องสะอาด พื ้นระบายนํ ้าได้ ดี ไม่มีนํ ้าขัง มีการระบายอากาศที่ดี และมีแสงสว่างเพียงพอ
(3) มีอา่ งล้ างมือที่ถกู สุขลักษณะและมีอปุ กรณ์สําหรับล้ างมือจํานวนเพียงพอ
(4) ห้ องส้ วมต้ องแยกเป็ นสัดส่วน โดยประตูไม่เปิ ดโดยตรงสูบ่ ริเวณที่เตรี ยม ทํา ประกอบ
หรื อปรุงอาหาร ที่เก็บ ที่จําหน่าย ที่บริ โภคอาหาร ที่ล้างและที่เก็บภาชนะอุปกรณ์ เว้ นแต่จะมี
การจัดการห้ องส้ วมให้ สะอาดอยูเ่ สมอ และมีฉากปิ ดกันที
้ ่เหมาะสม ทังนี
้ ้ ประตูห้องส้ วมต้ องปิ ดตลอดเวลา
ข้ อ 5 สถานที่จาํ หน่ ายอาหารต้ องมีการจัดการเกี่ยวกับมูลฝอย โดยมีถังรองรั บมูลฝอย
ที่มีสภาพดี ไม่รั่วซึม ไม่ดดู ซับนํ ้า มีฝาปิ ดมิดชิด แยกเศษอาหารจากมูลฝอยประเภทอื่น และต้ องดูแล
รักษาความสะอาดถังรองรับมูลฝอยและบริ เวณโดยรอบตัวถังรองรับมูลฝอยอย่างสมํ่าเสมอ ทังนี
้ ้ การจัดการ
เกี่ยวกับมูลฝอยและถังรองรับมูลฝอยให้ เป็ นไปตามข้ อบัญญัตทิ ้ องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอย
ในสถานที่จําหน่ายอาหาร
ข้ อ 6 สถานที่จาํ หน่ ายอาหารต้ องมีการจัดการเกี่ยวกับนํา้ เสีย ดังต่ อไปนี ้
(1) ต้ องมีการระบายนํ ้าได้ ดี ไม่มีนํ ้าขัง และไม่มีเศษอาหารตกค้ างในบริเวณสถานที่จําหน่ายอาหาร
(2) ต้ องมีการแยกเศษอาหารออกจากภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่ องใช้ ก่อนการทําความสะอาด
(3) ต้ องมีการแยกไขมันไปกําจัดก่อนระบายนํ ้าทิ ้งออกสูร่ ะบบระบายนํ ้า โดยใช้ ถงั ดักไขมัน หรื อบ่อดัก
ไขมัน หรื อการบําบัดด้ วยวิธีการอื่นที่มีประสิทธิภาพไม่ตํ่ากว่าการบําบัดด้ วยถังดักไขมันหรื อบ่อดักไขมัน และนํ ้า
ทิ ้งต้ องได้ มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้ วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้ อมแห่งชาติ
ข้ อ 7 สถานที่จาํ หน่ ายอาหารต้ องมีมาตรการในการป้องกันสัตว์ แมลงนําโรค และสัตว์ เลีย้ งตามหลัก
วิชาการ
ข้ อ 8 สถานที่จาํ หน่ ายอาหารต้ องมีมาตรการ อุปกรณ์ หรื อเครื่ องมือสําหรั บป้องกันอัคคีภัย
จากการใช้ เชือ้ เพลิงในการทํา ประกอบ หรือปรุ งอาหาร
หมวด 2
สุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการทํา ประกอบ หรือปรุ ง การเก็บรั กษา และการจําหน่ ายอาหาร
ข้ อ 9 สถานที่จาํ หน่ ายอาหารต้ องมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารสด ตามหลักเกณฑ์ ดงั ต่ อไปนี ้
(1) อาหารสดที่นํามาประกอบและปรุงอาหาร ต้ องเป็ นอาหารสดที่มีคณ
ุ ภาพดี สะอาด และปลอดภัยต่อ
ผู้บริ โภค
(2) อาหารสดต้ องเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม และเก็บเป็ นสัดส่วน มีการปกปิ ด ไม่วางบนพื ้นหรื อ
บริ เวณที่อาจทําให้ อาหารปนเปื อ้ น ทังนี
้ ้ ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรี โดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
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ข้ อ 10 สถานที่จาํ หน่ ายอาหารต้ องมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารแห้ ง อาหารในภาชนะบรรจุ
ที่ปิดสนิท เครื่องปรุ งรส และวัตถุเจือปนอาหาร ตามหลักเกณฑ์ ดังต่ อไปนี ้
(1) อาหารแห้ งต้ องสะอาด ปลอดภัย ไม่มีการปนเปื อ้ น และมีการเก็บอย่างเหมาะสม
(2) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เครื่ องปรุ งรส วัตถุเจือปนอาหาร และสิ่งอื่นที่นํามาใช้ ใน
กระบวนการประกอบหรื อปรุงอาหารต้ องปลอดภัย และได้ มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้ วยอาหาร
ข้ อ 11 สถานที่จําหน่ ายอาหารต้ องมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารประเภทปรุ งสําเร็ จตาม
หลักเกณฑ์ ดังต่ อไปนี ้
(1) อาหารประเภทปรุ งสําเร็ จต้ องเก็บในภาชนะที่สะอาด ปลอดภัย และมีการป้องกันการปนเปื อ้ น
รวมทังวางสู
้
งจากพื ้นไม่น้อยกว่าหกสิบเซนติเมตร
(2) มีการควบคุมคุณภาพอาหารประเภทปรุงสําเร็ จให้ สะอาด ปลอดภัยสําหรับการบริ โภคตามชนิดของ
อาหาร ตามที่รัฐมนตรี โดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
(3) มีการจัดการสุขลักษณะของการจําหน่ายอาหารตามที่รัฐมนตรี โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
ข้ อ 12 นํา้ ดื่มหรื อเครื่ องดื่มที่เป็ นอาหารในภาชนะบรรจุท่ ีปิดสนิทที่ใช้ ในสถานที่จาํ หน่ าย
อาหารต้ องมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่ าด้ วยอาหาร โดยต้ องวางสูงจากพืน้ ไม่ น้อยกว่ าสิบ
ห้ าเซนติเมตรและต้ องทําความสะอาดพืน้ ผิวภายนอกของภาชนะบรรจุให้ สะอาดก่ อนนํามาให้ บริ การ
ในกรณีท่ เี ป็ นนํา้ ดื่มที่ไม่ ได้ เป็ นอาหารในภาชนะบรรจุท่ ปี ิ ดสนิทหรื อเครื่ องดื่มที่ปรุ งจําหน่ ายต้ องบรรจุ
ในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิ ด และป้องกันการปนเปื ้ อน โดยต้ องวางสูงจากพืน้ ไม่ น้อยกว่ าหกสิบ
เซนติเมตร ทัง้ นี ้ นํา้ ดื่มและนํา้ ที่ใช้ สําหรั บปรุ งเครื่ องดื่มต้ องมีคุณภาพไม่ ต่าํ กว่ าเกณฑ์ คุณภาพนํา้
บริโภคที่กรมอนามัยกําหนด
ข้ อ 13 การทํา ประกอบ หรื อปรุ งอาหารต้ องใช้ นํา้ ที่มีคุณภาพไม่ ต่าํ กว่ าเกณฑ์ คุณภาพนํา้
บริโภคที่กรมอนามัยกําหนด
ข้ อ 14 สถานที่จาํ หน่ ายอาหารต้ องมีการจัดการเกี่ยวกับนํา้ แข็ง ตามหลักเกณฑ์ ดังต่ อไปนี ้
(1) ใช้ นํ ้าแข็งที่สะอาดและมีคณ
ุ ภาพมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้ วยอาหาร
(2) เก็บในภาชนะที่สะอาด สภาพดี มีฝาปิ ด และวางสูงจากพื ้นไม่น้อยกว่าสิบห้ าเซนติเมตรปากขอบ
ภาชนะสูงจากพื ้นไม่น้อยกว่าหกสิบเซนติเมตร ไม่วางในบริ เวณที่อาจก่อให้ เกิดการปนเปื อ้ นและต้ องไม่ระบาย
นํ ้าจากถังนํ ้าแข็งลงสูพ่ ื ้นบริ เวณที่วางภาชนะ
(3) ใช้ อปุ กรณ์สําหรับคีบหรื อตักนํ ้าแข็งโดยเฉพาะ โดยอุปกรณ์ต้องสะอาดและมีด้ามจับ
(4) ห้ ามนําอาหารหรื อสิง่ ของอื่นไปแช่รวมกับนํ ้าแข็งสําหรับบริโภค
ข้ อ 15 สถานที่จาํ หน่ ายอาหารต้ องมีการจัดการเกี่ยวกับนํา้ ใช้ ตามหลักเกณฑ์ ดังต่ อไปนี ้
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(1) นํ ้าใช้ ต้องเป็ นนํ ้าประปา ยกเว้ นในท้ องถิ่นที่ไม่มีนํ ้าประปาให้ ใช้ นํ ้าที่มีคณ
ุ ภาพเทียบเท่านํ ้าประปา
หรื อเป็ นไปตามคําแนะนําของเจ้ าพนักงานสาธารณสุข
(2) ภาชนะบรรจุนํ ้าใช้ ต้องสะอาด ปลอดภัย และสภาพดี
ข้ อ 16 สถานที่จาํ หน่ ายอาหารต้ องมีการจัดการสารเคมี สารทําความสะอาด วัตถุมีพิษหรื อ
วัตถุท่ ีอาจเป็ นอันตรายต่ ออาหาร โดยติดฉลากและป้ายให้ เห็นชัดเจน พร้ อมทัง้ มีคําเตือนและ
คําแนะนําเมื่อเกิดอุบัตภิ ัยจากสารดังกล่ าว และการจัดเก็บต้ องแยกบริ เวณเป็ นสัดส่ วนต่ างหากจาก
บริ เวณที่ใช้ ทาํ ประกอบ ปรุ ง จําหน่ าย และบริ โภคอาหารในกรณีท่ มี ีการเปลี่ยนถ่ ายสารเคมี สารทํา
ความสะอาด วัตถุมีพิษ หรื อวัตถุท่ อี าจเป็ นอันตรายต่ ออาหารจากภาชนะบรรจุเดิม ห้ ามนําภาชนะ
บรรจุนัน้ มาใช้ บรรจุอาหาร และห้ ามนําภาชนะบรรจุอาหารมาใช้ บรรจุสารเคมี สารทําความสะอาด
วัตถุมีพษิ หรือวัตถุท่ อี าจเป็ นอันตรายต่ ออาหาร
ข้ อ 17 ห้ ามใช้ ก๊าซหุงต้ มเป็ นเชือ้ เพลิงในการทํา ประกอบ หรื อปรุ งอาหารบนโต๊ ะหรื อที่
รับประทานอาหารในสถานที่จาํ หน่ ายอาหาร
ข้ อ 18 ห้ ามใช้ เมทานอลหรื อเมทิลแอลกอฮอล์ เป็ นเชือ้ เพลิงในการทํา ประกอบ ปรุ ง หรื ออุ่น
อาหารในสถานที่จาํ หน่ ายอาหาร เว้ นแต่ เป็ นการใช้ แอลกอฮอล์ แข็งสําหรั บใช้ เป็ นเชือ้ เพลิง ทัง้ นี ้
ผลิตภัณฑ์ ดงั กล่ าวต้ องมีมาตรฐานตามกฎหมายว่ าด้ วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม
หมวด 3
สุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ อ่ นื ๆ
ข้ อ 19 สถานที่จาํ หน่ ายอาหารต้ องมีการจัดการเกี่ยวกับภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่ องใช้ ตาม
หลักเกณฑ์ ดังต่ อไปนี ้
(1) ภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่ องใช้ ตา่ ง ๆ ต้ องสะอาดและทําจากวัสดุที่ปลอดภัย เหมาะสมกับอาหารแต่
ละประเภท มีสภาพดี ไม่ชํารุด และมีการป้องกันการปนเปื อ้ นที่เหมาะสม
(2) มีการจัดเก็บภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่ องใช้ ไว้ ในที่สะอาด โดยวางสูงจากพื ้นไม่น้อยกว่าหกสิบ
เซนติเมตร และมีการปกปิ ดหรื อป้องกันการปนเปื อ้ นที่เหมาะสม
(3) จัดให้ มีช้อนกลาง สําหรับอาหารที่รับประทานร่วมกัน
(4) ตู้เย็น ตู้แช่ หรื ออุปกรณ์เก็บรักษาคุณภาพอาหารด้ วยความเย็นอื่น ๆ ต้ องสะอาดมีสภาพดี ไม่ชํารุด
และมีประสิทธิภาพเหมาะสมในการเก็บรักษาคุณภาพอาหาร
(5) ตู้อบ เตาอบ เตาไมโครเวฟ อุปกรณ์ประกอบหรื อปรุงอาหารด้ วยความร้ อนอื่น ๆ หรื ออุปกรณ์เตรี ยม
อาหาร ต้ องสะอาด มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สภาพดี และไม่ชํารุด
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ข้ อ 20 สถานที่จาํ หน่ ายอาหารต้ องมีการจัดการเกี่ยวกับการทําความสะอาดภาชนะอุปกรณ์
และเครื่องใช้ ตามหลักเกณฑ์ ดังต่ อไปนี ้
(1) ภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่ องใช้ ที่รอการทําความสะอาด ต้ องเก็บในที่ที่สามารถป้องกันสัตว์และแมลง
นําโรคได้
(2) มีการทําความสะอาดภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่ องใช้ ที่ถกู สุขลักษณะ และใช้ สารทําความสะอาดที่
เหมาะสม โดยปฏิบตั ติ ามคําแนะนําการใช้ สารทําความสะอาดนัน้ ๆ จากผู้ผลิต
(3) จัดให้ มีการฆ่าเชื ้อภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่ องใช้ ภายหลังการทําความสะอาดให้ รัฐมนตรี โดย
คําแนะนําของคณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดสารที่ห้ามใช้ ในการทําความสะอาดภาชนะ
อุปกรณ์ และเครื่ องใช้
หมวด 4
สุขลักษณะส่ วนบุคคลของผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร
ข้ อ 21 ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้ องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ด้านสุขลักษณะ
ดังต่ อไปนี ้
(1) ผู้ประกอบกิจการและผู้สมั ผัสอาหารต้ องมีสขุ ภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็ นโรคติดต่อหรื อพาหะนํา
โรคติดต่อ โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ หรื อโรคอื่น ๆ ตามที่กําหนดในข้ อบัญญัติท้องถิ่นในกรณีที่เจ็บป่ วยต้ องหยุด
ปฏิบตั งิ านและรักษาให้ หายก่อนจึงกลับมาปฏิบตั งิ านได้
(2) ผู้ประกอบกิจการและผู้สมั ผัสอาหารต้ องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่รัฐมนตรี โดย
คําแนะนําของคณะกรรมการประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
(3) ผู้สมั ผัสอาหารต้ องรักษาความสะอาดของร่ างกาย สวมใส่เสื ้อผ้ าและอุปกรณ์ป้องกันที่สะอาดและ
สามารถป้องกันการปนเปื อ้ นสูอ่ าหารได้
(4) ผู้สมั ผัสอาหารต้ องล้ างมือและปฏิบตั ิตนในการเตรี ยม ประกอบ ปรุง จําหน่ายและเสิร์ฟอาหาร ให้
ถูกสุขลักษณะ และไม่กระทําการใด ๆ ที่จะทําให้ เกิดการปนเปื อ้ นต่ออาหารหรื อก่อให้ เกิดโรค
(5) ปฏิบตั กิ ารอื่นใดเกี่ยวกับสุขลักษณะตามที่กําหนดในข้ อบัญญัตทิ ้ องถิ่น
บทเฉพาะกาล
ข้ อ 22 สถานที่จําหน่ ายอาหารที่ได้ รับใบอนุ ญาตหรื อหนังสือรั บรองการแจ้ งอยู่ก่อนวันที่
กฎกระทรวงนี ใ้ ช้ บังคับ
ให้ ดําเนิ นการแก้ ไขหรื อปรั บปรุ งให้ เป็ นไปตามกฎกระทรวงนี ภ้ ายใน
กําหนดเวลาหนึ่งร้ อยแปดสิบวันนับแต่ วันที่กฎกระทรวงนีใ้ ช้ บังคับ เว้ นแต่ กรณี ดังต่ อไปนี ้
(1) การดําเนินการตามข้ อ 8 ของสถานที่จําหน่ายอาหารที่มีพื ้นที่ไม่เกินสองร้ อยตารางเมตรให้
ดําเนินการแก้ ไขหรื อปรับปรุงให้ เป็ นไปตามข้ อ 8 ภายในหนึง่ ปี นับแต่วนั ที่กฎกระทรวงนี ้ใช้ บงั คับ
(2) การดําเนินการตามข้ อ 21 (2) ให้ ดําเนินการภายในกําหนดเวลาสองปี นับแต่วนั ที่กฎกระทรวงนี ้ใช้ บงั คับ
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(3) ที่จอดรถยนต์
โครงการ ได้ จัดเตรี ยมที่จอดรถยนต์ จํานวน 42 คัน และที่จอดรถจักรยานยนต์ จํานวน 15 คัน
โดยผู้ใช้ บริ การและพนักงานของโครงการ สามารถจอดรถในพื ้นที่จอดรถได้ ตลอดเวลา โดยฝ่ ายบุคคลจะเป็ น
ผู้ดแู ลคอยอํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ เู ข้ าพัก พร้ อมทังประสานไปยั
้
งฝ่ ายต่าง ๆ เพื่อทําความสะอาดถนน หรื อ
ซ่อมแซม ถนนกรณีเกิดการชํารุดเสียหาย
(4) พืน้ ที่สีเขียว
พนักงานทํ าสวน จะดูแลพื น้ ที่ สีเขี ยวเป็ นประจํ าทุกวัน เพื่อเป็ นการเสริ มทัศนี ย ภาพที่ ดีของพืน้ ที่
โครงการ และรักษาความสวยงามของพื ้นที่สีเขียวภายในโครงการ
(5) พืน้ ที่ส่วนกลางต่ างๆ
พนัก งานทํ า ความสะอาดจะเป็ นผู้ดูแลความสะอาดเรี ย บร้ อย เช่ น ส่ว นต้ อ นรั บ ร้ านอาหาร โถง
ทางเดิน ถนน เป็ นต้ น
(6) ระบบบําบัดนํา้ เสีย ระบบป้องกันอัคคีภยั และอุปกรณ์ ต่าง ๆ ภายในอาคาร
ช่างประจํ าโครงการจะเป็ นผู้ดูแลและดําเนินการตรวจสอบ รวมถึ งประสานงานกับ หน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้ องในการตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามแผนการบํารุ งรักษาอุปกรณ์ ที่ได้ กําหนดไว้ ให้ อยู่ในสภาพร้ อมใช้
งานตลอดเวลา
เนื่องจากภายในโครงการมีห้องฟิ ตเนสเปิ ดให้ บริ การ อยูใ่ นชันที
้ ่ 2 จํานวน 1 ห้ อง ไว้ ให้ บริ การเฉพาะผู้
ที่เข้ าพักภายในโรงแรมเท่านัน้ ไม่เปิ ดให้ บริ การกับบุคคลภายนอก ทังนี
้ ้ โครงการจะติดป้ายระบุให้ ชดั เจนไว้ ว่า
“สําหรั บผู้เข้ าพักภายในโรงแรมเท่ านั้น” ไว้ บริเวณด้ านหน้ าห้ องฟิ ตเนส
(ลักษณะห้ องฟิ ตเนสของโครงการ แสดงดังรู ปที่ 2.7.1-2)
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ตําแหน่งติดป้าย

“สําหรั บผู้เข้ าพักภายใน
โรงแรมเท่ านั้น”

ประตูทางเข้ าฟิ ตเนส

รูปที่ 2.7.1-2
2.7.2

ลักษณะห้ องฟิ ตเนสของโครงการ

จํานวนผู้ใช้ บริการและพนักงานโครงการ

โครงการใช้ หลักเกณฑ์ในการกําหนดจํานวนของผู้เข้ ามาใช้ บริ การภายในโครงการจาก “แนวทางการ
จัดทํารายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม โครงการหรื อกิจการด้ านอาคาร การจัดสรรที่ดิน
และบริ การชุมชน” ของสํานักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้ อม, กรกฎาคม 2560 โดยมีหลักเกณฑ์ คือ
“(2) โรงแรม ให้ประเมิ นจํ านวนผู้ใช้บริ การตามอัตรารองรับที ่โครงการจะดํ าเนิ นการจริ ง รวมทัง้
จํ านวนพนักงานของโรงแรม”
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ทังนี
้ ้ โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้
อาคาร) เป็ นโครงการประเภทโรงแรม จํานวน 103 ห้ องพัก โดยคิดจากจํานวนผู้เข้ าพักห้ องละ 2 คน (คิดผู้เข้ าพัก
ในกรณีโครงการพัฒนาเต็มที่) และคิดผู้มาใช้ บริ การห้ องประชุมในกรณีที่เข้ าใช้ บริ การเต็มจํานวน ซึ่งสามารถ
คํานวณจํานวนประชากรของโครงการได้ ดงั ตารางที่ 2.7.2-1
ตารางที่ 2.7.2-1 จํานวนประชากรภายในโครงการ
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

ประเภท

หน่ วย

ผู้ใช้ บริการห้ องพัก
ห้ อง
ห้ องประชุม (ชัน้ 1)
คน
ห้ องประชุม 1 (ชัน้ 2)
คน
ห้ องประชุม 2 (ชัน้ 2)
คน
ห้ องประชุม 3 (ชัน้ 2)
คน
ห้ องประชุม 4 (ชัน้ 2)
คน
ห้ องพักผู้จดั การ
คน
พนักงาน
คน
รวมจํานวนคนทัง้ หมด

จํานวน
หน่ วย
103
80
15
20
10
70
2
50

อัตราต่ อ
หน่ วย
2
1
1
1
1
1
1
1

รวมจํานวน
คน
206
80
15
20
10
70
2
50
453

หมายเหตุ
-

-

ที่มา : แนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม โครงการหรื อกิจการด้ านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริ การชุมชน สํานักนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม, กรกฎาคม 2560

2.8

ระบบสาธารณูปโภค

2.8.1

ระบบนํา้ ใช้
(1) แหล่ งนํา้ ใช้
โครงการขอรับบริการนํ ้าประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุราษฏร์ ธานี เป็ นแหล่งนํ ้าหลัก

(หนังสือรับรองการจ่ายนํ ้าประปาให้ กบั โครงการจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุราษฏร์ ธานี
แสดงดังภาคผนวกที่ 3)
(2) ปริมาณนํา้ ใช้
ปริ มาณนํ ้าใช้ ทงหมดของโครงการคาดการณ์
ั้
จากจํานวนผู้ใช้ บริ การ และพื ้นที่การใช้ ประโยชน์พื ้นที่
ใช้ สอยของอาคารโครงการ เมื่อโครงการเปิ ดดําเนินการคาดว่าจะมีปริ มาณการใช้ นํา้ รวมสูงสุดประมาณ 113.79
ลูกบาศก์ เมตร/วัน โดยปริ มาณความต้ องการใช้ นํ ้าในแต่ละส่วน มีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2.8.1-1
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ตารางที่ 2.8.1-1 ปริมาณการใช้ นํ ้าของโครงการ ในช่วงเปิ ดดําเนินการ
กิจกรรม
ห้ องพัก
พนักงานของโครงการ
ห้ องนํ ้ารวม
ครัวและห้ องอาหาร
นํ ้าเติมสระว่ายนํ ้า
ห้ องพักมูลฝอยรวม
ห้ องประชุม (ชัน้ 1)
ห้ องประชุม 1 (ชัน้ 2)
ห้ องประชุม 2 (ชัน้ 2)
ห้ องประชุม 3 (ชัน้ 2)
ห้ องประชุม 4 (ชัน้ 2)
ห้ องพักผู้จดั การ (ชัน้ 6)
ห้ องเตรี ยมอาหาร (สําหรับห้ อง
ประชุม (ชัน้ 2))
เครื่ องซักผ้ า (ส่วนซักรี ด)
นํ ้าเติมสระบัว

จํานวนผู้ใช้ บริการ/
พนักงาน/ขนาด
103 ห้ อง
50 คน
103 คน
206 คน
60.00 ตร.ม.
7.05 ตร.ม.
80 คน
15 คน
20 คน
10 คน
70 คน
2 คน
195 คน

อัตราการใช้ นํา้

ปริมาณการใช้ นํา้

ลบ.ม./วัน

750 ลิตร/ห้ อง/วัน
100 ลิตร/คน/วัน
40 ลิตร/คน/วัน
50 ลิตร/คน/วัน
4.65 มม./ตร.ม./วัน
1.5 ลิตร/ตร.ม./วัน
10 ลิตร/ที่นงั่ /วัน
10 ลิตร/ที่นงั่ /วัน
10 ลิตร/ที่นงั่ /วัน
10 ลิตร/ที่นงั่ /วัน
10 ลิตร/ที่นงั่ /วัน
200 ลิตร/คน/วัน
50 ลิตร/คน/วัน

103 x 750 / 1,000
50 x 100 / 1,000
103 x 40 / 1,000
206 x 50 / 1,000
60 x 4.65 / 1,000
7.05 x 1.5 / 1,000
80 x 10 / 1,000
15 x 10 / 1,000
20 x 10 / 1,000
10 x 10 / 1,000
70 x 10 / 1,000
2 x 200 / 1,000
195 x 50 / 1,000

77.25
5.00
4.12
10.30
0.28
0.01
0.80
0.15
0.20
0.10
0.70
0.40

3 เครื่ อง (ซัก 3 รอบ) 500 ลิตร/เครื่ อง/วัน (3 x 500 / 1,000) x 3
6.28 ตร.ม.
4.65 มม./ตร.ม./วัน 6.28 x 4.65 / 1,000
รวมปริมาณความต้ องการใช้ นํา้ ทัง้ หมด

9.95
4.50
0.03
113.79

เอกสารอ้ างอิง :
1. แนวทางการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม โครงการหรื อกิจการด้ านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริ การชุมชน, กุมภาพันธ์ 2560
2. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา หมวดวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , การอบรมทางวิชาการ การออกแบบระบบ
บําบัดนํ ้าเสียจากชุมชน ครัง้ ที่ 3, พฤศจิกายน 2531
3. ดร.เกรี ยงศักดิ์ อุดมสินโรจน์, วิศวกรรมประปา, 2536
4. ธงชัย พรรณสวัสดิ์ และคณะ " เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ" การประชุมวิชาการระดับชาติ สวสท. 2536.

ทั ง้ นี ้ นํ า้ จากสระว่ า ยนํ า้ จะมี ร ะบบการกรองและปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพนํ า้ เฉพาะของสระว่ า ยนํ า้
ซึง่ ภายหลังจากการปรับปรุ งคุณภาพนํ ้าแล้ ว นํ ้าจะถูกหมุนเวียนกลับมาเติมในสระว่ายนํ ้าใหม่อีกครัง้ ไม่ได้ มีการ
ู เสียไปเพียงเล็กน้ อยในแต่ละวันเท่านัน้
เติมนํ ้าใหม่ทงหมด
ั้
มีเพียงการเติมนํ ้าที่สญ
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(3) ระบบการจ่ ายนํา้ และการสํารองนํา้ ใช้
โครงการจะเชื่อมต่อท่อประปาจากท่อส่งนํ ้าของการประปาฯ จากบริ เวณริ มถนนด้ านหน้ าโครงการ เข้ า
สูบ่ อ่ เก็บนํ ้าใต้ ดิน ความจุ 168.00 ลูกบาศก์เมตร หลังจากนัน้ นํ ้าจากบ่อเก็บนํ ้าใต้ ดินจะถูกสูบขึ ้นไปเก็บไว้ ในถัง
เก็บนํ ้าสําเร็ จรูปบนชัน้ 6 ของอาคาร โดยถังเก็บนํ ้าบนชัน้ 6 มีความจุ 2.50 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 16 ถัง (ถังเก็บ
นํ ้าบนชัน้ 6 มีความจุรวม 40.00 ลูกบาศก์เมตร) ก่อนจะจ่ายไปยังส่วนต่างๆ ของโครงการต่อไป
(รวมปริมาณนํา้ สํารองของโครงการทัง้ หมด 208.00 ลูกบาศก์ เมตร)
สําหรับรายละเอียดปริมาณนํ ้าสํารองของโครงการ แสดงดังตารางที่ 2.8.1-2
ตารางที่ 2.8.1-2 รายละเอียดปริมาณนํ ้าสํารองของโครงการ
รายละเอียด

จํานวน

บ่อเก็บนํ ้าใต้ ดนิ
ถังเก็บนํ ้าสําเร็จรูปบนชัน้ 6 ของอาคาร ความจุ 2.50 ลูกบาศก์เมตร
รวมปริมาณนํา้ สํารองนํา้ ใช้ ของโครงการ

1 บ่อ
16 ถัง

ความจุ
(ลูกบาศก์ เมตร)
168.00
40.00
208.00

จากความจุรวมของบ่อเก็บนํ ้า สามารถสํารองนํ ้าได้ ประมาณ 208.00 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถ
คํานวณระยะเวลาสํารองนํ ้าได้ ดงั นี ้
ปริ มาตรบ่อเก็บนํ ้าสํารองของโครงการ
ความต้ องการนํ ้าใช้ ของโครงการ
ดังนัน้ สามารถสํารองนํ ้าใช้ ในโครงการ

=
=
=
=

208.00 ลบ.ม./วัน
103.58 ลบ.ม./วัน
208.00 / 113.79
1.83
วัน

(ผังระบบนํ ้าใช้ ของโครงการ, ผังตําแหน่งถังเก็บนํ ้าบนชัน้ 6 ของอาคาร, แบบขยายบ่อเก็บนํ ้าใต้ ดิน
และผังไดอะแกรมระบบนํ ้าใช้ แสดงดังรูปที่ 2.8.1-1 ถึงรู ปที่ 2.8.1-4)
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2.8.2

บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

ระบบบําบัดนํา้ เสีย
(1) ปริมาณนํา้ เสีย

นํ า้ เสี ย จากโครงการจะแบ่ ง ออกเป็ น 2
ประเภทหลัก ๆ คื อ นํ า้ เสี ย จากห้ องส้ ว ม
และนํ ้าเสียจากส่วนอื่นๆ ได้ แก่ นํ ้าเสียจากการอาบนํ ้า ซักล้ าง เมื่อโครงการเปิ ดดําเนินการคาดว่าจะมีปริ มาณ
นํ ้าเสียประมาณ 91.69 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดที่อตั ราร้ อยละ 80 ของปริ มาณนํ ้าใช้ ยกเว้ นปริ มาณนํ ้าเสียจาก
ห้ องพักมูลฝอย) แบ่งเป็ น ปริ มาณนํ ้าเสียในแต่ละส่วนโดยสรุปดังตารางที่ 2.8.2-1
ตารางที่ 2.8.2-1 ปริ มาณนํ ้าเสียของโครงการ ในช่วงเปิ ดดําเนินการ
จํานวนผู้ใช้ บริการ/
พนักงาน/ขนาด
ห้ องพัก
103 ห้ อง
พนักงานของโครงการ
50 คน
ห้ องนํ ้ารวม
103 คน
ครัวและห้ องอาหาร (สําหรับผู้พกั อาศัย)
206 คน
ห้ องพักมูลฝอยรวม
7.05 ตร.ม.
ห้ องประชุม (ชัน้ 1)
80 คน
ห้ องประชุม 1 (ชัน้ 2)
15 คน
ห้ องประชุม 2 (ชัน้ 2)
20 คน
ห้ องประชุม 3 (ชัน้ 2)
10 คน
ห้ องประชุม 4 (ชัน้ 2)
70 คน
ห้ องพักผู้จดั การ (ชัน้ 6)
2 คน
ห้ องเตรี ยมอาหาร (สําหรับห้ องประชุม)
195 คน
เครื่ องซักผ้ า (ส่วนซักรี ด)
3 เครื่ อง (ซัก 3 รอบ)
รวมปริมาณนํา้ เสียที่เกิดขึน้ ทัง้ หมด
แหล่ งกําเนิด

ปริมาณการใช้ นํา้
(ลบ.ม./วัน)
77.25
5.00
4.12
10.30
0.01
0.80
0.15
0.20
0.10
0.70
0.40
9.95
4.50

ปริมาณนํา้ เสียที่เกิดขึน้
(ลบ.ม./วัน)
61.80
4.00
3.30
8.24
0.01
0.64
0.12
0.16
0.08
0.56
0.32
7.96
4.50
91.69

หมายเหตุ : ปริ มาณนํ ้าเสีย ให้ คํานวณจากปริ มาณนํ ้าใช้ (ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของปริ มาณนํ ้าใช้ )
ที่มา : แนวทางการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม โครงการหรื อกิจการด้ านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริ การชุมชน, กุมภาพันธ์ 2560

ทังนี
้ ้ ปริ มาณนํ ้าเสียที่เกิดขึ ้นทังหมดนั
้
น้ จะถูกรวบรวมเข้ าสู่ระบบบําบัดนํ ้าเสียของโครงการ ยกเว้ น นํ ้า
จากสระว่ายนํ ้าและนํ ้าเติมสระบัวจะไม่มีการรวบรวมเข้ าสูร่ ะบบบําบัดนํ ้าเสียแต่อย่างใด เนื่องจากสระว่ายนํ ้าจะมี
ระบบการกรองและปรับปรุ งคุณภาพนํ ้าเฉพาะของสระว่ายนํ ้า ซึง่ ภายหลังจากการปรับปรุ งคุณภาพนํ ้าแล้ ว นํ ้าจะ
ถูกหมุนเวียนกลับมาเติมในสระว่ายนํ ้าใหม่อีกครัง้ โดยนํ ้าที่เติมสระบัวจะคิดเป็ นแค่ปริ มาณนํ ้าใช้ ที่ระเหยออกไป
และเติมเข้ ามาในแต่ละวัน ไม่ได้ เกิดเป็ นนํ ้าเสียแต่อย่างใด
(ผังระบบการหมุนเวียนของสระนํ ้า แสดงดังรู ปที่ 2.8.2-1)
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บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

นํ ้าเติมเข้ าสระ

(ระบบปรับปรุงคุณภาพนํ ้า)

ระบบนํ ้าล้ น

นํ ้าเข้ า
(เครื่ องสูบนํ ้า)

รูปที่ 2.8.2-1

(ระบบกรองนํ ้า)

(ระบบฆ่าเชื ้อ)

ผังระบบการหมุนเวียนนํ ้าของสระว่ายนํ ้า
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
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บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

(2) รายละเอียดระบบบําบัดนํา้ เสีย
นํ ้าเสียที่เกิดขึ ้นจากกิจกรรมภายในโครงการมีปริ มาณนํ ้าเสียรวมประมาณ 91.69 ลูกบาศก์เมตร/วัน (โดย
คิดเป็ นร้ อยละ 80 ของปริ มาณนํา้ ใช้ ยกเว้ นปริ มาณนํา้ เสียจากห้ องพักมูลฝอย) ซึ่งปริ มาณนํ า้ เสียที่ เกิ ดขึน้
าสูร่ ะบบบําบัดนํ ้าเสียภายในโครงการ ซึง่ จะบําบัดนํ ้าเสียที่เกิดขึ ้นทังหมดให้
้
มีคณ
ุ ภาพนํ ้าทิ ้งเป็ นไป
ทังหมดจะเข้
้
ตามประกาศกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม พ.ศ. 2548 เรื่ อง กํ าหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายนํ ้าทิ ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่
29 ธันวาคม 2548 โครงการมีลกั ษณะเป็ นโรงแรม จํานวน 103 ห้ อง จัดอยู่ในอาคาร ประเภท ข (โรงแรมที่มี
จํานวนห้ องสําหรับใช้ เป็ นห้ องพักรวมกันทุกชันของอาคาร
้
หรื อกลุม่ ของอาคารตังแต่
้ 60 ห้ อง แต่ไม่ถึง 200 ห้ อง)
ซึง่ กําหนดให้ มีคา่ บีโอดีในนํ ้าทิ ้งไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตรและสารแขวนลอยต้ องไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร
(3) ขัน้ ตอนการบําบัดนํา้ เสีย
สําหรั บระบบบําบัดนํ า้ เสียของโครงการ โครงการจะมี การติดตัง้ ระบบบําบัดนํ า้ เสีย สําเร็ จรู ป
จํานวน 3 จุดบําบัด ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
- จุดบําบัดที่ 1 โครงการเลือกใช้ ถงั บําบัดนํ ้าเสียชนิดเติมอากาศเลี ้ยงตะกอนเวียนกลับ (Aeration
activated sludge process,. A/S) ซึง่ มีความสามารถในการบําบัดนํ ้าเสียได้ 100 ลูกบาศก์เมตร / วัน จํานวน 1 ชุด
เพื่อรองรับนํ ้าเสียจากห้ องพัก จํานวน 34 ห้ อง, ห้ องนํ ้ารวม, ห้ องประชุม, พนักงาน, ห้ องพักผู้จดั การ, ห้ องเตรี ยม
อาหารสําหรับห้ องประชุม ห้ องพักมูลฝอยรวม และห้ องซักรี ด (จุดบําบัดที่ 3) (รวมปริ มาณนํา้ เสียที่เกิดขึ ้นจริ ง
42.05 ลูกบาศก์เมตร/วัน)
- จุ ด บํา บั ด ที่ 2 โครงการเลื อ กใช้ ถัง บํ า บัด นํ า้ เสี ย ชนิ ด เติ ม อากาศเลี ย้ งตะกอนเวี ย นกลับ
(Aeration activated sludge process,. A/S) ซึง่ มีความสามารถในการบําบัดนํ ้าเสียได้ 50 ลูกบาศก์เมตร / วัน
จํานวน 1 ชุด เพื่อรองรั บนํา้ เสียจากห้ องพัก จํ านวน 69 ห้ อง และนํ า้ เสียจากห้ องครั วและร้ านอาหาร (รวม
ปริมาณนํ ้าเสียที่เกิดขึ ้นจริง 49.64 ลูกบาศก์เมตร/วัน)
นอกจากนี ้ โครงการมีการติดตังถั
้ งดักไขมัน สําหรับรองรับนํ ้าจากอ่างล้ างจานของห้ องครัว เพื่อแยก
ไขมันและนํ ้ามันออกจากนํ ้าเสีย ก่อนจะรวบรวมเข้ าสูถ่ งั บําบัดนํ ้าเสียของจุดบําบัดที่ 2 ต่อไป
ข้ อมูลการออกแบบถังดักไขมัน
- ปริ มาณนํ ้าเสียจากห้ องครัว
8.24
ลูกบาศก์เมตร/วัน
- ความสามารถในการรองรับนํ ้าของถังดักไขมัน 12.00
ลูกบาศก์เมตร/วัน
- ความเข้ มข้ น BOD เข้ าระบบ
1,200
มิลลิกรัม/ลิตร
- ความเข้ มข้ น BOD ออกระบบ
800
มิลลิกรัม/ลิตร
- ประสิทธิภาพการกําจัด BOD
33
%
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- ระยะเวลาในการกักเก็บ
- ปริ มาตรของถังดักไขมัน

บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

15
0.125

นาที
ลูกบาศก์เมตร

- จุดบําบัดที่ 3 โครงการเลือกใช้ ถงั บําบัดนํ ้าเสียชนิดไร้ อากาศ ซึง่ มีความสามารถในการบําบัดนํ ้า
เสียได้ 8 ลูกบาศก์เมตร / วัน จํานวน 1 ชุด เพื่อรองรับนํ ้าเสียจากส่วนซักรี ด (ปริ มาณนํ ้าเสียที่เกิดขึ ้นจริ ง 4.50
ลูกบาศก์เมตร/วัน)
รายละเอียดจุดบําบัดนํ ้าเสียแต่ละจุดของโครงการ แสดงดังตารางที่ 2.8.2-2
ตารางที่ 2.8.2-2 รายละเอียดจุดบําบัดนํ ้าเสียแต่ละจุดของโครงการ
จุดบําบัดที่

ปริมาณนํา้ เสียที่เกิดขึน้
(ลบ.ม./วัน)
20.40
4.00
3.30
0.01
0.64
0.12
0.16
0.08
0.56
0.32
7.96

แหล่ งกําเนิด

ห้ องพัก จํานวน 34 ห้ อง
พนักงาน
ห้ องนํ ้ารวม
ห้ องพักมูลฝอยรวม
ห้ องประชุม (ชัน้ 1)
ห้ องประชุม 1 (ชัน้ 2)
ห้ องประชุม 2 (ชัน้ 2)
1
ห้ องประชุม 3 (ชัน้ 2)
ห้ องประชุม 4 (ชัน้ 2)
ห้ องพักผู้จดั การ
ห้ องเตรี ยมอาหาร (สําหรับห้ องประชุม)
เครื่ องซักผ้ า (ส่วนซักรี ด) (บําบัดต่อจากระบบ
บําบัดขันต้
้ น)
ปริมาณนํา้ เสียรวม จุดที่ 1
ห้ องพัก จํานวน 69 ห้ อง
2
ห้ องครัวและห้ องอาหาร
ปริมาณนํา้ เสียรวม จุดที่ 2
3
เครื่ องซักผ้ า (ส่วนซักรี ด)
(บําบัดขันต้
้ น)
ปริมาณนํา้ เสียรวม จุดที่ 3

4.50
42.05
41.40
8.24
49.64
4.50
4.50

ความสามารถในการบําบัด
นํา้ เสียของถังบําบัดนํา้ เสีย

100 ลบ.ม./วัน

50 ลบ.ม./วัน
และถังดักไขมัน
12 ลบ.ม./วัน
8 ลบ.ม./วัน

(ผังขันตอนการจั
้
ดการเสียของโครงการ แสดงดังรู ปที่ 2.8.2-2)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

จุดบําบัดที่ 3 (ถังบําบัดขันต้
้ น ขนาด8.00 ลบ.ม.
(เครื่ องซักผ้ า ปริ มาณนํ ้าเสีย 4.50 ลบ.ม./วัน)

จุดบําบัดที่ 1
(นํา้ เสียจากห้ องพัก จํานวน 34 ห้ อง, ห้ องนํา้ รวม,
ห้ องประชุม, พนักงาน และห้ องพักมูลฝอยรวม)
ปริมาณนํ ้าเสียที่เกิดขึ ้น
42.05 ลบ.ม./วัน
ถังบําบัดนํ ้าเสียชนิดเติมอากาศเลี ้ยงตะกอนเวียน
กลับ (A/S) ขนาด 100.00 ลบ.ม.

บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

จุดบําบัดที่ 2
นํา้ เสียจากห้ องพัก จํานวน 69 ห้ อง และนํา้ เสียจากห้ องครั วและร้ านอาหาร

นํา้ เสียจากห้ องพัก จํานวน 64 ห้ อง
ปริมาณนํ ้าเสียที่เกิดขึ ้น
49.64 ลบ.ม./วัน
ถังบําบัดนํ ้าเสียชนิดเติมอากาศเลี ้ยงตะกอนเวียน
กลับ (A/S) ขนาด 50.00 ลบ.ม.

นํา้ เสียจากห้ องครั วและร้ านอาหาร
ปริมาณนํ ้าเสียที่เกิดขึ ้น
8.24 ลบ.ม./วัน
ถังดักไขมัน
ขนาด 12.00 ลบ.ม. จํานวน 1 ชุด

บ่อตรวจคุณภาพนํ ้าทิ ้ง คสล.
ขนาด 1.00 x 1.00 ม. ลึก 1.00 ม.

ระบายออกสูท่ อ่ ระบายนํ ้าสาธารณะริมถนนด้ านหน้ าโครงการ

รูปที่ 2.8.2-2

ผังขันตอนการจั
้
ดการนํ ้าเสียของโครงการ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

ระบบบําบัดนํา้ เสียสําเร็ จรู ป ชนิดเติมอากาศเลีย้ งตะกอนเวียนกลับ(Aeration activated
sludge process, A/S) (จุดบําบัดนํ ้าเสียที่ 1และ2) มีกระบวนการบําบัดนํ ้าเสียต่อไป ซึง่ มีองค์ประกอบหลักของ
ระบบ ดังนี ้
1) ส่ วนแยกกาก-เก็บตะกอน (Separation Tank) เป็ นขันตอนที
้
่ส่วนแยกกากตะกอนทําหน้ าที่แยก
กากตะกอนหนัก (Solids) และกากตะกอนเบา (Scum) รวมทังย่
้ อยสลายกากบางส่วน โดยอาศัยหลักการแรง
โน้ มถ่วงของโลก (Gravity) ทําให้ กากตะกอนที่ปะปนอยูใ่ นนํ ้าตกลงสูส่ ว่ นล่างของถัง ซึง่ จะทําให้ ได้ สว่ นที่เป็ นนํ ้า
ใสอยูส่ ว่ นบนของถัง
2) ส่ วนเติมอากาศ (Aeration Process) เป็ นกระบวนการบําบัดหลักของระบบบําบัดนํ ้าเสียแบบ ระบบ
เลี ้ยงตะกอน (Activated Sludge; AS) โดยรับนํ ้าเสียที่มาจากถังปรับสภาพนํ ้าเสียมาบําบัดโดยวิธีทางชีวภาพแบบใช้
ออกซิเจน มลสารอินทรี ย์สว่ นใหญ่ที่มีอยูใ่ นนํ ้าเสียจะถูกย่อยสลายโดยเชื ้อจุลินทรี ย์ชนิดต้ องการออกซิเจน (Aerobic
Bacteria) ที่เลี ้ยงไว้ ในถังเติมอากาศ ด้ วยขบวนการชีวเคมีภายในเซลล์ของสิง่ มีชีวิต
Organic matter + O2

CO2+H2O+energy+end product

ภายในถังเติมอากาศจะมีเครื่ องเติมอากาศชนิดใต้ นํ ้า สําหรับให้ อากาศเลี ้ยงเชื ้อจุลินทรี ย์ ช่วยในการ
ย่อยสลายสารอินทรี ย์ในนํ ้าเสีย ขณะเดียวกันจุลินทรี ย์ก็จะแพร่ พนั ธุ์เพิ่มจํานวนขึ ้น ดังนันการเติ
้
มอากาศต้ องมี
ปริ มาณมากพอสําหรับเชือ้ จุลินทรี ย์และทําให้ เกิดการผสมผสานกันของตะกอนจุลินทรี ย์ รวมทัง้ ป้องกันการ
ตกตะกอนในถังเติมอากาศด้ วย
3) ส่ วนตกตะกอนนํา้ ใส (Sedimentation Chamber) เป็ นการตกตะกอนจุลนิ ทรี ย์สว่ นเกินเพื่อแยกนํ ้า
ทิ ้งส่วนใสภายหลังการบําบัด โดยภายในถังมีท่อดูดตะกอนหนัก (Sludge) เพื่อหมุนเวียนกลับไปใช้ ใหม่ โดย
อาศัยระบบการยกตัวของอากาศ (Air Lift System)
ระบบบําบัดนํา้ เสียของจุดบําบัดที่ 3 มีกระบวนการบําบัดนํ ้าเสียดังนี ้
1) บ่ อปรั บสภาพนํา้ เสีย ( Equalization Chamber ) นํ ้าเสียจากส่วนซักรี ด จะถูกส่งมาเข้ ามาพักไว้
ในบ่อปรับสภาพนํ ้าเสีย เพื่อปรับสภาพนํ ้า และตกตะกอนเบื ้องต้ นก่อนจะเข้ าสูร่ ะบบบําบัดขันต่
้ อไป โดยบ่อปรับ
สภาพนํ ้าเสียมีลกั ษณะเป็ นบ่อ คสล. ขนาด กว้ าง 2 เมตร ยาว 2 เมตร ลึก 2.50 เมตร (ความลึกนํ ้า 2.20 เมตร)
(ปริมาตรใช้ งานจริ งของบ่อ 8.80 ลบ.ม.)
2) ส่ วนดักไขผ้ า (Grease Trap Tank) นํ ้าเสียที่ผ่านการปรับสภาพ และตกตะกอนเบื ้องต้ นแล้ ว จะ
้ อไป โดยส่วนดัก
ถูกสูบเข้ าสู่ถงั ดักไขผ้ า เพื่อแยกไขผ้ าที่ปนมากับนํ ้าออก ก่อนจะรวบรวมเข้ าสู่ระบบบําบัดขันต่
ไขผ้ า มีลกั ษณะเป็ นถังไฟเบอร์ กลาสทรงกระบอกแนวตัง้ ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางถัง 2.50 เมตร ปริ มาตรใช้ งาน
จริงของถัง 9.08 ลูกบาศก์เมตร และมีระยะเวลาเก็บกักนํ ้าเสีย 27.24 ชัว่ โมง
3) ส่ วนกรองไร้ อากาศ (Anaerobic Filter Tank) นํ ้าเสียที่ผ่านการดักไขผ้ าแล้ ว จะถูกสูบเข้ าสูถ่ งั
กรองไร้ อากาศ เพื่อบําบัดนํ ้าเสีย โดยถังกรองไร้ อากาศมีลกั ษณะเป็ นถังไฟเบอร์ กลาสทรงกระบอกแนวตัง้ ขนาด
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โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

เส้ นผ่านศูนย์กลางถัง 2.50 เมตร ปริ มาตรการใช้ งานของถัง 8.59 ลูกบาศก์เมตร และมีระยะเวลาเก็บกักนํ ้าเสีย
25.77 ชัว่ โมง
สําหรับนํ ้าเสียที่ผา่ นกระบวนการบําบัดนํ ้าเสียจากจุดบําบัดที่ 3 แล้ ว จะถูกรวบรวมเข้ าสูร่ ะบบบําบัดนํ ้าเสีย
้ อไป
จุดบําบัดที่ 1 เพื่อเข้ าสูก่ ระบวนการบําบัดขันต่
ทังนี
้ ้ ระบบบําบัดนํ ้าเสียดังกล่าว ทําหน้ าที่รองรับนํ ้าเสียจากกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการ โดยนํ ้าทิ ้งที่ผ่าน
กระบวนการบําบัดแล้ ว จะถูกระบายออกสูท่ ่อระบายนํ ้าริมถนนด้ านหน้ าโครงการต่อไป
(รายการคํานวณระบบบําบัดนํ ้าเสีย แสดงดังภาคผนวกที่ 7-2)
(ผังระบบบําบัดนํ ้าเสีย, แบบขยายถังบําบัดนํ ้าเสียขนาด 100.00 ลูกบาศก์เมตร, แบบขยายถังบําบัด
นํ ้าเสียขนาด 50.00 ลูกบาศก์เมตร,แบบขยายถังบําบัดนํ ้าเสียขนาด 8.00 ลูกบาศก์เมตร, แบบขยายถังดักไขมัน
ขนาด 12.00 ลูกบาศก์เมตร และไดอะแกรมระบบบําบัดนํ ้าเสีย แสดงดังรู ปที่ 2.8.2-3 ถึงรูปที่ 2.8.2-9)
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2.8.3

บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

ระบบระบายนํา้ และการป้องกันนํา้ ท่ วม

ระบบระบายนํา้ ภายในพืน้ ที่ โครงการ เป็ นระบบแยกนํา้ ทิง้ และนํ า้ ฝนออกจากกัน โดยการระบาย
นํ ้าฝนของโครงการ จะมีการรวบรวมนํ ้าฝนจากส่วนต่างๆ ของโครงการ เช่น นํ ้าฝนจากชันหลั
้ งคาของอาคารจะ
ถูกรวบรวมตามจุดหัวรับนํ ้าบนชันหลั
้ งคา ลงมาตามท่อดิง่ แล้ วระบายลงตามบ่อพักนํ ้ารอบอาคาร รวมกับนํ ้าฝน
จากพื ้นที่สีเขียว ลงสูท่ ่อระบายนํ ้าฝนของโครงการ ชนิด คสล. ซึง่ มีขนาด  0.40 เมตร ก่อนจะถูกระบายออกสู่
ท่อระบายนํ ้าริมถนนด้ านหน้ าโครงการ
ส่วนนํ ้าเสียที่เกิดขึ ้นจากผู้ใช้ บริ การและจากกิจกรรมภายในโครงการ จะถูกรวบรวมเข้ าสูร่ ะบบบําบัด
นํ ้าเสียของโครงการ หลังจากนัน้ นํ ้าทิ ้งที่ผ่านกระบวนการบําบัดแล้ ว จะถูกปล่อยให้ ไหลผ่านบ่อตรวจคุณภาพ
นํ ้าทิ ้ง ก่อนจะถูกระบายออกสูท่ ่อระบายนํ ้าริมถนนด้ านหน้ าโครงการเช่นเดียวกัน
สําหรับรายละเอียดระบบระบายนํ ้าและระบบท่อต่าง ๆ ภายในโครงการ สามารถอธิบายได้ ดงั นี ้
(1) ระบบระบายนํา้ เสียและสิ่งปฏิกูลภายในอาคาร
นํา้ เสียที่ระบายออกจากเครื่ องสุขภัณฑ์ ห้ องนํา้ ห้ องส้ วม และจากส่วนอื่นๆ ที่ใช้ นํา้ ทัง้ หมด
ภายในโครงการ จะระบายออกจากแหล่งกําเนิดนํ ้าเสียและถูกรวบรวมไปยังระบบบําบัดนํ ้าเสียของโครงการ โดย
มีรายละเอียดระบบท่อรวบรวมนํ ้าเสียของโครงการดังนี ้
1) ท่อระบายนํ ้าเสีย (Waste Pipe, W) ประกอบด้ วย ท่อระบายนํ ้าเสียในแนวดิ่ง ทําหน้ าที่
ระบายนํ ้าเสียออกจากการอาบ ซักล้ าง และจากระเบียง ลงสูท่ ่อระบายนํ ้าเสียแนวนอน ซึง่ ทําหน้ าระบายนํ ้าเสีย
ที่เกิดขึ ้นจากแหล่งต่างๆ ลงสูร่ ะบบบําบัดนํ ้าเสียรวมเพื่อทําการบําบัดต่อไป
2) ท่อระบายนํ ้าโสโครก (Soil Pipe, S) ประกอบด้ วยท่อระบายนํ ้าโสโครกในแนวดิ่ง ทําหน้ าที่
ระบายนํ ้าโสโครกออกจากห้ องนํ ้าของห้ องพัก และห้ องนํ ้าส่วนกลางต่าง ๆ ลงสูท่ ่อระบายนํ ้าโสโครกในแนวนอน
รวมกับนํ ้าเสียจากส่วนอื่น ๆ ลงสูร่ ะบบบําบัดนํ ้าเสียรวมเพื่อบําบัดต่อไป
3) ท่อระบายอากาศ (Vent Pipe, V) ประกอบด้ วย ท่อที่ใช้ สําหรับให้ อากาศผ่านหรื อออกจาก
ระบบท่อระบายนํ ้าเสียและนํ ้าโสโครก โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อรักษาความดันภายในระบบท่อระบายนํ ้าให้ มีการ
เปลี่ยนแปลงน้ อยที่สดุ นอกจากนี ้ ยังช่วยให้ มีอากาศหมุนเวียนอยูภ่ ายในท่อระบายนํ ้า เพื่อดักกลิ่น (Trap Seal)
จากเครื่ องสุขภัณฑ์เอาไว้
4) ส่วนตรวจสอบคุณภาพนํ ้าทิ ้ง นํ ้าที่ผา่ นการบําบัดนํ ้าเสียในแต่ละจุดบําบัด จะไหลเข้ าสูบ่ อ่
ตรวจคุณภาพนํ ้าทิ ้ง โดยนํ ้าที่ผ่านการบําบัดจะมีค่าตามมาตรฐานคุณภาพนํ ้าทิ ้งจากอาคารประเภท ข ตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมฯ โดยจะต้ องมีค่าบีโอดีในนํา้ ทิง้ ไม่ เกิน 30 มิลลิกรั ม/
ลิตร สารแขวนลอยต้ องไม่ เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายออกสูท่ ่อระบายนํ ้าสาธารณะ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
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บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

(2) ระบบระบายนํา้ ฝนของอาคาร
ระบบระบายนํ ้าฝนของโครงการ จะมีการรวบรวมนํ ้าฝนจากส่วนต่างๆ ของโครงการ เช่น นํ ้าฝน
จากชันหลั
้ งคาของอาคารจะถูกรวบรวมตามจุดหัวรับนํ ้าบนชันหลั
้ งคา ลงมาตามท่อดิง่ แล้ วระบายลงตามบ่อพัก
นํ ้ารอบอาคาร รวมกับนํ ้าฝนจากพื ้นที่สีเขียว ลงสู่ท่อระบายนํ ้าฝนของโครงการ ชนิด คสล. ซึง่ มีขนาด  0.40
เมตร ก่อนจะถูกระบายออกสูท่ ่อระบายนํ ้าริ มถนนด้ านหน้ าโครงการ
(ผังระบบระบายนํ ้าฝน และผัง Hydrolic Profile แสดงดังรู ปที่ 2.8.3-1 ถึงรูปที่ 2.8.3-2)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
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2.8.4

บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(1) การคาดการณ์ ปริมาณมูลฝอย

จากแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม ของสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม 2560 ที่กําหนดให้ ปริ มาณมูลฝอยจากอาคารอยู่อาศัยรวม ไม่น้อยกว่า
3 ลิตร/คน/วัน หรื อ 1 กิโลกรัม/คน/วัน
ดังนัน้ เมื่อโครงการเปิ ดดําเนินการ คาดว่าจะมีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ ้นทังสิ
้ ้น 1,359.00 ลิตร/วัน หรื อ
1.36 ลูกบาศก์ เมตร/วัน หรื อ 453.00 กิโลกรัม/วัน
สําหรับการคาดการณ์ปริมาณมูลฝอยของโครงการ แสดงดังตารางที่ 2.8.4-1
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
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บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.8.4-1 ปริมาณมูลฝอยของโครงการ ในช่วงเปิ ดดําเนินการ
ลําดับ

ประเภท

จํานวน
หน่ วย

อัตราต่ อ
หน่ วย

รวม
จํานวนคน

1
2
3
4

ห้ องพัก

103 ห้ อง

2

206

พนักงาน

50 คน

1

50

ผู้มาใช้ บริ การห้ องประชุม

195 คน

1

195

1

2

ห้ องพักผู้จดั การ

2 คน
รวมปริมาณมูลฝอย

อัตราการเกิด
มูลฝอย
3 ลิตร/คน/วัน
3 ลิตร/คน/วัน
3 ลิตร/คน/วัน
3 ลิตร/คน/วัน

ปริมาณมูลฝอย
(ลิตร/วัน)
618
150
585
6
1,359

ปริมาณมูลฝอย
(ลบ.ม./วัน)
0.618
0.150
0.585
0.006
1.36

ปริมาณมูลฝอย
(กก./วัน)
206
50
195
2
453

อ้ างอิง
1
1
1
1
-

หมายเหตุ : ความหนาแน่นของขยะมูลฝอย 3 ลิตรต่อกิโลกรัม
เอกสารอ้ างอิง : 1. แนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม โครงการหรื อกิจการด้ านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริ การชุมชน, กุมภาพันธ์ 2560
2. กฎกระทรวงฉบับที 33 (พ.ศ. 2535) หมวด 5 ระบบกําจัดมูลฝอย ข้ อ 39 (2) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
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บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

จากปริ มาณมูลฝอยที่เกิดขึ ้น 453 กิโลกรัม/วัน ทังนี
้ ้อัตราการเกิดมูลฝอยอ้ างจากรายงานสถานการณ์
ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ปี 2559 (กรมควบคุมมลพิษ) สามารถแยกมูลฝอยที่เกิดขึ ้นเป็ นประเภทได้ ดงั นี ้
- มูลฝอยอินทรี ย์/มูลฝอยที่ยอ่ ยสลายได้ ร้ อยละ 64 ของปริมาณมูลฝอยทังหมด
้
- มูลฝอยทัว่ ไป ร้ อยละ 3 ของปริมาณมูลฝอยทังหมด
้
- มูลฝอยรี ไซเคิล ร้ อยละ 30 ของปริมาณมูลฝอยทังหมด
้
- มูลฝอยอันตราย ร้ อยละ 3 ของปริ มาณมูลฝอยทังหมด
้
จากอัตราการเกิดมูลฝอยประเภทต่างๆ สามารถนํามาคํานวณหาอัตราการเกิดมูลฝอยแต่ละประเภท
ของโครงการได้ ดังนี ้
- ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์/มูลฝอยที่ย่อยสลายได้ คิดเป็ น 64% ของปริมาณมูลฝอยทัง้ หมด
ปริ มาณมูลฝอยอินทรี ย์/มูลฝอยที่ยอ่ ยสลายได้ =
0.64 x 453
=
289.92
กิโลกรัม/วัน
- ปริมาณมูลฝอยทั่วไป คิดเป็ น 3% ของปริมาณมูลฝอยทัง้ หมด
ปริ มาณมูลฝอยทัว่ ไป
=
0.03 x 453
=
13.59
กิโลกรัม/วัน
- ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล คิดเป็ น 30% ของปริมาณมูลฝอยทัง้ หมด
ปริมาณมูลฝอยรี ไซเคิล
=
0.30 x 453
=
135.90
กิโลกรัม/วัน
- ปริมาณมูลฝอยอันตราย คิดเป็ น 3% ของปริมาณมูลฝอยทัง้ หมด
ปริ มาณมูลฝอยอันตราย
=
0.03 x 453
=
13.59
กิโลกรัม/วัน
ซึง่ สามารถสรุปรายละเอียดปริมาณมูลฝอยแต่ละประเภทของโครงการ แสดงดังตารางที่ 2.8.4-2
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บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.8.4-2 ปริ มาณมูลฝอยแต่ละประเภทของโครงการ
ประเภทมูลฝอย
มูลฝอยอินทรี ย์/
มูลฝอยที่ยอ่ ยสลายได้
มูลฝอยทัว่ ไป
มูลฝอยรี ไซเคิล
มูลฝอยอันตราย
รวมปริมาณมูลฝอย
ทัง้ หมด

สัดส่ วนมูลฝอย
(%)

ปริมาณมูลฝอย
(ลิตร/วัน)

ปริมาณมูลฝอย
(ลบ.ม./วัน)

ปริมาณมูลฝอย
(กก./วัน)

64.00%

869.76

0.87

289.92

3.00%
30.00%
3.00%

40.77
407.70
40.77

0.04
0.41
0.04

13.59
135.90
13.59

100%

1,359.00

1.36

453.00

จากปริ มาณมูลฝอยแต่ละประเภทของโครงการ สามารถนํามาคํานวณปริ มาตรโดยคิดจากความ
หนาแน่นของมูลฝอยแต่ละประเภท เพื่อคํานวณหาปริ มาตรถังพักมูลฝอยรวม โดยมูลฝอยแต่ละประเภทมี
ความหนาแน่นดังนี ้
- ความหนาแน่นของมูลฝอยเปี ยก (มูลฝอยย่อยสลายได้ ) เท่ากับ 550 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ความหนาแน่นของมูลฝอยทัว่ ไป เท่ากับ 150 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ความหนาแน่น ของของมูลฝอยรี ไ ซเคิล และมูลฝอยอัน ตราย บริ ษั ท ที่ ปรึ ก ษาจะใช้ ค่า ความ
หนาแน่นเท่ากับมูลฝอยทัว่ ไป คือ 150 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร
(ความหนาแน่นของมูลฝอยแต่ละประเภทอ้ างอิ งจาก : รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาเปรี ยบเที ยบความ
เหมาะสมของวิธีการกําจัดขยะมูลฝอย กรมควบคุมมลพิษ, 2550)

ทังนี
้ ้ การใช้ ค่าความหนาแน่นของมูลฝอยเปี ยก สําหรับโครงการกํ าหนดให้ ใช้ ค่า 300 กิโลกรัม/
ลูกบาศก์เมตร แทนความหนาแน่น 550 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร เพื่อให้ ครอบคลุมกรณีที่การคัดแยกมูลฝอย
ไม่ดีพอ ทํ าให้ มีมูลฝอยทั่วไปปะปนในมูลฝอยเปี ยก รายละเอี ยดการคํานวณปริ มาตรมูลฝอย แสดงดัง
ตารางที่ 2.8.4-3
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บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.8.4-3 ปริ มาตรของขยะมูลฝอยแต่ละประเภทของโครงการ
ประเภทมูลฝอย

อัตราส่ วน1/
(ร้ อยละ)
ปริมาณขยะมูลฝอย ความหนาแน่ น2/ ปริมาตรขยะมูลฝอย
ของปริมาณขยะ
(กก./วัน)
(กก./ลบ.ม.)
(ลบ.ม./วัน)
ทัง้ หมดในกองขยะ

1. มูลฝอยอินทรี ย์/
มูลฝอยที่ยอ่ ยสลายได้
2. มูลฝอยรี ไซเคิล
3. มูลฝอยทัว่ ไป (ขยะแห้ ง)
4. มูลฝอยอันตราย
รวม

64

289.92

300

0.97

30
3
3
100

135.90
13.59
13.59
453.00

150
150
150
-

0.91
0.09
0.09
2.06

ที่มา : 1/ รายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ปี 2559 (กรมควบคุมมลพิษ, 2559)
2/ รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาเปรี ยบเทียบความเหมาะสมของวิธีการกําจัดขยะมูลฝอย กรมควบคุมมลพิษ, 2550 ยกเว้ นมูลฝอยเปี ยก
กําหนดให้ ใช้ คา่ ความหนาแน่น 300 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร เพื่อให้ ครอบคลุมกรณีการคัดแยก มูลฝอยไม่ดีพอมีมลู ฝอยทัว่ ไปปนในมูลฝอยเปี ยก

ตารางที่ 2.8.4-4 ขนาดและปริมาณของถังพักมูลฝอยรวม
ถังพัก
มูลฝอยรวม
ความจุ
จํานวนถัง
ความจุเก็บกัก

มูลฝอยรี ไซเคิล

มูลฝอยอันตราย

มูลฝอยทั่วไป

240 ลิตร
(0.24 ลูกบาศก์เมตร)
3
720 ลิตร
(0.72 ลูกบาศก์เมตร)

240 ลิตร
(0.24 ลูกบาศก์เมตร)
1
240 ลิตร
(0.24 ลูกบาศก์เมตร)

240 ลิตร
(0.24 ลูกบาศก์เมตร)
3
720 ลิตร
(0.72 ลูกบาศก์เมตร)

มูลฝอยอินทรี ย์/
มูลฝอยที่ย่อยสลายได้
240 ลิตร
(0.24 ลูกบาศก์เมตร)
5
1,200 ลิตร
(1.20 ลูกบาศก์เมตร)

รวม
-

2.88

เมื่อพิจารณาปริ มาตรมูลฝอยแยกตามประเภทของโครงการ สามารถนํ าไปคํานวณความจุของ
ห้ องพักมูลฝอยรวมได้ ดงั ตารางที่ 2.8.4-5
ตารางที่ 2.8.5-5 การคํานวณความจุของปริมาณมูลฝอยของโครงการ
ปริมาณมูลฝอย
ปริ มาตรมูลฝอย (ลบ.ม./วัน)
ที่พกั มูลฝอยรวม (ลบ.ม.)
จํานวนวันกักเก็บมูลฝอย (วัน)

มูลฝอยรี
ไซเคิล
0.63
0.72
1

มูลฝอย
อันตราย
0.001
0.24
> 1 เดือน

มูลฝอย
ทั่วไป
0.42
0.72
2

มูลฝอยอินทรี ย์/
มูลฝอยที่ย่อยสลายได้
0.98
1.20
1

ปริมาณ
มูลฝอยรวม
2.04
2.88
-

(รายละเอียดการจัดเตรี ยมถังพักมูลฝอยรวมของโครงการ (ที่ดาํ เนินการในปั จจุบนั ) แสดงดังรูปที่ 2.8.4-1)
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มูลฝอยอันตราย

มูลฝอยอินทรี ย์/
มูลฝอยรี ไซเคิล
มูลฝอยที่ย่อยสลายได้

บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

มูลฝอยแห้ ง

ถังพักมูลฝอยบริเวณส่ วนกลาง

ถังพักมูลฝอยเปี ยกบริเวณห้ องครัว (รอให้ คนรับซือ้ ไปเป็ นอาหารสัตว์ มารับไป)
ที่มา : ห้ างหุ้นส่วนจํากัด ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว, มกราคม 2564

รูปที่ 2.8.4-1

รายละเอียดการจัดเตรี ยมถังพักมูลฝอยรวมของโครงการ (ที่ดําเนินการในปั จจุบนั )

ทังนี
้ ้ จากการประเมินปริ มาณมูลฝอยที่เกิดจากโครงการ และเปรี ยบเทียบกับความจุของถังรองรับ
มูลฝอยแต่ละประเภทของโครงการ พบว่าขนาดของถังรองรับมูลฝอยสามารถรองรับปริ มาณมูลฝอยที่เกิดขึ ้น
ได้ อย่างน้ อย 3 วัน ซึง่ เพียงพอสําหรับการจัดการมูลฝอยของโครงการ โดยเฉพาะในช่วงที่รถเก็บขนมูลฝอย
ไม่สามารถเข้ าเก็บขนมูลฝอยของโครงการได้ ซึง่ ทําให้ ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการยังคงสามารถรองรับ
มูลฝอยไว้ ได้ ในช่วงที่รอรถเก็บขนมูลฝอยเข้ ามาเก็บขนต่อไป

2-101

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

(2) การจัดการมูลฝอย
- ห้ องพักแต่ ละห้ อง โครงการจะจัดให้ มีถังรองรับมูลฝอยภายในห้ องพัก ขนาด 20 ลิตร
จํานวน 2 ถัง/ห้ อง (แยกเป็ นถังรองรับมูลฝอยอินทรี ย์/ขยะที่สามารถย่อยสลายได้ และมูลฝอยแห้ ง)
- ส่ วนต้ อนรั บ โครงการจะจัดให้ มีถงั รองรับมูลฝอยขนาด 60 ลิตร จํานวน 2 ถัง (แยกเป็ น
ถังรองรับมูลฝอยอินทรี ย์/ขยะที่สามารถย่อยสลายได้ และมูลฝอยแห้ ง)
(3) การคัดแยกมูลฝอยของโครงการ
สําหรับรายละเอียดในการคัดแยกมูลฝอยอันตรายและมีพิษ และมูลฝอยรี ไซเคิล โครงการ
จะรณรงค์และได้ สง่ เสริมให้ ผ้ ใู ช้ บริ การคัดแยกมูลฝอยแบ่งเป็ น 4 ประเภท ดังนี ้
(ก) มูลฝอยอินทรี ย์/มูลฝอยที่ยอ่ ยสลายได้ คือ มูลฝอยที่เน่าเสียและย่อยสลายได้ เร็ว เช่น เศษ
ผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร เศษใบไม้ เศษเนื ้อสัตว์ เป็ นต้ น
(ข) มูลฝอยรี ไซเคิล หรื อ มูลฝอยที่ ยังใช้ ได้ คือ ของเสียบรรจุภัณฑ์ หรื อวัสดุเหลือใช้ ซึ่ง
สามารถนํ า กลับ มาใช้ ป ระโยชน์ ใ หม่ได้ เช่ น แก้ ว กระดาษ กระป๋ องเครื่ อ งดื่ ม เศษพลาสติก เศษโลหะ
อลูมิเนียม กล่องเครื่ องดื่มแบบ UHT เป็ นต้ น
(ค) มูลฝอยอันตราย คือ มูลฝอยที่ปนเปื ้อน หรื อมีองค์ประกอบของวัตถุระเบิดได้ ไวไฟ
ออกไซด์ เปอร์ ออกไซด์ มีพิษ ทําให้ เกิดโรค กัมมันตรังสี ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม กัดกร่ อน
การระคายเคือง วัตถุอย่างอื่นที่อาจก่อให้ เกิดผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม หรื ออาจทําให้ เกิดอันตรายแก่
บุคคล สัตว์ พืชหรื อทรัพย์ เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉาย หรื อแบตเตอรี่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาชนะที่ใช้
บรรจุสารกําจัดแมลงหรื อวัชพืช กระป๋ องสเปรย์บรรจุสีหรื อสารเคมี เป็ นต้ น
(ง) มูลฝอยทัว่ ไป (มูลฝอยแห้ ง) คือ มูลฝอยประเภทอื่น นอกจากมูลฝอยย่อยสลายมูลฝอย
รี ไซเคิล และมูลฝอยอันตราย เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม ซอง
บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ถุงพลาสติกเปื อ้ นเศษอาหาร โฟมเปื อ้ นอาหาร เป็ นต้ น
(4) ความถี่ในการจัดเก็บมูลฝอยของโครงการ
การรวบรวมมูลฝอยของโครงการจะถูกรวบรวมโดยแม่บ้านเป็ นประจําทุกวัน โดยจะเก็บ
รวบรวมมูลฝอยจากห้ องพักและบริเวณทัว่ ไปภายในโครงการ และจะคัดแยกมูลฝอยไปเก็บยังห้ องพักมูลฝอย
รวมตามประเภทมูลฝอย คือ มูลฝอยอินทรี ย์/มูลฝอยที่ย่อยสลายได้ , มูลฝอยทัว่ ไป, มูลฝอยอันตราย และมูล
ฝอยรี ไซเคิล เพื่อรอให้ รถเก็บขนมูลฝอยเข้ ามาเก็บไปกําจัดต่อไป
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โครงการจัด ให้ มี ถัง ขยะรี ไ ซเคิ ล ไว้ ใ นพื น้ ที่ ส่ว นกลาง จากนัน้ แม่ บ้ า นจะเป็ นผู้เ ก็ บ รวบรวมขยะ
รี ไซเคิลจากส่วนต่างๆ มาเก็บไว้ ยังห้ องแม่บ้าน โดยทุกๆ 1 เดือนจะรวบรวมนํ าไปขายให้ แก่ ผ้ ูรับซือ้ ขยะ
รี ไซเคิลต่อไป โดยเส้ นทางการจัดการมูลฝอยภายในโครงการแสดงดังรูปที่ 2.8.4-2
เนื่องจากโครงการจัดให้ มีการจัดเก็บขยะรี ไซเคิลไว้ ภายในห้ องแม่บ้าน จึงต้ องมีมาตรการด้ านการ
รักษาความสะอาด และแมลงรบกวน ดังนี ้
1. ขวดนํ ้าหรื อขวดพลาสติก แม่บ้านจะทําความสะอาดโดยการล้ างนํ ้าเปล่าให้ สะอาด และผึง่ ให้ แห้ ง
ก่อนเก็บรวบรวมในแต่ละชัน้
2. การเก็บต้ องเก็บใส่ถงุ และมัดปากถุงให้ แน่น เพื่อป้องกันแมลงรบกวน และการกระจัดกระจาย
ของมูลฝอย รวมถึงสะดวกต่อการขนย้ าย
3. การเก็บมูลฝอยใส่ถงุ ต้ องไม่ให้ มีปริมาณหรื อนํ ้าหนักมากเกินไป
4. ต้ องติดต่อให้ ผ้ รู ับซื ้อขยะรี ไซเคิลเข้ ามารับทุกๆ 1 เดือน
(ผังตําแหน่งห้ องพักมูลฝอยรวม และผังขันตอนการจั
้
ดมูลฝอยรวม แสดงดังรู ปที่ 2.8.4-3 ถึงรูปที่ 2.8.5-4)
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ขยะอินทรียอนื่ ทีไ่ มสามารถสงขายได โครงการ
จะรวบรวมไวในถังพักมูลฝอย เพื่อรอใหรถ
เก็บขนมูลฝอยเขามาเก็บไปกําจัดตอไป
ที่มา : ห้ างหุ้นส่วนจํากัด ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว, เมษายน 2564

รูปที่ 2.8.4-2

แผนผังแสดงเส้ นทางการจัดการมูลฝอยภายในโครงการ
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2.8.5 พลังงานและไฟฟ้า
การดําเนินโครงการจําเป็ นต้ องใช้ พลังงานไฟฟ้าในกิ จกรรมต่างๆ โดยจากการคํานวณ พบว่า
โครงการมีปริ มาณความต้ องการใช้ ไฟฟ้าทังสิ
้ ้น 420.83 kVA สําหรับการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้ าสู่ส่วนต่างๆ
ของโครงการ โดยระบบไฟฟ้าภายในโครงการสามารถแบ่งได้ เป็ น 2 กรณีดงั นี ้
(1) ระบบไฟฟ้ากรณีปกติ
โครงการจะรับกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ ธานี โดยจะเชื่อมต่อสายส่ง
แรงสูงจากการไฟฟ้าฯ จากบริ เวณด้ านหน้ าโครงการเพื่อต่อเข้ าสู่หม้ อแปลงไฟฟ้า ขนาด 500 kVA จํานวน
1 ชุด เพื่อลดแรงดันไฟฟ้าจาก 33 kv ให้ เป็ นกระแสไฟฟ้าแรงดันตํ่า ขนาด 400/230 V ก่อนจะจ่ายเข้ าสูแ่ ผง
ควบคุมวงจรไฟฟ้ารวม (Main Distribute Board : MDB) และจ่ายไปยัง Panel Load ในส่วนต่าง ๆ ของ
โครงการต่อไป
นอกจากนี ้ โครงการได้ เลือกใช้ ขนาดของอุปกรณ์ ป้องกันหม้ อแปลงต้ านแรงสูง โดยระบบไฟฟ้า
ต้ านแรงสูงเป็ นระบบ 33 kv ทังนี
้ ้ โครงการจะจัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ผ้ เู ชี่ยวชาญคอยดูแลและบํารุงรักษาสภาพของ
หม้ อแปลงไฟฟ้าให้ อยู่ในสภาพพร้ อมใช้ งานตลอดเวลา เช่น ตรวจสอบปริ มาณนํ ้ามันที่ใช้ ระบายความร้ อน
ของหม้ อแปลงไฟฟ้า และตรวจสอบลักษณะทางกายภาพต่างๆ ของหม้ อแปลงไฟฟ้า เช่น ฉนวน และข้ อต่อ
ต่างๆ อีกทังบริ
้ เวณที่ติดตังหม้
้ อแปลงไฟฟ้าต้ องอยู่ในสถานที่ซงึ่ บุคคลมีหน้ าที่เกี่ยวข้ องเข้ าถึงได้ สะดวก เพื่อ
ตรวจและบํารุ งรั กษาให้ อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ และต้ องจัดระบบระบายอากาศให้ เพียงพอกับการใช้ งาน
นอกจากนี ้ บริ เวณดังกล่าวต้ องมีแผ่นป้ายหรื อสัญลักษณ์เตือนให้ ระวังอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูง ติดตังไว้
้ ใน
บริ เวณที่เห็นได้ ชดั
(2) ระบบไฟฟ้ากรณีฉุกเฉิน
กรณีไฟฟ้าปกติขดั ข้ องโครงการมีการติดตังระบบไฟฟ
้
้ าสํารอง ได้ แก่ เครื่ องกําเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน
(Generator) ขนาด 100 kVA จํานวน 1 ชุด สําหรับจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ แก่พื ้นที่สว่ นกลางและอุปกรณ์ไฟฟ้า
ส่วนกลาง นอกจากนี ้ โครงการได้ จดั ให้ มี Battery ขนาด 24 V สําหรับป้ายบอกทางหนีไฟและไฟฟ้าส่องสว่าง
ฉุกเฉิน ซึง่ สามารถสํารองไฟฟ้าได้ นาน 2 ชัว่ โมง ติดตังในจุ
้ ดต่างๆ ของพื ้นที่โครงการ
ทัง้ นี พ้ ื น้ ที่ โ ครงการอยู่ใ นเขตความรั บ ผิด ชอบของการไฟฟ้ าส่ว นภูมิ ภาคจัง หวัดสุราษฎร์ ธ านี
ซึง่ จากการสอบถามไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ พบว่า การไฟฟ้าฯ สามารถจ่ายไฟให้ กบั โครงการได้
(ผังระบบไฟฟ้า, แบบขยายการติดตังหม้
้ อแปลงไฟฟ้า, Single Line Diagram และ Riser
Diagram แสดงดังรูปที่ 2.8.5-1 ถึงแสดงดังรูปที่ 2.8.5-4)
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2.8.6 การระบายอากาศ
(1) ระบบปรับอากาศ
ระบบปรับอากาศของโครงการ จะเป็ นแบบแยกส่วน (Air Cooled Split Type) ติดตังแต่
้ ละห้ องพัก
และแต่ละส่วนของอาคาร ซึง่ ระบบปรับอากาศจะประกอบด้ วย 2 ส่วนหลัก คือ เครื่ องระบายความร้ อนชนิด
อากาศ (Air Cooled Condensing Unit : CDU) ติดตังบริ
้ เวณระเบียงรอบๆ อาคาร และเครื่ องส่งลมเย็น
(Fan Coil Unit : FCU) ทําหน้ าที่ ทําความเย็นหมุนเวียนในพื ้นที่ปรับอากาศ โดยขนาดของระบบปรับอากาศ
จะขึ ้นอยูก่ บั ขนาดพื ้นที่ใช้ สอยในแต่ละห้ องพัก
สําหรับอัตราการระบายอากาศโดยใช้ เครื่ องปรับอากาศนี ้ กําหนดให้ มีอตั ราการระบายอากาศเทียบกับ
ข้ อกําหนดตามกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
(2) ระบบระบายอากาศ
1) ระบบระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ โครงการจัดให้ มีการระบายอากาศเป็ นแบบ
ธรรมชาติ บริ เวณพื ้นที่มีผนังด้ านนอกอย่างน้ อยหนึ่งด้ าน ที่มีช่องเปิ ดสูภ่ ายนอกได้ เช่น ประตู หน้ าต่าง ช่อง
บานเกล็ด ซึง่ จะต้ องเปิ ดให้ อากาศผ่านในขณะใช้ สอยพื ้นที่นนั ้ ๆ และพื ้นที่ของช่องเปิ ดนี ้ จะต้ องมีพื ้นที่ลม
ผ่านสุทธิไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของพื ้นที่นนั ้
2) ระบบระบายอากาศโดยวิธีกล โครงการจัดให้ มีระบบระบายอากาศโดยวิธีกล โดย
ติดตังพั
้ ดลมระบายอากาศไว้ บริ เวณภายในห้ องนํ ้าทุกห้ อง
รายละเอียดการดําเนินการตามมาตรการอนุรักษ์ พลังงาน
รายละเอียดการออกแบบอาคารโครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel)
(ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร) เพื่อการอนุรักษ์ พลังงาน พ.ศ. 2552 มีดงั นี ้
ลักษณะโครงการเป็ นโรงแรม ที่มีพื ้นที่เกิน 2,000 ตารางเมตร จึงจัดอยู่ในประเภทอาคารที่ต้องมีการ
ออกแบบเพื่อการอนุรักษ์ พลังงานตามกฎกระทรวง กําหนดประเภทหรื อขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์
และวิธีการ ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์ พลังงาน พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 126
ตอนที่ 12ก ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 โดยประเภทอาคารที่ต้องออกแบบเพื่อการอนุรักษ์ พลังงาน คือ
1. สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้ วยสถานพยาบาล
2. สถานศึกษา
3. สํานักงาน
4. อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้ วยอาคารชุด
5. อาคารชุมนุมคนตามกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมอาคาร
6. อาคารโรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมอาคาร
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7. อาคารโรงแรมตามกฎหมายว่ าด้ วยโรงแรม
8. อาคารสถานบริ การตามกฎหมายว่าด้ วยสถานบริ การ
9. อาคารห้ างสรรพสินค้ าหรื อศูนย์การค้ า
โครงการได้ กําหนดมาตรการอนุรักษ์ พลังงานไว้ แล้ ว ซึง่ มีการกําหนดมาตรการ ดังนี ้
1) การกําหนดกําลังไฟฟ้าที่ใช้ สําหรับอุปกรณ์แสงสว่างในอาคาร
ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2552 ส่วนที่ 2 ข้ อ (2) กําหนดให้ อาคารประเภทโรงแรม
สถานพยาบาล อาคารชุด ค่ากําลังไฟฟ้าส่องสว่างสูงสุด 12 วัตต์ต่อตารางเมตร ดังนัน้ โครงการจะถูก
กําหนดมาตรการให้ ใช้ หลอดไฟฟ้าให้ แสงสว่างที่จะใช้ พลังงานตามห้ องพัก และพื ้นที่ใช้ สอยในอาคารให้ มีคา่
การใช้ พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 12 วัตต์ตอ่ ตารางเมตร
2) ระบบปรับอากาศ (การใช้ เครื่ องปรับอากาศ)
ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2552 ส่วนที่ 3 ต้ องมีค่าสัมประสิทธิ์ สมรรถนะขันตํ
้ ่า
ค่าประสิทธิภาพการให้ ความเย็น และค่าพลังงานไฟฟ้าต่อตันความเย็น เป็ นไปตามรัฐมนตรี ประกาศกําหนด
้ ่า ค่าประสิทธิภาพการให้ ความ
และตามประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่ องกําหนดค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะขันตํ
เย็นและค่าพลังงานไฟฟ้าต่อวัน ความเย็นของระบบปรับอากาศที่ติดตังใช้
้ งานในอาคาร พ.ศ. 2552 กําหนด
เครื่ องปรับอากาศขนาดเล็กมีคา่ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงานขันตํ
้ ่า คือ 11 บีทียตู อ่ ชัว่ โมงต่อวัตต์ สําหรับ
โครงการได้ เลือกใช้ เครื่ องปรับอากาศที่ใช้ พลังงาน 11 บีทียตู อ่ ชัว่ โมงต่อวัตต์ ซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์ดงั กล่าว
การดําเนินการตามมาตรการอนุรักษ์ พลังงานของโครงการ ประกอบด้ วย
1) การติดตัง้ หลอดไฟฟ้าแสงสว่างในห้ องพัก ทางเดิน และที่จอดรถ ให้ มีความสว่าง
เหมาะสมกับการใช้ งานในแต่ละพืน้ ที่ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 39 พ.ศ. 2537 ออกตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อันได้ แก่ ช่องทางเดิน ห้ องพัก มีแสงสว่างไม่น้อยกว่า 100 LUX ที่จอดรถไม่น้อย
กว่า 50 LUX แต่ต้องเลือกหลอดไฟฟ้าที่ให้ ความสว่างดังกล่าวใช้ พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 12 วัตต์ต่อตาราง
เมตร ตามหลักเกณฑ์กฎกระทรวงกําหนดประเภทหรื อขนาดของอาคารและมาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์ พลังงาน พ.ศ. 2552
2) โครงการเลือกเครื่ องปรับอากาศติดตังใช้
้ ในโครงการ มีค่าอัตราประสิทธิภาพพลังงาน
ขัน้ ตํ่ า คื อ 11 บี ที ยูต่อ ชั่ว โมงต่อ วัต ต์ (พลัง งานไฟฟ้ า) ซึ่ง เป็ นไปตามประกาศกระทรวงพลัง งาน เรื่ อ ง
กําหนดค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะขันตํ
้ ่า ค่าประสิทธิภาพการให้ ความเย็นและค่าพลังงานไฟฟ้าต่อตันความ
เย็นของระบบปรับอากาศที่ตดิ ตังใช้
้ งานในอาคาร พ.ศ. 2552
3) ห้ องพักของโครงการด้ านที่เป็ นระเบียง โครงการได้ ออกแบบติดประตูกระจกบานเลื่อน
และมีความกว้ างมากกว่าส่วนผนังทึบในห้ องพักทุกห้ อง โดยจะเลือกใช้ กระจกที่มีคา่ สัมประสิทธิ์การส่งผ่าน
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ความร้ อนจากรังสีอาทิตย์อยู่ในช่วง 0.55 - 0.30 และมีค่าการส่องผ่านของแสงธรรมชาติต่อค่าสัมประสิทธิ์
การส่งผ่านความร้ อนจากรังสีอาทิตย์อยูใ่ นช่วง 1.20 -1.60
นอกจากนี ้ โครงการมีมาตรการอื่นๆ ประกอบด้ วย
1) การเลือกใช้ หลอดไฟทังหมดภายในโครงการ
้
จะเลือกใช้ หลอด LED ทังหมด
้
2) ติดตังป
้ ้ ายรณรงค์ประหยัดไฟฟ้า บริ เวณหน้ าลิฟต์ และบันได (เช่น ให้ ปิดไฟแสงสว่าง
เมื่อออกจากห้ องพัก การใช้ อปุ กรณ์ประหยัดไฟฟ้า)
3) เลือกอุปกรณ์ ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟ และเครื่ องปรั บอากาศ ที่ได้ รับรองการประหยัด
พลังงานจากหน่วยงานราชการ เป็ นอุปกรณ์ของอาคาร
ความสอดคล้ องของอาคารกับกฎกระทรวงกํ าหนดประเภท หรื อขนาดของอาคาร และ
มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์ พลังงาน พ.ศ. 2552 แสดงดัง
ตารางที่ 2.8.6-1
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ตารางที่ 2.8.6-1 ความสอดคล้ องของอาคารกับกฎกระทรวง เพื่อการกําหนดประเภท หรื อขนาดของอาคาร
รวมทังมาตรฐาน
้
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคาร เพื่อการอนุรักษ์ พลังงาน พ.ศ. 2552
ลําดับ
รายการ
กําลังไฟฟ้าที่ใช้ สําหรั บอุปกรณ์ แสงสว่ างใน
1
อาคาร
กฎกระทรวง ฯ พ.ศ. 2552 ส่วนที่ 2 ข้ อ (2)
กํ า ห น ด ใ ห้ อ า ค า ร ป ร ะ เ ภ ท โ ร ง แ ร ม
สถานพยาบาล อาคารชุด ค่า กํ า ลัง ไฟฟ้ าส่อ ง
สว่างสูงสุด 12 วัตต์ตอ่ ตารางเมตร
ระบบปรั บอากาศ
2
ประกาศกระทรวงพลัง งาน เรื่ อ ง กํ า หนดค่ า
สัม ประสิท ธิ์ ส มรรถนะขัน้ ตํ่ า ค่า ประสิท ธิ ภ าพ
การให้ ค วามเย็ น และค่ า พลัง งานไฟฟ้ าต่ อ ตัน
ความเย็นของระบบปรับอากาศที่ติดตังใช้
้ งานใน
อาคาร พ.ศ. 2552
การออกแบบ
3

การออกแบบโครงการ
ความสอดคล้ อง
ผ่าน
ใช้ หลอดไฟฟ้ าให้ แ สงสว่ า งที่ จ ะใช้
พลัง งานตามห้ องพั ก และพื น้ ที่ ใ ช้
สอยในอาคารให้ มีค่าการใช้ พลังงาน
ไฟฟ้าไม่เกิน 12 วัตต์ตอ่ ตารางเมตร

ค่าอัตราประสิทธิ ภาพพลังงานขันตํ
้ ่า
คื อ 11
บี ที ยูต่ อ ชั่ว โมงต่ อ วัต ต์
(พลังงานไฟฟ้า)

ผ่าน

ห้ องพั ก ของโครงการด้ านที่ เ ป็ น
ระเบียง ทางโครงการได้ ออกแบบติด
ประตูก ระจกบานเลื่ อ นและมี ค วาม
กว้ างมากกว่าส่วนผนังทึบในห้ องพัก
ทุกห้ อง โดยจะเลือกใช้ กระจกที่มีค่า
สัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้ อนจาก
รั ง สี อ าทิ ต ย์ อ ยู่ใ นช่ ว ง 0.55 - 0.30
แ ล ะ มี ค่ า ก า ร ส่ อ ง ผ่ า น ข อ ง แ ส ง
ธรรมชาติ ต่ อ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก าร
ส่งผ่านความร้ อนจากรังสีอาทิตย์อยู่
ในช่วง 1.20 -1.60

รายละเอียดมาตรการการอนุรักษ์ พลังงานในส่วนของโครงการกับส่วนที่เจ้ าของโครงการรณรงค์
ให้ ผ้ ใู ช้ บริการปฏิบตั ิ ในช่วงเปิ ดดําเนินการ ให้ เป็ นรูปธรรมที่สามารถปฏิบตั ไิ ด้ แสดงดังตารางที่ 2.8.6-2
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ตารางที่ 2.8.6-2 มาตรการการอนุรักษ์ พลังงานในส่วนของโครงการกับส่วนที่เจ้ าของโครงการจะรณรงค์
ให้ ผ้ ใู ช้ บริการปฏิบตั ิ ในช่วงเปิ ดดําเนินการ
ส่ วนของเจ้ าของโครงการปฏิบัติ
1. ออกแบบและทาสีอาคารภายในให้ มีสีสว่าง เพื่อประหยัด
พลังงานไฟฟ้า
2. เลือกใช้ เครื่ องใช้ ไฟฟ้ าที่ได้ มาตรฐาน และประหยัด
พลังงาน
3 . ป ลู ก ไ ม้ ยื น ต้ น รอ บ ๆ อ า ค า ร ช่ ว ย บั ง แ ด ด เ พื่ อ
เครื่ องปรับอากาศจะไม่ต้องทํางานหนักเกินไป
4. ในห้ องสํานักงาน ให้ ปิดไฟ ปิ ดเครื่ องปรับอากาศ และ
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่จําเป็ น ในช่วงเวลา 12.00-13.00 น.
5. ใช้ หลอดไฟประหยัดพลังงาน โดยเลือกใช้ หลอด LED
ทังหมด
้
6. ติดตังระบบนํ
้
า้ ให้ สามารถใช้ ประโยชน์จากการเก็บและ
จ่ายนํา้ ตามแรงโน้ มถ่วงของโลก เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้
พลังงานไปสูบและจ่ายนํ ้าภายในอาคาร
7.ให้ ความร่ วมมือ สนับสนุน หรื อเข้ าร่ วมกิ จกรรมกับ
หน่วยงานต่างๆ ทังภาครั
้
ฐและเอกชน ที่รณรงค์สง่ เสริ มให้
มีการอนุรักษ์ พลังงาน
8 . ห มั่ น ทํ า ค ว า ม ส ะ อ า ด แ ผ่ น ก ร อ ง อ า ก า ศ ข อ ง
เครื่ องปรับอากาศ เพื่อลดการสิ ้นเปลืองพลังงานในการ
ทํางานของเครื่ องปรับอากาศ
9. ตรวจสอบและอุ ด รอยรั่ ว ตามผนั ง ฝ้ าเพดาน ประตู
ช่องแสง เพื่อป้องกันไม่ให้ มีความเย็นรั่วไหลจากห้ อง
10. ซ่อมบํารุงอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ อยู่ในสภาพที่ใช้ งานได้ และ
หมัน่ ทําความสะอาดเครื่ องใช้ ไฟฟ้าอยูเ่ สมอ
11. หมัน่ ตรวจสอบการรั่วไหลของนํ ้า เพื่อลดการสูญเสียนํ ้า
อย่างเปล่าประโยชน์

ส่ วนของผู้ใช้ บริการปฏิบัติ
1. ปิ ดสวิตช์ ไฟ และเครื่ องใช้ ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้
งาน
2. ตังอุ
้ ณหภูมิเครื่ องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส
3. ใช้ นํ ้าอย่างประหยัด
4. ขึ ้นลงชัน้ เดียวหรื อสองชัน้ ไม่จําเป็ นต้ องใช้ ลิฟท์

(รายการคํานวณระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แสดงดังภาคผนวกที่ 7-4 และผังระบบปรับ
อากาศ และระบายอากาศ แสดงดังรู ปที่ 2.8.6-1 ถึง รูปที่ 2.8.6-5)
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2.8.7 ระบบรักษาความปลอดภัย
ในการจัดเตรี ยมระบบรักษาความปลอดภัยของโครงการนัน้ บริ เวณด้ านหน้ าพื ้นที่โครงการจัดให้ มี
เจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยคอยอํานวยความสะดวกบริ เวณทางเข้ า-ออกพื ้นที่โครงการ เพื่อรักษาความ
ปลอดภัย และคอยอํานวยความสะดวกในการเข้ า-ออก ตลอดเวลา และนอกจากนี ้ โครงการได้ มีการติดตัง้
กล้ องโทรทัศน์วงจรปิ ด (CCTV) ไว้ ตามจุดต่างๆ ภายในอาคารของโครงการ เพื่อให้ สามารถบันทึกภาพใน
บริเวณต่างๆของโครงการได้ ครอบคลุมมากที่สดุ
(ผังระบบ CCTV แสดงดังรูปที่ 2.8.7-1 ถึงรูปที่ 2.8.7-7)
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2.8.8 สระว่ ายนํา้
เนื่ อ งจากโครงการจัด ให้ มี ส ระว่า ยนํ า้ สํ า หรั บ ให้ บ ริ ก ารภายในโครงการ ซึ่ง จากการตรวจสอบ
ข้ อกําหนดของกฎกระทรวงกําหนดสิ่งปลูกสร้ างอย่างอื่นเป็ นอาคารตามกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2544 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึง่ ระบุวา่
“ข้อ 1 ให้สิ่งทีส่ ร้างขึ้นดังต่อไปนี ้ เป็ นอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
(2) สระว่ายนํ้าภายนอกอาคารทีม่ ี ความจุตงั้ แต่ 100 ลูกบาศก์ เมตรขึ้นไป”
ทังนี
้ ้ เนื่องจากโครงการมีสระว่ายนํ ้า จํานวน 1 สระ อยู่บริ เวณด้ านหลังอาคาร โดยมีขนาด กว้ าง 5
เมตร ยาว 12 เมตร ลึก 1.35 เมตร คิดเป็ นความจุรวม 81 ลูกบาศก์เมตร ซึง่ เมื่อพิจารณาตามข้ อกําหนด
ดังกล่าว พบว่า สระว่ายนํ ้ามีความจุไม่เกิน 100 ลูกบาศก์เมตร จึงไม่เข้ าข่ายอาคารแต่อย่างใด
(ผังตําแหน่งสระว่ายนํ ้า และแบบขยายสระว่ายนํ ้า แสดงดังรูปที่ 2.8.8-1 และ 2.8.8-2)
ดังนัน้ โครงการจะต้ องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ ในการควบคุมการประกอบกิจการสระ
ว่ายนํ ้า หรื อกิจกรรมอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. สถานที่ตงั ้
1.1 สถานที่ตงั ้ ควรห่างจากแหล่งซึง่ อาจทําให้ เกิดการปนเปื อ้ นนํ ้าในสระว่ายนํ ้า เช่น สถานที่เลี ้ยง
สัตว์ สถานทิ ้งหรื อรวบรวมมูลฝอย เป็ นต้ น
1.2 ควรมีรัว้ หรื อกําแพงเพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้ใช้ บริ การ และเพื่อป้องกันไม่ให้ บคุ คลภายนอก
ที่ไม่ได้ รับอนุญาตไปใช้ สระว่ายนํ ้า ในช่วงที่ไม่เปิ ดให้ บริ การ รวมทังป
้ ้ องกันสัตว์เข้ ามาบริเวณสระว่ายนํ ้า
1.3 สถานที่ตงและบริ
ั้
เวณของสระว่ายนํ ้า รวมทังระบบสาธารณู
้
ปโภคต้ องอยู่ในที่นํ ้าท่วมไม่ถึง
พื ้นที่ดนิ แข็งแรงไม่ทรุดง่าย อยูใ่ นบริ เวณที่มีไฟฟ้า และนํ ้าประปาเพียงพอ มีทางเข้ าออกสะดวก
2. สระว่ ายนํา้ และอาคารประกอบ
2.1 โครงสร้ างสระว่ายนํ ้า ควรสร้ างด้ วยคอนกรี ตเสริ มเหล็ก หรื อวัสดุที่มีความคงทนแข็งแรง ซึมนํ ้า
ไม่ได้ ผนังเรี ยบ อยูใ่ นสภาพดี และทําความสะอาดง่าย
2.2 ต้ องมีรางระบายนํ ้าล้ นมีฝาปิ ดรอบสระว่ายนํ ้า มีความกว้ าง 30-40 เซนติเมตร ไม่เป็ นสนิม
แข็งแรง ทําความสะอาดง่าย อยูใ่ นสภาพดี และไม่มีนํ ้าล้ นออกจากราง
2.3 ต้ องมีอปุ กรณ์ เครื่ องมือสําหรับใช้ ทําความสะอาดสระว่ายนํ ้า ได้ แก่ เครื่ องดูดตะกอน แปรงขัด
สระชนิดลวดทองเหลืองและพลาสติก รวมทังตะแกรงช้
้
อนวัสดุแขวนลอย
2.4 ต้ องมีที่ว่างสําหรับใช้ เป็ นทางเดินรอบสระว่ายนํ ้า มีความกว้ างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ไม่ลื่น
ไม่มีนํ ้าขัง ทําความสะอาดง่าย
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2.5 กรณีที่สระว่ายนํา้ ใดมีการใช้ ระบบการไหลเวียนนํา้ เป็ นระบบแบบสกิมเมอร์ ควรต้ องมี
ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายากระบบนี ้ด้ วย
2.6 ความลึกของนํ ้า มีป้ายบอกความลึกหรื อเลขบอกระดับความลึกที่สามารถมองเห็นได้ ชดั เจน ในกรณี
้ 1.5 เมตรขึ ้นไป โดยมีตวั เลขแสดงความลึกเป็ นระยะๆ อย่างน้ อย 3 ระยะ
ที่สระว่านํ ้านันมี
้ ความลึก ตังแต่
2.7 ต้ องจัดให้ มีแสงสว่างเพียงพอทัว่ บริเวณสระว่ายนํ ้า เพื่อให้ มองเห็นได้ ชดั เจน ในกรณีที่มีการเปิ ด
ใช้ สระในเวลากลางคืน
2.8 อาคารประกอบทําด้ วยวัสดุมนั่ คงแข็งแรง พื ้นเรี ยบ ไม่ลื่น ไม่ดดู ซึมนํ ้า ทําความสะอาดง่าย พื ้น
ลาดเอียงเล็กน้ อยเพื่อการระบายนํ ้าทีดี
2.9 พื ้น ควรทําด้ วยวัสดุแข็งแรง เรี ยบ ดูดซึมนํ ้า ทําความสะอาดง่าย ไม่ลื่น อยูใ่ นสภาพดี
2.10 จัดให้ มีห้องเปลี่ยนเสื ้อผ้ า ตู้เก็บสิ่งของ ที่วางหรื อเก็บรองเท้ า สําหรับผู้ใช้ บริ การในบริ เวณ
ทางเข้ าสระว่ายนํ ้า และมีจํานวนเพียงพอ
2.11 จัดให้ มีอา่ งล้ างมือ บริ เวณล้ างตัวก่อนลงสระ และที่ล้างเท้ า ทางเข้ าบริเวณสระว่ายนํ ้า และเติม
คลอรี นลงในที่ล้างเท้ าเพื่อป้องกันการติดเชื ้อ
2.12 มีความรักษาความสะอาดรอบอาคารประกอบและพื ้นที่โดยรอบอย่างสมํ่าเสมอ
2.13 ดูแลมิให้ มีการนําสัตว์ทกุ ชนิดเข้ าไปในบริเวณสระว่ายนํ ้า หรื ออาคารประกอบ
3. ข้ อปฏิบัตสิ าํ หรับผู้ประกอบกิจการ
3.1 จัดให้ มีผ้ คู วบคุมดูแล ซึง่ ผ่านการฝึ กอบรมการดูแลคุณภาพนํ ้าในสระว่ายนํ ้าตามหลักสุขาภิบาล
สิง่ แวดล้ อม เพื่อให้ มีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพนํ ้า และดูแลรักษาสระว่ายนํ ้า
3.2 ต้ องมีเจ้ าหน้ าที่ความปลอดภัยประจําสระ (Life guard) อย่างน้ อย 1 คน ต่อผู้ใช้ บริ การไม่เกิน 100 คน
เศษของ 100 คน ให้ คิดเป็ น 100 คน และต้ องเป็ นผู้ที่มีความชํานาญในการว่ายนํ ้าและผ่านการอบรมการช่วยชีวิต
คนจมนํ ้า สามารถให้ การปฐมพยาบาลได้ โดยต้ องอยูป่ ระจําสระว่ายนํ ้าตลอดเวลาที่เปิ ดบริการ
3.3 ต้ องมีการจัดการและควบคุมคุณภาพนํ ้าให้ อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี ้
3.3.1 ค่าความเป็ นกรด-ด่าง (pH) 7.2-8.4
3.3.2 คลอรี นอิสระ (Free chlorine) 0.6-1.0 ส่วนในล้ านส่วน
3.3.3 คลอรี นที่รวมกับสารอื่น (Combined chlorine) 0.5-1.0 ส่วนในล้ านส่วน
3.3.4 ค่าความเป็ นด่าง (Alkalinity) 80-100 ส่วนในล้ านส่วน
3.3.5 ความกระด้ าง (Calcium hardness) 250-600 ส่วนในล้ านส่วน
3.3.6 กรดไซยานูริก (Cyanuric acid) 30-60 ส่วนในล้ านส่วน
3.3.7 คลอไรด์ (Chloride) ไม่เกิน 600 ส่วนในล้ านส่วน
3.3.8 แอมโมเนีย (Ammonia) ไม่เกิน 20 ส่วนในล้ านส่วน
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3.3.9 ไนเตรท (Nitrate) ไม่เกิน 50 ส่วนในล้ านส่วน
3.3.10 โคลิฟอร์ มทังหมด
้
(Total Coliform Bacteria) น้ อยกว่า 10 ต่อนํ ้า 100 มิลลิกรัม
โดยวิธีเอ็มพีเอ็น (Most Probable Number) ในอัตราส่วน 100 มิลลิลติ ร
3.3.11 ตรวจไม่พบฟี คอลโคลิฟอร์ ม (Fecal coliform)
3.3.12 ตรวจไม่พบจุลินทรี ย์หรื อตัวบ่งชี ้จุลินทรี ย์ที่ทําให้ เกิดโรค (ได้ แก่ Escherichia coli
Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa )
3.4 จัดให้ มีการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ภาพนํ ้า ตามเกณฑ์มาตรฐานดังนี ้
3.4.1 การเก็บตัวอย่างต้ องทําอย่างน้ อย 2 จุด โดยเก็บจากส่วนลึกและส่วนตื ้นขณะที่มีผ้ ใู ช้
สระว่ายนํ ้ามากที่สดุ
3.4.2 ตรวจวิเคราะห์ปริ มาณคลอรี นอิสระคงเหลือ และค่าความเป็ นกรด-ด่าง อย่างน้ อยวัน
ละ 2 ครัง้ ก่อนเปิ ดและหลังปิ ดบริ การ หากมีผ้ ใู ช้ บริ การเป็ นจํานวนมาก หรื อเป็ นวันที่มีแสงแดดจัดควร
ตรวจสอบปริมาณคลอรี น และค่าความเป็ นกรด-ด่างในระหว่างวันด้ วย กรณีใช้ คลอรี นชนิดกรดไตรคลอโรไอ
โซไซยานูริค ต้ องตรวจหาค่ากรดไซยานูริคด้ วย
3.4.3 ตรวจวิเคราะห์ปริ มาณโคลิฟอร์ มทังหมด
้
(Total Coliform Bacteria) และฟี คอลโคลิ
ฟอร์ ม (Fecal coliform) อย่างน้ อยเดือนละ 1 ครัง้
3.4.4 ตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ภาพนํ ้าทางเคมี และชีวภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานตามที่กําหนดใน
ข้ อ 3.3 ครบทุกข้ อมูล อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อประกอบการพิจารณาขอหรื อต่อใบอนุญาต
3.5 จัดหาเครื่ องมือสําหรับตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ภาพนํ ้าไว้ ประจํา รวมทังบั
้ นทึกผลการตรวจวิเคราะห์
และข้ อมูลอื่นที่จําเป็ น ดังนี ้
3.5.1 เครื่ องมือที่ใช้ ตรวจวิเคราะห์ปริ มาณคลอรี น ต้ องสามารถตรวจวิเคราะห์ได้ ในช่วง
0.2-0 ส่วนในล้ านส่วน
3.5.2 เครื่ องมือที่ใช้ ตรวจวิเคราะห์คา่ ความเป็ นกรด-ด่าง ต้ องสามารถวัดได้ อย่างน้ อยช่วง
3-9 และสามารถอ่านค่าได้ ช่วงละ 1
3.5.3 มีการบันทึกข้ อมูลจํานวนผู้ใช้ สระว่ายนํ ้าในแต่ละวัน แยกเพศและอายุ ระยะเวลาที่ใช้
สระว่ายนํ ้า
3.6 ต้ องจัดให้ มีป้ายแสดงข้ อปฏิบตั ิสําหรับผู้ใช้ บริ การติดไว้ ในบริ เวณสระว่ายนํ ้าให้ มองเห็นชัดเจน
และควรมีข้อความอย่างน้ อยดังนี ้
3.6.1 ต้ องสวมชุดว่ายนํ ้าที่สะอาด
3.6.2 ต้ องชําระล้ างร่างกายก่อนลงสระทุกครัง้
3.6.3 ผู้ที่เป็ นโรคตาแดง โรคผิวหนัง เป็ นหวัด หูนํ ้าหนวก หรื อโรคติดต่ออื่นๆ ห้ ามลงเล่นในสระว่ายนํ ้า
2-132

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

3.6.4 ห้ ามนําสัตว์เลี ้ยงเข้ ามาในบริเวณสระว่ายนํ ้า
3.6.5 ห้ ามปั สสาวะ บ้ วนนํ ้าลาย หรื อสัง่ นํ ้ามูกลงในนํ ้า
3.6.6 ห้ ามทําสระว่ายนํ ้าสกปรก
3.6.7 จํานวนผู้ใช้ บริการมากที่สดุ ที่สระว่ายนํ ้าสามารถรองรับได้
3.6.8 วิธีการปฐมพยาบาลช่วยคนจมนํ ้า
3.7 ต้ องดูแลบํารุ งรั กษาเครื่ องกรองนํา้ ตามระยะเวลาที่ สมควรเพื่อให้ ทํางานได้ เต็ม
ประสิทธิภาพ
4. การจัดการเกี่ยวกับสารเคมี
4.1 สถานที่เก็บสารเคมี ต้ องมีป้ายระบุว่า “สถานที่เก็บสารเคมีอนั ตราย” และ “ห้ ามเข้ า” มีการ
ระบายอากาศดีและมีการป้องกันนํ ้าซึมเข้ าภาชนะบรรจุสารเคมี และมีการจัดเก็บสารเคมีเป็ นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
4.2 สารเคมีที่ใช้ ต้องมีฉลากระบุชื่อสารเคมี ส่วนผสม หรื อส่วนประกอบที่เป็ นอันตรายวิธีการใช้ และ
วิธีการปฐมพยาบาลในกรณีฉกุ เฉิน หรื อตามที่กฎหมายอื่นกําหนด
4.3 ในการใช้ สารเคมีต้องปฏิบตั ติ ามที่ระบุไว้ ในฉลาก และไม่นําสารเคมีหมดอายุมาใช้ ในกรณีที่ไม่มี
ระบบการเติมสารเคมีแบบอัตโนมัตใิ ห้ เติมสารเคมีลงในสระว่ายนํ ้าในขณะที่ปิดบริการแล้ ว
4.4 สถานที่ทํางานที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ สารเคมี ต้ องมีแสงสว่างเพียงพอ เพื่อป้องกันการเกิด
อุบตั ิเหตุอนั เนื่องจากพนักงานไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ ได้ อย่างชัดเจน ค่ามาตรฐานแสงสว่างในบริ เวณ
ต่างๆ ควรเป็ น ดังนี ้
- ห้ องสูบจ่ายสารเคมีไม่น้อยกว่า 100 ลักซ์
- ห้ องเครื่ องกรองนํ ้าไม่น้อยกว่า 50 ลักซ์
- ห้ องหรื อสถานที่เก็บสารเคมีไม่น้อยกว่า 50 ลักซ์
4.5 ต้ องมีมาตรการในการป้องกันการสัมผัสสารเคมีของคนงาน เช่น กําหนดขันตอนการทํ
้
างานที่
ปลอดภัย จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมให้ คนงาน รวมทังประเมิ
้
นการสัมผัสสารเคมี
อันตรายของคนงานที่ทําหน้ าที่เติมสารเคมี และมีผลไว้ ให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบอย่างน้ อยปี ละหนึง่ ครัง้
4.6 ในขณะทํางานกับสารเคมี ให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม เช่น
สวมหน้ ากาก และถุงมือในขณะปฏิบตั เิ กี่ยวกับสารเคมี เป็ นต้ น
4.7 ห้ ามสูบบุหรี่ ดื่มนํ ้าหรื อรับประทานอาหารในห้ องจัดเก็บสารเคมี
4.8 ดูแลความสะอาดอย่างสมํ่าเสมอ หากสารเคมีหกรั่วไหลต้ องทําความสะอาดทันที
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5. การจัดการสิ่งปฏิกูล นํา้ เสีย และมูลฝอย
5.1 จัดให้ มีห้องนํ ้า ห้ องส้ วม และการบําบัดสิง่ ปฏิกลู ดังนี ้
5.1.1 มีห้องนํ ้า ห้ องส้ วมแยกจากกัน โดยมีแบบและจํานวนตามที่กําหนดในกฎหมายว่า
ด้ วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
5.1.2 ลักษณะของห้ องส้ วม การบําบัด และการกําจัดสิ่งปฏิกูลต้ องถูกต้ องตามหลัก
สุขาภิบาล
5.1.3 ต้ องดูแลรักษาความสะอาดของห้ องนํ ้าและห้ องส้ วมเป็ นประจําทุกวันที่เปิ ดให้ บริการ
5.1.4 ภายในห้ องนํ ้าควรมีวสั ดุอปุ กรณ์ตามความจําเป็ นและเหมาะสม
5.2
มี ก ารบํ า บัด นํ า้ เสี ย ให้ มี คุณ ภาพได้ ม าตรฐานก่ อ นระบายสู่ท่ อ ระบายนํ า้ สาธารณะ
ซึง่ ส่วนประกอบของระบบการจัดการนํ ้าเสีย ประกอบด้ วย
5.2.1 ตะแกรงดักมูลฝอย สําหรับดักเศษมูลฝอยจากนํ ้าเสีย
5.2.2 ระบบรวบรวมนํ ้าเสีย นํ ้าจากส่วนต่างๆ ของอาคารไหลมารวมกันที่ถงั รวบรวมนํ ้าเพื่อ
รอการบําบัด นํ ้าที่ล้นออกจากบ่อรวบรวมนี ้จะไหลเข้ าสูบ่ อ่ บําบัด
5.2.3 ระบบบําบัดนํ ้าเสียต้ องมีวิธีการบําบัดนํ ้าเสียที่เหมาะสม ไม่ก่อให้ เกิดเหตุเดือดร้ อน
รํ าคาญและเป็ นอันตรายต่อสุขภาพของชุมชน
5.2.4 รางระบายนํ ้าทิ ้ง รางหรื อท่อสําหรับระบายนํ ้าทิ ้ง ควรมีตะแกรงวางปิ ดรางเพื่อกรอง
เศษผงต่างๆ และป้องกันหนู นอกจากนี ้ ทางเปิ ดของท่อระบายนํ ้าออกสูท่ ่อสาธารณะควรมีตะแกรงปิ ดเพื่อ
ป้องกันหนูด้วย
5.3 จัดให้ มีการจัดการมูลฝอย
5.3.1 ควรมีการคัดแยกมูลฝอยและมีภาชนะรองรับมูลฝอยแยกตามประเภท
5.3.2 มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่เพียงพอตามหลักสุขาภิบาล
5.3.3 ล้ างทําความสะอาดภาชนะรองรับมูลฝอยและและบริเวณที่วางภาชนะอยูเ่ สมอ
5.3.4 รวบรวมมูลฝอยจากภาชนะรองรับมูลฝอยไปยังที่พกั รวมมูลฝอย หรื อนําไปกําจัดทุก
วัน โดยเฉพาะมูลฝอยที่เน่าเสียได้ ง่าย
5.3.5 กําจัดมูลฝอยด้ วยวิธีที่ถกู ต้ องตามหลักสุขาภิบาล และเป็ นไปตามข้ อกําหนดท้ องถิ่น
5.3.6 ดูแลมิให้ เกิดการทิ ้งมูลฝอยเกลื่อนกลาดในสถานประกอบกิจการและบริเวณโดยรอบ
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6. การสุขาภิบาลอาหารและนํา้ ดื่ม
6.1 ในกรณีมีการจําหน่ายอาหาร ต้ องปฏิบตั ติ ามหลักสุขาภิบาลอาหาร และตามข้ อกําหนดของท้ องถิ่น
6.2 ต้ องมีนํ ้าดื่มที่ได้ คณ
ุ ภาพตามมาตรฐานนํ ้าดื่มไว้ บริการอย่างเพียงพอ
6.3 ลักษณะการนํานํ ้ามาดื่ม ต้ องไม่ก่อให้ เกิดความสกปรกหรื อการปนเปื อ้ น เช่น ใช้ ระบบนํ ้ากด ใช้
แก้ วส่วนตัว ใช้ แก้ วกระดาษที่ใช้ ครัง้ เดียวแล้ วทิ ้ง และใช้ แก้ วส่วนกลางที่ใช่ดื่มเพียงครัง้ เดียว แล้ วนําไปล้ าง
ทําความสะอาดก่อนนํากลับมาใช้ ใหม่ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ให้ จดั ทําป้ายหรื อข้ อความการปฏิบตั ไิ ว้ ด้วย
7. การป้องกันควบคุมสัตว์ และแมลงนําโรค
7.1 ภายในสถานประกอบกิจการ ไม่ควรมีหนู แมลงวันและแมลงสาบ
7.2 ต้ องมีการป้องกัน ควบคุม กําจัดสัตว์และแมลงนําโรคโดยเฉพาะหนู แมลงวัน และแมลงสาบ
อย่างถูกต้ องตามหลักสุขาภิบาล
8. การดูแลสุขภาพอย่ างปลอดภัย
8.1 ต้ องกําหนดให้ มีผ้ ดู แู ลมาด้ วย กรณีที่นําเด็กอายุตํ่ากว่า 10 ปี ที่ยงั ว่ายนํ ้าไม่เป็ นและผู้สงู อายุที่
ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ มาใช้ บริการสระว่ายนํ ้า
8.2 จัดให้ มีอปุ กรณ์ช่วยชีวิต ดังนี ้
8.2.1 โฟมช่วยชีวิต อย่างน้ อย 2 อัน
8.2.2 ห่วงชูชีพ ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางภายใน 15 นิ ้ว หรื อทุ่นลอย ผูกไว้ กบั เชือกยาวไม่
น้ อยกว่าความกว้ างของสระอย่างน้ อย 2 อัน
8.2.3 ไม้ ช่วยชีวิต หรื อวัตถุอื่นใด มีความยาวไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร นํ ้าหนักเบาอย่างน้ อย
1 อัน และต้ องวางไว้ ที่ปลายลูส่ ว่ นลึกของสระว่ายนํ ้า
8.2.4 เครื่ องช่วยหายใจ สําหรับผู้ใหญ่ และสําหรับเด็ก อย่างละ 1 ชุด
8.2.5 ห้ องปฐมพยาบาลพร้ อมชุดปฐมพยาบาลที่พร้ อมใช้ งานตลอดเวลาไว้ ประจําสระว่าย
นํ ้าและอยูใ่ นบริ เวณที่ใกล้ ที่สดุ
8.3 มีอปุ กรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคลหรื อสถานที่สําคัญๆ เช่น โรงพยาบาลและสถานีตํารวจ
เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉกุ เฉินต่างๆ เช่น เพลิงไหม้ หรื อมีคนจมนํ ้า และต้ องปิ ดประกาศหมายเลข
โทรศัพท์ของสถานที่ดงั กล่าวไว้ ในที่เห็นได้ ชดั เจนและเป็ นข้ อมูลปั จจุบนั อยูเ่ สมอ
9.เหตุรําคาญ
มีการควบคุมิให้ เกิดเหตุรําคาญ ซึง่ มาจากกิจกรรมการดําเนินการต่างๆ
ที่มา: คําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่ อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายนํ ้า
หรื อกิจการอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน, ลงวันที่ 20 มกราคม 2550

(หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ ในการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายนํ ้า หรื อกิจกรรมอื่นๆ ใน
ทํานองเดียวกัน แสดงดังภาคผนวกที่ 18)
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วิธีการดูแลรักษาสระว่ ายนํา้
1. การทําความสะอาดสระ
- ช้ อนใบไม้ และสิง่ สกปรกที่อยูใ่ นสระออกให้ หมด
- ขัดกระเบื ้อง พื ้น ผนัง เกรดติ ้ง โดยเฉพาะร่องยาแนวกระเบื ้องจะต้ องขาวสะอาด อย่างน้ อยขัด
สัปดาห์ละครัง้ โดยแบ่งขัดเป็ นช่วงๆ ในแต่ละวัน หากขัดพื ้น ให้ ไล่ความสกปรกลงที่ MAIN DRAIN
- ทําความสะอาดบันได สไลด์ กระดานกระโดด อย่างน้ อยสัปดาห์ละครัง้
- ถอดเกรดติ ้งออกมาล้ างผงซักฟอก 6 เดือนครัง้ หรื อเวลาที่สกปรกมาก
2. วิธีการดูดตะกอนในสระ
- เปิ ดวาล์ว VACUUM ในห้ องเครื่ อง และปิ ดวาล์ว SUCTION (ก่อนเปิ ดวาล์ว VACUUM ทุกครัง้
จะต้ องเปิ ดฝาปิ ด VACUUM ภายในสระเสียก่อน)
- เอาสายดูดเสียบกับหัวดูด และด้ ามอลูมิเนียมเสียบหัวดูดทิ ้งลงในนํ ้า เอาสายดูดตะกอนกรอก
นํ ้าจนเต็มสาย แล้ วจึงเสียบเข้ ากับหัว VACUUM ข้ างสระ จากนันจึ
้ งเริ่ มดูดตะกอน ในกรณีที่ VACUUM ไม่
ดูด เนื่องจากมีลมอยู่ในท่อหรื อในสายดูด ต้ องทําการไล่ลมออกให้ หมดเสียก่อน โดยการกรอกนํ ้าให้ เต็มสาย
ดูดอีกครัง้
- เมื่อดูดทําความสะอาดเสร็ จเรี ยบร้ อย ให้ ปิดวาล์ว VACUUM ในห้ องเครื่ องก่อน จึงเอาฝาปิ ด
VACUUM ในสระ
- เปิ ดวาล์วให้ ระบบปั ม้ และเครื่ องกรองทํางานตามระบบปกติ
3. การเติมเคมี
- ตรวจเช็คค่า PH และค่าคลอรี นทุกครัง้ ก่อนการเติมเคมี
- การเติมเคมี โดยการนํานํ ้าใส่ถงั ก่อน แล้ วจึงนําเคมีผสมลงในนํ ้า กวนให้ เข้ ากัน เทให้ ทวั่ สระ
ส่วนที่ลกึ ให้ เทมากกว่าส่วนอื่นๆ และเทให้ ใกล้ หวั จ่ายนํ ้า เพื่อการกระจายเคมีให้ ทวั่ สระ
- คลอรี นและโซดาแอช เติมพร้ อมกันได้ ส่วนกรดเกลือต้ องเติมห่างกันอย่างน้ อย 1 ชัว่ โมง
4. การทําความสะอาดเครื่ องกรอง โดยการ BACK WASH
- ให้ ดทู ี่มาตรวัดความดันที่หน้ าเครื่ องกรอง หากสูงกว่า 20 PSI. แสดงว่าแผ่นกรองสกปรกต้ อง
ทําความสะอาดดังนี ้
- ปิ ดปั ม้ ปิ ดวาล์วด้ านนํ ้าเข้ าถังกรอง (วาล์วหน้ าปั ม้ ) เปิ ดวาล์ว DRAIN ใต้ ถงั กรอง
- นํา้ เริ่ มจะไหลย้ อนทาง เพื่อไล่ความสกปรกออก ให้ ดูความสกปรกจากท่อนํา้ ทิ ้ง หากไม่
สามารถมองเห็นได้ ให้ ใช้ เวลาในการ BACK WASH ประมาณ 3 นาที
- หลังจากทําความสะอาดเครื่ องกรองด้ วยวิธี BACK WASH แล้ ว เมื่อเครื่ องกรองสกปรกครัง้
ต่อไป จะต้ องถอดแผ่นกรองออกมาล้ างทุกครัง้
2-136

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

- การล้ างแผ่นกรอง ปิ ดปั ม้ ปิ ดวาล์วนํ ้าด้ านเข้ าและด้ านออกของเครื่ องกรอง เปิ ดวาล์วเดรนนํ ้า
ใต้ ถงั กรอง คลายสกรูไล่อากาศ ที่อยูด่ ้ านบนของถังกรอง เพื่อให้ นํ ้าไหลออกจากถังกรองเร็ วขึ ้น
- เปิ ดฝาเครื่ องกรองออก ถอดแผ่นกรองออกมาล้ างทําความสะอาด โดยใช้ นํ ้าแรงๆ ฉีด และใช้
แปรงอ่อนๆ ช่วยขัดแผ่นกรอง เมื่อล้ างเสร็จแล้ วให้ นําแผ่นกรองใส่กลับไปอย่างเดิม เติมผงกรองโดยโรยให้ ทวั่
แผ่นกรอง และบางส่วนลูบบนแผ่นกรอง แล้ วปิ ดฝาเครื่ องกรอง
- เปิ ดวาล์วด้ านนํ ้าเข้ าเครื่ องกรอง รอจนมีนํ ้าไหลออกที่สกรูไล่อากาศ จึงขันสกรูไล่อากาศให้ แน่น
- ปรับวาล์วต่างๆ ให้ อยูใ่ นตําแหน่งปกติ เปิ ดปั ม้ ใช้ งานตามปกติ
- ตรวจสอบความเรี ยบร้ อยและการรั่วซึม
วิธีการเติมเคมี
1. หลังจากทําความสะอาดสระเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ เช็คค่า pH และคลอรี น ของนํ ้าในสระ (โดยปกติการ
เช็คค่า pH และค่าคลอรี น จะทําทุกวันหลังจากใช้ สระ
2. ปรับค่า pH อยูท่ ี่ 7.4-7.6 ppm
3. การปรับค่าคลอรี น
- ฤดูร้อน สระบริการ
ให้ ปริมาณคลอรี นอยูท่ ี่ 3 ppm ทําทุกวัน
- ฤดูฝน สระบริ การ
ให้ ปริ มาณคลอรี นอยูท่ ี่ 2 ppm ทําทุกวัน
- ฤดูหนาว สระบริการ
ให้ ปริมาณคลอรี นอยูท่ ี่ 2 ppm ทําทุกวัน
- ซุปเปอร์ คลอรี น คือการเติมคลอรี น 2-3 เท่าจากปกติ คือปรับค่าคลอรี นให้ อยู่ที่ 4 ppm โดยจะ
ทําหลังจากวันที่มีคนลงเล่นนํ ้าจํานวนมาก หรื อมีตะไคร่ ในสระ หรื อทําลายแอมโมเนียและสิ่งเจือปนที่ได้
สะสมไว้ ในนํ ้า การทําซุปเปอร์ คลอรี นสัปดาห์ละ 1 – 2 ครัง้
- การเติมโซดาแอซ เพื่อเพิ่มความเป็ นด่างของนํ ้า ใช้ เติมในกรณีที่คา่ pH ตํ่ากว่า 7.4
- การเติมกรดเกลือ กรดเกลือจะเพิ่มความเป็ นกรดของนํ ้า ใช้ เติมในกรณีที่คา่ pH สูงกว่า 7.6
- กรณีการเติมสารส้ ม สารส้ มจะใช้ ในกรณีที่นํ ้าในสระขุ่นเขียวมีตะกอนมาก ก่อนจะเติมสารส้ ม
ต้ องเติมโซดาแอซก่อนเพื่อให้ คา่ pH อยู่ที่ 8-9 จากนันจึ
้ งเติมสารส้ มตามปริ มาตรของนํ ้า ส่วนจํานวนสารส้ ม
ดูจากตารางอัตราการใช้ สารเคมี เมื่อเติมสารส้ มแล้ วให้ เปิ ดวาล์วนํ ้า ให้ นํ ้าในสระหมุนเวียนโดยไม่ผ่านกรอง
้ เมื่อตะกอนตกหมดแล้ ว
เปิ ดไว้ 2 ชัว่ โมง และปิ ดเครื่ อง ทิ ้งไว้ ประมาณ 8-10 ชัว่ โมง ตะกอนจะตกหมดทังสระ
ให้ ดดู ตะกอนออกไปทิ ้งที่ท่อระบายนํ ้า (นํ ้าจะไม่ผา่ นระบบกรอง) เมื่อดูดตะกอนเสร็ จ ให้ ซุปเปอร์ คลอรี นและ
ปรับค่า pH
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ตารางที่ 2.8.8-1 อัตราการเติมสารเคมี
เคมี
คลอรี น 90%
(TRICHLORO ISOCYANURIT ACID 90%)
โซดาแอช (SODIUMCARRBONATE)
กรดเกลือ (HYDROCHOL ACID 35 %)
สารส้ ม (ALUM)

บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

ปริมาตรนํา้

จํานวนกรัม

100 คิว

200

100 คิว
100 คิว
40 คิว

3,000
1,000
500

ที่มา : http://howtomaintainthepools.blogspot.com/ เข้ าถึงเมื่อ 4 มกราคม 2564
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2.9 ระบบป้องกันอัคคีภยั
2.9.1 ระบบป้องกันอัคคีภยั
1) ระบบท่ อยืน โครงการมีการติดตังตู
้ ้ เก็บสายฉีดนํ ้าดับเพลิงพร้ อมอุปกรณ์ (Fire Hose
Cabinet: FHC) โดยแต่ละตู้ประกอบด้ วย วาล์วฉี ดนํา้ ดับเพลิงขนาด 2.5 นิว้ แบบข้ อต่อสวมเร็ ว 1 ชุด
ชุดสายฉีดนํ ้าดับเพลิงขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร 1 ชุด ความยาวสายฉีดนํ ้าดับเพลิง 100 ฟุต
โดยจะติดตังไว้
้ ภายในอาคาร จํานวน 2 ท่อ
2) หัวรั บนํา้ ดับเพลิง (Fire Department Connection: FDC) โครงการจัดให้ มีหวั รับนํ ้า
ดับเพลิงสําหรั บนํานํา้ จากรถดับเพลิงเข้ าสู่ระบบการจ่ายนํา้ เพื่อดับเพลิงภายในอาคารโครงการ โดยหัวรั บนํา้
ดับเพลิงสําหรับรถดับเพลิงจะใช้ แบบ Siamese Connection พร้ อม Check Valve หัวสวมเร็ วและฝาปิ ด ใช้ สําหรับ
หัวสูบจากรถดับเพลิง โดยมีตําแหน่งติดตังอยู
้ บ่ ริเวณด้ านหน้ าอาคาร จํานวน 1 จุด
3) เครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ โครงการจะติ ด ตัง้ ถัง ดับ เพลิ ง มื อ ถื อ ชนิ ด ผงเคมี แ ห้ ง
CLASS ABC ขนาด 10 ปอนด์ ไว้ ภายในตู้ FHC ซึง่ มีรายละเอียดการติดตัง้ ดังนี ้
- ชันที
้ ่ 1-5 ติดตังไว้
้ ภายในตู้ FHC จํานวน ชันละ
้ 2 จุด
- ชันที
้ ่ 6 ติดตังไว้
้ บริ เวณทางเดิน จํานวน 1 จุด และภายในห้ องวางถังเก็บนํ ้า จํานวน 2 จุด
(รวม 3 จุด)
ซึ่งจากการตรวจสอบถังดับเพลิงให้ อยู่ในสภาพพร้ อมใช้ งาน โดยตรวจเช็คเดือนละ 1 ครัง้
พร้ อมติดตังป
้ ้ ายบอกสถานภาพของถังดับเพลิงไว้ ที่ถงั ดับเพลิงด้ วย ป้ายติดบอกสถานภาพของถังดับเพลิง
แสดงดังรู ปที่ 2.9.1-1
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ที่มา : ห้ างหุ้นส่วนจํากัด ออร์ คิด ริเวอร์ วิว, มกราคม 2564

รูปที่ 2.9.1-1

ป้ายบอกสถานภาพของถังดับเพลิง

4) ป้ายบอกทางหนีไฟ โครงการจะติ ด ตัง้ ป้ ายบอกทางหนี ไ ฟภายในอาคาร โดยใช้
ตัวอักษรขนาดใหญ่กว่า 15 เซนติเมตร พร้ อมชุดชาร์ จแบตเตอรี่ หลอดไฟคอมเพล็กฟลูออเรสเซนต์ 1x11 W
ซึง่ มีกําลังเพียงพอในการใช้ งานขณะที่แหล่งจ่ายกําลังไฟฟ้าในสภาวะปกติเกิดขัดข้ องไม่น้อยกว่า 2 ชัว่ โมง
5) ไฟส่ องสว่ างฉุกเฉิน ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน พร้ อมชุดชาร์ จแบตเตอรี่ และสามารถจ่าย
กระแสไฟฟ้าให้ กับหลอดไฟที่ต้องพ่วงอยู่ได้ ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง โดยจะติดตังไว้
้ ทุกชัน้ ของอาคาร โดยมี
รายละเอียดการติดตังดั
้ งนี ้
- ชันที
้ ่ 1 ติดตังไฟส่
้ องสว่างฉุกเฉิน จํานวน 7 จุด
- ชันที
้ ่ 2 ติดตังไฟส่
้ องสว่างฉุกเฉิน จํานวน 8 จุด
- ชันที
้ ่ 3 ติดตังไฟส่
้ องสว่างฉุกเฉิน จํานวน 7 จุด
- ชันที
้ ่ 4 ติดตังไฟส่
้ องสว่างฉุกเฉิน จํานวน 7 จุด
้ ่ 5 ติดตังไฟส่
้ องสว่างฉุกเฉิน จํานวน 7 จุด
- ชันที
- ชันที
้ ่ 6 ติดตังไฟส่
้ องสว่างฉุกเฉิน จํานวน 1 จุด
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นอกจากนี ้ ในกรณีไฟฟ้าปกติขดั ข้ องโครงการได้ ติดตังระบบไฟฟ
้
้ าสํารอง ได้ แก่ เครื่ องกําเนิดไฟฟ้า
ฉุกเฉิน (Generator) ขนาด 100 kVA จํานวน 1 ชุด สําหรับจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ แก่พื ้นที่ส่วนกลางและ
อุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนกลาง และโครงการได้ ติดตัง้ Battery ขนาด 24 V สําหรับป้ายบอกทางหนีไฟและไฟฟ้า
ส่องสว่างฉุกเฉิน ซึง่ สามารถสํารองไฟฟ้าได้ นาน 2 ชัว่ โมง ติดตังในจุ
้ ดต่างๆ ของพื ้นที่โครงการ ซึง่ เพียงพอต่อ
การสามารถใช้ งานในช่วงไฟฟ้าขัดข้ อง
(ผังระบบดับเพลิง แสดงดังรู ปที่ 2.9.1-2 ถึงรู ปที่ 2.9.1-9 และผังเส้ นทางอพยพหนีไฟ แสดงดังรู ปที่ 2.9.1-10
ถึงรูปที่ 2.9.1-15)
นอกจากนี ้ โครงการได้ ติดตังหั
้ วรับนํ ้าดับเพลิงไว้ บริ เวณด้ านหน้ าอาคาร จํานวน 1 จุด และติดตังตู
้ ้
เก็บสายฉีดนํ ้าดับเพลิงพร้ อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet: FHC) ไว้ ภายในอาคาร จํานวน 2 ท่อ ทังนี
้ ้
โครงการได้ ออกแบบให้ สามารถดึงนํา้ จากถังเก็บนํา้ ดีบนชัน้ ที่ 6 ของอาคารมาใช้ เป็ นนํา้ ดับเพลิงในขัน้ ต้ น
ได้ ในระหว่างที่รอความช่วยเหลือจากรถบรรทุกนํ ้าของหน่วยงานราชการ
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2.9.2 ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภยั
(ก) แผงควบคุมระบบสัญญาณเตือนภัย (Fire Alarm Control Panel : FACP)
แผงควบคุมรวมจะทําหน้ าที่เป็ นจุดศูนย์รวมการรับ-ส่งสัญญาณตรวจรับสําหรับทํางาน โดยเมื่ออุปกรณ์
จําพวกชุดกดแจ้ งเหตุ เครื่ องตรวจจับควัน เครื่ องตรวจจับความร้ อนที่ติดตังไว้
้ เริ่ มทํางานไม่ว่าตัวใดตัวหนึ่ง
ก็จะส่งสัญญาณและมีเสียงสัญญาณที่แผงควบคุมจนกว่าจะมีเจ้ าหน้ าที่ควบคุมสวิตช์ตดั เสียง แต่หากไม่มี
เจ้ าหน้ าที่ตดั เสียง ระบบจะส่งสัญญาณเตือนไปยังโซนที่เกิดเพลิงไหม้ และโซนอื่นๆ พร้ อมกันหมด
(ข) เครื่ องตรวจจับควัน (Smoke Detector) ทําหน้ าที่รับกลุ่มควันที่เกิดจากเพลิงไหม้
ภายในอาคารได้ ไม่น้อยกว่า 80 ตารางเมตร ในพื ้นที่สงู ไม่เกิน 4 เมตรและมีหลอดไฟ (Response Lamp)
สําหรับแสดงสภาวะเมื่อเครื่ องมือตรวจจับควันทํางานจะส่งสัญญาณไปยังอุปกรณ์ตรวจจับของแผงควบคุม
รวมเมื่อตรวจจับควันได้ เพื่อส่งสัญญาณต่อไปยัง Alarm Bell ให้ ดงั ขึ ้น เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ในห้ องควบคุมทราบ
และส่งสัญญาณแจ้ งเหตุให้ ทราบทัว่ ทังอาคาร
้
(ค) เครื่ องตรวจจับความร้ อน (Heat Detector) มีวิธีการทํางาน คือ เครื่ องจะทํางานเมื่อมี
้ ่ องตรวจจับความร้ อนของอาคารโครงการ
อัตราการเพิ่มของอุณหภูมิสงู เกินอัตราพิกดั ที่ตงไว้
ั ้ โดยการติดตังเครื
ติดตังให้
้ เริ่มทํางานเมื่อมีอณ
ุ หภูมิตงแต่
ั ้ 135 องศาฟาเรนไฮต์ ขึ ้นไป
(ง) เครื่ องแจ้ งเหตุโดยใช้ มือดึง (Manual Station) สวิตช์กดแจ้ งเหตุด้วยมือสําหรับส่ง
สัญญาณเตือนภัย อยู่สงู จากพื ้นประมาณ 1.50 เมตร เป็ นแบบชนิดดึง มีแท่งแก้ วหรื อกระจกป้องกันการดึงใน
สภาวะปกติ มีป้าย Fire ชัดเจน มี Key Switch สําหรับไขเพื่อส่ง General Alarm
(จ) กริ่งสัญญาณเตือนภัย (Alarm Bell) เป็ นกริ่ งสัญญาณเตือนอัคคีภยั มีขนาด 6 นิ ้ว
24 โวลต์ อยูต่ ํ่ากว่าฝ้าเพดาน 0.3 เมตร
ตารางที่ 2.9-1 สรุปรายละเอียดระบบป้องกันอัคคีภยั ที่โครงการจัดให้ มีเปรี ยบเทียบกับกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
ความสอดคล้ อง
กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535)
(แก้ ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่42 (พ.ศ.2537)ฯ และกฎกระทรวง ฉบับที่50 (พ.ศ.2540)ฯ)
ข้ อ 16 ในอาคารสูงหรื ออาคารขนาดใหญ่พิเศษต้ องมีระบบ อาคารของโครงการมีความสูง 22.86 เมตร และมีพื ้นที่
สัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ทุกชัน้ ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ อาคารรวม 6,762.15 ตารางเมตร จึง ไม่เข้ าข่า ยเป็ น
อย่างน้ อยต้ องประกอบด้ วย
อาคารสูง หรื ออาคารขนาดใหญ่พิเศษแต่อย่างใด
(1) อุปกรณ์ ส่งสัญญาณเพื่อให้ หนีไฟที่สามารถส่งเสียงหรื อ
สัญญาณให้ คนที่อยูใ่ นอาคารได้ ยินหรื อทราบทัว่ ถึง
ั้
งเหตุอตั โนมัติและระบบแจ้ ง
(2) อุปกรณ์แจ้ งเหตุที่มีทงระบบแจ้
เหตุที่ใช้ มือเพื่อให้ อปุ กรณ์ตาม (1) ทํางาน
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ตารางที่ 2.9-1 สรุปรายละเอียดระบบป้องกันอัคคีภยั ที่โครงการจัดให้ มีเปรี ยบเทียบกับกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
ความสอดคล้ อง
อาคารของโครงการมีความสูง 22.86 เมตร และมี
ข้ อ 18 อาคารสูงหรื ออาคารขนาดใหญ่พิเศษต้ องมีระบบป้องกัน
เพลิงไหม้ ซึ่งประกอบด้ วย ระบบท่อยืน ที่เก็บนํ ้าสํารอง และหัวรับ พืน้ ที่อาคารรวม 6,762.15 ตารางเมตร จึงไม่เข้ าข่าย
เป็ นอาคารสูง หรื ออาคารขนาดใหญ่พิเศษแต่อย่างใด
นํ ้าดับเพลิงดังต่อไปนี ้
(1) ท่อยืนต้ องเป็ นโลหะผิวเรี ยบที่สามารถทนความดันใช้
งานได้ ไม่น้อยหว่า 1.2 เมกะปาสกาลเมตร โดยท่อดังกล่าวต้ อง
ทาด้ วยสีนํ ้ามันสีแดงและติดตังตั
้ งแต่
้ ชนล่
ั ้ างสุดไปยังชันสู
้ งสุดของ
อาคาร ระบบท่อยืนทังหมดต้
้
องต่อเข้ ากับท่อประธานส่งนํา้ และ
ระบบส่งนํ ้าจากแหล่งจ่ายนํ ้าของอาคารและจากหัวรับนํ ้าดับเพลิง
นอกอาคาร
(2) ทุกชัน้ ของอาคารต้ องจัดให้ มีต้ ูหัวฉี ดนํ า้ ดับเพลิงที่
ประกอบด้ วยหัวต่อสายฉีดนํา้ ดับเพลิงพร้ อมสายฉีดนํา้ ดับเพลิง
ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร (1 นิ ้ว) และหัวต่อสายฉีด
นํ า้ ดับ เพลิ ง ชนิ ด หัว ต่ อ สวมเร็ ว ขนาดเส้ น ผ่ า นศูน ย์ ก ลาง 65
มิ ล ลิ เ มตร (2½
นิ ว้ ) พร้ อมทัง้ ฝาครอบและโซ่ ร้ อยติ ด ไว้
ทุก ระยะห่างกันไม่เกิน 64.00 เมตร และเมื่ อใช้ สายฉี ดนํ า้
ดับเพลิงยาวไม่เกิน 30.00 เมตร ต่อจากตู้หวั ฉีดนํ ้าดับ เพลิงแล้ ว
สามารถนําไปใช้ ดบั เพลิงในพื ้นที่ทงหมดในชั
ั้
นนั
้ นได้
้
(3) อาคารสูงต้ องมีที่เก็บนํ ้าสํารองเพื่อใช้ เฉพาะในการ
ดับเพลิงและต้ องมีระบบส่งนํ ้าที่มี ความดันตํ่าสุดที่หวั ต่อสายฉีด
นํ ้าดับเพลิงที่ชนสู
ั ้ งสุดไม่น้อยกว่า 0.45 เมกะปาสกาลเมตร แต่ไม่
เกิน 0.7 เมกะปาสกาลเมตร ด้ วยอัตราการไหล 30 ลิตรต่อวินาที
โดยให้ มีประตูนํา้ ปิ ดเปิ ดและประตูนํา้ กันนํ า้ ไหล กลับอัตโนมัติ
ด้ วย
(4) หัวรับนํ ้าดับเพลิงที่ติดตังภายนอกอาคารต้
้
องเป็ นชนิด
ข้ อต่อสวมเร็วขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตร (2½ นิ ้ว) ที่
สามารถรับนํ ้าจากรถดับเพลิงที่มีข้อต่อสวมเร็ วแบบมีเขี ้ยวขนาด
เส้ นผ่านศูนย์ กลาง 65 มิลลิเมตร (2½ นิ ้ว) ที่หวั รับนํ ้าดับเพลิง
ต้ องมีฝาปิ ดเปิ ดที่มีโซ่ร้อยติดไว้ ด้วย ระบบท่อยืนทุกชุด ต้ องมีหวั
รับนํ ้าดับเพลิงนอกอาคารหนึง่ หัวในที่ที่พนักงานดับเพลิงเข้ าถึงได้
โดยสะดวกรวดเร็ วที่สดุ และให้ อยู่ใกล้ หวั ท่อดับเพลิงสาธารณะ
มากที่สดุ บริ เวณใกล้ หวั รับนํ ้าดับเพลิงนอกอาคารต้ องมีข้อความ
เขียนด้ วยสี สะท้ อนแสงว่า “หัวรับนํ ้าดับเพลิง”
(5) ปริ มาณการส่งจ่ายนํ ้าสํารองต้ องมีปริ มาณการจ่ายไม่
น้ อยกว่า 30 ลิตรต่อวินาที สําหรับ ท่อยืนท่อแรก และไม่น้อยกว่า
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ตารางที่ 2.9-1 สรุปรายละเอียดระบบป้องกันอัคคีภยั ที่โครงการจัดให้ มีเปรี ยบเทียบกับกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
15 ลิตรต่อวินาที สําหรับท่อยืนแต่ละท่อที่เพิ่มขึ ้นในอาคารหลัง
เดียวกัน แต่รวมแล้ วไม่จําเป็ นต้ องมากกว่า 95 ลิตรต่อวินาที และ
สามารถส่งจ่ายนํ ้าสํารองได้ เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 นาที
ข้ อ 19 อาคารสูงหรื ออาคารขนาดใหญ่พิเศษ นอกจากต้ องมีระบบ
ป้องกันเพลิงไหม้ ตามข้ อ 18 แล้ ว ต้ องติดตังเครื
้ ่ องดับเพลิงแบบมือ
ถื อ ตามชนิ ด และขนาดที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ ดับ เพลิ ง ที่ เ กิ ด จาก
ประเภทของวัสดุที่มีในแต่ละชัน้ โดยให้ มีเครื่ องต่อพื ้นที่อาคารไม่
เกิน 1,000 ตารางเมตร จากระยะไม่เกิน 45.00 เมตร แต่ไม่น้อยกว่า
ชันละ
้ 1 เครื่ อง การติดตังเครื
้ ่ องดับเพลิงตามวรรคหนึ่ง ต้ องติดตัง้
ให้ สว่ นบนสุดของตัวเครื่ องสูงจากระดับพื ้นอาคารไม่เกิน 1.50เมตร
ในที่มองเห็น สามารถอ่านคําแนะนําการใช้ ได้ และสามารถเข้ าใช้
สอยได้ โดยสะดวก เครื่ องดับเพลิงแบบมื อถื อต้ องมี ขนาดบรรจุ
สารเคมีไม่น้อยกว่า 4 กิโลกรัม
ข้ อ 20 อาคารสูงหรื ออาคารขนาดใหญ่ พิเศษต้ องจัดให้ มีระบบ
ดับเพลิงอัตโนมัติ เช่น SPRINKLE SYSTEM หรื อระบบอื่นที่
เทียบเท่า ที่สามารถทํางานได้ ด้วยตัวเองทันทีเมื่อมีเพลิงไหม้ โดย
ให้ สามารถทํางานครอบคลุมพื ้นที่ทงหมดทุ
ั้
กชัน้ ในการนี ้ให้ แสดง
แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลนของระบบดับเพลิง
อัตโนมัติในแต่ละชันของอาคารไว้
้
ด้วย
กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537)
ข้ อ 2 อาคารดังต่อไปนี ้ต้ องมีวิธีการเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภยั
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี ้
(1) ห้ องแถว ตึกแถว บ้ านแถว บ้ านแฝด
(2) อาคารที่ใช้ เป็ นที่ ชุมนุมของประชาชน เช่น โรงมหรสพ
หอประชุมโรงแรม สถานพยาบาล สถานศึกษา หอสมุด สถานกีฬาในร่ม
ตลาด ห้ างสรรพสิ นค้ า ศูนย์ การค้ า สถานบริ การ ท่ าอากาศยาน
อาคาร จอดรถ สถานีขนส่งมวลชน ที่จอดรถ ท่าจอดเรื อ ภัตตาคาร
สํานักงาน สถานที่ทําการของราชการ โรงงาน และอาคารพาณิชย์ เป็ น
ต้ น
(3) อาคารอยูอ่ าศัยรวมที่มีตงแต่
ั ้ 4 หน่วยขึ ้นไป และหอพัก
(4) อาคารอื่นนอกจากอาคารตาม (1) (2) และ (3) ที่มี
ความสูงตังแต่
้ 3 ชันขึ
้ ้นไป
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ความสอดคล้ อง

อาคารของโครงการมีความสูง 22.86 เมตร และมี
พืน้ ที่อาคารรวม 6,762.15 ตารางเมตร จึงไม่เข้ าข่าย
เป็ นอาคารสูง หรื ออาคารขนาดใหญ่พิเศษแต่อย่างใด

อาคารของโครงการมีความสูง 22.86 เมตร และมี
พืน้ ที่อาคารรวม 6,762.15 ตารางเมตร จึงไม่เข้ าข่าย
เป็ นอาคารสูง หรื ออาคารขนาดใหญ่พิเศษแต่อย่างใด

โครงการ โรงแรม ออร์ คิ ด ริ เ วอร์ วิ ว (Orchid
Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)
มี ลัก ษณะโครงการเป็ นโรงแรม จึ ง ต้ อ งจัด ให้ มี ก าร
ป้องกันอัคคีภยั ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี ้

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.9-1 สรุปรายละเอียดระบบป้องกันอัคคีภยั ที่โครงการจัดให้ มีเปรี ยบเทียบกับกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
ข้ อ 3 ห้ องแถว ตึกแถว บ้ านแถว และบ้ านแฝด ที่มีความสูงไม่
เกิน 2 ชัน้ ต้ องติดตังเครื
้ ่ องดับเพลิง แบบมือถืออย่างใดอย่าง
หนึ่ ง ตามชนิ ด และขนาดที่ กํ า หนดไว้ ใ นตารางที่ 1
ท้ า ย
กฎกระทรวงนี ้ จํานวนคูหาละ 1 เครื่ อง
้ ่ อง
อาคารอื่นนอกจากอาคารตามวรรคหนึ่ง ต้ องติดตังเครื
ดับ เพลิ ง แบบมื อ ถื อ อย่ า งใดอย่า งหนึ่ ง ตาม ชนิ ด และขนาดที่
กําหนดไว้ ในตารางวรรคหนึ่ง สําหรับดับเพลิงที่เกิดจากประเภท
ของวัสดุที่มีในแต่ละชันไว้
้ 1 เครื่ อง ต่อพื ้นที่อาคารไม่เกิน 1,000
ตารางเมตร ทุกระยะไม่เกิน 45 เมตร แต่ไม่น้อยกว่าชัน้ ละ 1
เครื่ อง

ความสอดคล้ อง

โครงการได้ มีการติดตังถั
้ งดับเพลิงมือถือ ชนิดผง
เคมีแห้ ง CLASS ABC ขนาด 10 ปอนด์ ไว้ ในตู้สายฉีด
นํ ้าดับเพลิง (ตู้ FHC) ในทุกชันของอาคาร
้
จํานวนชันละ
้
2 ถัง

สําหรับถังดับเพลิงที่มีการติดตัง้ นอกตู้สายฉี ดนํ า้
ดับเพลิง (ตู้ FHC) นัน้ โครงการได้ ติดตังโดยส่
้
วนบนสุด
ของตัวเครื่ องสูงจากระดับพื ้นอาคารไม่เกิน 1.50 เมตร
(สูงประมาณ 1 เมตร) โดยอยู่ในตําแหน่งที่มองเห็นได้
ชัดเจนสามารถอ่านคําแนะนําการใช้ ได้ และสามารถ
นําไปใช้ งานได้ โดยสะดวก และถังดับเพลิงอยู่ในสภาพ
ที่ใช้ งานได้ ตลอดเวลา
ข้ อ 4 ห้ องแถว ตึกแถว บ้ านแถว และบ้ านแฝด ที่มีความสูงไม่ เกิน 2 ชัน้ ต้ องมีระบบสัญญาณเตือน เพลิงไหม้ ติดตัง้ อยู่ใน
อาคารอย่างน้ อย 1 เครื่ อง ทุกคูหา
ห้ องแถว ตึกแถว บ้ านแถว และบ้ านแฝด ที่มีความสูงเกิน
2 ชัน้ ต้ องมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ติดตังอยู
้ ่ภายใน
อาคารอย่างน้ อย 1 เครื่ อง ทุกชันและทุ
้
กคูหา
ข้ อ 5 อาคารอื่นนอกจากอาคารตามข้ อ 3 วรรคหนึ่ง ที่มีพื ้นที่
อาคารของโครงการ มีลกั ษณะเป็ นอาคาร คสล.
รวมกันทุกชัน้ ในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร ต้ องมี 6 ชัน้ มีพื ้นที่ใช้ สอยรวมทังหมด
้
6,762.15 ตารางเมตร
ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ทกุ ชันด้
้ วย
มีการใช้ ประโยชน์เป็ นเป็ นโรงแรม จึงเข้ าข่ายประเภท
อาคารที่ต้องจัดให้ มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้
ทัง้ นี ้ โครงการได้ มีการติดตัง้ ปุ่ มกดส่งสัญญาณ
เตือนภัย (Manual Station) และกริ่ งสัญญาณเตือนภัย
้ 1 จุด
(Alarm Bell) ทุกชัน้ ชันละ
ข้ อ 6 ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ตามข้ อ 4 และข้ อ 5 อย่าง
อุปกรณ์ ส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ที่โครงการ
น้ อยต้ องประกอบด้ วย
ติดตัง้ มีรายละเอียดดังนี ้
(1) อุปกรณ์แจ้ งเหตุที่มีทงระบบแจ้
ั้
งเหตุอตั โนมัติและระบบ
(1) เครื่ องแจ้ งเหตุระบบอัตโนมัติ (Automatic)
การติดตังเครื
้ ่ องดับเพลิงตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ต้ อง
ติดตังให้
้ ส่วนบนสุดของตัวเครื่ องสูงจาก ระดับพื ้นอาคารไม่เกิน
1.50 เมตร ในที่มองเห็นสามารถอ่านคําแนะนําการใช้ ได้ และ
สามารถนําไปใช้ งานได้ โดยสะดวก และต้ องอยู่ในสภาพที่ใช้ งาน
ได้ ตลอดเวลา
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.9-1 สรุปรายละเอียดระบบป้องกันอัคคีภยั ที่โครงการจัดให้ มีเปรี ยบเทียบกับกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
แจ้ งเหตุที่ใช้ มือเพื่อให้ อปุ กรณ์สง่ สัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ทํางาน

ความสอดคล้ อง
และเครื่ องแจ้ งเหตุโดยใช้ มือ (Manual Station) ชนิด
สวิตช์กดแจ้ งเหตุด้วยมือ สําหรับส่งสัญญาณเตือนภัย
อยู่ สู ง จากพื น้ ประมาณ 1.50 เมตร มี แ ท่ ง แก้ วหรื อ
กระจกป้องกันการดึงในสภาวะปกติ มีป้าย Fire ชัดเจน
มี Key Switch สําหรับไขเพื่อส่ง General Alarm โดย
้ 1 จุด
จัดไว้ ในทุกชันของอาคาร
้
จํานวนชันละ
(2) กริ่ งสัญญาณเตือนภัย (Alarm Bell) เป็ นกริ่ ง
(2) อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ที่สามารถส่งเสียง
หรื อสัญญาณให้ คนที่ อยู่ในอาคาร ได้ ยินหรื อทราบอย่างทั่วถึ ง สัญญาณเตือนอัคคีภยั ขนาด 6 นิ ้ว 24 โวลต์ อยู่ตํ่ากว่าฝ้า
เพดาน 0.3 เมตร โดยจัดไว้ ในทุกชันของอาคาร
้
จํานวนชัน้
เพื่อให้ หนีไฟ
ละ 1 จุด (คูก่ บั ตําแหน่งปุ่ มกดส่งสัญญาณเตือนภัย)
ข้ อ 7 อาคารตามข้ อ 2 (2) และ (3) ที่มีความสูงตังแต่
้ 2 ชัน้ ขึ ้น
ไป และอาคารตามข้ อ 2 (4) ที่มีพื ้นที่ รวมกันทุกชัน้ ในหลัง
เดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร ในแต่ละชันต้
้ องมีป้ายบอกชัน้
และป้ายบอกทางหนีไฟ ด้ วยตัวอักษรขนาดที่มีความสูงไม่น้อย
กว่า 10 เซนติเมตร หรื อสัญลักษณ์ ที่อยู่ในตําแหน่งที่มองเห็น
ได้ ชัดเจนตลอดเวลา และต้ องมีแสงสว่างจากระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน
เพียงพอที่จะมองเห็นช่องทางหนีไฟได้ ชดั เจน ขณะเพลิงไหม้

อาคารของโครงการ มีลกั ษณะเป็ นอาคาร คสล.
6 ชัน้ มีพื ้นที่ใช้ สอยรวมทังหมด
้
6,762.15 ตารางเมตร
จึงเข้ าข่ายประเภทอาคารที่ต้องจัดให้ มีป้ายบอกชันและ
้
ป้ายบอกทางหนีไฟ
โดยโครงการได้ จดั ให้ มีป้ายบอกชันและป
้
้ ายบอก
ทางหนี ไฟภายในอาคาร โดยใช้ สญ
ั ลักษณ์ ทางหนี ไฟ
และป้ายลูกษร โดยมีขนาดความกว้ าง 15 เซนติเมตร
พร้ อมชุดชาร์ จแบตเตอรี่ หลอดไฟ LED ขนาด 11 วัตต์
ซึ่ ง มี กํ า ลั ง เพี ย งพอในการใช้ งานขณะที่ แ หล่ ง จ่ า ย
กํ า ลัง ไฟฟ้ าในสภาวะปกติ เ กิ ด ขัด ข้ อ งไม่ น้ อ ยกว่ า 2
ชั่วโมง โดยจัดไว้ ในทุกชัน้ ของอาคาร ตลอดแนวทาง
เดิน ไปจนถึงบันไดหนีไฟ
ส่ ว นบริ เ วณทางเดิ น มี ก ารติ ด ตัง้ ป้ ายบอกชัน้
และหมายเลยห้ อ งบริ เ วณหน้ า ห้ อ งพัก เพื่ อ บอกให้
ผู้ใช้ บริการทราบชันที
้ ่อยูป่ ั จจุบนั

กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540)
ข้ อ 5 ในกรณีที่อาคารตามข้ อ 3 หรื อข้ อ 4 เป็ นอาคารสูง อาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ อาคารขนาดใหญ่ อาคารสาธารณะ อาคารอยู่
อาศัยรวม โรงงาน ภัตตาคาร และสํานักงาน มีสภาพหรื อมีการใช้
ที่อาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภยั ให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นมีอํานาจสัง่
ให้ เ จ้ า ของหรื อ ผู้ค รอบครองอาคารดํ า เนิ น การแก้ ไ ขให้ อ าคาร
ดังกล่าว มีระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภยั ภายในระยะเวลา
ที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นกําหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ใน
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.9-1 สรุปรายละเอียดระบบป้องกันอัคคีภยั ที่โครงการจัดให้ มีเปรี ยบเทียบกับกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
กรณี ที่มีเหตุอันสมควรเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นจะขยายระยะเวลา
ออกไปอีกก็ได้
ในการสัง่ การให้ แก้ ไขอาคารตามวรรคหนึ่ง เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
จะสั่ง ให้ เจ้ า ของหรื อ ผู้ค รอบครองอาคารดํ า เนิ น การได้ ในกรณี
ดังต่อไปนี ้
(1) อาคารที่มีความสูงตังแต่
้ สี่ชนขึ
ั ้ ้นไปให้ ติดตังบั
้ นไดหนี
ไฟที่ไม่ใช่บนั ไดในแนวดิ่งเพิ่มจากบันไดหลักให้ เหมาะสมกับพื ้นที่
ของอาคารแต่ล ะชัน้ เพื่ อ ให้ ส ามารถลํ า เลี ย งบุค คลทัง้ หมดใน
อาคารออกนอกอาคารได้ ภายในหนึ่งชั่วโมง โดยไม่ถือเป็ นการ
ดัด แปลงอาคารแต่ ต้ อ งยื่ น แบบให้ เ จ้ า พนัก งานท้ อ งถิ่ น ตรวจ
พิจารณาให้ ความเห็นชอบ และบันไดหนีไฟต้ องมีลกั ษณะ ดังนี ้
(ก) บั น ไดหนี ไ ฟภายในอาคารต้ องมี ผ นั ง ทุ ก ด้ าน
โดยรอบที่ทําด้ วยวัสดุที่ไม่ติดไฟ
(ข) ช่อ งประตูสู่บัน ไดหนี ไ ฟต้ อ งเป็ นบานเปิ ดทํ า ด้ ว ย
วัสดุที่ไม่ติดไฟ พร้ อมติดตังอุ
้ ปกรณ์ ชนิดที่บงั คับให้ บานประตูปิด
ได้ เองเพื่อป้องกันควันและเปลวไฟมิให้ เข้ าสู่บันไดหนีไฟ และมี
ความกว้ างสุทธิไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 2.00
เมตร
(2) จัดให้ มีการติดตังแบบแปลนแผนผั
้
งของอาคารแต่ละ
ชัน้ แสดงตํ า แหน่ ง ห้ อ งต่า ง ๆ ทุกห้ อ งตํ า แหน่ ง ที่ ติ ดตัง้ อุป กรณ์
ดับเพลิง ต่าง ๆ ประตูหรื อทางหนีไฟของชันนั
้ นติ
้ ดไว้ ในตําแหน่ง
ที่เห็นได้ ชัดเจนที่บริ เวณห้ องโถงหรื อหน้ าลิฟต์ทกุ แห่งทุกชัน้ ของ
อาคาร และที่บริ เวณพื ้นชันล่
้ างของอาคารต้ องจัดให้ มีแบบแปลน
แผนผังของอาคารทุกชันเก็
้ บรักษาไว้ เพื่อให้ สามารถตรวจสอบได้
โดยสะดวก
(3) ติดตังเครื
้ ่ องดับเพลิงแบบมือถือตามชนิดและขนาดที่
กําหนดไว้ ในตารางท้ ายกฎกระทรวงนีอ้ ย่างใดอย่างหนึ่งสําหรับ
ดับเพลิง ที่ เกิ ด จากประเภทของวัสดุที่มีใ นแต่ละชัน้ โดยให้ มี 1
เครื่ องต่อพื ้นที่ ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร ทุกระยะไม่เกิน 45.00
เมตร แต่ไม่น้อยกว่าชันละ
้ 1 เครื่ อง
การติดตังเครื
้ ่ องดับเพลิงแบบมือถือนี ้ ต้ องติดตังให้
้ สว่ นบน
วัสดุของตัวเครื่ องสูงจากระดับพื ้นอาคารไม่เกิน 1.50 เมตร ในที่
มองเห็น สามารถอ่านคําแนะนําการใช้ ได้ และสามารถเข้ าใช้ สอย
ได้ สะดวก และต้ องอยูใ่ นสภาพที่ใช้ งานได้ ตลอดเวลา
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ความสอดคล้ อง

(1)โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid
Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)
มี ลัก ษณะอาคารเป็ นอาคาร คสล. 6 ชัน้ โดยมี ก าร
ก่อสร้ างบันไดหนีไฟ แบบมีชนั ้ พักทุกชัน้ จํานวน 2 จุด
อยู่ ท างด้ านทิ ศ ใต้ ของอาคาร โดยบั น ไดหนี ไ ฟ มี
ลักษณะดังนี ้
(ก) บัน ไดหนี ไ ฟของโครงการ มี ผ นัง ทุ ก ด้ าน
โดยรอบที่ทําด้ วยวัสดุทนไฟได้ ไม่น้อยกว่า 30 นาที
(ข) ช่องประตูสบู่ นั ไดหนีไฟ เป็ นบานเปิ ดทําด้ วย
วัสดุที่ ไ ม่ติ ด ไฟ พร้ อมทัง้ ติด ตัง้ อุป กรณ์ บัง คับ ให้ บ าน
ประตูปิดได้ เองอัตโนมัติ เพื่อป้องกันควันและเปลวไฟมิ
ให้ เข้ าสูบ่ นั ไดหนีไฟ และมีความกว้ าง 90 เซนติเมตร สูง
3.30 เมตร
(2) ติดตัง้ แบบแปลนแผนผังของอาคารแต่ละชัน้
เพื่ อ แสดงตํ า แหน่ ง ห้ อ งต่ า ง ๆ ทุก ห้ อ ง ตํ า แหน่ ง การ
ติ ด ตัง้ อุป กรณ์ ดับ เพลิง ต่า ง ๆ ประตู ทางหนี ไ ฟ และ
บันไดหนีไฟของแต่ละชัน้ โดยติดตัง้ ไว้ ภายในห้ องพัก
ทุกห้ อง และบริเวณหน้ าลิฟต์ของแต่ละชัน้

(3) โครงการได้ ติดตังถั
้ งดับเพลิงมือถือ ชนิดผงเคมี
แห้ ง CLASS ABC ขนาด 10 ปอนด์ ไว้ ในตู้สายฉีดนํ ้า
ดับเพลิง (ตู้ FHC) ในทุกชันของอาคาร
้
จํานวนชันละ
้ 2
ถัง โดยแต่ละจุดที่ติดตัง้ มีระยะห่างกันไม่เกิน 45 เมตร
สําหรับถังดับเพลิงที่มีการติดตัง้ นอกตู้สายฉี ดนํ า้
ดับเพลิง (ตู้ FHC) นัน้ โครงการได้ ติดตังโดยส่
้
วนบนสุด
ของตัวเครื่ องสูงจากระดับพื ้นอาคารไม่เกิน 1.50 เมตร
(สูงประมาณ 1 เมตร) โดยอยู่ในตําแหน่งที่มองเห็นได้
บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด
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ตารางที่ 2.9-1 สรุปรายละเอียดระบบป้องกันอัคคีภยั ที่โครงการจัดให้ มีเปรี ยบเทียบกับกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข

(4) ติดตังระบบสั
้
ญญาณเตือนเพลิงไหม้ ทกุ ชัน้ โดยระบบ
สัญญาณเตือนเพลิงไหม้ อย่างน้ อยต้ องประกอบด้ วย
(ก) อุปกรณ์ ส่งสัญญาณเพื่อให้ หนีไฟที่สามารถส่งเสียง
หรื อสัญญาณให้ คนที่อยูใ่ นอาคารได้ ยินหรื อทราบอย่างทัว่ ถึง

ั้
งเหตุอตั โนมัติ และ
(ข) อุปกรณ์ แจ้ งเหตุที่มีทงระบบแจ้
ระบบแจ้ งเหตุที่ใช้ มือเพื่อให้ อปุ กรณ์ตาม (ก) ทํางาน

(5) ติดตัง้ ระบบไฟส่องสว่างสํารองเพื่อให้ มีแสงสว่าง
สามารถมองเห็นช่องทางเดินได้ ขณะเพลิงไหม้ และมีป้ายบอกชัน้
และป้ายบอกทางหนีไฟที่ด้านในและด้ านนอกของประตูหนีไฟทุก
ชัน้ ด้ วยตัวอักษรที่สามารถมองเห็นได้ ชดั เจน โดยตัวอักษรต้ องมี
ขนาดไม่เล็กกว่า 10 เซนติเมตร

ความสอดคล้ อง
ชัดเจนสามารถอ่านคําแนะนําการใช้ ได้ และสามารถ
นําไปใช้ งานได้ โดยสะดวก และถังดับเพลิงอยู่ในสภาพ
ที่ใช้ งานได้ ตลอดเวลา
โครงการมีการติดตังระบบสั
้
ญญาณเตือนเพลิงไหม้
ซึง่ ประกอบด้ วย
(ก) กริ่ งสัญญาณเตือนภัย (Alarm Bell) เป็ นกริ่ ง
สัญญาณเตือนอัคคีภยั ขนาด 6 นิ ้ว 24 โวลต์ อยู่ตํ่ากว่าฝ้า
เพดาน 0.3 เมตร โดยจัดไว้ ในทุกชันของอาคาร
้
จํานวนชัน้
ละ 1 จุด (คู่กบั ตําแหน่งปุ่ มกดส่งสัญญาณเตือนภัย) เพื่อ
ส่งเสียงให้ คนที่อยูใ่ นอาคารได้ ยินอย่างทัว่ ถึง
(ข) เครื่ อ งแจ้ ง เหตุระบบอัต โนมัติ (Automatic)
และเครื่ องแจ้ งเหตุโดยใช้ มือ (Manual Station) ชนิด
สวิตช์กดแจ้ งเหตุด้วยมือ สําหรับส่งสัญญาณเตือนภัย
อยู่ สู ง จากพื น้ ประมาณ 1.50 เมตร มี แ ท่ ง แก้ วหรื อ
กระจกป้องกันการดึงในสภาวะปกติ มีป้าย Fire ชัดเจน
มี Key Switch สําหรับไขเพื่อส่ง General Alarm โดย
จัดไว้ ในทุกชันของอาคาร
้
จํานวนชันละ
้ 1 จุด
(5) โดยโครงการได้ จดั ให้ มีป้ายบอกชันและป
้
้ าย
บอกทางหนีไฟภายในอาคาร โดยใช้ สญ
ั ลักษณ์ ทางหนี
ไฟ และป้ ายลู ก ษร โดยมี ข นาดความกว้ าง 15
เซนติ เ มตร พร้ อมชุด ชาร์ จ แบตเตอรี่ หลอดไฟ LED
ขนาด 11 วัตต์ ซึง่ มีกําลังเพียงพอในการใช้ งานขณะที่
แหล่งจ่ายกําลังไฟฟ้าในสภาวะปกติเกิดขัดข้ องไม่น้อย
กว่ า 2 ชั่ว โมง โดยจัด ไว้ ใ นทุก ชัน้ ของอาคาร ตลอด
แนวทางเดิน ไปจนถึงบันไดหนีไฟ
สําหรับป้ายบอกทางหนีไฟนัน้ จะมีทงด้
ั ้ านในและ
ด้ านนอกของประตูหนีไฟทุกชัน้ เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ บริ การทราบ
ถึงชันที
้ ่วิ่งลงมาอย่างชัดเจน

(ผังระบบสัญญาณเตือนภัย แสดงดังรูปที่ 2.9.2-1 ถึงรูปที่ 2.9.2-6)
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2.9.3 ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่ า
โครงการจะติดตังระบบป
้
้ องกันอันตรายจากฟ้าผ่าบริ เวณชันหลั
้ งคาของอาคาร โดยอุปกรณ์และ
การติดตังระบบป
้
้ องกันฟ้าผ่า ได้ อ้างอิงตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้ องดังต่อไปนี ้
อฟ้า”
(ก) ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่ องความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า “หมวด 7 การติดตังสายล่
้
(ข) มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยทางไฟฟ้าสํานักงานพลังงานแห่งชาติ “TSES 12-1980
มาตรฐานระบบป้องกันฟ้าผ่าสําหรับอาคารและสิง่ ปลูกสร้ างประกอบอาคาร”
(ค) National Fire Protection Association (NFPA) No.78
การติ ด ตัง้ ระบบป้ องกัน อัน ตรายจากฟ้ าผ่ า ของอาคารโครงการ ประกอบด้ ว ย หลัก สายดิ น
(Ground Rod) ตัวนําลงดิน (Down Conductor) ตัวนําบนหลังคา (Roof Conductor) หลักล่อฟ้า (Air
้ ้การ
Terminal) ตัวนําช่วยกระจายประจุไฟฟ้าเป็ นตัวนําไฟฟ้าที่ใช้ เชื่อมต่อระหว่างตัวนําลงดินแต่ละแนว ทังนี
ติดตังให้
้ เป็ นไปตามมาตรฐานที่อ้างอิงเบื ้องต้ นอย่างเคร่งครัด
โดยระบบป้องกันฟ้าผ่าของโครงการ จะติดตังไว้
้ บริ เวณชันดาดฟ
้
้ า และชันที
้ ่ 1 ของอาคาร เพื่อใช้
ป้องกันอันตรายจากกรณีเกิดฟ้าผ่าในบริ เวณพื ้นที่โครงการหรื อใกล้ เคียงพื ้นที่โครงการ
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2.9.4 บันไดหลัก บันไดหนีไฟ และประตูหนีไฟ
โครงการจัดให้ มีบนั ไดหลัก บันไดหนีไฟ และประตูหนีไฟ ของแต่ละอาคาร มีรายละเอียดดังนี ้
- บันไดหลัก จํานวน 1 แห่ง มีความกว้ าง 2.80 เมตร ลูกตัง้ 0.17 เมตร และลูกนอน 0.30 เมตร
- บันไดหนีไฟ จํานวน 2 แห่ง/ชัน้ มีความกว้ าง 0.90 เมตร ลูกตัง้ 0.19 เมตร และลูกนอน 0.25 เมตร
- ประตูบัน ไดหนี ไ ฟ เป็ นประตูบ านเหล็ก ทนไฟได้ ไ ม่น้ อ ยกว่า 2 ชั่ว โมง ชนิ ด ผลัก เปิ ดออกสู่
ภายนอก พร้ อมติดตังโช๊
้ คอัพด้ านในเพื่อบังคับให้ ประตูปิดได้ เอง และไม่มีธรณีประตูกนั ้
นอกจากนี ้ โครงการจะติดตังป
้ ้ ายบอกทางออกฉุกเฉิ น ซึ่งแสดงให้ เห็นได้ ชัดเจนและไม่ใช้ สีหรื อ
รูปร่างที่กลมกลืนกับการตกแต่งป้ายอื่นๆ ที่ตดิ ไว้ ใกล้ เคียงกัน สําหรับป้ายบอกทางหนีไฟจะใช้ สญ
ั ลักษณ์หนี
ไฟ พร้ อมระบุคําว่า “ทางหนีไฟ” และ “FIRE EXIT” ตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร โดยตัวอักษรใช้
สีขาวบนพื ้นสีเขียว และมีไฟแสงสว่างให้ เห็นเด่นชัดตลอดเวลาทังภาวะปกติ
้
และภาวะฉุกเฉินไว้ ที่บริ เวณ
ทางออกสู่บัน ไดทุ ก ๆ ชัน้ ของอาคาร ส่ ว นป้ ายบอกตํ า แหน่ ง ชัน้ อาคาร จะติ ด ตัง้ หมายเลขชัน้ อาคาร
ด้ วยตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร บริ เวณโถงบันไดหลักและโถงบันไดหนีไฟทุกชัน้ ของอาคาร
(ตัว อย่ า งการติ ด ตัง้ ไฟส่ อ งสว่ า งฉุ ก เฉิ น และป้ ายชี ท้ างหนี ไ ฟ และ ผัง ตํ า แหน่ ง การติ ด ตัง้ ฯ แสดงดัง
รูปที่ 2.9.4-1)

ป้ายชี ้ทางหนีไฟ

ไฟสํารองฉุกเฉิน

ที่มา : ห้ างหุ้นส่วนจํากัด ออร์ คิด ริเวอร์ วิว, มกราคม 2564

รูปที่ 2.9.4-1

ตัวอย่างการติดตังไฟสํ
้ ารองฉุกเฉิน และป้ายชี ้ทางหนีไฟของโครงการที่ตดิ ตังไว้
้ แล้ ว
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เนื่ องจากโครงการมี ก ารติดตัง้ บัน ไดหนี ไฟ จํ า นวน 2 จุด คือ บัน ไดหนี ไฟบริ เ วณส่ว นด้ า นหน้ า
จํานวน 1 จุด และ บันไดหนีไฟบริเวณส่วนด้ านหลัง จํานวน 1 จุด
โดยเนื่ องจากเดิม บันไดหนี ไฟที่สามารถวิ่งลงมาจากชัน้ บนลงสู่ชัน้ ที่ 1 นัน้ จะมีเฉพาะบันไดหนี ไฟ
บริเวณส่วนด้ านหน้ าเท่านัน้ ส่วนบันไดหนีไฟบริเวณส่วนด้ านหลัง ยังไม่สามารถวิ่งลงมาจากชันบนลงสู
้
ช่ นที
ั ้ ่ 1 ได้
ทังนี
้ ้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ บริการ โครงการจึงมีแผนที่ดําเนินการติดตังบั
้ นไดหนีไฟบริ เวณส่วน
หลังเพิ่มเติม เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ บริ การหนีไฟจากชันที
้ ่ 2 ลงสูช่ นที
ั ้ ่ 1 (ระดับพื ้นดิน) ได้ โดยตรง ซึง่ จะทําให้ การหนีไฟ
รวดเร็ ว และมีความปลอดภัยมากขึ ้น
2.วิธีการติดตัง้ และวัสดุท่ ใี ช้
การติดตังบั
้ นไดหนีไฟเพิ่มเติมนัน้ โครงการติดตังเพิ
้ ่มเติมบริ เวณชัน้ ที่ 2 โดยมีลกั ษณะเป็ นบันได
เหล็กแบบสไลด์จากชันที
้ ่ 2 ลงสูช่ นที
ั้ ่ 1
3.ระยะเวลา
โครงการต้ องดําเนินการติดตังบั
้ นไดหนีไฟให้ แล้ วเสร็จภายใน 1 เดือน หลังจากได้ รับหนังสือเห็นชอบ
รายงานฯ
4.แบบขยายบันไดหนีไฟ
บันไดหนีไฟที่โครงการต้ องติดตังเพิ
้ ่มเติมมีลกั ษณะเป็ นบันไดเหล็กแบบสไลด์ โดยมีรายละเอียดแบบ
ขยายแสดงดังรูปที่ 2.9.4-5 และ รู ปที่ 2.9.4-6
(แบบขยายและรู ปตัดของบันไดหลัก แสดงดังรู ปที่ 2.9.4-2 ถึง รู ปที่ 2.9.4-3 , ผังตําแหน่งบันได
หนีไฟเดิม และตําแหน่งบันไดหนีไฟที่จะติดตังเพิ
้ ่มเติม แสดงดังรู ปที่ 2.9.4-4 และแบบขยายบันไดหนีไฟ
แสดงดังรูปที่ 2.9.4-5ถึงรู ปที่ 2.9.4-6)
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2.9.5 การลําเลียงคนออกนอกอาคารและจุดรวมพลภายในโครงการ
การลํ า เลี ย งผู้ ใ ช้ บริ ก ารออกนอกอาคารจะใช้ บัน ไดหลัก และบัน ไดหนี ไ ฟของแต่ ล ะอาคาร
ก่อนเคลื่อนย้ ายตามเส้ นทางหนีไฟที่กําหนดไปยังจุดรวมพลจุดต่างๆ ภายในโครงการ ซึง่ มีขนาดพื ้นที่จดุ รวมพล
115.70 ตารางเมตร
(1) จุดรวมพลของโครงการ
ขนาดพื ้นที่จุดรวมพลของโครงการ สามารถคํานวณตามข้ อกําหนดของประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม เรื่ อง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรื อกิจการ และหลักเกณฑ์
วิ ธี ก ารที่ โ ครงการหรื อ กิ จ การสามารถขอรั บ การยกเว้ น ไม่ ต้ อ งจัด ทํ า รายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบ
สิง่ แวดล้ อม (พ.ศ.2548) ซึง่ ตามข้ อกําหนดท้ ายประกาศ ข้ อ 8 (2) มีข้อกําหนดว่า
“2 กรณี อาคารชุดจัดให้มีพืน้ ที จ่ ุดรวมพลทัง้ ภายในและภายนอกพืน้ ที โ่ ครงการโดยมี พืน้ ที จ่ ุด
รวมพลทีเ่ ป็ นสัดส่วน 0.25 ตารางเมตรต่อคน”
โดยเมื่อเปิ ดดําเนินการ คาดว่าโครงการจะมีจํานวนผู้ใช้ บริ การ จํานวน 403 คน (ในกรณีมีผ้ ู
พักอาศัยเต็มทุกห้ อง) นอกจากนี ้ จะมีพนักงานและแม่บ้านของโครงการ จํานวน 50 คน (รวมจํานวนผู้พัก
อาศัยภายในโครงการทัง้ หมด 453 คน) ซึง่ สามารถคํานวณพื ้นที่จดุ รวมพลได้ ดงั นี ้
พื ้นที่จดุ รวมพลที่โครงการจัดเตรี ยม

= 453 x 0.25
= 113.25
ตารางเมตร
ดังนัน้ พื ้นที่จดุ รวมพลที่โครงการจัดเตรี ยม จะต้ องมีขนาดไม่น้อยกว่า 113.25 ตารางเมตร
ทังนี
้ ้ โครงการได้ กําหนดพื ้นที่จดรวมพลไว้ บริ เวณด้ านหน้ าอาคาร ซึ่งอาจกีดขวางการจราจร
ดังนัน้ โครงการจึงได้ ปรับตําแหน่งจุดรวมพลใหม่ เพื่อให้ สะดวกต่อการอพยพหนีภยั และให้ มีความปลอดภัย
ต่อผู้พกั อาศัยมากขึ ้น โดยไม่มีการซ้ อนทับกับการใช้ ประโยชน์พื ้นที่ส่วนอื่นๆ ของโครงการ โดยโครงการได้
ปรับบ้ ายตําแหน่งจุดรวมพลจากบริ เวณจุดจอดรถหน้ าอาคาร มาเป็ นบริ เวณใกล้ พื ้นที่จอดรถจักรยานยนต์
บริ เวณด้ านหน้ าอาคาร ซึ่งมีขนาดพื ้นที่ 115.70 ตารางเมตร (คิดเป็ นสัดส่วน 0.26 ตารางเมตร/คน) ดังนัน้
จะเห็นได้ วา่ ขนาดพื ้นที่จดุ รวมพลของโครงการมากกว่าเกณฑ์ที่กําหนดดังกล่าว
(ผังตําแหน่งพื ้นที่จดุ รวมพลและเส้ นทางอพยพคนไปยังจุดรวมพล แสดงดังรูปที่ 2.9.5-1)
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(2) การอพยพคนภายในโครงการ
สําหรับผู้พกั อาศัยในโครงการและพนักงานจะต้ องอพยพออกจากอาคารกรณีเกิดเหตุเพลิง
ไหม้ โดยผู้อพยพจะต้ องเดินทางออกจากอาคารโดยเร็ วที่สุดตามเส้ นทางที่มีป้ายแจ้ งไว้ สําหรับทางหนีไฟ
และลงมายังพื ้นที่จดุ รวมพลภายในโครงการ สําหรับระยะเวลาในการอพยพคนไปยังจุดรวมพลของโครงการ
จะใช้ เวลาประมาณ 4 นาที ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
ความสามารถในการลําเลียงคนออกนอกอาคารของบันไดหนีไฟ
สามารถคํานวณหาระยะเวลาในการระบายคนออกทางบันไดหนีไฟลงมาสู่ชัน้ ล่าง โดย
อ้ างอิงตามมาตรฐานการคํานวณตามกฎ NFPA 101 ซึง่ เป็ นมาตรฐานสากลในการ
คํานวณ โดยใช้ สตู ร
te
เมื่อ
te
Z
Y

=
=
=
=
=

2+{[Z/(Y-1.80 m)]x0.0117}
2+{[Z/(Y-1.80 m)]x0.0117}
เวลาทังหมดที
้
่ใช้ ในการหนีไฟ
จํานวนคนทังหมดในอาคาร
้
ความกว้ างของบันไดหนีไฟทุกตัวรวมกัน

ข้ อมูลการออกแบบบันไดของโครงการ
- มีลกั ษณะเป็ นอาคาร 6 ชัน้ โครงการจัดให้ มีบนั ไดหนีไฟ 2 บันได และใช้ บนั ไดหลักในการ
หนีไฟร่วมด้ วย
บันไดหนีไฟ 1 กว้ าง
บันไดหนีไฟ 2 กว้ าง
บันไดหลัก กว้ าง
รวมความกว้ างของบันไดหนีไฟ

=
=
=
=

0.90
0.90
2.80
4.60

เมตร
เมตร
เมตร
เมตร

จํานวนคนที่ลําเลียงทางบันไดหนีไฟ
จํานวนผู้ใช้ บริการ
จํานวนพนักงาน
รวมจํานวนผู้พกั อาศัย

=
=
=

403
50
453

คน
คน
คน
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แทนค่าในสูตร
te
=
2+{[453/(4.60-1.80m)]x0.0117}
te
=
3.89
นาที
ดัง นัน้ บัน ไดหนี ไ ฟของอาคาร สามารถลํ า เลี ย งคนทัง้ หมดออกนอกอาคารได้ ภ ายใน
ระยะเวลา ประมาณ 4 นาที
สําหรับพื ้นที่ที่โครงการจัดเตรี ยมสําหรับเป็ นจุดรวมพล สามารถรองรับผู้อพยพภายในโครงการได้
ทัง้ หมดและเพี ย งพอต่อ จํ า นวนผู้อ พยพภายในโครงการและยัง เป็ นพื น้ ที่ ที่ ป ลอดภัย ทัง้ นี ้ โครงการยัง
กําหนดให้ เจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยของโครงการคอยทําหน้ าที่อํานวยความสะดวกในการกันพื ้นที่และ
ให้ สญ
ั ญาณจราจรในบริ เวณดังกล่าวร่ วมกับเจ้ าหน้ าที่ตํารวจในพื ้นที่ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ดงั กล่าวจะมี
้ ปกรณ์
ความเป็ นไปได้ น้อยมาก เนื่องจากการออกแบบอาคารได้ กําหนดให้ มีอปุ กรณ์แจ้ งเหตุฉกุ เฉินรวมทังอุ
ระงับอัคคีภยั ตามที่กฎหมายกําหนด เมื่อเกิดเหตุฉกุ เฉินจะมีการส่งสัญญาณมายังห้ องควบคุมเพื่อทราบและ
สามารถระงับเหตุในจุดเกิดเหตุได้ อย่างรวดเร็ ว ประกอบกับการกําหนดให้ มีการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภยั ตามแผนการตรวจสอบซ่อมบํารุ งและการฝึ กซ้ อมตามแผนปฏิบตั ิการฉุกเฉินที่กําหนดจะสามารถ
ป้องกันและควบคุมการเกิดเหตุฉกุ เฉินดังกล่าวได้
นอกจากระบบป้องกันและควบคุมอัคคีภยั ดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว การเตรี ยมความพร้ อมของบุคคลากร
สําหรับใช้ อปุ กรณ์ป้องกันอัคคีภยั และแผนปฏิบตั ิการฉุกเฉิน ถือเป็ นสิ่งที่จําเป็ น โดยอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภยั ที่
โครงการจัดให้ มีนนั ้ จําเป็ นต้ องมี “คน” ที่จะต้ องรับผิดชอบและสามารถใช้ อปุ กรณ์ตา่ ง ๆ เหล่านันได้
้ ในการนี ้
บริษัทที่ปรึกษาจึงได้ เสนอแนะและได้ รับการตอบรับจากโครงการในการดําเนินการจัดเตรี ยมทีมป้องกันภัย โดย
ความร่วมมือระหว่างผู้จดั การทัว่ ไป ผู้ใช้ บริ การและเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อทําหน้ าที่ในการควบคุม
เหตุการณ์เพลิงไหม้ สําหรับสาระโดยสังเขปของแผนปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินของโครงการ ดังอธิบายได้ ดงั นี ้
แผนซักซ้ อมและฝึ กอบรมในการป้องกันและอพยพเมื่อเกิดอัคคีภยั
1. วัตถุประสงค์ และขอบข่ ายของแผน
1.1 นโยบาย การวางแผนฉุกเฉิน และการปฏิบตั ิตามแผนฉุกเฉินเมื่อเกิดเพลิงไหม้ เป็ นนโยบายของ
โรงแรมที่จะกําหนดวิธีการควบคุมภาวะฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้
1.2 วัตถุประสงค์ เพื่อลดอันตราย รักษาชีวิตและทรัพย์สิน จึงต้ องกําหนดวิธีการวางแผน เพื่อให้ ผ้ ทู ี่
เข้ ามาใช้ บริ การในโรงแรม และเจ้ าหน้ าที่ตลอดจนผู้มีหน้ าที่ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภยั
ดําเนินการตามแผนนี ้
1.3 หน้ าที่หลัก ฝ่ ายต่าง ๆ ในโรงแรมต้ องปฏิบตั ติ ามแผนควบคุมภาวะฉุกเฉิน

2-176

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

1.4 เพื่อให้ เกิดความพร้ อมในการปฏิบตั ิทงก่
ั ้ อนภาวะฉุกเฉิน ขณะเกิดเหตุ และหลังภาวะฉุกเฉิน
อํานาจและหน้ าที่ประจําตําแหน่งตามแผน
2. การดําเนินการตามขัน้ ตอนเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้
หลักการสังเกต
สังเกตกลุม่ ควันไฟ
สังเกตกองไฟ
สังเกตเชื ้อเพลิงที่ตดิ ไฟ
สังเกตทิศทางลม
สังเกตขนาดของไฟ
ขัน้ ตอนที่ 1 เมื่อพบเห็นเพลิงไหม้ ในระยะต้ น ผู้พบเห็นจะต้ อง
1.1 ผู้พบเห็นเพลิงไหม้ จะต้ องปฏิบตั ดิ งั นี ้
1.1.1 ไปที่สญ
ั ญาณแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ (ระบบสัญญาณฉุกเฉิน FIRE ALARM) แล้ วกด
MANUAL STATION BOX เพื่อให้ กริ่ งสัญญาณดังในชันที
้ ่เกิดเหตุ
1.1.2 แจ้ งห้ องปฏิบตั กิ ารควบคุมอาคาร หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องดังนี ้
- ชื่อ-นามสกุล
- ตําแหน่ง-หน้ าที่
- จุดที่พบเหตุเพลิงไหม้
- เวลาที่พบเหตุเพลิงไหม้
- ขนาดของเพลิงที่ลกุ ไหม้
พยายามดับไฟที่เริ่ มไหม้ ด้วยอุปกรณ์ตา่ งๆ เท่าที่สามารถจะหาได้ โดยไม่ต้องเสี่ยงอันตราย
1.2 บุคคลที่อยูใ่ นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้
1.2.1 ดับเพลิงเบื ้องต้ นด้ วยอุปกรณ์ดบั เพลิงที่มีอยูใ่ นชันนั
้ น้
1.2.2 ลําเลียงและช่วยเหลือผู้ที่ได้ รับบาดเจ็บลงชันล่
้ าง
1.2.3 แนะนําการอพยพให้ ผ้ พู กั อาศัยและเจ้ าหน้ าที่ของโรงแรมใช้ บนั ไดหนีไฟเท่านัน้
1.2.4 ถ้ าไม่สามารถดับไฟได้ ควรปฏิบตั ิการก่อนหนีไฟ เช่น ปิ ดประตู หน้ าต่าง ทุกบาน
ของ สถานที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ ถ้ าสามารถทําได้ แล้ วหนีไฟตามทางบันไดหนีไฟที่ใกล้ ที่สดุ
1.2.5 เมื่อออกภายนอกอาคารแล้ ว ควรรอเป็ นกลุม่ ในบริเวณจุดรวมพลของโครงการที่จดั ไว้
ขัน้ ตอนที่ 2 การปฏิบตั ติ นเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ของแต่ละฝ่ าย
เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ให้ เป็ นไปตามอํานาจหน้ าที่ของหน่วยงานที่จะกล่าวต่อไปนี ้เป็ น ผู้ปฏิบตั ิ
ระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ ซึง่ ใช้ ปฏิบตั กิ ารดับเพลิงเป็ นทีม จํานวน 7 ทีม ดังนี ้
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1. ทีมควบคุมระบบไฟฟ้าและระบบดับเพลิง
2. ทีมดับเพลิง
3. ทีมสนับสนุนในการดับเพลิง
4. ทีมอพยพเคลื่อนย้ าย
5. ทีมปฐมพยาบาล
6. ทีมสื่อสาร
7. ทีมรักษาความปลอดภัย
ทีมงานของอาคาร ประกอบด้ วย
1. ผู้จดั การโรงแรม
2. หัวหน้ าช่างประจําโรงแรม
3. ช่างประจําโรงแรม
4. เจ้ าหน้ าที่ห้องอาหาร
5. พนักงานรักษาความปลอดภัยในโรงแรม
6. แม่บ้านประจําโรงแรม
7. ประชาสัมพันธ์
8. เจ้ าหน้ าที่สํานักงานโรงแรม
9. เจ้ าหน้ าที่บริ การลูกค้ า
หน้ าที่ในการปฏิบัตกิ าร
1. สัง่ การให้ ประกาศ แจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ในอาคาร
2. ตัดสินใจขอความช่วยเหลือ จากหน่วยงานดับเพลิงภายนอก (สถานีดบั เพลิงที่รับผิดชอบใน
พื ้นที่และสถานีดบั เพลิงใกล้ เคียง)
3. ติดต่อทีมปฐมพยาบาลโรงแรม และโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลที่ใกล้ เคียง
้
้ พกั อาศัยในโรงแรม
4. ตัดสินใจให้ ทําการอพยพทรัพย์สนิ ที่มีคา่ ทังของโรงแรมและของผู
5. ให้ ขา่ วต่อสื่อมวลชนที่มาทําข่าว
6. ประสานงานกับหน่วยปฏิบตั กิ ารดับเพลิงภายในโรงแรมและสัง่ การปฏิบตั งิ าน
7. อํานวยความสะดวกให้ หน่วยงานดับเพลิงภายนอก (สถานีดบั เพลิงที่รับผิดชอบในพื ้นที่ และ
สถานีดบั เพลิงใกล้ เคียง) ในการปฏิบตั กิ ารดับเพลิง
8. แจ้ งเจ้ าหน้ าที่การไฟฟ้าเพื่อตัดเมนไฟฟ้าหน้ าโรงแรม
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ทีมบริ หารอาคาร มี หน้ าที่ รับผิดชอบควบคุมการเปิ ด-ปิ ดระบบไฟฟ้ าและดับเพลิง จะต้ องเข้ า
ปฏิบตั กิ ารในส่วนที่มีหน้ าที่รับผิดชอบโดยต่วนเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ตามลําดับ ดังนี ้
ลําดับที่ 1 เมื่อเกิดเพลิงไหม้ ต้ องตัดไฟฟ้าในพื ้นที่ที่เกิดเหตุไหม้ โดยเร็ วที่สดุ แล้ วแจ้ งให้ ทีมผจญ
เพลิงทราบเพื่อดําเนินการดับเพลิงตามขันตอนต่
้
อไปได้
ลําดับที่ 2 ดับเพลิงร่วมกันเพื่อระงับเพลิงไหม้ ในเบื ้องต้ น
ลําดับที่ 3 ประสานงานกับเจ้ าหน้ าที่ดบั เพลิงในชุดสนับสนุนในการระงับเพลิงไหมขนาดกลาง
ลําดับที่ 4 ประสานงานกับเจ้ าหน้ าที่ดบั เพลิงและแจ้ งจุดต่อนํ ้าสํารองในการดับเพลิง
ทีมผู้พักอาศัยภายในโรงแรม เก็บทรัพย์สินมีคา่ ที่สามารถนําติดตัวได้ และตรวจสอบจํานวนผู้มา
ใช้ บริการด้ วยกัน ในการหนีไฟให้ ใช้ บนั ไดหนีไฟเท่านัน้ พร้ อมทังปฏิ
้ บตั ติ ามคําแนะนําของพนักงานดับเพลิง
ขัน้ ตอนที่ 3 เมื่อเกิดไฟลุกลาม และไม่สามารถควบคุมเพลิงไว้ ได้ ต้องปฏิบตั ดิ งั นี ้
1. ตังสติ
้ ให้ ดี ควบคุมอารมณ์ให้ สงบพิจารณาให้ รอบคอบว่าควรจะดําเนินการอย่างไรต่อไป
2. เคลื่อนย้ ายอพยพบุคคลให้ เป็ นไปตามการฝึ กซ้ อมหนีไฟ การเคลื่อนย้ ายอุปกรณ์มีค่า และ
เอกสารสําคัญ
3. ตรวจสอบบุคคลที่เคลื่อนย้ าย และเมื่อเคลื่อนย้ ายแล้ วตรวจสอบว่าครบตามจํานวนหรื อไม่
4. ตรวจสอบทรัพย์สนิ เมื่อถึงที่ปลอดภัยแล้ วให้ ไปรวมกันที่จดุ รวมพลนอกอาคารที่จดั ไว้ ให้ และ
จัดเจ้ าหน้ าที่ตามแผนดูแลพร้ อมระวังผู้ฉวยโอกาสที่อาจทําให้ ทรัพย์สนิ เสียหายได้ โดยทันที
้
เมื่อผู้อพยพออกนอกอาคารแล้ ว
5. ตัดกระแสไฟฟ้าภายในอาคารทังหมด
6. กรณีที่ไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ ให้ แจ้ งทีมสื่อสารเพื่อแจ้ งให้ อพยพผู้เข้ ามาใช้ บริ การใน
โรงแรมและขอความช่วยเหลือจากทีมสื่อสารให้ แจ้ งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สถานีดบั เพลิง และโรงพยาบาล/
สถานพยาบาลที่อยูใ่ กล้ เคียง
การอพยพผู้พักอาศัยในโรงแรม และผู้ท่ มี าใช้ บริการออกจากอาคาร
การแจ้ งเหตุให้ กบั ผู้ที่อยูใ่ นอาคารทราบ
- ทีมสื่อสารเป็ นผู้แจ้ งให้ ทราบ
- แจ้ งให้ ทราบโดยสัญญาณระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ที่ตดิ ตังไว้
้ ทกุ ชัน้
อุปกรณ์ที่อาคารจัดเตรี ยมรองรับเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้
- ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน (EMERGENCY LIGHT)
- กล่องไฟบอกทางออก (FIRE EXIT)
- ป้ายแสดงเส้ นทางการหนีไฟ (ติดอยูท่ ี่ผนังหน้ าลิฟต์และหลังประตูเข้ าห้ องแต่ละห้ อง)
- ถังดับเพลิงผงเคมีแห้ ง
- ระบบสัญญาณเตือนภัย
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ข้ อปฏิบัตกิ ารทั่วไปเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้
1. ตังสติ
้ ควบคุมอารมณ์ จิตใจให้ สงบและมัน่ คงนึกทบทวนขันตอนในการปฏิ
้
บตั ิเมื่อเกิดเหตุเพลิง
ไหม้ ตามที่เคยฝึ กซ้ อมมาแล้ ว และการปฏิบตั ติ ามขันตอนตามสภาพของเหตุ
้
การณ์
2. แจ้ งหัวหน้ าประสานงานเพื่อแจ้ งผู้เข้ าพักในโรงแรมและผู้ใช้ บริ การภายในโรงแรมให้ ทราบ
เหตุการณ์เพลิงไหม้
3. พิจารณาประเภทของเพลิงที่ลกุ ไหม้ ว่าเป็ นประเภทใด แล้ วนําเครื่ องดับเพลิงมาใช้ ให้ ถกู ต้ องกับ
ประเภทของเพลิงไหม้
4. ถ้ าไฟไหม้ เกิดจากกระแสไฟฟ้า ให้ ตดั กระแสไฟฟ้าหรื อตัดสวิทซ์ไฟฟ้าเฉพาะสถานที่ใกล้ จดุ เกิดเหตุ
5. ผู้พบเห็นเพลิงไหม้ ให้ แจ้ งเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องในการควบคุมสถานการณ์
6. บุคคลผู้ไม่มีหน้ าที่เกี่ยวข้ องในการควบคุมเพลิงไหม้ ต้องควบคุมสติให้ ดีและออกจากอาคารที่เกิด
เหตุมาอยู่ที่ จุด รวมพล โดยให้ อ อกทางบันไดหนี ไฟ และไม่กี ดขวางการปฏิบัติก ารดับ เพลิง และในการ
เคลื่อนย้ ายผู้ที่ได้ รับบาดเจ็บ
7. เคลื่อนย้ ายอุปกรณ์ตามที่ทีมบริ หารอาคารโรงแรม หรื อผู้จดั การโรงแรมได้ กําหนดไว้
8. จัดเจ้ าหน้ าที่ประสานงานกับเจ้ าหน้ าที่ภายนอกที่มาช่วยเหลือโดยแจ้ งตําแหน่งที่เกิดเหตุ แผนผัง
บริเวณที่เกิดเหตุให้ ทราบ
ข้ อควรปฏิบตั เิ มื่อเกิดเพลิงไหม้ ข้างเคียงอาคาร
1. ผู้พบเห็นเหตุการณ์ ต้ องรี บรายงานผู้จดั การโรงแรม และผู้ที่เกี่ยวข้ องโดยทันที
2. ผู้มีหน้ าที่ตามแผนฉุกเฉิน จะต้ องสัง่ การปฏิบตั ดิ งั นี ้
2.1 แจ้ งให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องตามแผนได้ รับทราบทันที เพื่อรับสถานการณ์
2.2 ส่งเจ้ าหน้ าที่ผจญเพลิง (ผู้ผา่ นการอบรม) พร้ อมอุปกรณ์ไปช่วยดับเพลิง
2.3 แจ้ งห้ องปฏิบตั กิ ารควบคุมทันที เพื่อแจ้ งให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องตามแผนได้ ทราบ
3. เตรี ยมผจญเพลิง บางครัง้ อาจเกิดเพลิงไหม้ ลกุ ลามเข้ ามายังอาคารได้ จึงต้ องปฏิบตั ดิ งั นี ้
3.1 เตรี ยมการเคลื่อนย้ ายอุปกรณ์มีคา่ เอกสารสําคัญตามลําดับความสําคัญ
3.2 สํารวจทางเข้ า-ออกฉุกเฉิน ต้ องใช้ งานได้ ดี
3.3 ปิ ดประตูหน้ าต่างทันทีที่ตวั พ้ นอาคารที่เกิดเหตุ
3.4 ปิ ดกันสิ
้ ง่ ที่เป็ นเชื ้อเพลิง หรื อสิง่ ที่ช่วยการลุกลาม
3.5 ถ้ าจําเป็ นต้ องตัดกระแสไฟฟ้า ต้ องรี บดําเนินการตัดกระแสไฟฟ้าทันที
4. ป้องกันมิให้ เกิดความเสียหายจากการดับเพลิง และการเคลื่อนย้ าย
5. ประสานงานกับเจ้ าหน้ าที่ดบั เพลิงของหน่วยงานรักษาความปลอดภัย และพนังการดับเพลิง
้ ่
หรื อสถานีดบั เพลิงในพื ้นที่ที่โครงการตังอยู
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ข้ อปฏิบัตเิ มื่อพบเหตุเพลิงไหม้ นอกเวลาทําการ หรื อในยามวิกาล
ผู้ปฏิบตั หิ น้ าที่และผู้พบเหตุเพลิงไหม้ เมื่อพบเหตุต้องปฏิบตั ดิ งั นี ้
1. แจ้ งให้ ฝ่ายอาคารรับทราบทันทีหรื อดึงสัญญาณให้ ทราบตําแหน่งที่เกิดเหตุเพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่เข้ า
ช่วยเหลือได้ รวดเร็ว
2. พยายามดับเพลิงโดยไม่เ สี่ยงอัน ตราย โดยพยายามสกัดกัน้ อันตราย เพื่อป้องกันการติดต่อ
ลุกลาม จนกว่าเจ้ าหน้ าที่ดบั เพลิงจะมาถึงหรื อผู้มีหน้ าที่ตามแผนควบคุมภาวะฉุกเฉินจะมาช่วยเหลือเพื่อ
ระงับเพลิงไหม้ และเคลื่อนย้ ายอุปกรณ์ของมีคา่ เมื่อไม่สามารถดับเพลิงขันต้
้ นได้ ต้ องแจ้ งให้ ตํารวจดับเพลิง
มาดําเนินการทันที
การวางกําลัง และแผนปฏิบัตกิ ารการซ้ อมหนีไฟ
ผู้บริหารโรงแรมระดับสูง, ผู้จดั การโรงแรม, ผู้ควบคุมระบบไฟฟ้าและดับเพลิง, หัวหน้ าช่างเทคนิค
จัดแบ่ งกลุ่มทํางานเป็ น 7 ทีม
1. ทีม A ชุดตรวจประสานงานและดับเพลิง
2. ทีม B ชุดผจญเพลิง
3. ทีม C ชุดสนับสนุน
4. ทีม D ชุดอพยพบุคลากร
5. ทีม E ชุดปฐมพยาบาล
6. ทีม F ชุดสื่อสาร
7. ทีม G ชุดรักษาการณ์
รายละเอียดในแต่ ละทีม
ทีม A ชุดตรวจ ประสานงาน และดับเพลิง ประกอบด้ วย
- ช่างฝ่ ายอาคาร 2 คน
ภารกิจและหน้ าที่
1.1 เมื่อเกิดสัญญาณไฟโชว์ที่แผงคอนโทรล และทราบว่าเกิดเหตุขึ ้นที่ชนใด
ั ้ ให้ รีบขึ ้นไปดู
้ ่เกิดเหตุและหัวหน้ า
ชันที
้ ่เกิดเหตุทนั ทีโดยใช้ ลิฟต์ กรณีลิฟต์ไม่สามารถใช้ งานได้ จะต้ องใช้ วิธีวิ่งขึ ้นไปชันที
หน่วยต้ องวิทยุแจ้ งเป็ นรหัสเพื่อทีมงานต่าง ๆ มารวม ณ จุดนัดหมายภายในเวลาไม่เกิน 3 นาที พร้ อมทังนํ
้ า
ถังดับเพลิงชนิดหิ ้ว 1 ถัง เพื่อเตรี ยมพร้ อมในการดับเพลิงเบื ้องต้ น
1.2 เมื่อถึงที่เกิดเหตุ พบว่า สามารถดับไฟได้ ให้ ดบั ไฟทันที โดยได้ รับอนุมตั จิ ากฝ่ ายอาคาร
1.3 หัวหน้ าช่างประจําโรงแรม เมื่อทราบว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ ให้ ลงมาที่ห้องช่าง
หมายเหตุ การประสานงานให้ พนักงานรับโทรศัพท์ (Operator) เป็ นผู้แจ้ งเหตุให้ ทกุ ฝ่ าย
รับทราบ เพื่อปฏิบตั ติ ามแผนที่กําหนด
ทีม B ชุดผจญเพลิง ประกอบด้ วย
- หัวหน้ า รปภ.ชุดผจญเพลิง
- รปภ.ชุดผจญเพลิง 2 คน
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ภารกิจและหน้ าที่
2.1 เมื่อรับทราบว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ จากพนักงานรับโทรศัพท์ (Operator) ทีมผจญเพลิง
ซึ่งประกอบด้ วย รปภ. 2 นายวิ่งมายังจุดรวมพล และเตรี ยมอุปกรณ์ ดบั เพลิง สายดับเพลิง หัวฉี ดและถัง
ดับเพลิงพร้ อมขึ ้นชันที
้ ่เกิดเหตุ โดยใช้ ลิฟต์ บันได้ หลัก และ/หรื อบันไดหนีไฟ แล้ วแต่กรณี รปภ. เตรี ยมชุด
ผจญเพลิงเมื่อมีการแจ้ งขอกําลังสนับสนุน
2.2 ประสานงานกับทีม A ในการผจญเพลิง
2.3 ในกรณีที่ต้องใช้ นํ ้าในการดับเพลิงให้ แจ้ งยังห้ องควบคุมเพื่อตัดกระแสไฟฟ้า พร้ อมทัง้
แจ้ งเปิ ดสัญญาณเตือนภัยให้ อพยพผู้เข้ าพักในโรงแรมและผู้มาใช้ บริ การภายในโรงแรมออกจากอาคาร
2.4 เป็ นกําลังพลเสริมและร่วมในการดับเพลิงกับพนักงานดับเพลิง
ทีม C ชุดอพยพบุคลากร ประกอบด้ วย
- ฝ่ ายสํานักงานโรงแรม
- เจ้ าหน้ าที่ห้องอาหาร
- หัวหน้ าแม่บ้าน และพนักงานทําความสะอาดทุกชัน้
ภารกิจและหน้ าที่
3.1 รปภ. 2 คน และฝ่ ายแม่บ้านประจําขึ ้นไปยังจุดที่เกิดเหตุ และแจ้ งให้ ผ้ พู กั อาศัยใน
โรงแรมชันนั
้ นทราบ
้
3.2 ควบคุมสถานการณ์ และเตรี ยมพร้ อมอพยพผู้พกั อาศัยในโรงแรมและผู้ใช้ บริ การภายใน
โรงแรม
3.3 เมื่อรับทราบจากทีม A ว่าชันที
้ ่เกิดเหตุไม่สามารถควบคุมเพลิงไว้ ได้ ให้ อพยพผู้พกั
อาศัยในโรงแรม ลงมา Lobby ชันที
้ ่1
3.4 จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ห้องพยาบาลบริ เวณชันที
้ ่ 1 เพื่อปฐมพยาบาลเบื ้องต้ น
หมายเหตุ ในขณะอพยพผู้พกั อาศัยในโรงแรมและผู้ใช้ บริ การภายในโรงแรม แจ้ งให้ ใช้ บนั ไดหนีไฟ
เท่านัน้
ทีม D ชุดปฐมพยาบาล ประกอบด้ วย
- ชุดปฐมพยาบาล เจ้ าหน้ าที่สว่ นห้ องอาหาร, แม่บ้าน
ภารกิจและหน้ าที่
4.1 จัดเตรี ยมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื ้องต้ น
4.2 ลําเลียงผู้บาดเจ็บไปยังจุดนัดพบที่กําหนด
4.3 ควบคุมสถานการณ์ให้ ผ้ พู กั อาศัยในโรงแรมและผู้ใช้ บริการภายในโรงแรมอยูใ่ นความสงบ
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ทีม E ชุดสื่อสาร ประกอบด้ วย
- ชุดสื่อสาร พนักงานรับโทรศัพท์ (Operator)
ภารกิจและหน้ าที่
5.1 เมื่อได้ รับแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ให้ ประสานงานกระจายข่าวสารให้ ทกุ ฝ่ ายรับทราบว่า เกิด
เหตุเพลิงไหม้
5.2 แจ้ งเหตุที่เกิดขึ ้นให้ ผ้ บู ริ หารโรงแรมทราบ
้ ่เกิดเหตุรับทราบเหตุที่เกิดขึ ้น
5.3 แจ้ งให้ ผ้ พู กั อาศัยและผู้มาใช้ บริ การในโรงแรมชันที
5.4 แจ้ งเจ้ าหน้ าที่ดบั เพลิงในพื ้นที่ และโรงพยาบาล/สถานพยาบาลที่ใกล้ เคียง
5.5 ตรวจสอบจํานวนวนผู้พกั อาศัยและผู้มาใช้ บริการในโรงแรม
ทีม F ชุดรั กษาการณ์ ประกอบด้ วย
- รปภ. ทางเข้ า-ออก 2 คน
ภารกิจและหน้ าที่
6.1 เมื่อรับทราบว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ ให้ เตรี ยมพร้ อมรักษาการณ์บริ เวณด้ านหน้ าโรงแรม
6.2 สอดส่องดูแลมิให้ บคุ คลภายนอกเข้ าไปภายในโรงแรม ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้
6.3 ดูแลสถานการณ์มิให้ มีการเคลื่อนย้ ายทรัพย์สนิ ของโรงแรมออกนอกพื ้นที่ให้ นําของที่ผ้ ู
พักอาศัยและผู้มาใช้ บริการในโรงแรมขนย้ ายมารวมไว้ ยงั จุดที่กําหนดไว้ ในแผน
6.4 ป้องกันมิให้ มีบคุ คลที่ไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการดับเพลิงเข้ าไปยังจุดเกิดเหตุ
6.5 อํานวยความสะดวกรถยนต์ที่ติดค้ างขณะที่ออกจากอาคาร ให้ ออกนอกพื ้นที่อย่าง
ปลอดภัย
6.6 ดําเนินการโบกสัญญาณจราจรตามเส้ นทางที่กําหนด
6.7 ห้ ามมิให้ รถทุกชนิดเข้ าพื ้นที่ ขณะเกิดเพลิงไหม้
6.8 อํานวยความสะดวกให้ รถพยาบาลและรถดับเพลิงที่จะเข้ ามาดับเพลิงในโครงการ และ
รับผู้ประสบภัย ตลอดจนอํานวยความสะดวกให้ รถดับเพลิงไปถึงจุดเกิดเหตุให้ รวดเร็ว
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แผนปฏิบัตกิ ารระงับเหตุเกิดเพลิงไหม้ เบือ้ งต้ น
ผู้ควบคุมทีมดับเพลิงเบื ้องต้ น
ผู้จดั การโรงแรม

พนักงานผจญเพลิง

พนักงานส่งเสริมการปฏิบตั กิ าร

ผู้รับผิดชอบ
1. ผู้อํานวยการฝ่ ายอาวุโส
2. ผู้จดั การโรงแรม
3. หัวหน้ าช่างประจําโรงแรม
4. ทีมงานบริหารโรงแรม

ผู้รับผิดชอบ
1. เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายช่างของโรงแรม
2. เจ้ าหน้ าที่ห้องอาหาร
3. พนักงานรักษาความปลอดภัย
4. แม่บ้านประจําโรงแรม
5. ทุกแผนกในโรงแรม

ลําดับหน้ าที่
1. ตัดกระแสไฟฟ้า
2. ขนย้ ายวัสดุไวไฟให้ หา่ งจากจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้
3. แจ้ งสัญญาณฉุกเฉิน
- กดปุ่ มแจ้ งเหตุเพลิงไหม้
- แจ้ งเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย
- แจ้ งทีมบริ หารอาคาร
4. ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในโรงแรมโดย
ใช้ โทรศัพท์
5. แจ้ งเจ้ าหน้ าที่ดบั เพลิงของสถานีดบั เพลิงท้ องถิ่น
ซึง่ เป็ นหน่วยงานรับผิดชอบในการดับเพลิงที่
โครงการตังอยู
้ ่

ลําดับหน้ าที่
1. ดึงสัญญาณแจ้ งเหตุเกิดเพลิงไหม้
2. แจ้ งฝ่ ายรักษาความปลอดภัย
3. นําถังดับเพลิงชนิดยกนิ ้วทําการดับเพลิง
4. ดับเพลิงเบื ้องต้ น
5. อพยพเคลือ่ นย้ าย
6. ปฐมพยาบาลเบื ้องต้ น
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หน้ าที่และความรับผิดชอบในการควบคุม
หน้ าที่

เป็ นความรับผิดชอบของ
1. การแจ้ งเหตุ
1. ทุกคนที่พบเห็น
2. เจ้ าหน้ าที่ซงึ่ อยูใ่ นความควบคุมของทีมงานบริหาร
2. การตัดกระแสไฟฟ้า/เครื่ องปรับอากาศ
โรงแรม
3. การควบคุมเพลิง/ควัน/แก๊ ส/อันตรายอื่นๆ ในตัว 3. พนักงานดับเพลิง, ทีมงานช่างโรงแรม, พนักงาน
รักษาความปลอดภัย และช่างโรงแรม
อาคาร
4. พนักงานดับเพลิง, พนักงานรักษาความปลอดภัย
4. การช่วยชีวติ
และช่างโรงแรม
5. ทีมปฐมพยาบาลโรงแรม และโรงพยาบาล/
5. การปฐมพยาบาลและส่งผู้ป่วย
สถานพยาบาลใกล้ เคียง, แม่บ้าน และพนักงานทํา
ความสะอาด
6. ทีมงานบริหารโรงแรม
6. การจัดตังระบบติ
้
ดต่อสื่อสารและกอง
7. พนักงานรักษาความปลอดภัย
อํานวยการ
8. แผนกรับโทรศัพท์
7. การควบคุมพื ้นที่และการจัดการจราจร
9. พนักงานต้ อนรับ
8. การเคลื่อนย้ ายทรัพย์สนิ
9. งานสนับสนุน
10. ผู้จดั การโรงแรม
10. การประสานงาน
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แผนผังการปฏิบัตกิ ารขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้
เพลิงไหม้ , ควันมากและความร้ อนสูง
ผู้พบเหตุเพลิงไหม้

สัญญาณเตือนเพลิงไหม้

ประชาสัมพันธ์

ทีมงานบริหารโรงแรม
ทีมงานช่างโรงแรม
ทีมดับเพลิง พนักงาน รปภ.
ห้ องควบคุม
สัญญาณแจ้ งอพยพ

หน่วยงานดับเพลิงภายนอก

ผู้จดั การโรงแรม

ประสานงาน,สัง่ การ
ควบคุมสถานการณ์

ตัดสินใจ

ให้ อพยพออกจากอาคาร

แจ้ งสถานีดบั เพลิง
ท้ องถิ่น

แจ้ งการไฟฟ้า

โรงพยาบาลใกล้ เคียง

สถานที่เกิดเหตุ

ตัดกระแสไฟในอาคาร

ดับเพลิง
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2.10 การจราจร
(1) จํานวนที่จอดรถ
โครงการได้ จดั เตรี ยมที่จอดรถยนต์ จํานวน 42 คัน ซึง่ เป็ นไปตามที่กฎหมายต่างๆ กําหนด ได้ แก่
1. กฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ.2517) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมการก่อสร้ างอาคาร พ.ศ. 2479
2. กฎกระทรวง ฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ซึง่ มีรายละเอียดการคิดคํานวณจํานวนที่จอดรถยนต์ ดังนี ้
1. กฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ.2517) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมการก่ อสร้ างอาคาร
พ.ศ. 2479
ข้ อ 1 ในกระทรวงนี ้
(12) “อาคารขนาดใหญ่” หมายความว่า อาคารทีส่ ร้างขึ้นเพือ่ ใช้อาคารหรื อส่วนหนึ่งส่วนใด
ของอาคารเป็ นที ่ประกอบกิ จการประเภทเดี ยวหรื อหลายประเภท โดยมี ความสูงจากระดับถนนตัง้ แต่ 15
เมตรขึ้นไป และพืน้ ที ร่ วมกันทุกชัน้ ในหลังเดี ยวกันเกิ น 1,000 ตร.ม. หรื อมี พืน้ ทีร่ วมกันทุกชัน้ หรื อชัน้ หนึ่งชัน้
ใดในหลังเดียวกันเกิ น 2,000 ตร.ม.
ข้ อ 2 ให้กําหนดประเภทของอาคารซึ่ งต้องมี ทีจ่ อดรถยนต์ ที ก่ ลับรถยนต์ และทางเข้าออก
ของรถยนต์ไว้ ดังต่อไปนี ้
(2) โรงแรมทีม่ ี หอ้ งพักตัง้ แต่ 30 ห้องขึ้นไป
(4) ภัตตาคารทีม่ ีพืน้ ทีส่ ําหรับตัง้ โต๊ะอาหารตัง้ แต่ 150 ตร.ม. ขึ้นไป
(7) อาคารขนาดใหญ่
(8) ห้องโถงของโรงแรมตาม(2) ภัตตาคารตาม(4) หรื อ อาคารขนาดใหญ่ตาม (7)
ข้ อ 3 จํ านวนทีจ่ อดรถยนต์ ต้องจัดให้มีตามกําหนดดังต่อไปนี ้
(2) ในเขตเทศบาลทุกแห่งหรื อในเขตท้องที ่ที่ได้มีพระราชกฤษฎี กาให้ใช้พระราชบัญญัติ
ควบคุมการก่อสร้างอาคารพุทธศักราช 2479 ใช้บงั คับ
(ง) ภัตตาคาร ให้มีพื้นที ่จอดรถยนต์ ไม่น้อยกว่า 1 คันต่อพื ้นที ่ตงั้ โต๊ ะอาหาร 40
ตารางเมตร เศษของ 40 ตารางเมตรให้คิดเป็ น 40 ตารางเมตร
(ซ) อาคารขนาดใหญ่ ให้มีที่จอดรถยนต์ ตามจํ านวนที ่กําหนดของแต่ละประเภท
ของอาคารทีใ่ ช้เป็ นทีป่ ระกอบกิ จการในอาคารขนาดใหญ่นนั้ รวมกัน หรื อให้มีทีจ่ อดรถยนต์ไม่นอ้ ยกว่า 1 คัน
ต่อพื น้ ที ่อาคาร 240 ตารางเมตร เศษของ 240 ตารางเมตร ให้คิดเป็ น 240 ตารางเมตร ทัง้ นี ้ให้ถือที ่จอด
รถยนต์จํานวนทีม่ ากกว่าเป็ นเกณฑ์
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ความสอดคล้ องกับข้ อกําหนด : โครงการดําเนินกิจการในลักษณะประกอบกิจการ
โรงแรม มีห้องพักทังหมด
้
103 ห้ อง โดยอาคารของโครงการเข้ าข่ายเป็ นอาคารขนาดใญ่ ตามข้ อกําหนดของ
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ดังนัน้ การคํานวณพื ้นที่จอดรถจึงต้ องใช้ พื ้นที่อาคารสําหรับคํานวณพื ้นที่
จอดรถ ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
- คํานวณตามข้ อ 3 (2) (ซ) โครงการมีอาคารขนาดใหญ่ จํานวน 1 อาคาร โดยสามารถ
คํานวณพื ้นที่จอดรถได้ ดงั นี ้
= 6,762.15 / 240
อาคารของโครงการ
= 28.18 หรื อ 29 คัน
ดังนัน้ โครงการต้ องจัดให้ มีพื ้นที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 29 คัน
ทัง้ นี ้ โครงการได้ จัดให้ มี ท่ ี จอดรถยนต์ จํา นวน 42 คั น และที่ จ อดรถจั ก รยานยนต์
จํานวน 15 คัน ถือว่าสอดคล้ องกับข้ อกําหนดดังกล่าว
2. กฎกระทรวงฉบับที่ 64 (พ.ศ.2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
จากการตรวจสอบตามข้ อกํ า หนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 64 (พ.ศ.2555) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พบว่า โครงการดําเนินกิจการในลักษณะประกอบกิจการโรงแรม
มีห้องพักทังหมด
้
103 ห้ อง จึงเข้ าข่ายประเภทของอาคารที่ต้องจัดให้ มีที่จอดรถยนต์ตามข้ อกําหนดดังกล่าว
คือ
(ข) โรงแรม ให้ มีที่จอดรถไม่น้อยกว่า 1 คัน ต่อพื ้นที่ห้องโถง 30 ตารางเมตร เศษของ 30 ตารางเมตร ให้
คิ ด เป็ น 30 ตารางเมตร และไม่ น้ อ ยกว่า 1 คัน ต่อ พื น้ ที่ ที่ ใ ช้ เ พื่ อ กิ จ การพาณิ ช ยกรรม 40 ตารางเมตร
เศษของ 40 ตารางเมตร ให้ คดิ เป็ น 40 ตารางเมตร
วิธีการคํานวณ
พื ้นที่ห้องโถงทังหมดของโครงการ
้
จํานวนที่จอดรถยนต์

=
232.89
=
232.89 / 30
=
7.76
เศษของ 30 ตารางเมตร ให้ คดิ เป็ น
30
ตารางเมตร
ทังนี
้ ้ โครงการจึงต้ องจัดให้ มีที่จอดรถยนต์ 7 + 1 =
8
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และ
มีพื ้นที่ที่ใช้ เพื่อกิจการพาณิชยกรรมทังหมด
้
จํานวนที่จอดรถยนต์

=
800.56
=
800.56 / 40
=
20.016
เศษของ 40 ตารางเมตร ให้ คดิ เป็ น
40
ตารางเมตร
ทังนี
้ ้ โครงการจึงต้ องจัดให้ มีที่จอดรถยนต์ 20 + 1 =
21
คัน

ตารางเมตร
คัน
คัน

ดังนัน้ โครงการจึงต้ องจัดให้ มีที่จอดรถตามข้ อกําหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 64 (พ.ศ.2555) ฯ รวม
ทังหมด
้
8 + 21 = 29 คัน
ความสอดคล้ องกับข้ อกําหนด :
โครงการได้ จดั ให้ มีพื ้นที่จอดรถยนต์ไว้ ทงสิ
ั ้ ้น จํานวน 42 คัน และที่จอดรถจักรยานยนต์ จํานวน 15
คัน ซึ่งเป็ นไปตามข้ อกํ าหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 64 (พ.ศ.2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
การก่อสร้ างอาคาร พุทธศักราช 2479 แก้ ไขตามกฎกระทรวงฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2537) รายละเอียดแสดงดัง
ตารางที่ 2.10-1
ตารางที่ 2.10-1 สรุปรายละเอียดการจัดเตรี ยมที่จอดรถของโครงการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง

จํานวนพืน้ ที่จอดรถที่
ต้ องจัดให้ มี

กฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ.2517)
ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุม
29 คัน
การก่อสร้ างอาคาร พ.ศ. 2479
กฎกระทรวงฉบับที่ 64 (พ.ศ.
2555) ออกตามความใน
29 คัน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ที่มา : ห้ างหุ้นส่วนจํากัด ออร์ คิด ริเวอร์ วิว, พฤษภาคม 2563
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(2) ขนาดที่จอดรถ
ข้ อกําหนดเกี่ยวกับขนาดของช่องจอดรถพิจารณาตามกฎกระทรวงฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2537) ออก
ตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ข้ อ 2 ที่จอดรถ 1 คัน ต้ องเป็ นพื ้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้ า และต้ องมีลกั ษณะและขนาด ดังนี ้
(1) ในกรณีที่จอดรถขนานกับแนวทางเดินรถหรื อทํามุมกับแนวทางเดินรถน้ อยกว่าสามสิบ
องศา ให้ มีความกว้ างไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร
(2) ในกรณีที่จอดรถตังฉากกั
้
บแนวทางเดินรถ ให้ มีความกว้ างไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร และ
ความยาวไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร แต่ทงนี
ั ้ ้จะต้ องไม่จดั ให้ มีทางเข้ าออกของรถเป็ น
ทางเดินรถทางเดียว
(3) ในกรณีที่จอดรถทํามุมกับแนวทางเดินรถมากกว่าสามสิบองศา ให้ มีความกว้ างไม่น้อย
กว่า 2.40 เมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 5.50 เมตร
สําหรับโครงการได้ จดั เตรี ยมที่จอดรถยนต์ จํานวน 42 คัน และที่จอดรถจักรยานยนต์ จํานวน
15 คันโดยที่จอดรถยนต์ของโครงการตังฉากกั
้
บแนวทางเดินรถ ซึง่ มีความกว้ าง 2.40 เมตร ยาว 5.00 เมตร
และที่จอดรถที่ทํามุมกับแนวทางเดินรถมากกว่าสามสิบองศา มีความกว้ าง 2.40 เมตร ยาว 5.50 เมตร
(ผังระบบจราจร แสดงดังรูปที่ 2.10-1)
(3) ระบบการจราจร
โครงการจัดให้ มีทางเข้ า-ออกของโครงการอยู่ในตําแหน่ งเดียวกัน คือบริ เวณทิ ศตะวันออกของ
โครงการ กว้ าง 18.50 เมตร เชื่อมต่อกับถนนฝั่ งบางใบไม้ ซึง่ มีเขตทางกว้ าง 17.00 เมตร มีลกั ษณะการเดิน
รถแบบ 2 ทิศทาง
สําหรับถนนภายในโครงการ มีความกว้ างของผิวจราจร 6.50-6.90 เมตร ซึ่งโครงการได้ จัดให้ มี
ลัก ษณะการเดิ น รถแบบ 2 ทิ ศ ทาง โดยโครงการกํ า หนดให้ มี ลูก ศรบอกทิ ศ ทางการจราจรพร้ อมป้ าย
สัญลักษณ์ บอกการจราจร กระจกเงาโค้ ง พร้ อมสันนูนชะลอความเร็ วก่อนทางเข้ า-ออกโครงการหรื อป้าย
เตือนลดความเร็ วรถยนต์ นอกจากนี ้ โครงการจะจัดให้ มีพนักงานรักษาความปลอดภัย คอยอํานวยความ
สะดวกบริ เวณทางเข้ า-ออกโครงการ ตลอด 24 ชัว่ โมง เพื่อให้ การจราจรภายในโครงการมีความคล่องตัวและ
เป็ นระเบียบ
(ผังโครงข่ายจราจรของโครงการ แสดงดังรูปที่ 2.10-2)
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ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 2007
(ถนนฝั่ งบางใบไม้ )

พืน้ ที่โครงการ
สะพานศรี ตาปี

ที่มา : อ้ างอิงจากภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth และการสํารวจภาคสนามโดยบริ ษัทที่ปรึกษาฯ, พฤษภาคม 2563

รูปที่ 2.10-2

ผังโครงข่ายจราจรของโครงการ
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2.11 พืน้ ที่สีเขียว
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)
เป็ นโครงการประเภทโรงแรม ที่มีการออกแบบรู ปแบบอาคารให้ มีความสวยงามตามแบบสถาปั ตยกรรม
สมัยใหม่ และมีพื ้นที่สีเขียวอยู่โดยรอบอาคารบริ เวณชันล่
้ าง เพื่อให้ ภายในโครงการมีความร่ มรื่ น เหมาะแก่
ั จรผ่านด้ านหน้ าพื ้นที่โครงการ
การเป็ นที่พกั ผ่อน และสร้ างทัศนียภาพที่สบายตาให้ กบั ผู้ที่สญ
สําหรับพื ้นที่สีเขียวภายในโครงการมีขนาดพืน้ ที่ 496.20 ตารางเมตร ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
พืน้ ที่สีเขียวภายนอกอาคาร มีขนาดพื ้นที่รวม 496.20 ตารางเมตร โดยปลูกไม้ ยืนต้ นตามแนวเขต
ที่ดินและแนวอาคารโดยรอบโครงการ ประกอบด้ วยต้ นไม้ ชนิดต่างๆ ได้ แก่ ต้ นเหลืองปรี ดียาธร,ต้ นโมก,
ต้ นจิกทะเล,ต้ นนํา้ เต้ าต้ น,ต้ นทองอุไร,ต้ นอินทนิลนํา้ และต้ นพุดกังหัน คิดเป็ นพื ้นที่ปลูกไม้ ยืนต้ น 344.83
ตารางเมตร นอกจากนี ้ จะมีการจัดสวนหย่อมบริเวณโดยรอบโครงการ ซึง่ ประกอบด้ วยไม้ พ่มุ และไม้ คลุมดิน
ได้ แก่ ต้ น เฮลิโคเนี ย ต้ น จั๋ง ต้ น พลับ พลึง หนู และหญ้ า มาเลเซี ย คิดเป็ นพื น้ ที่ ปลูกไม้ พุ่มและไม้ คลุม ดิน
237.50 ตารางเมตร
การคํานวณขนาดพื ้นที่สีเขียวและไม้ ยืนต้ นของโครงการแสดงดังตารางที่ 2.11-1 และตารางที่
2.11-2 ซึง่ คํานวณได้ จาก
- พื ้นที่สีเขียว
= พื ้นที่ปลูกไม้ พมุ่ และสนามหญ้ า
- พื ้นที่ไม้ ยืนต้ น = พื ้นที่ทรงพุม่ ปกคลุมดิน
สําหรับสัดส่วนของพื ้นที่สีเขียวของโครงการ บริ ษัทที่ปรึกษาฯ พิจารณาจาก
(1) แผนปฏิบัตกิ ารเชิงนโยบายการจัดให้ มีพนื ้ ที่สีเขียวยั่งยืนในชุมชนเมือง กําหนดให้
“โครงการต้องจัดให้มีพืน้ ทีส่ ีเขี ยวที ป่ ระกอบด้วยไม้ยืนต้นเป็ นองค์ประกอบหลักไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50
ของพืน้ ทีว่ ่างตามกฎหมาย” เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ดงั กล่าว ทางโครงการจะต้ องจัดให้ มีพื ้นที่สีเขียว ดังนี ้
ตารางที่ 2.11-1 รายละเอียดการคํานวณพื ้นสีเขียวของโครงการ
ชนิดพันธุ์ไม้
พืน้ ที่สีเขียว (ตร.ม.)
ไม้ ยืนต้ น : ต้ นเหลืองปรี ดียาธร,ต้ นโมก, ต้ นจิกทะเล,ต้ นนํ ้าเต้ าต้ น,ต้ นทองอุไร,ต้ น
344.83
อินทนิลนํ ้าและต้ นพุดกังหัน
ไม้ พ่ ุมและคลุมดิน : ต้ นเฮลิโคเนีย ต้ นจัง๋ ต้ นพลับพลึหนู และหญ้ ามาเลเซีย
237.50
สําหรับการจัดพื ้นที่สีเขียวนัน้ พบว่า ไม่มีการซ้ อนทับกับระบบสาธารณูปโภคใต้ ดิน ของโครงการแต่
อย่างใด
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ตารางที่ 2.11-2 รายละเอียดการคํานวณพื ้นที่ไม้ ยืนต้ นชนิดต่างๆ
รั ศมีทรงพุ่ม
พืน้ ที่ทรงพุ่ม
ลําดับ
ชื่อไม้ ยืนต้ น
(ม.)
(ตร.ม./ต้ น)
1
ต้ นเหลืองปรี ดียาธร
2.00
12.56
2
ต้ นโมก
0.50
0.79
3
ต้ นจิกทะเล
1.50
7.07
4
ต้ นนํ ้าเต้ าต้ น
2.00
12.56
5
ต้ นทองอุไร
1.00
3.14
6
ต้ นอินทนิลนํ ้า
1.50
7.07
7
ต้ นพุดกังหัน
1.00
3.14
รวม

บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

จํานวน
(ต้ น)
10
29
4
3
16
10
3
75

พืน้ ที่ปลูก
(ตร.ม.)
125.60
22.91
28.28
37.68
50.24
70.70
9.42
344.83

ที่มา: บริษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด, 2564

ทัง้ นี ้ โครงการได้ ออกแบบพื น้ ที่ สีเ ขี ย วภายในโครงการ โดยแสดงพื น้ ที่ สีเ ขี ยวในแต่ละบริ เ วณ
มีจํานวน 4 แปลง ประกอบด้ วย ไม้ ยืนต้ น ไม้ พมุ่ และไม้ คลุมดิน แสดงดังตารางที่ 2.11-3 จํานวนพื ้นที่สีเขียว
ภายในโครงการทังหมดเท่
้
ากับ 496.20 ตารางเมตร แยกเป็ น พื ้นที่ไม้ ยืนต้ น (ร่ มเงา) เท่ากับ 344.83 ตารางเมตร
คิดเป็ นร้ อยละ 69.49 ของพื ้นที่สีเขียวทังหมด
้
ไม้ พ่มุ และไม้ คลุมดิน เท่ากับ 237.50 ตารางเมตร สําหรับสัดส่วน
พื ้นที่สีเขียวต่อคน เท่ากับ 1.10:1 (คํานวณจํานวนคน 453 คน พื ้นที่สีเขียวโครงการ 496.20 ตารางเมตร)
ซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์กําหนดของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม (สผ.) ซึ่ง
จะต้ องไม่น้อยกว่า 1 ตารางเมตรต่อคน โดยพื ้นที่ที่เขียวของโครงการมากกว่าเกณฑ์ ที่กําหนดดังกล่าว
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2.11-4
ตารางที่ 2.11-3 พื ้นที่สีเขียวแยกตามบริเวณพื ้นที่โครงการ
บริเวณพืน้ ที่
1
2
3
4
รวม

ขนาดพืน้ ที่สีเขียวรวม (ตร.ม.)
40.00
38.80
235.70
181.70
496.20
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ตารางที่ 2.11-3 สรุปพื ้นที่สีเขียวตามเกณฑ์ข้อกําหนดที่เกี่ยวข้ อง
รายละเอียดข้ อกําหนด
พืน้ ที่สีเขียวตามเกณฑ์ ท่ ตี ้ องจัดให้ มี
โครงการจัดให้ มี
1.ตามแนวทางของ สผ. กําหนดให้ มีพนื ้ ที่สีเขียวในสัดส่ วนพืน้ ที่สีเขียวต่ อผู้พกั อาศัย ไม่ น้อยกว่ า 1 ตารางเมตร/ 1 คน และต้ อง
จัดให้ มีพืน้ ที่สีเขียวบริ เวณชัน้ ล่ างของพืน้ ที่สีเขียวไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 50 ที่ต้องจัดให้ มีตามเกณฑ์ ทัง้ นี ้ ต้ องเป็ นไม้ ยืนต้ นไม่
น้ อยกว่ าร้ อยละ 50 ของพืน้ ที่สีเขียวชัน้ ล่ างที่ต้องจัดให้ มีตามเกณฑ์
496.20 ตารางเมตร
1.1 พื ้นที่สีเขียวทังหมด
้
≥ 453.00 ตารางเมตร
(ผ่านเกณฑ์)
(ผู้พกั อาศัย 453 คน)
(อ้ างอิงจาก สัดส่วนพื ้นที่สีเขียวต่อผู้พกั อาศัย
ไม่น้อยกว่า 1 ตารางเมตร/ 1 คน)
496.20 ตารางเมตร
1.2 พื ้นที่สีเขียวทีอ่ ยู่บนดิน (ชันล่
้ าง) (ต้ องไม่น้อยกว่า
≥ 226.50 ตารางเมตร
(ผ่านเกณฑ์)
(พื ้นที่สีเขียวทังหมด
้
453.00 ตารางเมตร)
ร้ อยละ 50 ของพื ้นที่สีเขียวทังหมดในโครงการ)
้
(453.00/ 2 =226.50)
344.83 ตารางเมตร
1.3 พื ้นที่สีเขียวที่เป็ นไม้ ยืนต้ น (ต้ องไม่น้อยกว่า ร้ อยละ
≥ 113.25 ตารางเมตร
(ผ่านเกณฑ์)
50 ของพื ้นที่สีเขียวที่อยู่บนดินในโครงการ)
(พื ้นที่สีเขียวที่อยูบ่ นดิน 226.50 ตารางเมตร)
(226.50/ 2 =113.25)
1.10 : 1
1.4 อัตราส่วนพื ้นที่สีเขียวต่อผู้พกั อาศัย และพนักงานทังหมด
้
≥ 496.20 ตารางเมตร
(496.20 : 453)
(ผู้ใช้ บริ การ 453 คน)
(ผ่านเกณฑ์)
(1 : 1)
2. ตามแผนปฏิบัตกิ ารเชิงนโยบายด้ านการจัดพืน้ ที่สีเขียวชุมชนเมืองอย่ างยั่งยืน กําหนดให้ ต้องจัดให้ มีพนื ้ ที่สีเขียวยั่งยืนใน “ที่
ว่ าง” ที่โครงการต้ องจัดให้ มีตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 โดยกําหนดให้ มีพนื ้ ที่สีเขียวยั่งยืนอย่ างน้ อย ร้ อยละ
50 ของพืน้ ที่ว่างที่ต้องจัดให้ มีตามเกณฑ์ กาํ หนดดังกล่ าว
2,925.76 ตารางเมตร
2.2 พื ้นที่วา่ งไม่น้อยกว่า 30 ใน 100 ส่วน ของพื ้นที่ชนใดชั
ั ้ นหนึ
้ ง่
≥ 388.28 ตารางเมตร
(ผ่านเกณฑ์)
(1,294.25x30)/100 = 388.28 ตารางเมตร
ที่มากที่สดุ ของอาคาร (กรณีอาคารใช้ เป็ นอาคารอยูอ่ าศัย)
* พื ้นที่ชนใดชั
ั ้ นหนึ
้ ง่ ที่มากที่สดุ ของอาคาร
= 1,294.25 ตารางเมตร
344.83 ตารางเมตร
2.3 พืน้ ที่สี เขี ยวยั่งยื น ที่อยู่บนดิน ไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 50
≥ 194.14 ตารางเมตร
(ผ่านเกณฑ์)
(388.28 x50)/100 = 194.14 ตารางเมตร
ของพื ้นที่วา่ ง
ที่มา : แนวทางการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม โครงการหรื อกิจการด้ านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริ การ
ชุมชน, กุมภาพันธ์ 2560
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บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

(2) แนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้ อมด้ านโครงการที่พักอาศัย
บริ การชุมชน และสถานที่พักตากอากาศ ของสํานักงานนโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อม (สผ.) ที่กําหนดให้
“โครงการต้องจัดให้มีพืน้ ทีส่ ีเขี ยวเพือ่ การรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมโดยมี สดั ส่วนของพืน้ ทีส่ ีเขี ยวต่อ
ผูอ้ ยู่อาศัยภายในโครงการ ไม่นอ้ ยกว่า 1 ตารางเมตร ต่อ 1 คน และต้องจัดให้มีพืน้ ที ส่ ี เขี ยวบริ เวณชัน้ ล่าง
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของพืน้ ทีส่ ีเขี ยวทีต่ อ้ งจัดให้มีตามเกณฑ์ ทัง้ นี ้ ต้องเป็ นไม้ยืนต้นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50
ของพืน้ ที ส่ ี เขี ยวชัน้ ล่างที ต่ อ้ งจัดให้มีตามเกณฑ์ พร้อมทัง้ แสดงรายการคํานวณและแผนผังภูมิสถาปั ตย์ ของ
โครงการทีร่ ะบุรายละเอี ยดของพืน้ ทีส่ ีเขี ยวให้ชดั เจน โดยมี ภูมิสถาใปนิ ก สามัญสถาปนิ ก หรื อ วุฒิสถาปนิ ก
ลงนามรับรอง อนึ่ง หากจัดพืน้ ทีส่ ีเขี ยวนอกอาคารจะต้องเป็ นพืน้ ที ส่ ีเขี ยวทีพ่ กั อาศัยทุกคนสามารถเข้าไปใช้
ประโยชน์ได้”
เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ดงั กล่าว ทางโครงการจะต้ องจัดให้ มีพื ้นที่สีเขียว ดังนี ้
(2.1) สัดส่ วนของพืน้ ที่สีเขียวต่ อจํานวนผู้ใช้ บริการ
- จํานวนประชากรของโครงการ
- พื ้นที่สีเขียวทังหมดที
้
่ต้องจัดให้ มี
- พื ้นที่สีเขียวทังหมดของโครงการ
้
- สัดส่วนพื ้นที่สีเขียวต่อผู้ใช้ บริการของโครงการ

=
=
=
=
=

453
1
453.00
496.20
1.10

คน
ตารางเมตร/คน
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร/คน

โครงการจั ด ให้ มี พื น้ ที่ สี เ ขี ย วรวม 496.20 ตารางเมตร คิ ด เป็ นสั ด ส่ วนพื น้ ที่ สี เ ขี ย วต่ อ
ผู้ใช้ บริการของโครงการ 1.10 ตารางเมตร/คน ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์ ฯ ที่กาํ หนด (1 ตารางเมตร/คน)
(2.2) สัดส่ วนของพืน้ ที่สีเขียวบริเวณชัน้ ล่ าง
- พื ้นที่สีเขียวทังหมดที
้
่ต้องจัดให้ มี
=
- พื ้นที่สีเขียวชันล่
้ างที่ต้องจัดให้ มี
=
=
- พื ้นที่สีเขียวชันล่
้ างของโครงการ
=

453.00
ตารางเมตร
ร้ อยละ 50 ของพื ้นที่สีเขียวทังหมด
้
226.50
ตารางเมตร
496.20
ตารางเมตร

โครงการจัดให้ มีพืน้ ที่สีเขียวบริ เวณชัน้ ล่ าง ขนาดพืน้ ที่ 496.20 ตารางเมตร ซึ่งมากกว่ า
พืน้ ที่สีเขียวชัน้ ล่ างที่ต้องจัดให้ มีตามเกณฑ์
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(2.3) สัดส่ วนไม้ ยืนต้ นถาวร
- พื ้นที่สีเขียวชันล่
้ างที่ต้องจัดให้ มี =
- พื ้นที่ไม้ ยืนต้ นที่ต้องจัดให้ มี
=
=
- พื ้นที่ไม้ ยืนต้ นของโครงการ
=

บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

226.50 ตารางเมตร
ร้ อยละ 50 ของพื ้นที่สีเขียวชันล่
้ าง
113.25
ตารางเมตร
ตารางเมตร
344.83

โครงการจัดให้ มีไม้ ยืนต้ นทัง้ หมด 74 ต้ น คิดเป็ นพืน้ ที่ไม้ ยืนต้ น344.83
ซึ่งมากกว่ าสัดส่ วนของไม้ ยืนต้ นที่ต้องจัดให้ มีตามเกณฑ์

ตารางเมตร

ทังนี
้ ้ ในการจัดพื ้นที่สีเขียวของโครงการนัน้ เนื่องจากโครงการมีพื ้นที่สีเขียวบางส่วนเดิมอยู่แล้ ว และ
บางส่วนยังไม่มีในพื ้นที่โครงการ ซึง่ โครงการจะต้ องจัดเพิ่มเติม เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดทังหมด
้
(ผังพื ้นที่สีเขียวรวมของโครงการ, ผังแสดงพื ้นที่สีเขียวยัง่ ยืน, ผังแสดงพื ้นที่ปลูกไม้ พ่มุ และไม้ คลุมดิน
และผังตัวอย่างการปลูกต้ นไม้ ,แบบขยายการจัดพื ้นที่สีเขียวบริ เวณลานตรงกลางของโครงการและรู ปตัด
พื ้นที่สีเขียว แสดงดังรูปที่ 2.11-1 ถึงรูปที่ 2.11-5)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

2.12

บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

การป้องกันและแก้ ไขผลกระทบจากการเกิดแผ่ นดินไหว

โครงการได้ จั ด ให้ มี ก ารป้ องกั น และลดผลกระทบจากการเกิ ด แผ่ น ดิ น ไหวให้ เป็ นไปตาม
กฎกระทรวงกําหนดการรับนํ ้าหนัก ความต้ านทาน ความคงทนของอาคาร และพื ้นดินที่รองรับอาคารในการ
ต้ านทานแรงสัน่ สะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 โดยวิศวกรได้ คํานวณให้ โครงสร้ างอาคารของโครงการ
สามารถรับแรงสัน่ สะเทือนของแผ่นดินไหวให้ เป็ นไปตามกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวแล้ ว
นอกจากนัน้ ในการคํ า นวณความมั่น คงแข็ ง แรงของโครงสร้ างอาคารนัน้ วิ ศ วกรได้ คํ า นวณ
ความสามารถในการรองรับนํ ้าหนักของโครงสร้ างอาคารสําหรับรองรับนํ ้าหนักของถังเก็บนํ ้าในชันที
้ ่ 6 มา
ตังแต่
้ ต้นแล้ ว โดยจากการคํานวณของวิศวกร พบว่าโครงสร้ างอาคาร สามารถรองรับนํ ้าหนักของถังเก็บนํ ้า
้ ศวกรฯ จึงได้ ออกหนังสือรับรองความมัน่ คงแข็งแรงเรื่ องดังกล่าว พร้ อมทังแนบเอกสาร
้
ดังกล่าวได้ ดังนันวิ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ใหม่ รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 2.12-1 และ 2.12-2
(รายการคํานวณโครงสร้ างอาคารและรายการคํานวณต้ านแรงสัน่ สะเทือนของแผ่นดินไหว แสดง
ดังภาคผนวกที่ 7-3)
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ที่มา : นายสถาพร ศิริลมิ ป์ (วิศวกรโยธา), ตุลาคม 2563

รูปที่ 2.12-1

หนังสือรับรองความมัน่ คงแข็งแรงของอาคาร
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ที่มา : นายสถาพร ศิริลมิ ป์ (วิศวกรโยธา), ตุลาคม 2563

รูปที่ 2.12-2

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
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บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

การปฏิบตั ติ ามมาตรการฯ ของโครงการเดิม

เนื่องจากอาคารโครงการปั จจุบนั เปิ ดให้ บริ การแล้ ว ดังนัน้ โครงการจึงจัดให้ มีมาตรการการบริ หาร
การจัดการตามมาตรการต่างๆ เพื่อเป็ นการป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้น เช่น อุปกรณ์แจ้ งเตือนและ
ระงับเหตุเพลิงไหม้ กล้ องโทรทัศน์วงจรปิ ด เป็ นต้ น โดยรายละเอียดแสดงดังรูปที่ 2.13-1
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ตู้เก็บสายนํา้ ดับเพลิง

กล้ องโทรทัศน์ วงจรปิ ด

ไฟสํารองฉุกเฉิน

ที่จอดรถ

เครื่ องตรวจจับควัน

หัวรั บนํา้ ดับเพลิง

ป้ายบอกเส้ นทางหนีไฟ

ปุ่ มกดสัญญาณเตือนภัย

กริ่งสัญญาณเตือนภัย

ที่มา : จากการสํารวจภาคสนามของบริ ษัทที่ปรึกษาฯ, พฤษภาคม 2563

รูปที่ 2.13-1

ถังดับเพลิงชนิดแบบมือถือ

เครื่ องกําเนิดกระแสไฟฟ้าสํารอง

ทางลาดสําหรั บผู้พกิ าร

รายละเอียดมาตรการต่างๆ ของโครงการที่มีการติดตังไว้
้ แล้ ว
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บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดความเพียงพอของระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ ภายหลังการดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร โดยเปรี ยบเทียบกับระบบเดิม
การดําเนินการของโครงการ เป็ นการขออนุญาตดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร โดยเป็ นขออนุญาตเปลี่ยนการใช้ อาคารจากอาคารอยู่อาศัยรวมเป็ นโรงแรม
ส่วนการดัดแปลงอาคารนัน้ เป็ นการเพิ่มจํานวนชัน้ จาก 5 ชัน้ เป็ น 6 ชัน้ โดยชัน้ 6 ที่เพิ่มเข้ ามาเป็ นพื ้นที่ที่ใช้ สําหรับห้ องเก็บถังเก็บนํ ้า ห้ องเก็บของ ห้ องไฟฟ้า บันไดหลัก
และทางเดิน สําหรับห้ องพักนัน้ ภายหลังการดัดแปลงอาคาร ทําให้ มีจํานวนห้ องพักเพิ่มขึ ้น จากเดิมจํานวน 99 ห้ อง เป็ น 103 ห้ อง
ทัง้ นี ้ จากการตรวจสอบระบบสาธารณูปโภคเดิมที่ โครงการออกแบบไว้ นัน้ พบว่ายังคงสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ โดยมี รายละเอียดการ
เปรี ยบเทียบระบบสาธารณูปโภคในด้ านต่างๆ ของโครงการ ระหว่างก่อนและหลังการแก้ ไขรายละเอียดโครงการได้ ดงั ตารางที่ 2.13-1
ตารางที่ 2.13-1 เปรี ยบเทียบรายละเอียดต่างๆ และระบบสาธารณูปโภคด้ านต่างๆ ของโครงการก่อนและหลังเปลี่ยนการใช้ อาคาร
ระบบสาธารณูปโภค
ระบบสาธารณูปโภคเดิมที่โครงการจัดเตรี ยม
1. จํานวนผู้พกั อาศัย
339 คน คํานวณจาก
และพนักงานในโครงการ
 ส่ วนห้ องพัก
- จํานวนห้ องพัก 99 ห้ อง x จํานวนผู้พกั อาศัยห้ องละ 3 คน (คิดผู้เข้ าพักใน
กรณีโครงการพัฒนาเต็มที่)
= 99 x 3 = 297 คน
 ส่ วนพนักงาน คิดจํานวนพนักงาน 30 คน

ระบบสาธารณูปโภคใหม่ ท่ โี ครงการต้ องจัดเตรี ยม
453 คน คํานวณจาก
 ส่ วนห้ องพัก
- จํานวนห้ องพัก 103 ห้ อง x จํานวนผู้พกั อาศัยห้ องละ 2 คน (คิดผู้ใช้ บริการใน
กรณีโครงการพัฒนาเต็มที่)
= 103 x 2 = 206 คน
 ส่ วนพนักงาน คิดจํานวนพนักงาน 50 คน
 ส่ วนผู้ใช้ บริการห้ องประชุม คิดจํานวน 197 คน

ดังนัน้ มีผ้ พู กั อาศัยภายในโครงการ รวมทัง้ หมด 327 คน

ดังนัน้ มีผ้ พู กั อาศัยภายในโครงการ รวมทัง้ หมด 453 คน (ผู้ใช้ บริการเพิ่มขึ ้น
126 คน)

2-214

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.13-1 เปรี ยบเทียบรายละเอียดต่างๆ และระบบสาธารณูปโภคด้ านต่างๆ ของโครงการก่อนและหลังเปลี่ยนการใช้ อาคาร
ระบบสาธารณูปโภค
2. ระบบประปา

ระบบสาธารณูปโภคเดิมที่โครงการจัดเตรี ยม
 ความต้ องการใช้ นํ ้า 83.21 ลบ.ม./วัน คํานวณจาก
อัตราการใช้ นํา้ ปริมาณการใช้
ส่ วนการใช้ นํา้
จํานวน
(ลิตร/หน่ วย/วัน) นํา้ (ลบ.ม./วัน)
จํานวนผู้พกั อาศัย
297 คน
200 ลิตร/คน/วัน
59.40
พนักงานของโครงการ
30 คน
100 ลิตร/คน/วัน
3.00
ห้ องนํ ้ารวม ชันที
้ ่1
99 คน
40 ลิตร/คน/วัน
3.96
ครัวและห้ องอาหาร
198 คน
50 ลิตร/คน/วัน
9.90
ห้ องนํ ้ารวมชันที
้ ่2
99 คน
40 ลิตร/คน/วัน
3.96
ห้ องประชุม
50 คน
50 ลิตร/คน/วัน
2.50
นํ ้าเติมสระว่ายนํ ้า
60.00 ตร.ม. 4.65 มม./ตร.ม./วัน
0.28
ห้ องพักมูลฝอยรวม
7.05 ตร.ม. 1.5 ลิตร/ตร.ม./วัน
0.01
ปริมาณการใช้ นํา้ ทัง้ หมด
83.01
 ขนาดบ่อเก็บนํ ้าสํารอง

- บ่อเก็บนํ ้าใต้ ดิน จํานวน 1 บ่อ ความจุ 168.00 ลบ.ม.
- ถังเก็บนํ ้าสําเร็จรูปบนชัน้ 6 ของอาคาร ความจุ 2.50 ลูกบาศก์เมตร
(ความจุรวม 40.00 ลบ.ม.)
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ระบบสาธารณูปโภคใหม่ ท่ โี ครงการต้ องจัดเตรี ยม
 ความต้ องการใช้ นํ ้า 113.79 ลบ.ม./วัน คํานวณจาก
ส่ วนการใช้ นํา้
ห้ องพัก
พนักงานของโครงการ
ห้ องนํ ้ารวม
ครัวและห้ องอาหาร
นํ ้าเติมสระว่ายนํ ้า

จํานวน

อัตราการใช้ นํา้
(ลิตร/หน่ วย/วัน)
750 ลิตร/ห้ อง/วัน
100 ลิตร/คน/วัน
40 ลิตร/คน/วัน
50 ลิตร/คน/วัน

103 ห้ อง
50 คน
103 คน
206 คน
60.00 ตร.
4.65 มม./ตร.ม./วัน
ม.
ห้ องพักมูลฝอยรวม
7.05 ตร.ม. 1.5 ลิตร/ตร.ม./วัน
ห้ องประชุม (ชัน้ 1)
80 คน
10 ลิตร/ที่นงั่ /วัน
ห้ องประชุม 1 (ชัน้ 2)
15 คน
10 ลิตร/ที่นงั่ /วัน
ห้ องประชุม 2 (ชัน้ 2)
20 คน
10 ลิตร/ที่นงั่ /วัน
ห้ องประชุม 3 (ชัน้ 2)
10 คน
10 ลิตร/ที่นงั่ /วัน
ห้ องประชุม 4 (ชัน้ 2)
70 คน
10 ลิตร/ที่นงั่ /วัน
ห้ องพักผู้จดั การ (ชัน้ 6)
2 คน
200 ลิตร/คน/วัน
ห้ องเตรี ยมอาหาร (ชัน2))
้
195 คน
50 ลิตร/คน/วัน
เครื่ องซักผ้ า (ส่วนซักรี ด)
3 เครื่ อง 500 ลิตร/เครื่ อง/วัน
นํ ้าเติมสระบัว
6.28 ตร.ม. 4.65 มม./ตร.ม./วัน
รวมปริมาณความต้ องการใช้ นํา้ ทัง้ หมด

ปริมาณการใช้
นํา้ (ลบ.ม./วัน)
77.25
5.00
4.12
10.30
0.28
0.01
0.80
0.15
0.20
0.10
0.70
0.40
9.95
4.50
0.03
113.79

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.13-1 เปรี ยบเทียบรายละเอียดต่างๆ และระบบสาธารณูปโภคด้ านต่างๆ ของโครงการก่อนและหลังเปลี่ยนการใช้ อาคาร
ระบบสาธารณูปโภค

ระบบสาธารณูปโภคเดิมที่โครงการจัดเตรี ยม
ระบบสาธารณูปโภคใหม่ ท่ โี ครงการต้ องจัดเตรี ยม
โครงการได้ เชื่อมต่อท่อประปาจากท่อส่งนํ ้าของการประปาฯ จากบริ เวณริมถนน (ปริมาณการใช้ นํ ้า เพิ่มขึ ้น 30.58 ลบ.ม./วัน)
ด้ านหน้ าโครงการ เข้ าสูบ่ อ่ เก็บนํ ้าใต้ ดิน ความจุ 168.00 ลูกบาศก์เมตร หลังจากนัน้ นํ ้า
 ขนาดบ่อเก็บนํ ้าสํารอง
จากบ่อเก็บนํ ้าใต้ ดินจะถูกสูบขึ ้นไปเก็บไว้ ในถังเก็บนํ ้าสําเร็จรูปบนชัน้ 6 ของอาคาร
- บ่อเก็บนํ ้าใต้ ดิน จํานวน 1 บ่อ ความจุ 168.00 ลบ.ม.
โดยถังเก็บนํ ้าบนชัน้ 6 มีความจุ 2.50 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 16 ถัง (ถังเก็บนํ ้าบนชัน้ 6
- ถังเก็บนํ ้าสําเร็จรูปบนชัน้ 6 ของอาคาร ความจุ 2.50 ลูกบาศก์เมตร (ความจุ
มีความจุรวม 40.00 ลูกบาศก์เมตร) ก่อนจะจ่ายไปยังส่วนต่างๆ ของโครงการต่อไป
รวม 40.00 ลบ.ม.)
(รวมปริ มาณนํ ้าสํารองของโครงการทังหมด
้
208.00 ลูกบาศก์เมตร)
โครงการได้ เชื่อมต่อท่อประปาจากท่อส่งนํ ้าของการประปาฯ จากบริเวณริมถนน
ด้ านหน้ าโครงการ เข้ าสูบ่ อ่ เก็บนํ ้าใต้ ดิน ความจุ 168.00 ลูกบาศก์เมตร หลังจากนัน้ นํ ้า
- ระยะเวลาการสํารองนํา้ ใช้
ั้
208.00 / 83.01 = 2.50 วัน ซึง่ จากบ่อเก็บนํ ้าใต้ ดินจะถูกสูบขึ ้นไปเก็บไว้ ในถังเก็บนํ ้าสําเร็จรูปบนชัน้ 6 ของอาคาร โดย
โครงการมีระยะเวลาการสํารองนํ ้าใช้ ทงหมด
เพียงพอสําหรับการจัดหาแหล่งนํ ้าสํารอง ในกรณีที่นํ ้าจากการประปาฯ ไม่เพียงพอ ถังเก็บนํ ้าบนชัน้ 6 มีความจุ 2.50 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 16 ถัง (ถังเก็บนํ ้าบนชัน้ 6 มี
ความจุรวม 40.00 ลูกบาศก์เมตร) ก่อนจะจ่ายไปยังส่วนต่างๆ ของโครงการต่อไป
หรื อไม่สามารถจ่ายให้ โครงการได้
(รวมปริมาณนํ ้าสํารองของโครงการทังหมด
้
208.00 ลูกบาศก์เมตร)
- ระยะเวลาการสํารองนํา้ ใช้
โครงการมีระยะเวลาการสํารองนํ ้าใช้ ทงหมด
ั้
208.00 / 113.79 = 1.83 วัน ซึ่ง
เพียงพอสําหรับการจัดหาแหล่งนํ ้าสํารอง ในกรณี ที่นํา้ จากการประปาฯ ไม่เพียงพอ
หรื อไม่สามารถจ่ายให้ โครงการได้

4. ระบบบําบัดนํ ้าเสีย

 ปริมาณนํ ้าเสียรวมทังหมด
้
66.19 ลบ.ม./วัน คํานวณจาก

 ปริ มาณนํ ้าเสียรวมทังหมด
้
91.69 ลบ.ม./วัน คํานวณจาก
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.13-1 เปรี ยบเทียบรายละเอียดต่างๆ และระบบสาธารณูปโภคด้ านต่างๆ ของโครงการก่อนและหลังเปลี่ยนการใช้ อาคาร
ระบบสาธารณูปโภค

ระบบสาธารณูปโภคเดิมที่โครงการจัดเตรี ยม
ปริมาณนํา้ ใช้ ปริมาณนํา้ เสีย
ส่ วนการใช้ นํา้
จํานวน
(ลบ.ม./วัน)
(ลบ.ม./วัน)
จํานวนผู้พกั อาศัย
99 ห้ อง
59.40
47.52
พนักงานของโครงการ
30 คน
3.00
2.40
ห้ องนํ ้ารวม ชันที
้ ่1
99 คน
3.96
3.17
ครัวและห้ องอาหาร
198 คน
9.90
7.92
ห้ องนํ ้ารวมชันที
้ ่2
99 คน
3.96
3.17
ห้ องประชุม
50 คน
2.50
2.00
ห้ องพักมูลฝอยรวม
7.05 ตร.ม.
0.01
0.01
ปริมาณนํา้ เสียทัง้ หมด
66.19
(คํานวณจาก 80% ของปริมาณนํ ้าใช้ ทงหมด)
ั้

ระบบสาธารณูปโภคใหม่ ท่ โี ครงการต้ องจัดเตรี ยม
ปริมาณนํา้ ใช้ ปริมาณนํา้ เสีย
ส่ วนการใช้ นํา้
จํานวน
(ลบ.ม./วัน)
(ลบ.ม./วัน)
ห้ องพัก
103 ห้ อง
77.25
61.80
พนักงานของโครงการ
50 คน
5.00
4.00
ห้ องนํ ้ารวม
103 คน
4.12
3.30
ครัวและห้ องอาหาร
(สําหรับผู้พกั อาศัย)
206 คน
10.30
8.24
ห้ องพักมูลฝอยรวม
7.05 ตร.ม.
0.01
0.01
ห้ องประชุม (ชัน้ 1)
80 คน
0.80
0.64
ห้ องประชุม 1 (ชัน้ 2)
15 คน
0.15
0.12
ห้ องประชุม 2 (ชัน้ 2)
20 คน
0.20
0.16
ห้ องประชุม 3 (ชัน้ 2)
10 คน
0.10
0.08
ทังนี
้ ้ ปริมาณนํ ้าเสียที่เกิดขึ ้นทังหมดนั
้
น้ จะถูกรวบรวมเข้ าสูร่ ะบบบําบัดนํ ้า
ห้ องประชุม 4 (ชัน้ 2)
70 คน
0.70
0.56
เสียของโครงการ ยกเว้ น นํ ้าจากสระว่ายนํ ้าจะไม่มีการรวบรวมเข้ าสูร่ ะบบบําบัดนํ ้าเสีย
ห้ องพักผู้จดั การ (ชัน้ 6)
2 คน
0.40
0.32
แต่อย่างใด เนื่องจากสระว่ายนํ ้าจะมีระบบการกรองและปรับปรุงคุณภาพนํ ้าเฉพาะ
ห้ องเตรี ยมอาหาร
195 คน
ของสระว่ายนํ ้า ซึง่ ภายหลังจากการปรับปรุงคุณภาพนํ ้าแล้ ว นํ ้าจะถูกหมุนเวียน
(สําหรับห้ องประชุม)
9.95
7.96
กลับมาเติมในสระว่ายนํ ้าใหม่อีกครัง้
เครื่ องซักผ้ า (ส่วนซักรี ด)
3 เครื่ อง
4.50
4.50
ปริมาณนํา้ เสียทัง้ หมด
91.69
(คํานวณจาก 80% ของปริมาณนํ ้าใช้ ทงหมด,
ั้
ยกเว้ นปริมาณนํ ้าจากห้ องพักมูลฝอย
รวม คํานวณ 100% และปริมาณนํ ้าสําหรับส่วนที่ใช้ รดต้ นไม้ ไม่นํามาคํานวณปริมาณ
 ถังบําบัดที่จัดเตรี ยม จํานวน 2 จุด ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
นํ ้าที่เข้ าสูร่ ะบบบําบัดนํ ้าเสีย)

2-217

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.13-1 เปรี ยบเทียบรายละเอียดต่างๆ และระบบสาธารณูปโภคด้ านต่างๆ ของโครงการก่อนและหลังเปลี่ยนการใช้ อาคาร
ระบบสาธารณูปโภค

ระบบสาธารณูปโภคเดิมที่โครงการจัดเตรี ยม
- จุดบําบัดที่ 1 เลือกใช้ ถงั บําบัดนํ ้าเสียที่มีความสามารถในการบําบัดนํ ้าเสีย
ขนาด 40.00 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 1 ชุด รองรับนํ ้าเสียจากห้ องพัก จํานวน 37
ห้ อง, ห้ องนํ ้ารวม, ห้ องประชุม, พนักงาน และห้ องพักมูลฝอยรวม (รวมปริ มาณนํ ้า
เสียที่เกิดขึ ้นจริง 28.51 ลบ.ม./วัน)

ระบบสาธารณูปโภคใหม่ ท่ โี ครงการต้ องจัดเตรี ยม
ทังนี
้ ้ ปริ มาณนํ ้าเสียที่เกิดขึ ้นทังหมดนั
้
น้ จะถูกรวบรวมเข้ าสูร่ ะบบบําบัดนํ ้าเสีย
ของโครงการ ยกเว้ น นํ ้าจากสระว่ายนํ ้าจะไม่มีการรวบรวมเข้ าสูร่ ะบบบําบัดนํ ้าเสียแต่
อย่างใด เนื่องจากสระว่ายนํ ้าจะมีระบบการกรองและปรับปรุงคุณภาพนํ ้าเฉพาะของสระ
ว่ายนํ ้า ซึง่ ภายหลังจากการปรับปรุงคุณภาพนํ ้าแล้ ว นํ ้าจะถูกหมุนเวียนกลับมาเติมใน
สระว่ายนํ ้าใหม่อีกครัง้
 ถังบําบัดที่จัดเตรี ยม จํานวน 3 จุด ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้

- จุดบําบัดที่ 2 เลือกใช้ ถงั บําบัดนํ ้าเสียที่มีความสามารถในการบําบัดนํ ้าเสีย
ขนาด 50.00 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 1 ชุด เพื่อรองรับนํ ้าเสียจากห้ องพัก จํานวน 62
- จุดบําบัดที่ 1 โครงการเลือกใช้ ถังบําบัดนํา้ เสียชนิดเติมอากาศเลี ้ยงตะกอน
ห้ อง และนํ ้าเสียจากห้ องครัวและร้ านอาหาร (รวมปริมาณนํ ้าเสียที่เกิดขึ ้นจริง 37.68
เวียนกลับ (Aeration activated sludge process,. A/S) ซึ่งมีความสามารถในการ
ลบ.ม./วัน)
บําบัดนํ ้าเสียได้ 100 ลูกบาศก์เมตร / วัน จํานวน 1 ชุด เพื่อรองรับนํ ้าเสียจากห้ องพัก
รวมอัตราการบําบัดนํ ้าเสีย ของถังบําบัดทัง้ 2 จุด = 90 ลบ.ม./วัน (มากกว่า
จํานวน 34 ห้ อง, ห้ องนํ า้ รวม, ห้ องประชุม, พนักงาน, ห้ องพักผู้จัดการ, ห้ องเตรี ยม
ปริ มาณนํ ้าเสียที่เกิดขึ ้นต่อวัน (66.19 ลบ.ม./วัน))
อาหารสําหรับห้ องประชุม ห้ องพักมูลฝอยรวม และห้ องซักรี ด (จุดบําบัดที่ 3) (รวม
ปริมาณนํ ้าเสียที่เกิดขึ ้นจริ ง 42.05 ลูกบาศก์เมตร/วัน)
- จุดบําบัดที่ 2 โครงการเลือกใช้ ถังบําบัดนํ ้าเสียชนิดเติมอากาศเลี ้ยงตะกอน
เวียนกลับ (Aeration activated sludge process,. A/S) ซึ่งมีความสามารถในการ
บําบัดนํา้ เสียได้ 50 ลูกบาศก์เมตร / วัน จํานวน 1 ชุด เพื่อรองรับนํ ้าเสียจากห้ องพัก
จํานวน 69 ห้ อง และนํ ้าเสียจากห้ องครัวและร้ านอาหาร (รวมปริ มาณนํ ้าเสียที่เกิดขึ ้น
จริง 49.64 ลูกบาศก์เมตร/วัน)
- จุ ด บํ า บั ด ที่ 3 โครงการเลื อ กใช้ ถั ง บํ า บั ด นํ า้ เสี ย ชนิ ด ไร้ อากาศ ซึ่ ง มี
ความสามารถในการบําบัดนํ ้าเสียได้ 8 ลูกบาศก์เมตร / วัน จํานวน 1 ชุด เพื่อรองรับ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.13-1 เปรี ยบเทียบรายละเอียดต่างๆ และระบบสาธารณูปโภคด้ านต่างๆ ของโครงการก่อนและหลังเปลี่ยนการใช้ อาคาร
ระบบสาธารณูปโภค

5. ระบบการจัดการขยะ
มูลฝอย

ระบบสาธารณูปโภคเดิมที่โครงการจัดเตรี ยม

ระบบสาธารณูปโภคใหม่ ท่ โี ครงการต้ องจัดเตรี ยม
นํ ้าเสียจากส่วนซักรี ด (ปริมาณนํ ้าเสียที่เกิดขึ ้นจริง 4.50 ลูกบาศก์เมตร/วัน)
รวมอัตราการบําบัดนํ ้าเสีย ของถังบําบัดทัง้ 2 จุด = 150 ลบ.ม./วัน (มากกว่าปริมาณ
นํ ้าเสียที่เกิดขึ ้นต่อวัน (91.69 ลบ.ม./วัน))
จากรายละเอียดข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่า เมื่อโครงการเปลี่ยนการใช้ อาคาร จาก
อาคารอยู่อ าศัย รวม เป็ นโรงแรม พบว่ า ปริ ม าณนํ า้ เสี ย เพิ่ ม ขึ น้ จากเดิ ม 66.19
ลบ.ม./วัน เป็ น 91.69 ลบ.ม./วัน (เพิ่มขึ ้น 25.50 ลบ.ม./วัน) ซึง่ ระบบบําบัดนํ ้าเสียเดิม
ที่โครงการออกแบบไว้ จํานวน 2 จุด มีอตั ราการบําบัดนํ ้าเสียรวมทังหมด
้
150 ลบ.ม./
วัน นัน้ ยังคงสามารถรองรับปริมาณนํ ้าเสียที่เกิดขึ ้นได้ อย่างเพียงพอ

 ปริมาณขยะมูลฝอย 981.00 ลิตร/วัน (327.00 กก./วัน) คํานวณจาก

 ปริมาณขยะมูลฝอย 1,359.00 ลิตร/วัน (453.00 กก./วัน) คํานวณจาก

อัตราการ ปริมาณขยะ ปริมาณขยะ
กิจกรรม
เกิดขยะ
รวม
รวม
(ลิตร/คน/วัน) (ลิตร/วัน)
(กก./วัน)
จํานวนห้ องพัก 99 ห้ อง (คิดจํานวนผู้พกั อาศัย 3 คน/ห้ อง)
ผู้ใช้ บริการห้ องพัก 297 3 ลิตร/คน/วัน 891.00
297.00
พนักงาน
30 3 ลิตร/คน/วัน 90.00
30.00
รวมปริมาณขยะทัง้ หมด
981.00
327.00

อัตราการ ปริมาณขยะ ปริมาณขยะ
กิจกรรม
เกิดขยะ
รวม
รวม
(ลิตร/คน/วัน) (ลิตร/วัน)
(กก./วัน)
จํานวนห้ องพัก 103 ห้ อง (คิดจํานวนผู้ใช้ บริการ 2 คน/ห้ อง)
ผู้ใช้ บริการห้ องพัก
206
3 ลิตร/คน/วัน
618.00
206.00
พนักงาน
50
3 ลิตร/คน/วัน
150.00
50.00
ผู้เข้ าประชุม
195
3 ลิตร/คน/วัน
585.00
195.00
ห้ องพักผู้จดั การ
2
3 ลิตร/คน/วัน
6.00
2.00
รวมปริมาณขยะทัง้ หมด
1,359.00
453.00
 ห้ องพักมูลฝอยรวม
 ห้ องพักมูลฝอยรวม
โครงการจัดเตรี ยม ถังพักมูลฝอยอินทรี ย์ ขนาด 240 ลิตร จํานวน 5 ถัง,ถังพัก
เมื่อโครงการเปลี่ยนการใช้ อาคาร จากอาคารอยู่อาศัยรวม เป็ นโรงแรม พบว่า
มูลฝอยรี ไซเคิล ขนาด 240 ลิตร จํานวน 3 ถัง,ถังพักมูลฝอยทัว่ ไป ขนาด 240 ลิตร
จํานวน
(คน)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.13-1 เปรี ยบเทียบรายละเอียดต่างๆ และระบบสาธารณูปโภคด้ านต่างๆ ของโครงการก่อนและหลังเปลี่ยนการใช้ อาคาร
ระบบสาธารณูปโภค

6. ระบบไฟฟ้า
7. ระบบจราจร

ระบบสาธารณูปโภคเดิมที่โครงการจัดเตรี ยม
จํานวน 3 ถัง และถังพักมูลฝอยอันตราย ขนาด 240 ลิตร จํานวน 1 ถัง, โดยมีความ
จุรวมของห้ องพักมูลฝอย ทังหมด
้
2.88 ลบ.ม. (2,880 ลิตร)
ดังนัน้ จะเห็นได้ ว่าห้ องพักมูลฝอยของโครงการ สามารถเก็บกักมูลฝอยได้ นาน
2.94 วัน (2,880 / 981 = 2.94 วัน)

ระบบสาธารณูปโภคใหม่ ท่ โี ครงการต้ องจัดเตรี ยม
ปริ มาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ ้น จากเดิม 981.00 ลิตร/วัน เป็ น 1,359.00 ลิตร/วัน (เพิ่มขึ ้น
378.00 ลิตร/วัน) ซึ่งจะเห็นได้ ว่าโครงการจัดเตรี ยม ถังพักมูลฝอยอินทรี ย์ ขนาด 240
ลิตร จํานวน 5 ถัง,ถังพักมูลฝอยรี ไซเคิล ขนาด 240 ลิตร จํานวน 3 ถัง,ถังพักมูลฝอย
ทั่ว ไป ขนาด 240 ลิตร จํ า นวน 3 ถัง และถัง พัก มูล ฝอยอัน ตราย ขนาด 240 ลิต ร
จํานวน 1 ถัง, โดยมีความจุรวมของห้ องพักมูลฝอย ทังหมด
้
2.88 ลบ.ม. (2,880 ลิตร)
นัน้ ยังคงสามารถรองรับปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ ้นได้ อย่างเพียงพอ
โดยจากการคํ า นวณระยะเวลาการเก็ บ กัก มูล ฝอยของโครงการ พบว่ า มี
ระยะเวลา 2.12 วัน (2,880 / 1,359 = 2.12 วัน)
- ขนาดหม้ อแปลงไฟฟ้าที่จดั เตรี ยม 500 KVA
- ขนาดหม้ อแปลงไฟฟ้าที่จดั เตรี ยม 500 KVA
โดยขนาดหม้ อแปลงที่โครงการออกแบบ และติดตังไว้
้ เดิมนัน้ ยังคงสามารถรองรับ
ปริ มาณการใช้ ไฟฟ้าของโครงการภายหลังการเปลี่ยนแปลงได้ อย่างเพียงพอ
1. กฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ.2517) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมการ 1. กฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ.2517) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุ ม การ
ก่ อสร้ างอาคาร พ.ศ. 2479
ก่ อสร้ างอาคาร พ.ศ. 2479
- คํ า นวณตามข้ อ 3 (2) (ซ) โครงการมี อ าคารขนาดใหญ่ จํ านวน 1 อาคาร โดย - คํานวณตามข้ อ 3 (2) (ซ) โครงการมีอาคารขนาดใหญ่ จํานวน 1 อาคาร โดยสามารถ
สามารถคํานวณพื ้นที่จอดรถได้ ดงั นี ้
คํานวณพื ้นที่จอดรถได้ ดงั นี ้
อาคารของโครงการ = 4,450 / 240
อาคารของโครงการ = 6,762.15 / 240
= 18.54 หรื อ 19 คัน
= 28.18 หรื อ 29 คัน
ดังนัน้ โครงการต้ องจัดให้ มีพื ้นที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 19 คัน
ดังนัน้ โครงการต้ องจัดให้ มีพื ้นที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 29 คัน
ทั ง้ นี ้ โครงการได้ จั ด ให้ มี ท่ ี จอดรถยนต์ จํ า นวน 42 คั น และที่ จอด
ทั ง้ นี ้ โครงการได้ จั ด ให้ มี ที่ จอดรถยนต์ จํ า นวน 42 คั น และที่ จอด
รถจักรยานยนต์ จํานวน 15 คัน ถือว่าสอดคล้ องกับข้ อกําหนดดังกล่าว
รถจักรยานยนต์ จํานวน 15 คัน จึงสอดคล้ องกับข้ อกําหนดดังกล่าว
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.13-1 เปรี ยบเทียบรายละเอียดต่างๆ และระบบสาธารณูปโภคด้ านต่างๆ ของโครงการก่อนและหลังเปลี่ยนการใช้ อาคาร
ระบบสาธารณูปโภค

ระบบสาธารณูปโภคเดิมที่โครงการจัดเตรี ยม

ระบบสาธารณูปโภคใหม่ ท่ โี ครงการต้ องจัดเตรี ยม
2. กฎกระทรวงฉบับที่ 64 (พ.ศ.2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
จากการตรวจสอบตามข้ อกําหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 64 (พ.ศ.2555)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พบว่า โครงการดําเนิน
กิ จ การในลัก ษณะประกอบกิ จ การโรงแรม มี ห้ อ งพักทัง้ หมด 103 ห้ อ ง จึง เข้ า ข่า ย
ประเภทของอาคารที่ต้องจัดให้ มีที่จอดรถยนต์ตามข้ อกําหนดดังกล่าว คือ
(ข) โรงแรม ให้ มีที่จอดรถไม่น้อยกว่า 1 คัน ต่อพื ้นที่ห้องโถง 30 ตารางเมตร
เศษของ 30 ตารางเมตร ให้ คิดเป็ น 30 ตารางเมตร และไม่น้อยกว่า 1 คัน ต่อพื ้นที่ที่ใช้
เพื่อกิจการพาณิชยกรรม 40 ตารางเมตร เศษของ 40 ตารางเมตร ให้ คิดเป็ น 40
ตารางเมตร
วิธีการคํานวณ
พื ้นที่ห้องโถงทังหมดของโครงการ
้
= 232.89
ตารางเมตร
จํานวนที่จอดรถยนต์
= 232.89 / 30
คัน
= 7.76
คัน
เศษของ 30 ตารางเมตร ให้ คิดเป็ น 30 ตารางเมตร
ดังนัน้ โครงการจึงต้ องจัดให้ มีที่จอดรถยนต์ 7 + 1 = 8 คัน

และ
มีพื ้นที่ที่ใช้ เพื่อกิจการพาณิชยกรรมทังหมด
้
= 800.56
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ตารางที่ 2.13-1 เปรี ยบเทียบรายละเอียดต่างๆ และระบบสาธารณูปโภคด้ านต่างๆ ของโครงการก่อนและหลังเปลี่ยนการใช้ อาคาร
ระบบสาธารณูปโภค

ระบบสาธารณูปโภคเดิมที่โครงการจัดเตรี ยม

ระบบสาธารณูปโภคใหม่ ท่ โี ครงการต้ องจัดเตรี ยม
จํานวนที่จอดรถยนต์
= 800.56 / 40 คัน
= 20.014
คัน
เศษของ 40 ตารางเมตร ให้ คิดเป็ น 40 ตารางเมตร
ดังนัน้ โครงการจึงต้ องจัดให้ มีที่จอดรถยนต์ 20 + 1 = 21 คัน
ดังนั น้ โครงการจึงต้ องจัดให้ มีที่จอดรถตามข้ อกําหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 64
(พ.ศ.2555) ฯ รวมทังหมด
้
8 + 21 = 29 คัน
ทั ง้ นี ้ โครงการได้ จั ด ให้ มี ท่ ี จอดรถยนต์ จํ า นวน 42 คั น และที่ จอด
รถจักรยานยนต์ จํานวน 15 คัน จึงสอดคล้ องกับข้ อกําหนดดังกล่าว
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2.14 การดําเนินการช่ วงดัดแปลงอาคาร
จากความเห็นของคณะกรรมการฯ ให้ มีการปรับปรุ งแก้ ไขในรายละเอียดต่างๆ ของอาคารให้ ครบถ้ วน
โดยโครงการจะมีการแก้ ไขดัดแปลงอาคารเพิ่มเติมหลังจากที่มีการรับรองรายงานฯ ดังนี ้
1.การปิ ดผนังอาคารด้ านที่เป็ นผนังเปิ ด ให้ เป็ นผนังทึบ เพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎหมายที่กําหนด
2.การติดตังบั
้ นไดหนีไฟส่วนด้ านหลังเพิม่ เติม
3.การติดตังอุ
้ ปกรณ์เพิ่มเติมในห้ องนํ ้าของห้ องพักผู้พิการฯ
4.การติดตังประตู
้
ของบันไดหนีไฟให้ เป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด
5.การติดตังระดั
้ บความลึกของสระว่ายนํ ้า พร้ อมทังอุ
้ ปกรณ์และคําแนะนําคามปลอดภัยต่างๆ
6.ปรับย้ ายพื ้นที่สีเขียวบริเวณพื ้นที่จอดรถยนต์ไปไว้ บริเวณลานตรงกลางของพื ้นที่โครงการ
7.ปรับปรุงพื ้นที่จอดรถยนต์ทางด้ านทิศใต้ จํานวน 7 คัน เป็ นพื ้นที่จดุ รวมพล
8.การติดตังถั
้ งบําบัดนํ ้าเสีย เพื่อรองรับนํ ้าเสียจากส่วนซักรี ด
9.ขยายถังบําบัดนํ ้าเสียของจุดบําบัดนํา้ เสีย จุดที่ 1 ให้ สามารถรองรับนํ ้าเสียได้ 100.00 ลูกบาศก์
เมตร/วัน
2.14-1 ปรั บปรุ งให้ เป็ นผนังทึบให้ ถูกต้ องตามข้ อกฎหมายที่กาํ หนด
จากการตรวจสอบระยะถอยร่ น ของอาคารทางด้ านทิ ศ ใต้ แ ละทิ ศ เหนื อ ของโครงการ พบว่ า
มีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินถึงผนังอาคาร น้ อยกว่า 3 เมตร โดยผนังอาคารด้ านดังกล่าวมีลกั ษณะเป็ นผนัง
แบบมีช่องเปิ ด จึงไม่สอดคล้ องกับกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กล่าวคือ
“ข้ อ 50 ผนังของอาคารที่มีหน้ าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรื อช่องแสง หรื อระเบียงของอาคารต้ อง
มีระยะห่างจากแนวเขตที่ดนิ ดังนี ้
(1) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรื อระเบียงต้ องอยูห่ ่างเขตที่ดนิ ไม่น้อยกว่า 2 เมตร
(2) อาคารที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ ไม่ เกิน 23 เมตร ผนังหรื อระเบียงต้ องอยู่ห่างจากแนว
เขตที่ดนิ ไม่ น้อยกว่ า 3 เมตร
ผนังของอาคารที่อยูห่ ่างแนวเขตที่ดนิ น้ อยกว่าตามที่กําหนดไว้ ใน (1) หรื อ (2) ต้ องอยู่ห่างจากแนว
เขตที่ดินไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร เว้ นแต่จะก่อสร้ างชิดเขตที่ดิน โดยอาคารดังกล่าวจะก่อสร้ างสูงได้ ไม่เกิน
15 เมตร ผนังของอาคารที่อยู่ชิดแนวเขตที่ดินหรื อห่างจากแนวเขตที่ดินน้ อยกว่าที่ระบุไว้ ใน (1) หรื อ (2) ต้ อง
ก่อสร้ างเป็ นผนังทึบ และดาดฟ้าของอาคารด้ านนันให้
้ ทําผนังทึบสูงจากดาดฟ้าไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร ในกรณี
้ วย”
ก่อสร้ างชิดเขตที่ดนิ ต้ องได้ รับความยินยอมเป็ นหนังสือจากเจ้ าของที่ดนิ ข้ างเคียงด้ านนันด้
ดังนัน้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับข้ อกําหนดดังกล่าว “โครงการจึงมีแผนโครงการจึงมีแผนดําเนินการปิ ดช่อง
เปิ ดของผนังอาคารดังกล่าวทังหมด”
้
โดยมีรายละเอียดตําแหน่งที่จะดําเนินการปิ ดช่องเปิ ดของผนังอาคาร
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โครงการขอเพิม่ เติมรายละเอียดขันตอนการดํ
้
าเนินการ ระยะเวลา วัสดุที่ใช้ ปิด ตําแหน่งที่ปิด ดังนี ้
1. ขัน้ ตอนการดําเนินการ
เมื่อโครงการได้ รับหนังสือเห็นชอบรายงานฯ โครงการต้ องดําเนินการปิ ดผนังอาคารทางด้ านทิศเหนือ
ให้ เป็ นผนังทึบ เพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยมีขนตอนการดํ
ั้
าเนินการดังนี ้
(1) ระบุตําแหน่ง และจํานวนจุด ที่ต้องดําเนินการปิ ดช่องเปิ ดของผนัง ซึง่ ได้ แก่ช่องเปิ ดของอาคาร
ทางด้ านทิศเหนือ ประกอบด้ วยชันที
้ ่ 1 จํานวน 4 จุด และชันที
้ ่ 2-5 จํานวนชันละ
้ 6 จุด
(2) วัดขนาดของช่องเปิ ดแต่ละจุด เพื่อจัดหาวัสดุที่นํามาปิ ดช่องเปิ ดแต่ละจุดให้ เหมาะสม
(3) ดําเนินการปิ ดช่องเปิ ดแต่ละจุด โดยต้ องเป็ นการปิ ดอย่างถาวรไม่มีการรื อ้ ถอนออกในภายหลัง
(4) จัดหารูปภาพ ภาพวาด หรื อสิง่ ตกแต่งผนังอื่นๆ มาตกแต่งบริเวณที่มีการปิ ดผนัง
2. ระยะเวลา
โครงการต้ อ งดํ า เนิ น การปิ ดช่ อ งเปิ ดของผนัง ด้ า นทิ ศ เหนื อ ให้ เ ป็ นผนัง ทึ บ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกับ
กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ให้ แล้ วเสร็ จ
ภายใน 1 เดือน หลังจากได้ รับหนังสือเห็นชอบรายงานฯ
3. วัสดุท่ ใี ช้ ปิด
วัสดุที่โครงการนํามาปิ ดช่องเปิ ดของผนัง คือ วีว่า บอร์ ด (Viva Board) หรื อซีเมนต์บอร์ ดที่ทํามาจาก
ส่วนผสมพิเศษ ด้ วยการผสมไม้ เข้ ากันกับซีเมนต์ โดยเนื ้อไม้ กบั ซีเมนต์เมื่อผสมกันแล้ ว จะเพิ่มความทนทาน
เหมาะกับการใช้ งานหลายประเภท
คุณสมบัตโิ ดดเด่นของวีวา่ บอร์ ด
- แข็งแรง ทนทาน
- ปราศจากใยหินปลอดภัยต่อสุขภาพ
- ไม่บวมแยกชัน้
- คงทนต่อทุกสภาพอากาศ
- ปลอดภัยจากแมลงศัตรูไม้
- ดูดซึมนํ ้าตํา่
- ป้องกันความร้ อน
- ป้องกันไฟไหม้ ไม่ลามไฟ
- ทํางานง่ายติดตังรวดเร็
้
ว
- ป้องการเสียงรบกวน
- ประหยัด
- ช่วยรักษาสภาพแวดล้ อม
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4. ตําแหน่ งที่ปิด
ตําแหน่งผนังอาคารที่โครงการต้ องดําเนินการปิ ดช่องเปิ ดให้ เป็ นผนังทึบ ได้ แก่ ผนังอาคารด้ านทิศ
เหนือทีมีระยะร่นจากแนวผนังอาคารถึงแนวเขตที่ดนิ น้ อยกว่า 3 เมตร
2.14-2 การจัดพืน้ ที่สีเขียวเพิ่มเติม
เนื่องจากเดิมโครงการได้ จดั ให้ มีพื ้นที่สีเขียวอยู่บริ เวณด้ านหน้ าโครงการ และมีการกันพื ้นที่จอดรถ
นํามาทําพื ้นที่สีเขียวเพิ่มเติม เพื่อให้ ขนาดของพื ้นที่สีเขียวเป็ นไปตามข้ อกําหนดที่เกี่ยวข้ อง จึงทําให้ ต้องมีการ
รื อ้ ทุบพื ้นที่บริ เวณพื ้นที่จอดรถยนต์บางส่วนและพื ้นที่ลานคอนกรี ตบริเวณด้ านหน้ าห้ องนํ ้ารวม
แต่ทงนี
ั ้ ้ การทุบ รื อ้ พื ้นคอนกรี ตนัน้ จะมีเฉพาะการทุบ รื อ้ พื ้นคอนกรี ตบริเวณพื ้นที่ลานตรงกลางที่ทํา
เป็ นพื ้นที่สีเขียวใหม่เท่านัน้ ซึง่ มีปริ มาณเล็กน้ อย โดยพื ้นคอนกรี ตที่ทบุ รื อ้ ดังกล่าว โครงการจะนําไปใช้ ปรับ
ถมในพื ้นที่บ้านของเจ้ าของโครงการทังหมด
้
โดยไม่มีการนําไปทิ ้งในพื ้นที่ของบุคคลอื่น หรื อพื ้นที่สาธารณะแต่
อย่างใด
(ผังตําแหน่งบ้ านของเจ้ าของโครงการ (ที่นําพื ้นคอนกรี ตไปปรับถม) แสดงดังรู ปที่ 2.14-1)
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ตําแหน่งบ้ านของเจ้ าของโครงการ

เส้ นทางการลําเลียงเศษพื ้นคอนกรี ตที่ทบุ รื อ้
(ระยะทาง 612.79 เมตร)

ตําแหน่งพื ้นที่โครงการ

รู ปที่ 2.14-1

ผังตําแหน่งบ้ านของเจ้ าของโครงการ (ที่นําพื ้นคอนกรี ตไปปรับถม)
2-226

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

บทที่
สภาพแวดล้ อมปั จจุบนั

3

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel)(ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

บทที่ 3 สภาพสิ่งแวดล้ อมปั จจุบัน
การศึกษาสภาพสิ่งแวดล้ อมปั จจุบนั
เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบการศึกษาวิเคราะห์ ผลกระทบ
สิ่งแวดล้ อมที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ ้นจากการดําเนินโครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel)
(ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร) ศึกษาแยกออกเป็ น 4 หัวข้ อใหญ่ คือ ทรัพยากรด้ านกายภาพ ทรัพยากร
ด้ านชีวภาพ คุณค่าการใช้ ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าคุณภาพชีวิต โดยมีรายละเอียดในการศึกษาดังนี ้

3.1 ทรัพยากรกายภาพ
3.1.1 สภาพภูมิประเทศ
(1) ตําแหน่ งที่ตงั ้ โครงการและบริเวณพืน้ ที่ศกึ ษา
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)
ตังอยู
้ ท่ ี่ ถนนฝั่ งบางใบไม้ ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ ธานี พื ้นที่โครงการอยู่ในความรับผิดชอบ
ขอเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี
(2) สภาพภูมปิ ระเทศบริเวณพืน้ ที่โครงการและบริเวณโดยรอบ
จัง หวัด สุร าษฎร์ ธ านี ตัง้ อยู่บ นฝั่ ง ตะวัน ออกของภาคใต้ ต อนบนที่ ล ะติ จู ด 9 องศา 70 ลิ ป ดา
30 ฟิ ลิปดาเหนือ และลองจิจดู ที่ 99 องศา 20 ลิปดา 30 ฟิ ลิปดาตะวันออก สูงจากระดับนํ ้าทะเลโดยเฉลี่ย 5
เมตร ห่างจากกรุงเทพฯโดยทางรถยนต์ ประมาณ 645 กิโลเมตร มีเนื ้อที่ประมาณ 13,079.61 ตารางกิโลเมตร หรื อ
8,174,758.61 ไร่ มีเนื ้อที่มากเป็ นอันดับ 6 ของประเทศและมีพื ้นที่มากที่สดุ ในภาคใต้ ฝั่งทะเลด้ านอ่าวไทยใน
จังหวัดสุราษฎร์ ธานีมีความยาวประมาณ 156 กิโลเมตร มีเกาะขนาดใหญ่ ได้ แก่ เกาะสมุย เนื ้อที่ 227.25
ตารางกิโลเมตร เกาะพะงัน มีเนื ้อที่ 194.2 ตารางกิโลเมตร นอกจากนี ้ยัง มีหมู่เกาะอ่างทองและเกาะบริ วาร
42 เกาะ เกาะสมุยเป็ นเกาะที่ใหญ่ที่สดุ ในจังหวัด ห่างจากฝั่ งทะเลประมาณ 20 กิโลเมตร และห่างจากศาลา
กลางจังหวัดประมาณ 80 กิโลเมตร มีอาณาเขต ดังนี ้
ทิศเหนือ
ติดกับ จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง และอ่าวไทย
ทิศใต้
ติดกับ จังหวัดนครศรี ธรรมราช และกระบี่
ทิศตะวันตก ติดกับ จังหวัดพังงา
ทิศตะวันออก ติดกับ อ่าวไทย และจังหวัดนครศรี ธรรมราช
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เทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี มีพื ้นที่ 68.97 ตารางกิโลเมตร ลักษณะพื ้นที่ส่วนใหญ่เป็ นที่ราบลุ่ม มีแม่นํา้
ตาปี ไหลผ่านภายในเขตเทศบาล โดยมีอาณาเขตดังนี ้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ ตําบลบางชนะ ตําบลคลองฉนากและตําบลท่าทองใหม่
ทิศใต้
ติดต่อกับ ตําบลวัดประดูแ่ ละตําบลขุนทะเล
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แนวเขตป่ าสงวนแห่งชาติเขาท่าเพชร และอําเภอกาญจนดิษฐ์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตําบลบางชนะ ตําบลบางใบไม้ และตําบลวัดประดู่
สําหรับสภาพภูมิประเทศของเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี ตังอยู
้ ่ริมบริ เวณที่ราบแม่นํ ้าตาปี และเป็ นที่
บรรจบของลํานํา้ หลายสาย ได้ แก่ ตลองท่ากูบและคลองมะขามเตี ้ยที่ไหลมาบรรจบกับแม่นํ ้าตาปี บริ เวณ
เทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี ซึง่ บริ เวณนี ้แม่นํ ้าตาปี ยังได้ แยกออกเป็ น 2 สาย ไหลลงสูท่ ะเล คือแม่นํ ้าตาปี และ
คลองฉนาก (ที่มา : แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565), เทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี)
สําหรับพื ้นที่โครงการฯ (เดือนพฤษภาคม 2563)ตังอยู
้ ่ที่ ถนนฝั่ งบางใบไม้ ตําบลตลาด อําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี มีสภาพเป็ นพื ้นที่ราบ โดยภายในพื ้นที่โครงการมีอาคาร โรงแรม คสล. 6 ชัน้ จํานวน
1 อาคาร โดยภายในพื ้นที่โครงการพบพืชพรรณชนิดต่างๆ ขึ ้นปกคลุมอยู่ทวั่ ไป ได้ แก่ ต้ นโมก ต้ นหูกระจง ต้ น
ปาล์มฟอกเทล ต้ นเฮลิโคเนีย ต้ นจัง๋ และพืชตระกูลหญ้ า (สถานภาพ ณ เดือนพฤษภาคม 2563)
ทัง้ นี ้ จากการสํารวจพืน้ ที่ ทั่วไปโดยรอบโครงการ ส่วนใหญ่ มีการใช้ ประโยชน์ เป็ นบ้ านพักอาศัย
ร้ านอาหาร ร้ านค้ า และอาคารพาณิชย์ตา่ งๆ เป็ นต้ น
 รูปที่ 3.1.1-1 แสดงการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ บริเวณใกล้ เคียงพื ้นที่โครงการ
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พืน้ ที่โครงการ

โรงแรม สบายดี รี

อาคารพาณิชย์ 3 ชัน้

บ้ านพักอาศัย
ที่มา : จากการสํารวจภาคสนาม, พฤษภาคม 2563

รูปที่ 3.1.1-1

การใช้ ประโยชน์ที่ดนิ บริเวณใกล้ เคียงพื ้นที่โครงการ
3-3

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel)(ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

(3) ความลาดชันของพืน้ ที่โครงการ
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)
มีลกั ษณะภูมิประเทศเป็ นพื ้นที่ราบ ไม่มีความลาดชันแต่อย่างใด
3.1.2 ทรั พยากรดิน
(1) ทรั พยากรดินจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
จากการสํารวจทรัพยากรดิน ข้ อมูลจากภูมิสารสนเทศดินและการใช้ ประโยชน์จากที่ดิน กรมพัฒนา
ที่ดิน (กรกฎาคม 2558) พบว่า จังหวัดสุราษฎร์ ธานีมีทรัพยากรดินหลากหลายประเภท แต่ลกั ษณะของดิน
ส่วน ใหญ่ในจังหวัดเป็ นกลุ่มชุดดินที่ 62 ซึง่ มีลกั ษณะดินดังกล่าวครอบคลุ่มพื ้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ถึง 2,833,838.75 ไร่ คิดเป็ นร้ อยละของพื ้นที่จงั หวัด ร้ อยละ 33 ของพื ้นที่จงั หวัด
โดยลักษณะของดินที่พบ ประกอบไปด้ วยพื ้นที่ภเู ขา ซึง่ มีความลาดชันมากกว่า 35% ดินที่่พบใน
บริ เวณดังกล่าว มีทงดิ
ั ้ นลึกและดินตื ้น ลักษณะของเนื ้อดินและความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติแตกต่างกัน
่่
ไปแล้ วแต่ชนิดของดิน ต้ นกําเนิดในบริ เวณนัน้ มักมีเศษหิน ก้ อนหิน หรื อหินพื ้นโผล่กระจัดกระจายทัวไป
ส่วนใหญ่ยงั ปกคลุมด้ วยป่ าไม้ ประเภทต่างๆเช่น ป่ าเบญจพรรณ ป่ าเต็งรัง หรื อป่ าดิบชื ้น หลายแห่งมีการทํา
ไร่เลื่อนลอย โดยปราศจากมาตรการในการอนุรักษ์ ดนิ และนํ ้า ซึง่ เป็ นผลทําให้ เกิดการชะล้ างพังทลายของดิน
จนบางแห่งเหลือแต่หินพื ้นโผล่ ได้ แก่ชดุ ดินลาดชันเชิงซ้ อน (Sc) กลุม่ ชุดดินนี ้ ไม่ควรนํามาใช้ ประโยชน์ทาง
การเกษตร เนื่องจากมีปัญหาหลายประการที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ควรสงวนไว้ เป็ นป่ าตามธรรมชาติ
เพื่อรักษาแหล่งต้ นนํ ้าลําธาร ซึง่ ปั ญหาการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ของลักษณะดินประเภทนี ้ คือ มีการกัดกร่ อนของ
ดินได้ ง่าย ทําให้ ไม่เหมาะสมที่จะนํามาใช้ ในการเพาะปลูกพืช เนื่องจากเป็ นดินตื ้น มีหินโผล่ที่ผิวดินและพื ้นที่่
เป็ นภูเขาสูงชัน มีความลาดเทเฉลี่ยเกิน 35% ง่ายต่อการชะล้ างพังทลายของดิน จึงเหมาะสมที่จะ รักษาไว้
เป็ นพื ้นที่ป่าไม้ ธรรมชาติเพื่อรักษาสภาพแวดล้ อมและเป็ นพื ้นที่ต้นนํ ้าลําธาร
(2) การเกิดดินถล่ ม
กรมทรัพยากรธรณีได้ วิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้ องกับการเกิดดินถล่ม ซึง่ ได้ แก่ ลักษณะทาง ธรณีวิทยา
ความลาดชัน และพืชพรรณที่ปกคลุม เพื่อจัดทําแผนที่แสดงพื ้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่ม (Landslide Hazard
Map) โดยสามารถแบ่งพื ้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่มออกเป็ น 3 อันดับ ได้ แก่
- พื ้นที่สีแดงหรื อพื ้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่มอันดับ 1 ดินมีโอกาสถล่มเมื่อมีปริ มาณฝนมากกว่า 100
มิลลิเมตร/วัน หน้ าดินหนา ขาดรากไม้ ยดึ เหนี่ยวและความลาดเอียงของพื ้นที่มากกว่า 30 องศา
- พื ้นที่สีเหลืองหรื อพื ้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่มอันดับ 2 ดินมีโอกาสถล่มเมื่อมีปริ มาณฝนมากกว่า
200 มิลลิเมตร/วัน หน้ าดินหนา ขาดรากไม้ ยดึ เหนี่ยวและความลาดเอียงของพื ้นที่มากกว่า 30 องศา
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- พื ้นที่สีเขียวหรื อพื ้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่มอันดับ 3 ดินมีโอกาสถล่มเมื่อมีปริ มาณฝนมากกว่า 300
มิลลิเมตร/วัน หน้ าดินหนา ขาดรากไม้ ยดึ เหนี่ยวและความลาดเอียงของพื ้นที่มากกว่า 30 องศา
ผลจากการจัดทําแผนที่พื ้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่ม พบว่า จังหวัดสุราษฎร์ ธานี มีพื ้นที่ ที่มีโอกาส
เกิ ด ดิ น ถล่ม อยู่ต ามภูเ ขาสูง ที่ ป ระกอบด้ ว ยหิ น แกรนิ ต หิ น โคลน และหิ น ทราย โดยเฉพาะพื น้ ที่ ท างทิ ศ
ตะวันตกของจังหวัดที่เป็ นภูเขาสูง และอําเภอกาญจนดิษฐ์ ทางด้ านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของจังหวัดเป็ น
พื ้นที่มีโอกาสเกิดดิน ถล่มอันดับ 1 และได้ ประเมินพื ้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มเบื ้องต้ น เพื่อจัดทํา
บัญชีรายชื่อ หมู่บ้านเสี่ยงภัยดินถล่มระดับจังหวัด พบว่า จังหวัดสุราษฎร์ ธานีมีพื ้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มอยู่ใน
14 อําเภอ 36 ตําบล 176 หมูบ่ ้ าน (กรมทรัพยากรธรณี, 2556)
ตารางที่ 3.1.2-1 บัญชีรายชื่อหมูบ่ ้ านเสีย่ งภัยดินถล่มจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

หมู่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
15
13
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4

บ้ าน
วัดนํ ้าหัก
ปากพาย
นํ ้าหัก
มาดปั ก
บางกาบ
นํ ้าตกคลองพาย
วังสวาด
คลองตุย
หินลาด
หวายหนิม
วังถํ ้า
ไทรงาม
ยวนสาว
ลุม่ แร่
ปากหมาก
ท่าไม้ แดง
พรุยายชี
อ่างทอง
ห้ วยตาหมิง
เขาหลัก
เหนือ
บางคราม
กงไพล
หน้ าซึง

ตําบล
นํ ้าหัก
นํ ้าหัก
นํ ้าหัก
นํ ้าหัก
นํ ้าหัก
นํ ้าหัก
นํ ้าหัก
นํ ้าหัก
นํ ้าหัก
นํ ้าหัก
นํ ้าหัก
ท่าขนอน
ท่าขนอน
ปากหมาก
ปากหมาก
ปากหมาก
ปากหมาก
ปากหมาก
ปากหมาก
ปากหมาก
ปากฉลุย
ปากฉลุย
ปากฉลุย
ปากฉลุย

3-5

อําเภอ
คีรีรัฐนิคม
คีรีรัฐนิคม
คีรีรัฐนิคม
คีรีรัฐนิคม
คีรีรัฐนิคม
คีรีรัฐนิคม
คีรีรัฐนิคม
คีรีรัฐนิคม
คีรีรัฐนิคม
คีรีรัฐนิคม
คีรีรัฐนิคม
คีรีรัฐนิคม
คีรีรัฐนิคม
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ท่าฉาง
ท่าฉาง
ท่าฉาง
ท่าฉาง
บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel)(ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

ตารางที่ 3.1.2-1 บัญชีรายชื่อหมูบ่ ้ านเสีย่ งภัยดินถล่มจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ลําดับที่
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

หมู่
5
6
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5

บ้ าน
เคี่ยมเพาะ
ล้ อมปุด
เขาเทพพิทกั ษ์
หน้ าเขา
หน้ าฮะ
ไกรสร
เชี่ยวหลาน
สองพี่น้อง
บางหมาน
เชี่ยวปง
คลองสะพานเต่า
หญ้ าปล้ อง
บางปรุ
บางบอน
คลองพนม
คลองชะอุน่
แสนสุข
ทับคริสต์
คลองหัวช้ าง
บางหิน
บางคราม
บางเตย
บางบ้ าน
ถํ ้าถาวร
ถํ ้าเลย์
ควนพน
เขาเขียว
บางหลุด
เบญจา
บางสามัคคี
บางโหว่
ห้ างข้ าว
บางลึก

ตําบล
ปากฉลุย
ปากฉลุย
ทต.บ้ านเชี่ยวหลาน
ทต.บ้ านเชี่ยวหลาน
ทต.บ้ านเชี่ยวหลาน
ทต.บ้ านเชี่ยวหลาน
ทต.บ้ านเชี่ยวหลาน
คลองศก
คลองศก
คลองศก
คลองศก
คลองศก
คลองศก
คลองศก
คลองศก
ทต.คลองชะอุน่
ทต.คลองชะอุน่
ทต.คลองชะอุน่
ทต.คลองชะอุน่
ทต.คลองชะอุน่
ทต.คลองชะอุน่
ทต.คลองชะอุน่
ทต.คลองชะอุน่
ทต.คลองชะอุน่
ทต.คลองชะอุน่
ทต.คลองชะอุน่
ทต.คลองชะอุน่
ทต.คลองชะอุน่
พลูเถื่อน
พลูเถื่อน
พลูเถื่อน
พลูเถื่อน
พลูเถื่อน

3-6

อําเภอ
ท่าฉาง
ท่าฉาง
บ้ านตาขุน
บ้ านตาขุน
บ้ านตาขุน
บ้ านตาขุน
บ้ านตาขุน
พนม
พนม
พนม
พนม
พนม
พนม
พนม
พนม
พนม
พนม
พนม
พนม
พนม
พนม
พนม
พนม
พนม
พนม
พนม
พนม
พนม
พนม
พนม
พนม
พนม
พนม
บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel)(ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

ตารางที่ 3.1.2-1 บัญชีรายชื่อหมูบ่ ้ านเสีย่ งภัยดินถล่มจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ลําดับที่
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

หมู่
5
7
9
11
10
12
3
4
5
8
9
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
7
8
9
10
11
13

บ้ าน
ถํ ้าผึ ้ง
จําปาทอง
บางโก
ถํ ้าผุด
นํ ้าตก
ป่ าตง
พนมใน
บางสาน
บางโก
เชี่ยวหมอน
ใหญ่
ทุง่ เจริญ
บางนิล
ชายศรี
บ้ านเชี่ยวมะปราง
ปากลาง
ไร่ยาว
แก่นมะพร้ าว
ปากหลาว
โพธิ์น้อย
วังผักแว่น
ปากเฒ่า
โพธิ์พนา
คลองปาว
เกาะใหญ่
ควนทอง
พุดทอง
คลองวาย
คลองใส
บางเมาะ
ช่องอินทนิน
เทพนิมิต
คลองมุย

ตําบล
ต้ นยวน
ต้ นยวน
ต้ นยวน
ต้ นยวน
ต้ นยวน
ต้ นยวน
พนม
พนม
พนม
พนม
พนม
พนม
พนม
ตะกุกใต้
ตะกุกใต้
ตะกุกใต้
ตะกุกใต้
ตะกุกใต้
ตะกุกใต้
ตะกุกใต้
ตะกุกใต้
ตะกุกใต้
ตะกุกใต้
ตะกุกใต้
ตะกุกใต้
ตะกุกใต้
ตะกุกใต้
ตะกุกเหนือ
ตะกุกเหนือ
ตะกุกเหนือ
ตะกุกเหนือ
ตะกุกเหนือ
ตะกุกเหนือ

3-7

อําเภอ
พนม
พนม
พนม
พนม
พนม
พนม
พนม
พนม
พนม
พนม
พนม
พนม
พนม
วิภาวดี
วิภาวดี
วิภาวดี
วิภาวดี
วิภาวดี
วิภาวดี
วิภาวดี
วิภาวดี
วิภาวดี
วิภาวดี
วิภาวดี
วิภาวดี
วิภาวดี
วิภาวดี
วิภาวดี
วิภาวดี
วิภาวดี
วิภาวดี
วิภาวดี
วิภาวดี
บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel)(ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

ตารางที่ 3.1.2-1 บัญชีรายชื่อหมูบ่ ้ านเสีย่ งภัยดินถล่มจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ลําดับที่
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

หมู่
14
15
16
2
5
9
9
13
9
10
12
4
8
1
2
4
6
1
2
3
4
5
6
1
4
5
2
5
4
10
8

บ้ าน
วังลาน
บางจํา
บางไต
บางพระ
ม่วงลีบ
สวนปราง
เขาหินปูน
กงหนิง
หน้ าถํ ้า-หัวเตย
คลองฮาย
ควนราชา
ดอนเนียงใหม่
คีรีรอบ
เขาพนม
หน้ าถํ ้า
สระเกศ
เฉวงน้ อย
บางรักษ์
เฉวงใหญ่
หัวถนน
หาญ
ทุง่
ละไม
มะเร็ต
ตีนท่า
แม่นํ ้า
ดอนทราย
สระเกศ
สวนทุเรี ยน
ตะพ้ อ
ตะเกียน
เขาวง
คลองคราม

ตําบล
ตะกุกเหนือ
ตะกุกเหนือ
ตะกุกเหนือ
ตะกุกเหนือ
คลองสระ
คลองสระ
คลองสระ
ท่าอุแท
ท่าอุแท
ช้ างซ้ าย
ช้ างซ้ าย
ช้ างซ้ าย
ป่ าร่อน
ป่ าร่อน
คลองสระ
ตลิง่ งาม
บ่อผุด
บ่อผุด
บ่อผุด
มะเร็ต
มะเร็ต
มะเร็ต
มะเร็ต
มะเร็ต
มะเร็ต
แม่นํ ้า
แม่นํ ้า
ลิปะน้ อย
หน้ าเมือง
หน้ าเมือง
อ่างทอง
ปากแพรก
ปากแพรก

3-8

อําเภอ
วิภาวดี
วิภาวดี
วิภาวดี
วิภาวดี
กาญจนดิษฐ์
กาญจนดิษฐ์
กาญจนดิษฐ์
กาญจนดิษฐ์
กาญจนดิษฐ์
กาญจนดิษฐ์
กาญจนดิษฐ์
กาญจนดิษฐ์
กาญจนดิษฐ์
กาญจนดิษฐ์
กาญจนดิษฐ์
เกาะสมุย
เกาะสมุย
เกาะสมุย
เกาะสมุย
เกาะสมุย
เกาะสมุย
เกาะสมุย
เกาะสมุย
เกาะสมุย
เกาะสมุย
เกาะสมุย
เกาะสมุย
เกาะสมุย
เกาะสมุย
เกาะสมุย
เกาะสมุย
ดอนสัก
ดอนสัก
บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel)(ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

ตารางที่ 3.1.2-1 บัญชีรายชื่อหมูบ่ ้ านเสีย่ งภัยดินถล่มจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ลําดับที่
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156

หมู่
11
8
10
9
11
8
12
15
16
17
18
19
20
21
24
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
11
2
7
16
17

บ้ าน
คลองครามเหนือ
ขวัญพัฒน์ลา่ ง
ขวัญพัฒนา
อินทรี ทอง
ทับสมิงคลา
หนองชุมแสง
เขาแก้ ว
คลองรอก
ไร่ยาว
ท่าใหม่
คลองสงค์
แม่ทะล่าง
แม่ทะบน
คลองสริง
ธารนํ ้าใจ
เหมืองทวด
นํ ้าท้ น
วังศิลาดิเรกสาร
ธาราวงศ์อารี ย์
กอบแกบ
วังหิน
เขาน้ อย
ปลายนํ ้า
ไร่เหนือ
หมาก
ปลายธารราชรักษา
กอบแก้ ววัฒนาภิบาล
สระบัว
ห้ วยแห้ ง
ส้ องเหนือ
เหนือคลอง
ห้ วยทรายขาว
สวนกล้ วย

ตําบล
ปากแพรก
คลองพา
คลองพา
คลองพา
คลองพา
ประสงค์
ประสงค์
ประสงค์
ประสงค์
ประสงค์
ประสงค์
ประสงค์
ประสงค์
ประสงค์
ประสงค์
เพิ่มพูนทรัพย์
เพิ่มพูนทรัพย์
เพิ่มพูนทรัพย์
เพิ่มพูนทรัพย์
เพิ่มพูนทรัพย์
เพิ่มพูนทรัพย์
ลําพูน
ลําพูน
ลําพูน
ลําพูน
ลําพูน
ลําพูน
ลําพูน
บางสวรรค์
บ้ านส้ อง
บ้ านส้ อง
บ้ านส้ อง
บ้ านส้ อง

3-9

อําเภอ
ดอนสัก
ท่าชนะ
ท่าชนะ
ท่าชนะ
ท่าชนะ
ท่าชนะ
ท่าชนะ
ท่าชนะ
ท่าชนะ
ท่าชนะ
ท่าชนะ
ท่าชนะ
ท่าชนะ
ท่าชนะ
ท่าชนะ
บ้ านนาสาร
บ้ านนาสาร
บ้ านนาสาร
บ้ านนาสาร
บ้ านนาสาร
บ้ านนาสาร
บ้ านนาสาร
บ้ านนาสาร
บ้ านนาสาร
บ้ านนาสาร
บ้ านนาสาร
บ้ านนาสาร
บ้ านนาสาร
พระแสง
เวียงสระ
เวียงสระ
เวียงสระ
เวียงสระ
บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel)(ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

ตารางที่ 3.1.2-1 บัญชีรายชื่อหมูบ่ ้ านเสีย่ งภัยดินถล่มจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ลําดับที่
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
รวม

หมู่
4
5
8
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3

บ้ าน
คลองลําพลา
เขาปูน
คีรีราษฎร์ พฒ
ั นา
หน้ าทับ
นอก
เหนือ
ค่าย
ท้ องนายปาน
หาดริ น้
ท้ องศาลา
ในสวน
มะเดื่อหวาน
วกตุม่
โฉลกบ้ านเก่า
หินกอง
โฉลกหลํา
ศรี ธนู
หาดทรายรี
แม่หาด
โฉลกบ้ านเก่า
179 หมู่บ้าน

ตําบล
เขานิพนั ธ์
เขานิพนั ธ์
เขานิพนั ธ์
บ้ านใต้
บ้ านใต้
บ้ านใต้
บ้ านใต้
บ้ านใต้
บ้ านใต้
เกาะพะงัน
เกาะพะงัน
เกาะพะงัน
เกาะพะงัน
เกาะพะงัน
เกาะพะงัน
เกาะพะงัน
เกาะพะงัน
เกาะเต่า
เกาะเต่า
เกาะเต่า
37 ตําบล

อําเภอ
เวียงสระ
เวียงสระ
เวียงสระ
เกาะพงัน
เกาะพงัน
เกาะพงัน
เกาะพงัน
เกาะพงัน
เกาะพงัน
เกาะพงัน
เกาะพงัน
เกาะพงัน
เกาะพงัน
เกาะพงัน
เกาะพงัน
เกาะพงัน
เกาะพงัน
เกาะพงัน
เกาะพงัน
เกาะพงัน
13 อําเภอ

(ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี, 2556)

จากรายละเอียดพื ้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มในระดับต่างๆ ของจังหวัดสุราษฎร์ ธานี พบว่า พื ้นที่
โครงการตังอยู
้ ่ที่ ถนนฝั่ งบางใบไม้ ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ซึ่งไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อ
หมูบ่ ้ านเสียงภัยดินถล่มของจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
(แผนที่พื ้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มในระดับต่างๆ ของจังหวัดสุราษฎร์ ธานีแสดงดังรู ปที่ 3.1.2-1)
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พืน้ ที่โครงการ

ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี, 2556

รูปที่ 3.1.2-1

แผนที่พื ้นที่เสีย่ งต่อการเกิดดินถล่มในระดับต่าง ๆ ของจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
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3.1.3 ธรณีวทิ ยา
1) สภาพธรณีวิทยา
ลักษณะภูมิประเทศทัว่ ไปของจังหวัดสุราษฎร์ ธานีเป็ นแนวเทือกเขาสูงทางด้ านตะวันตกซึง่ เป็ นส่วน
หนึ่ ง ของเทื อ กเขานครศรี ธ รรมราช ตอนกลางของพื น้ ที่ เ ป็ นที่ ร าบและที่ เ นิ น ลอนราบกว้ า งใหญ่ ส่ ว น
ด้ านตะวันออกของพื ้นที่เป็ นที่ราบชายฝั่ งทะเลของอ่าวไทยทอดยาวตลอดด้ านตะวันออกของจังหวัดด้ าน
ตะวันออกเฉี ยงใต้ มีแนวเทื อกเขาขนาดเล็กแบ่งเขตจังหวัดสุราษฎร์ ธานี กับจังหวัดนครศรี ธรรมราชพืน้ ที่
จังหวัดรองรับด้ วยหินแข็งอายุตงแต่
ั ้ 505 ล้ านปี จนถึงตะกอนปั จจุบนั มีทงหิ
ั ้ นตะกอนหินแปรหินอัคนี และ
ตะกอนร่วน
ลําดับชัน้ หิน พื ้นที่จงั หวัดสุราษฎร์ ธานี ร้ อยละ 80 รองรับด้ วยหินตะกอน หินแปร และตะกอนร่ วน
สามารถจําแนกย่อยเป็ นหินตะกอนและหินแปร 11 หน่วย และตะกอนร่วน 9 หน่วย
หินตะกอนเกิ ดจากการสะสมและตกตะกอนทับถมของเศษหิน ดิน ทราย ที่ แตกหลุดหรื อถูกชะ
ละลายออกมาจากหินเดิมโดยตัวการตามธรรมชาติ เช่น นํ ้า ลม ธารนํ ้าแข็ง นํ ้าทะเล พัดพาตะกอนไปทับถม
ในแอ่งสะสมตัว ตะกอนที่สะสมตัวมากขึ ้นมีการกดทับอัดตัวกันแน่นการเชื่อมประสานและกลายเป็ น หินใน
ที่สดุ หินตะกอนบางประเภทเกิดจากการตกตะกอนโดยปฏิกิริยาทางเคมี เช่น หินปูน หินโดโลไมต์ หินแปร
ั ้ นตะกอน หินอัคนี และหินแปร ภายใต้ อิทธิพลของ
เป็ นหินที่เกิดจากการแปรสภาพของหินเดิมซึง่ เป็ นได้ ทงหิ
ความร้ อนหรื อความดัน หรื อทังสองอย่
้
างกระบวนการแปรสภาพอาจทําให้ เกิดการ เรี ยงตัวของเม็ดแร่หรื อเกิด
แร่ใหม่ขึ ้น
ลําดับชันหิ
้ นที่พบในพื ้นที่จงั หวัดสุราษฎร์ ธานีเรี ยงอายุจากแก่ไปอ่อนได้ ดงั นี ้
(1) หินยุคออร์ โดวิเชียน (O)
กลุม่ หินทุ่งสง ใช้ เรี ยกหินปูนยุคออร์ โดวิเชียน (ประมาณ 505-438 ล้ านปี ) ซึง่ มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกัน
ทังประเทศ
้
คือ ประกอบไปด้ วย หินปูน สีเทา ผลึกละเอียดถึงหยาบ แสดงลักษณะเป็ นชันบางถึ
้
งไม่แสดงชัน้
มีเนื ้อดินชันบางๆ
้
แทรกพบซากดึกดําบรรพ์จําพวกแกสโตรพอดและแบรคิโอพอด
หิ น ปูน มี ส่ว นประกอบทางเคมี เ ป็ นแคลเซี ย มคาร์ บ อเนต (CaCO3)มี ป ระโยชน์ ส ามารถใช้ เ ป็ น
วัตถุดิบทัง้ ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และอุตสาหกรรมเคมี นอกจากนี่ยงั สามารถใช้ เป็ นวัสดุก่อสร้ างได้ ดี
หินปูนมีคณ
ุ สมบัติสามารถละลายนํ ้าได้ ในนํ ้าที่มีสภาพเป็ นกรดอ่อนๆ ดังนันจึ
้ งมักพบถ้ าที่มีหินงอกหินย้ อย
อยู่ในภูเขาหินปูน หินปูนที่อยู่ใกล้ หินแกรนิตจะแปรสภาพกลายเป็ นหินอ่อน สามารถนํามาใช้ เป็ นหินประดับ
ได้
ส่วนดินที่ผพุ งั มาจากหินปูนมักมีสีส้มแดงที่เรี ยกว่า ดินแดงหรื อดินแทร์ รารอสซ่า(Terra rosa) มีแร่
ธาตุที่จําเป็ นต่อพืชอยูห่ ลายชนิด ดังนันพื
้ ้นที่ราบที่อยูใ่ กล้ หินปูนจึงเป็ นแหล่งเพาะปลูกได้ ดีแม้ วา่ ภูเขา หินปูน
จะมีความสูงชันและแสดงหน้ าผาชัดเจน แต่เนื่องจากไม่มีตะกอนดินสะสมตัวอยู่บนยอดเขา ดังนัน้ จึงไม่ใช้
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พื ้นที่ที่เสี่ยงภัยต่อดินถล่ม แต่อาจพบปรากฏการณ์หลุมยุบในบริ เวณที่ราบใกล้ ภเู ขาหินปูน กลุม่ หินทุ่งสงพบ
กระจายตัวบริ เวณด้ านใต้ อําเภอดอนสักและด้ านตะวันออกเฉี ยงเหนือ ของอําเภอกาญจนดิษฐ์ สามารถ
จําแนกออกได้ เป็ น 2 หน่วยย่อย คือ
้ ช่วงล่างมี
หน่วยที่ 1 (O1) ประกอบด้ วย หินปูนเนื ้อดิน สีเทาถึงสี เทาเข้ ม แสดงลักษณะเป็ นชันดี
ชันหิ
้ นเชิร์ตแทรก บางส่วนแปรสภาพเป็ นหินอ่อนและหินแคลก์ซลิ เิ กต สีเทาอ่อนและสีเทาแกมเขียว
หน่วยที่ 2 (O2) ประกอบด้ วย หินดินดานสลับด้ วยหินทรายเม็ดละเอียด หินดินดาน มีสีเทาถึงสีเทา
แกมเขียว แสดงลักษณะเป็ นชันดี
้ มีหินปูนแทรกเป็ นเลนส์
(2) หินยุคไซลูเรี ยน - ดีโวเนียน (SD)
ประกอบด้ วย หินดินดาน และหินดินดานกึ่งหินชนวน สีเทาเข้ มถึงสีดํา พบซากดึกดําบรรพ์ จําพวก
แกรบโตไลต์ หินยุค นี ้อายุ ประมาณ 438-360 ล้ านปี พบกระจายตัวทางด้ านตะวันตกเฉียงใต้ ของเกาะสมุย
ดินที่ผพุ งั มาจากหินดินดานมีแร่ ธาตุอุ ดมสมบูรณ์พอสมควร โดยเฉพาะแร่ ธาตุ อาหาร เสริ มสําหรับพืชจึง
สามารถใช้ ประโยชน์ในด้ านการเพาะปลูกได้ คอ่ นข้ างดีแต่ดนิ อาจมีความร่วนซุยตํ่า
(3) หินยุคไซลูเรียน - ดีโวเนียน - คาร์ บอนิเฟอรัส (SDC)
หมวดหินเขาดิน (SDCkd) ประกอบด้ วย หินดินดาน หินทรายอาร์ โคส หินดินดานกึ่งหินชนวน และ
หินชนวน แทรกสลับด้ วยหินทรายเนื ้อละเอียด หินดินดานมีสีนํ ้าตาลถึงนํ ้าตาลแกมแดงและสีเทาหิน ทราย
้
หินดินดานกึ่งหินชนวนและหินชนวนมีสีเทา ดําถึง
อาร์ โคสมีสีเทา เนื ้อปานกลางแสดงลักษณะเป็ นชันหนา
ดํา แสดงลักษณะเป็ นชันบาง
้
หมวดหินนี ้อายุประมาณ 438-320 ล้ านปี พบกระจายตัวบริ เวณ อําเภอดอน
สัก บ้ านนาสาร และเวียงสระ
(4) หินยุคคาร์ บอนิเฟอรัส (C)
หมวดหินยะหา (Cy) ประกอบด้ วย หินดินดาน หินทรายเนื ้อควอตซ์ และหินทรายเนื ้ออาร์ โคส
หินดินดานมีสีนํ ้าตาลแกมแดงและสีเทา แสดงลักษณะเป็ นชันบางถึ
้
งปานกลาง หินทรายเนื ้อควอตซ์และ หิน
ทรายเนื ้ออาร์ โคสมีสีเทาถึงขาว เนื ้อปานกลางแสดงลักษณะเป็ นชันปานกลางถึ
้
งชันหนา
้
หมวดหินนี ้ อายุ
ประมาณ 360-286ล้ านปี พบกระจายตัวบริ เวณเกาะสมุย และเกาะทางด้ านใต้ ของเกาะสมุย
(5) หินยุคคาร์ บอนิเฟอรัส - เพอร์ เมียน (CP)
กลุ่มหินแก่งกระจาน เป็ นชื่อที่ใช้ เรี ยกหินยุคคาร์ บอนิเฟอรัส-เพอร์ เมียน (อายุประมาณ 350- 245
ล้ านปี ) ส่วนใหญ่พบกระจายตัวเป็ นแนวเทือกเขาสูงทางด้ านตะวันตกของจังหวัด และพบกระจายตัว ทัว่ ไป
ทางด้ านตะวันออก พื ้นที่จงั หวัดสุราษฎร์ ธานีพบหมวดหินย่อยของกลุม่ หินแก่งกระจานจํานวน 3 หมวดหิน
ได้ แก่
- หมวดหินเกาะเฮ (CPkh) ประกอบด้ วย หินทราย และหินโคลนเนื ้อปนกรวด สี เทาแกมเขียว และ
สีเทา เนื ้อละเอียดถึงปานกลาง เนื ้อแน่น แข็ง ลักษณะกรวดกึ่งเหลี่ยมถึงกึ่งกลม ความมนน้ อยถึงปานกลาง
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การคัดขนาดไม่ดีบริ เวณที่อยู่ใกล้ แนวรอยเลื่อนมีการเรี ยงตัวของเม็ดกรวด บริ เวณที่สมั ผัสกับ หินแกรนิตมี
การแปรสภาพเป็ นหินควอร์ ตไซต์ หินฮอร์ นเฟลส์และหินทรายแปรสภาพ
- หมวดหินเขาพระ (CPkp) ประกอบด้ วย หินโคลน หินทรายแป้ ง หินโคลนปนกรวดหินทราย ปน
กรวด หินทรายเกรย์แวก และหินทรายอาร์ โคส หินโคลน หินทรายแป้ ง หินโคลนปนกรวดหินทรายปน กรวด
หินทรายเกรย์แวก มีสีเทาแกมเขียวถึงสีเทาดํา หินโคลนมีลายแสดงลักษณะเป็ นชันบางมากมี
้
การ วางชัน้
เฉียงระดับ หินทรายอาร์ โคส สีขาว เนื ้อละเอียดถึงปานกลาง
- หมวดหินเขาเจ้ า (CPkc) ประกอบด้ วย หินทรายเนื ้ออาร์ โคส สี ขาวถึงสีเทาจางการคัดขนาดดี
เนื ้อปานกลาง แสดงลักษณะเป็ นชันบาง
้
นอกจากนี ้ยังมีอีกหมวดหินที่มีอายุเดียวกันแต่ไม่จดั อยู่ในกลุ่มหินแก่งกระจานคือ หมวดหินเกาะ
ยาวน้ อย (CPky) ประกอบด้ วย หินโคลนปนกรวด หินโคลน และหินทรายเนื ้อ ควอตซ์แทรกสลับด้ วยหินทราย
แป้ ง หินโคลนปนกรวดมีสีเทาแกมเขียวถึงสีเทาดําไม่แสดงลักษณะเป็ น ชัน้ หินโคลนมีสีเทาดํา ถึงสีดํา
แสดงลักษณะเป็ นชันบางหิ
้
นทรายเนื ้อควอตซ์มีสีขาว เนื ้อหยาบ แสดง ลักษณะเป็ นชัหนา
้ พบกระจายตัว
ทางด้ านตะวันออกของอําเภอพนมและด้ านตะวันตกของอําเภอชัยบุร
(6) หินยุคเพอร์ เมียน (P)
กลุม่ หินราชบุรี เป็ นชื่อที่ใช้ เรี ยกหินยุคเพอร์ เมียน (อายุประมาณ 286-245 ล้ านปี ) ที่แพร่กระจายอยู่
ตังแต่
้ อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ลงมาจนถึงจังหวัดยะลาส่วนมากมีลกั ษณะเป็ นเขาโดด กลุ่มหิน
ราชบุรีโดยส่วนใหญ่แล้ วเป็ นหินปูน แสดงลักษณะภูมิประเทศแบบคาสต์ (karst) ลักษณะ ของหินปูนและ
คุณสมบัตขิ องหินปูน
กลุ่มหินราชบุรีประกอบด้ วย หินปูน หินปูนเนื ้อโดโลไมต์ และหินโดโลไมต์แทรกสลับด้ วยหิน ทราย
และหินดินดาน หินปูน หินปูนเนื ้อโดโลไมต์ และหินโดโลไมต์มีสีเทาถึงสีเทาเข้ ม ไม่แสดงลักษณะ เป็ นชัน้
มีหินเชิร์ต เป็ นกะเปาะ พบซากดึกดําบรรพ์ จําพวกฟูวซูลินิด แบรคิโอพอด ปะการัง แอมโมนอยด์ และไครนอยด์
ส่วนใหญ่พบกระจายตัวเป็ นแนวร่ วมกับหินยุคไซลู เรี ยน-ดีโวเนียน บริ เวณ เทือกเขาด้ านตะวันตกของ
จังหวัด และพบเป็ นเขาโดดกระจายตัวทัว่ ไป
(7) หินยุคไทรแอสซิก (TR)
หมวดหินไสบอน (TRsb) ประกอบด้ วย หินทราย หินทรายแป้ ง หินปูน และหินกรวดมน หิน ทรายมี
้
งหนามาก
สีนํ ้าตาลอมแดงเข้ มถึงสีนํ ้าตาลแกมแดง เนื ้อปานกลางถึงเนื ้อหยาบแสดงลักษณะเป็ นชันหนาถึ
มีการวางชันเฉี
้ ยงระดับ หินทรายแป้งมีสีนํ ้าตาลแกมเหลือง แสดงลักษณะเป็ นชันบาง
้
มีคาร์ บอนด์เป็ นชัน้
บางปน หินปูนมีสีเทาอ่อน แสดงลักษณะเป็ นเลนส์จนถึงหนามาก พบซากดึกดําบรรพ์ จําพวกหอยสองฝา
และฟอแรมมินิเฟอร่ า หินกรวดมนมีกรวดเป็ นหินปูน หมวดหินนี ้อายุประมาณ 245- 210 ล้ านปี พบกระจาย
ตัวทางด้ านใต้ ของอําเภอพนมและด้ านตะวันออกของอําเภอตาขุนและพบเป็ นเขา โดดบริเวณอําเภอพุนพิน
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(8) หินยุคจูแรสซิก (J) กลุ่มหินตรัง เป็ นชื่อที่ใช้ เรี ยกหินตะกอนที่เกิดบนภาคพื ้นทวีปในช่วง
ตอนต้ นยุคจูแรสซิกถึงยุคครี เทเชียสตอนปลาย (อายุประมาณ 210-65 ล้ านปี ) ที่พบในภาคใต้ จงั หวัดสุ
ราษฎร์ ธานีพบหมวดหินของกลุ่มหินตรังจํานวน 3 หมวดหิน คือ หมวดหินคลองมีน หมวดหินลําทับ และ
หมวดหินพุนพิน
หมวดหินคลองมีน (Jk) ประกอบด้ วย ตอนล่างเป็ นหินปูนเนื ้อดิน แทรกสลับกับหินดินดาน หินปูนเนื ้อ
ดินมีสีเทาอ่อน ตอนบนเป็ นหินทรายเนื ้อปูนถึงหินโคลนเนื ้อปูนสลับชัน้ พบซากดึกดําบรรพ์ จําพวกแกสโตรพอด
และปะการัง หมวดหินนี ้อายุประมาณ 210-140 ล้ านปี กระจายตัวทางดานตะวันตกของอําเภอเคียนซา
(9) หินยุคจูแรสซิก - ครีเทเชียส (JK)
หมวดหินลําทับ (JKl) ประกอบด้ วย หินทรายอาร์ โคส แทรกสลับด้ วยหินทรายแป้ งหินโคลน หิน
ทรายเนื ้อควอตซ์ และหินกรวดมน หินทรายอาร์ โคสมีสีเทาถึงสีนํ ้าตาลแกมแดงหินทรายมีเนื ้อละเอียดถึง
ปานกลาง ค่อนข้ างเหลี่ยมถึงค่อนข้ างกลม การคัดขนาดดีเชื่อมประสานด้ วยสารประกอบซิลิกาและเหล็ก
แสดงลักษณะเป็ นชัน้ บางถึงชัน้ หนา แสดงชัน้ เฉี ยงระดับ หมวดหินนีอ้ ายุประมาณ 200-65 ล้ านปี พบ
กระจายทัว่ ไปบริ เวณอําเภอเคียนซา ชัยบุรี และท่าชนะหินทรายเนื ้อละเอียดสามารถใช้ เป็ นแหล่งหิน ประดับ
และหินลับมีดได้ บริ เวณที่ราบใกล้ ภเู ขาหินทรายใช้ ประโยชน์ ในการเพาะปลูกได้ ค่อนข้ างดี เนื่องจากดินมี
แร่ธาตุที่อดุ มสมบูรณ์พอสมควรสําหรับพืชยกเว้ นบริ เวณที่เป็ นหินทรายเนื ้อควอตซ์ซงึ่ จะ มีแร่ธาตุคอ่ นข้ างตํ่า
(10) หินยุคครีเทเชียส (K)
หมวดหินพุนพิน (Kp) ประกอบด้ วย หินทรายอาร์ โคส และหินทรายเนื ้อไมกาแทรกสลับด้ วยหิน
ทรายแป้งและหินโคลน หินทรายอาร์ โคสมีสี แดง หินทรายเนื ้อไมกามีเนื ้อละเอียดถึงปานกลาง เม็ดค่อนข้ าง
กลมถึงกลม การคัดขนาดดีการเชื่อมประสานไม่ดีด้วยสารประกอบของเหล็ก แสดงลักษณะเป็ นชันปานกลาง
้
ถึงชันหนามี
้
การวางชันเฉี
้ ยงระดับ หินทรายแป้งมีสีแดง แสดงลักษณะเป็ นชันบางถึ
้
งปานกลาง หมวดหินนี ้
อายุประมาณ 140-65 ล้ านปี พบกระจายตัวบริเวณอําเภอเคียนซา พระแสง ชัยบุรี พุนพิน และท่าชนะ
(11) หินยุคเทอร์ เชียรี (T)
ประกอบด้ วย หินโคลน หินทราย และหินทรายแป้ง หินโคลนมีสีเทาถึงสีนํ ้าตาลแกมเทา หิน ทราย
และหินทรายแป้งมีสีนํ ้าตาลแกมแดง มีซากดึกดําบรรพ์ลกิ ไนต์และยิปซัม หินยุคนี ้อายุประมาณ 65-1.8 ล้ าน
ุ สมบัติแตกต่างกันไปในแต่ละ
ปี พบกระจายตัวบริ เวณแอ่งเคียนซา ดินที่ได้ จากการผุพงั จากหินชุดนี ้มีคณ
แห่ง บางแห่งอาจพบสภาพดินเป็ นกรด บางแห่งพบสภาพดินเป็ นด่าง ใช้ ประโยชน์ทางด้ าน เกษตรกรรมได้
ในวงจํากัด
(12) ตะกอนร่ วนยุคควอเทอร์ นารี (Q)
ตะกอนยุคควอเทอร์ นารี หมายถึง กรวด ทราย ดิน และดินเหนียว ที่ ยังไม่แข็งตัวกลายเป็ นหิน
อายุประมาณ 1.8 ล้ านปี จนถึงปั จจุบนั พบกระจายตัวครอบคลุมพื ้นที่ตอนกลางของจังหวัดซึ่งเป็ นที่ราบ
และที่เนินลอนราบที่ตงอยู
ั ้ ่ระหว่างเทือกเขาสูงด้ านตะวันตกกับเทือกเขาด้ านตะวันออกเฉียงใต้ ของจังหวัด
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ด้ านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพื ้นที่ราบนี ้เป็ นชายฝั่ งทะเลอ่าวไทยที่คอ่ ยๆลดระดับความสูงของพื ้นที่ลง สู่
อ่ า วไทย สามารถจํ า แนกตะกอนร่ ว นในพื น้ ที่ โ ดยอาศัย ชนิ ด ของตะกอนและสภาวะแวดล้ อ มของการ
ตกตะกอนออกเป็ น 7 หน่วยตะกอนย่อย คือ
1) ตะกอนนํ ้าพา (Qa) ประกอบด้ วย กรวด และทราย ทรายแป้ ง และดินเหนียว เกิดจากนํ ้าพัดพา
กรวด หิน ดิน ทราย ไปสะสมตัวอย่างไม่เป็ นระบบ มีอิทธิพลของความลาดชันและนํ ้าผิวดินปะปนบ้ าง จึงได้
ตะกอนหลากหลายชนิดปนกัน ลักษณะเป็ นภูมิประเทศที่ราบริมแม่นํ ้า พื ้นที่ราบนี ้มักเป็ นแหล่งสะสม ตัวของ
ชันทรายแม่
้
นํ ้า บางแห่งสามารถหาแหล่งทรายก่อสร้ างและดินเหนียวสําหรับเป็ นวัตถุดิบใน อุตสาหกรรม
เครื่ องปั น้ ดินเผาโดยทั่วไปสภาพดินเป็ นดินร่ วนที่มีแร่ ธาตุที่จําเป็ นต่อพืชอุดมสมบูรณ์ เหมาะ ต่อการ
เพาะปลูกมากที่สดุ แต่เนื่องจากเป็ นที่ราบจึงมักประสบกับนํ ้าท่วมขังในช่วงฤดูฝนเป็ นประจํา
2) ตะกอนตะพัก (Qt) ประกอบด้ วย กรวด และทราย เกิดจากแม่นํ ้ากัดเซาะทางดิ่งมากขึ ้น ปรากฏ
เป็ นภูมิประเทศขันบั
้ นได ดินมีธาตุอดุ มสมบูรณ์พอสมควรปลูกพืชได้ บางชนิด พื ้นที่บริ เวณนี ้ไม่อยู่ ในเขตนํ ้า
ท่วมขังเหมาะสําหรับเป็ นที่อยูอ่ าศัยแต่อาจประสบกับการไหลหลากของทางนํ ้า
3) ตะกอนเศษหินเชิงเขาและตะกอนผุพงั อยู่กบั ที่ (Qc) เศษหินประกอบด้ วย หินควอร์ ตไซต์หิน
ทราย หินทรายแป้ง หินแกรนิต ทราย ทรายแป้ง ดินลูกรัง และศิลาแลง เกิดจากการผุพงั ของหินเดิม ตะกอน
ถูกพัดพาไม่ไกลจึงมักพบตามเชิงเขาหรื อขอบแอ่ง หน่วยตะกอนนี ้ใช้ เป็ นแหล่งดินถมสําหรับการ ก่อสร้ างได้
และเป็ นหลักฐานสําหรับแสดงถึงการเกิดแผ่นดินถล่มในอดีตเนื่องจากการปรับตัวสู่สมดุลของธรรมชาติซึ่ง
หลายพื ้นที่ยงั คงมีความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มได้ อีกจึงไม่เหมาะสําหรับการตังที
้ ่อยูอ่ าศัย
4) ตะกอนที่ราบลุม่ แม่นํ ้า (Qff) ประกอบด้ วย กรวด ทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
5) ตะกอนลากูน (Qlg) ประกอบด้ วย ดินโคลนและดินเหนียว มีทรายเป็ นเลนส์ สีเทาถึงสีขาว การ
คัดขนาดปานกลาง เม็ดกึ่งกลม พบซากพืชในส่วนบน
6) ตะกอนที่ราบลุ่มนํ ้าขึ ้นถึง (Qtf) ประกอบด้ วย ดินเคลย์สีเทา หรื อสีเทาปนเขียว เนื ้ออ่อนนิ่ม
ชันหนา
้
มีชนทรายละเอี
ั้
ยด และชันพี
้ ตแทรกสลับ พบเปลือกหอยบ้ าง
7) ตะกอนที่ลมุ่ ราบนํ ้าท่วมนํ ้าขึ ้นมีป่าชายเลนปกคลุม (Qtm) ประกอบด้ วย พีต(peat) ดินเหนียวปนพีต
ทรายเม็ดละเอียด ดินเหนียวเนื ้อปนทรายแป้ ง
8) ตะกอนสันทรายเก่า (Qbo) ประกอบด้ วย ทราย เนื ้อปานกลางถึงหยาบ การคัดขนาดปานกลาง
ความกลมมนดี มีเศษเปลือกหอยปน
9) ตะกอนชายหาด (Qb) ประกอบด้ วย ทราย กรวด ทรายแป้ ง มีเปลือกหอย เศษปะการัง และ ซากพืช
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หินอัคนี (Igneous rocks) หินอัคนีแบ่งตามลักษณะการเกิดได้ 2 ชนิด คือ
- หินอัคนีแทรกซอน ซึง่ เป็ นหินอัคนีที่เกิดอยู่ในระดับลึกโดยการตกผลึกจากหินหนืด มีลกั ษณะ
เนือ้ หยาบหรื อค่อนข้ างหยาบ (เม็ดแร่ มีขนาดตังแต่
้ 1 มิลลิเมตรขึ ้นไป) ที่ร้ ู จักกันดีก็คือหินแกรนิต ซึ่งมี
ความสัมพันธ์ ใกล้ ชิดกับการกํ าเนิดแร่ เศรษฐกิ จหลายชนิด เช่น แร่ ดีบุก วุลแฟรมฟลูออไรด์ และแบไรต์
หินแกรนิต มีความแข็งแกร่งสามารถนํามาใช้ เป็ นหินประดับได้
- หินภูเขาไฟ เป็ นหินที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟที่พขุ ึ ้นมาเย็นตัวบนผิวโลก หินชนิดนี ้จะมี เนื ้อ
ละเอียดหรื อเนียนเป็ นเนื ้อเดียวกันหมด มีความสัมพันธ์ อย่างใกล้ ชิดกับแร่ ทองคํา ทองแดง และแร่ โลหะ
หลายชนิด ดินที่ผพุ งั มาจากหินภูเขาไฟจะอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ ธาตุที่จําเป็ นต่อพืช จึงเป็ นพื ้นที่ที่ เหมาะสม
สําหรับการเกษตรกรรม
ประเทศไทยอยูใ่ นเขตป่ าร้ อนชื ้น หินอัคนีจึงถูกกระบวนการผุพงั ได้ ง่ายทําให้ เกิดชันดิ
้ นหนาสะสมตัว
อยูบ่ นยอดเขา เมื่อมีฝนตกเป็ นจํานวนมากดินเหล่านี ้จะไหลถล่มลงมา ดังนัน้ พื ้นที่ที่อยูใ่ กล้ ภเู ขาหินอัคนีจงึ มี
ความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินถล่ม พื ้นที่จงั หวัดสุราษฎร์ ธานี ร้ อยละ20 รองรับด้ วยหินอัคนี ซึ่งสามารถ
จําแนกโดยอาศัยชนิด หิน และช่วงอายุของการเกิดได้ เป็ น 3 หน่วยหิน ดังนี ้
(1) หินอัคนีแทรกซอนชนิดหินแกรนิต ยุคไทรแอสซิก (TRgr)
หินยุคนี ้อายุประมาณ 245-210 ล้ านปี สามารถจําแนกย่อยออกเป็ น 2 หน่วย คือ หน่วยที่ 1 (TRgr1)
ประกอบด้ วย หินไบโอไทต์-มัสโคไวต์แกรนิต เนื ้อดอก พบกระจายตัวทางด้ านตะวันออกเฉียง ใต้ ของอําเภอ
กาญจนดิษฐ์ และทางด้ านตะวันออกของอําเภอนาเดิมและเวียงสระ หน่วยที่ 2 (TRgr2) ประกอบด้ วย หินไบโอ
ไทต์-มัสโคไวต์-ทัวร์ มารี นแกรนิต หินลูโคแกรนิต หินไกรเซ้ น สายเพ็กมาไทต์ และสายแร่ คอวตซ์ หินไบโอไทต์มัสโคไวต์-ทัวร์ มารี นแกรนิต มีเนื ้อละเอียดถึงหยาบ เนื ้อดอก พบ กระจายตัวบริ เวณเกาะสมุยและเกาะพงัน
(2) หินอัคนีแทรกซอนชนิดหินแกรนิต ยุคครี เทเชียส (Kgr)
ประกอบด้ วย หินฮอร์ นเบลนด์ -ไบโอไทต์แกรนิต หินไบโอไทต์ แกรนิต หินลูโคแกรนิต พินแอ ไพลต์
และสายแร่ ควอตซ์ หินฮอร์ นเบลนด์ -ไบโอไทต์ แกรนิตและหินไบโอไทต์ แกรนิ ตมีเนื อ้ ปานกลางถึงหยาบ
เนื ้อดอก หินยุคนี ้อายุประมาณ 140-65 ล้ านปี พบกระจายตัวเป็ นกลุ่มใหญ่ทางด้ านตะวันตกของจังหวัด
แทรกตัดเข้ าไปในหินยุคคาร์ บอนิเฟอรัส-เพอร์ เมียน
(3) หินกีเซอไรต์ ยุคควอเทอร์ นารี (Qgy)
ประกอบด้ วย หินกีเซอไรต์สีขาว สีเหลืองอ่อน ประกอบด้ วยแร่ควอตซ์ซอ่ นรูป (แคลซิโดนี และ โอปอล)
หินยุคนี ้อายุไม่เกิน 1.8 ล้ านปี พบกระจายตัวทางด้ านเหนือของอําเภอเคียนซา และด้ านใต้ ของอําเภอพระแสง
สํ า หรั บ บริ เ วณโครงการฯ มี ลัก ษณะทางธรณี วิ ท ยาตามแผนที่ ธ รณี วิ ท ยาจัง หวัด สุร าษฎร์ ธ านี
(กรมธรณีวิทยา) เป็ นตะกอนร่วนยุคควอเทอร์ นารี
(ตําแหน่งพื ้นที่โครงการตามแผนที่ธรณีวิทยาของจังหวัดภูเก็ต แสดงดังรูปที่ 3.1.3-1)
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พืน้ ที่โครงการ

ที่มา : สํานักธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี

รูปที่ 3.1.3-1

ตําแหน่งพื ้นที่โครงการตามแผนที่ธรณีวทิ ยาของจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
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2) การเกิดแผ่ นดินไหว
ตําแหน่งที่ ตงั ้ ทางภูมิประเทศของประเทศไทยจะอยู่ในพืน้ ที่ เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวตํ่า แต่ทางกรม
อุตนุ ิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องได้ ดําเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริ มมาตรการในการป้องกันและบรรเทา
ภัย แผ่น ดิน ไหวทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว โดยมี ภ ารกิ จ ในการตรวจวัด แผ่ น ดิน ไหวตลอด 24 ชั่ว โมง
แลกเปลี่ยนข้ อมูลระหว่างประเทศเป็ นประจํา ตลอดจนวางแผนจัดตังโครงการลดภั
้
ยพิบตั จิ ากแผ่นดินไหว ซึง่
อาจเป็ นอันตรายต่อสาธารณชนได้ โดยแผ่นดินไหวในประเทศไทยเกิดขึ ้นจาก
(1) แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่มีแหล่งกําเนิดจากภายนอกประเทศส่งแรงสัน่ สะเทือนมายังประเทศไทย
โดยมีแหล่งกําเนิดจากตอนใต้ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน พม่า สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว
ทะเลอันดามัน ตอนเหนือของเกาะสุมาตรา ส่วนมากบริ เวณที่ร้ ู สึกสัน่ ไหว ได้ แก่ บริ เวณภาคเหนือ ภาคใต้
ภาคตะวันตก และกรุงเทพฯ
(2) แผ่นดินไหวเกิ ดจากแนวรอยเลื่อนที่ ยังสามารถเคลื่อนตัว ซึ่งอยู่บริ เวณภาคเหนื อ และภาค
ตะวันตกของประเทศ เช่น รอยเลื่อนเชียงแสน รอยเลื่อนแม่ทา รอยเลื่อนแพร่ รอยเลื่อนเถิน รอยเลื่อนเมย
อุทยั ธานี รอยเลื่อนศรี สวัสดิ์ รอยเลื่อนเจดีย์สามองค์ รอยเลื่อนคลองมะรุย (พังงา) เป็ นต้ น
บริ เวณที่มีความเสี่ยงต่อภัยแผ่นดินไหวสูงในประเทศไทย ได้ แก่
(1) บริเวณที่อยูใ่ กล้ แหล่งกําเนิดแผ่นดินไหว ตามแนวรอยเลื่อนทังภายในและภายนอกประเทศ
้
ส่วน
ใหญ่อยูบ่ ริ เวณภาคเหนือและตะวันตกของประเทศไทย
(2) บริเวณที่เคยมีประวัตหิ รื อสถิตแิ ผ่นดินไหวในอดีตและมีความเสียหายเกิดขึ ้น จากนันเว้
้ นช่วงการ
้ โอกาสการเกิดแผ่นดินไหวที่มีขนาดใกล้ เคียงกับสถิตเิ ดิมได้ อีก
เกิดแผ่นดินไหวเป็ นระยะนานๆบริเวณนันจะมี
(3) บริ เวณที่เป็ นดินอ่อนซึง่ สามารถขยายการสัน่ สะเทือนได้ ดี เช่น บริ เวณที่มีดินเหนียวอยู่ใต้ พื ้นดิน
เป็ นชันหนา
้
เช่น บริ เวณที่ลมุ่ หรื ออยูใ่ กล้ ปากแม่นํ ้า เป็ นต้ น
แหล่ ง กํ า เนิ ด ของแผ่ น ดิ น ไหวนัน้ มาจากรอยเลื่ อ นที่ มี พ ลัง ซึ่ ง รอยเลื่ อ นมี พ ลัง ในประเทศไทย
เคยเกิดขึ ้นแล้ ว 9 แห่งด้ วยกัน และจากการรายงานของกรมทรัพยากรธรณีวิทยา ซึง่ ได้ รวบรวมข้ อมูลกลุ่ม
รอยเลื่อนล่าสุดเมื่อเดือนมีนาคม 2555 ที่ผ่านมา พบว่า ปั จจุบนั ประเทศไทยมีรอยเลื่อนที่มีพลังทังหมด
้
14
รอยเลื่อน โดยกระจายอยูใ่ น 22 จังหวัด ได้ แก่
1. รอยเลื่อนแม่ จัน พาดผ่านอําเภอฝาง อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ อําเภอแม่จนั อําเภอเชียง
แสน และอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ในแนวทิศตะวันออกเฉี ยงเหนือ-ตะวันตกเฉี ยงใต้ มีความยาว
ประมาณ 101 กิโลเมตร
2. รอยเลื่อนแม่ อิง พาดผ่านอําเภอเทิง อําเภอขุนตาล และอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ มีความยาวประมาณ 57 กิโลเมตร
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3. รอยเลื่อนแม่ ฮ่องสอน พาดผ่านอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอนในแนวทิศเหนือ-ใต้
มีความยาวประมาณ 29 กิโลเมตร
4. รอยเลื่อนเมย วางตัวในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ พาดผ่านตังต้
้ นจากลํานํ ้าเมย ชายแดนพม่า
ต่อไปยังห้ วยแม่ท้อ ลํานํ ้าปิ ง จังหวัดตาก ไปถึงจังหวัดกําแพงเพชร นครสวรรค์ และสิ ้นสุดที่จงั หวัดอุทยั ธานี
ในแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีความยาวประมาณ 250 กิโลเมตร
5. รอยเลื่อนแม่ ทา พาดผ่านอําเภอแม่ทา จังหวัดลําพูน และอําเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
ในแนวโค้ งไปทางทิศตะวันออก มีความยาวประมาณ 61 กิโลเมตร
6. รอยเลื่อนเถิน พาดผ่านอําเภอแม่พริ ก อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง และอําเภอวังชิ ้น จังหวัดแพร่
ในแนวโค้ งในไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีความยาวประมาณ 103 กิโลเมตร
7. รอยเลื่อนพะเยา พาดผ่านอําเภองาว จังหวัดลําปาง และอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ในแนว
ทิ ศ ตะวัน ตกเฉี ย งเหนื อ -ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ ทางด้ า นทิ ศ เหนื อ ของรอยเลื่ อ นท่ า สี มี ค วามยาวประมาณ
23 กิโลเมตร
8. รอยเลื่อนปั ว พาดผ่านพื ้นที่อําเภอสันติสขุ อําเภอท่าวังผา อําเภอปั ว อําเภอเชียงกลาง และ
อําเภอทุ่งช้ าง ของจังหวัดน่านในแนวเหนือ-ใต้ ด้ วยความยาวประมาณ 130 กิโลเมตร
9. รอยเลื่อนอุตรดิตถ์ พาดผ่านอําเภอเมือง อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ อําเภอนาหมื่น
อําเภอนาน้ อย อําเภอเวียงสา และอําเภอแม่จริ ม จังหวัดน่าน ในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียง
ใต้ มีความยาวประมาณ 150 กิโลเมตร
10. รอยเลื่อนเจดีย์สามองค์ พาดผ่านอําเภอทองผาภูมิ และอําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ในแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ มีความยาวประมาณ 60 กิโลเมตร
11. รอยเลื่อนศรี สวัสดิ์ พาดผ่านอําเภอบ้ านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี อําเภอศรี สวัสดิ์ และอําเภอหนอง
ปรื อ จังหวัดกาญจนบุรี ในแนวโค้ งเล็กน้ อยไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ มีความยาวประมาณ 62 กิโลเมตร
12. รอยเลื่อนเพชรบูรณ์ พาดผ่านอําเภอหนองไผ่ อําเภอเมือง อําเภอหล่มสัก และอําเภอหล่มเก่า
จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้ วยรอยเลื่อนบริ วารในแนวทิศตะวันออกเฉี ยงเหนือ-ตะวันตกเฉี ยงใต้ กับแนว
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ สลับกัน มีความยาวประมาณ 110 กิโลเมตร
13. รอยเลื่อนระนอง พาดผ่านพื ้นที่ตงแต่
ั ้ จังหวัดระนอง ชุมพร ประจวบ คีรีขนั ธ์ และพังงา
มีความยาวประมาณ 270 กิโลเมตร
14. รอยเลื่อนคลองมะรุ่ ย พาดผ่านอําเภอบ้ านตาขุน อําเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ ธานี อําเภอทับ
ปุด อําเภอเมือง จังหวัดพังงา พาดผ่านไปตามทะเลอันดามัน ระหว่างอําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต กับอําเภอ
เกาะยาว จังหวัดพังงา ในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ มีความยาวประมาณ 148 กิโลเมตร
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บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

นอกจาก 14 รอยเลื่อนที่กรมทัพยากรธรณีได้ ประกาศออกมาอย่างเป็ นทางการแล้ ว สํานักข่าวบาง
แห่งยังเผยว่า รอยเลื่อนมะยม ก็เป็ นอีกหนึ่งรอยเลื่อนที่มีพลัง โดยรอยเลื่อนดังกล่าว จะพาดผ่านอําเภอ
สอง จังหวัดแพร่ และอําเภอเชี ยงม่วน จังหวัดพะเยา ในแนวทิ ศตะวันออกเฉี ยงเหนื อ-ตะวันตกเฉี ยงใต้
มีความยาวประมาณ 22 กิโลเมตร ดังนัน้ ทุกภาคส่วนจึงควรติดตามสถานการณ์ ความเคลื่อนไหวของทัง้
15 รอยเลื่อนดังกล่าวอย่างใกล้ ชิด
อย่างไรก็ตาม รอยเลื่อนที่ต้องจับตา และเฝ้าระวังมากที่สดุ ในขณะนี ้ คือ รอยเลื่อนระนอง และรอย
เลื่อนคลองมะรุ่ ย ซึ่งถือเป็ นรอยเลื่อนที่มีพลังรุ นแรง และอาจส่งผลกระทบกับภาคใต้ ในหลายจังหวัด อาทิ
จังหวัดชุมพร ระนอง และสุราษฎร์ ธานี
สําหรับพื ้นที่โครงการนัน้ อยูใ่ กล้ รอยเลื่อนคลองมะรุ่ย
(ผังแสดงตําแหน่งพื ้นที่โครงการ ตามแผนที่รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย ดังแสดงใน รูปที่ 3.1.3-2)
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

พืน้ ที่โครงการ

ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี, เมษายน 2562

รูปที่ 3.1.3-2

ตําแหน่งพื ้นที่โครงการตามแผนที่รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย
3-22

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

สถิตกิ ารเกิดแผ่ นดินไหว : จากสถิติการเกิดแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยของกรม
อุตนุ ิยมวิทยา พบว่า แผ่นดินไหวที่มีความรุนแรง 7 ริ กเตอร์ หรื อมากกว่า จะมีศนู ย์กลางอยู่นอกประเทศไทย
โดยส่วนใหญ่เกิดบริ เวณพรมแดนจีน-เมียนมาร์ ประเทศเมียนมาร์ ประเทศจีนตอนใต้ ในทะเลอันดามันและ
หมู่เกาะสุมาตรา สําหรับการเกิดแผ่นดินไหวในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนใหญ่เกิดขึ ้นเป็ นแนวพาด
ตรงรอยต่อของมหาสมุทรอินเดีย และทะเลอันดามันพุง่ เหนือขึ ้นไปทางประเทศเมียนมาร์ จีน และบังคลาเทศ
สํ า หรั บ พื น้ ที่ ป ระเทศไทย ในอดี ต ที่ ผ่ า นมามี ก ารเกิ ด แผ่ น ดิ น ไหวในระดับ น้ อยมาก และจุ ด ที่ เ คยเกิ ด
แผ่นดินไหวใต้ ผิวดิน (Earthquake Foci) มีความลึกไม่เกิน 35 กิโลเมตร ซึง่ ถือว่าอยูใ่ นระดับที่ตื ้นมาก
ตารางที่ 3.1.3-1 รายละเอียดแผ่นดินไหวตังแต่
้ 5 ริกเตอร์ ขึ ้นไปที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย (พ.ศ.2551-2562)
04.03 น.

ขนาด /
ความรุ นแรง
5.9

ศูนย์ กลาง /
ตําแหน่ งที่ร้ ู สกึ
ประเทศลาว

27 ก.ย. 61

04.51 น.

5.7

4 ก.ค. 61

03.34 น.

5.2

4 ก.ค. 61

14.12 น.

5.3

17 มิ.ย. 61

20.21 น.

5.2

ตอนเหนือหมูเ่ กาะสุ
มาตรา อินโดนีเซีย
หมูเ่ กาะอันดามัน
ประเทศอินเดีย
หมูเ่ กาะอันดามัน
ประเทศอินเดีย
ประเทศพม่า

24 เม.ย. 61 19.23 น.

5.1

ประเทศพม่า

21 เม.ย. 61 05.29 น.

5.1

ประเทศพม่า

9 เม.ย. 61

00.40 น.

5.1

ประเทศพม่า

8 มี.ค. 61

04.13 น.

5.4

ประเทศพม่า

14 ก.พ. 61

14.13 น.

5.1

ประเทศพม่า

5 ก.พ. 61

23.55 น.

5.2

ประเทศพม่า

2 ก.พ. 61

22.29 น.

5.1

ประเทศพม่า

วันที่

เวลา

21 พ.ย. 62

3-23

บันทึกเหตุการณ์
รู้ สึ ก สั่น ไหวบริ เ วณ จ.น่ า น จ.พะเยา จ.เชี ย งใหม่
จ.ลําปาง จ.เลย
รู้ สึ ก สั่ น ไ ห ว ที่ ท า ง ทิ ศ ต ะ วั น ต ก เ ฉี ย ง ใ ต้ ข อ ง
อ.เมือง จ.สตูล ประมาณ 372 กม.
รู้ สึ ก สั่ น ไหวที่ ทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ของ
อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ประมาณ 300 กม.
รู้ สึ ก สั่ น ไ ห ว ที่ ท า ง ทิ ศ ต ะ วั น ต ก เ ฉี ย ง ใ ต้ ข อ ง
อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ประมาณ 729 กม.
รู้ สึ ก สั่ น ไหวที่ ทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ของ
อ.แม่สะเรี ยง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 190 กม.
รู้ สึ ก สั่ น ไหวที่ ทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ของ
อ.แม่สะเรี ยง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 182 กม.
รู้ สึ ก สั่ น ไหวที่ ทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ของ
อ.แม่สะเรี ยง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 166 กม.
รู้ สึ ก สั่ น ไหวที่ ทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ของ
อ.ปางมะผ้ า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 410 กม.
รู้ สึ ก สั่ น ไหวที่ ทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ของ
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 214 กม.
รู้ สึ ก สั่ น ไ ห ว ที่ ท า ง ทิ ศ ต ะ วั น ต ก เ ฉี ย ง ใ ต้ ข อ ง
อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 289 กม.
รู้ สึ ก สั่ น ไหวที่ ทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ของ
อ.แม่สะเรี ยง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 182 กม.
รู้ สึ ก สั่ น ไหวที่ ทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ของ
อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 42 กม.
บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

ตารางที่ 3.1.3-1 รายละเอียดแผ่นดินไหวตังแต่
้ 5 ริกเตอร์ ขึ ้นไปที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย (พ.ศ.2551-2562)
วันที่

เวลา

12 ม.ค. 61

22.23 น.

ขนาด /
ความรุ นแรง
5.3

12 ม.ค. 61

01.43 น.

5.2

12 ม.ค. 61

01.26 น.

5.9

4 ม.ค. 61

04.35 น.

5.9

18 เม.ย.60

16:13 น.

5.1

7 ธ.ค.59

05:03 น.

6.5

24 ส.ค.59

17:34 น.

6.8

8 พ.ย. 58

23.47 น.

6.2

24 พ.ค. 58

13:27 น.

5.1

4 ก.ค. 61

03.34 น.

5.2

4 ก.ค. 61

14.12 น.

5.3

1 ก.ค. 61

22.10

5.0

17 มิ.ย. 61

20.21

5.2

5 พ.ค. 57

18:08 น.

6.3

ศูนย์ กลาง /
ตําแหน่ งที่ร้ ู สกึ
ประเทศพม่า

บันทึกเหตุการณ์

รู้ สึ ก สั่ น ไหวที่ ทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ของ
อ.แม่สะเรี ยง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 171 กม.
ประเทศพม่า
รู้ สึ ก สั่ น ไ ห ว ที่ ท า ง ทิ ศ ต ะ วั น ต ก เ ฉี ย ง ใ ต้ ข อ ง
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 206 กม.
ประเทศพม่า
รู้ สึ ก สั่ น ไ ห ว ที่ ท า ง ทิ ศ ต ะ วั น ต ก เ ฉี ย ง ใ ต้ ข อ ง
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 225 กม.
ยูนนาน ประเทศจีน รู้ สึ ก สั่ น ไหวที่ ทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ของ
อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 488 กม.
ประเทศพม่า
รู้ สึ ก สั่ น ไหวที่ ทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ของ
20.71 N , 100.12 E อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 39 กม.
ทางตอนเหนือของ รู้ สึ ก สั่ น ไหวที่ บ ริ เวณ จ.กระบี่ จ.สงขลา และ
จ.ภูเก็ต
เกาะสุมาตรา,
อินโดนีเซีย
5.32 N , 96.07 E
ประเทศพม่า
รู้ สึ ก สั่น ไหวที่ บ ริ เ วณ จ.เชี ย งใหม่ จ.เชี ย งราย และ
21.06 N , 94.45 E กรุงเทพมหานคร
หมูเ่ กาะนิโคบาร์
รู้ สึกสั่นไหวที่ อ.เมื อง จ.ภูเก็ ต ,อ.ตะกั่วป่ า จ.พังงา ,
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ ธานี, อ.เมือง จ.กระบี่
ประเทศอินเดีย
6.79N , 94.50E
ประเทศพม่า
รู้ สึ ก สั่น ไหวบริ เ วณ จ.เชี ย งใหม่ จ.เชี ย งราย และ
20.56N , 99.02E จ.แม่ฮ่องสอน
หมูเ่ กาะอันดามัน ท า ง ทิ ศ ต ะ วั น ต ก เ ฉี ย ง เ ห นื อ ข อ ง อ . ไ ท ร โ ย ค
จ.กาญจนบุรี ประมาณ 300 กม.
ประเทศอินเดีย
หมูเ่ กาะอันดามัน ท า ง ทิ ศ ต ะ วั น ต ก เ ฉี ย ง ใ ต้ ข อ ง อ . ไ ท ร โ ย ค
จ.กาญจนบุรี ประมาณ 729 กม.
ประเทศอินเดีย
ประเทศพม่า
ทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ยงเหนื อของ อ.ปางมะผ้ า
จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 88 กม.
ประเทศพม่า
ทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ของ อ.แม่ ส ะเรี ยง
จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 190 กม.
ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว ถนน อาคารและบ้ านเรื อน บริ เวณใกล้ จุดศูนย์ กลางได้ รับ
จ.เชียงราย
ความเสียหายอย่างหนัก มีผ้ เู สียชีวิต 1 คน เกิดโคลนผุด รู้สกึ
19.75N, 99.69E สัน่ ไหวที่ จ.เชียงราย, จ.แพร่ , จ.แม่ฮ่องสอน จ.อุตรดิตถ์,

3-24

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

ตารางที่ 3.1.3-1 รายละเอียดแผ่นดินไหวตังแต่
้ 5 ริกเตอร์ ขึ ้นไปที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย (พ.ศ.2551-2562)
วันที่

เวลา

ขนาด /
ความรุ นแรง

21 มี.ค. 57

20:41 น.

6.4

2 ก.ค.56

14:37 น.

6.0

11 เม.ย.55

15:38 น.

8.6

5 มี.ค.55

13:54 น.

5.2

6 ก.ย. 54

00:55 น.

6.7

24 มี.ค.54

20:55 น.

6.8

23 ก.พ.54

22:53 น.

5.4

4 ก.พ.54

20.54 น.

6.8

9 พ.ค.53

19:59 น.

7.3

7 เม.ย.53

05:15 น.

7.6

20 มี.ค.53

02:53 น.

5.0

30 ก.ย.52

17.16 น.

7.9

ศูนย์ กลาง /
ตําแหน่ งที่ร้ ู สกึ
หมูเ่ กาะนิโคบาร์ ,
ประเทศอินเดีย
7.64N, 94.21E
ตอนเหนือของ
เกาะสุมาตรา
ประเทศอินโดนีเซีย
4.64N,96.56E
ชายฝั่ งตะวันตกทางตอน
เหนือของเกาะสุมาตรา
2.43 N 93.11 E
ตอนเหนือเกาะสุมาตรา
4.15 N 97.11 E
ตอนเหนือเกาะสุ
มาตรา 2.79 N 97.7 E
พม่า
20.52 N 99.92 E

บันทึกเหตุการณ์
จ.พิษณุโลก, จ.เชียงใหม่และตึกสูงในกรุงเทพมหานครฯ
รู้สกึ สัน่ ไหวที่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

รู้ สึกสัน่ ไหวบริ เวณ จ.ภูเก็ต จ.พังงา และอาคารสูงใน
กรุงเทพฯ

รู้สกึ ได้ ในหลายจังหวัดในภาคใต้ และภาคกลาง รวมถึง ภาค
อีสาน เกิดคลื่นสึนามิสูง 80ซม.ที่ประเทศอินโดนี เซีย และ
30 ซม. ที่เกาะเมียง จ.พังงา
รู้สกึ ไหวเล็กน้ อยที่ จ. ภูเก็ต
รู้สกึ ที่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

รู้ สึกได้ ในภาคเหนือ ะวันออกเฉี ยงเหนื อและ อาคาร
สูงในกทม.หลายแห่ง และมีความเสียหายที่ อ.แม่สาย
จ.เชียงราย มีผ้ เู สียชีวิต 1 คนจากผนังบ้ านพังทับศีรษะ
ลาว 18.82N
รู้สกึ ที่ แพร่ น่าน อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลําภู
101.74 E
ขอนแก่น มหาสารคาม
พรมแดนพม่า-อินเดีย รู้สกึ บนอาคารสูง กทม. หลายแห่ง
24.64 N 99.73 E
ตอนเหนือสุมาตรา รู้ สึก สั่น ไหวอาคารสูง จ. ภูเ ก็ ต พัง งา สุร าษฏร์ ธ านี
จ. สงขลาและ กรุงเทพมหานคร
3.59 N 96.04 E
ตอนเหนือเกาะสุมาตรา รู้สกึ ได้ ที่อาคารสูงกทม. หลายแห่ง
2.35 N 97.13 E
ประเทศพม่า ห่างจาก รู้สกึ สัน่ สะเทือนได้ ที่ จ.เชียงราย
พรมแดนไทย(แม่สาย)
ประมาณ 80 กิโลเมตร
21.2 N 100.3 E
ตอนกลางเกาะสุมาตรา รู้ สึกสั่นไหวบนตึ กสูงในกรุ งเทพฯ ประเทศอิ นโดนี เซี ย
มีผ้ เู สียชีวิตประมาณ 1000 คน
1.1S 99.1E
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ตารางที่ 3.1.3-1 รายละเอียดแผ่นดินไหวตังแต่
้ 5 ริกเตอร์ ขึ ้นไปที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย (พ.ศ.2551-2562)
ศูนย์ กลาง /
บันทึกเหตุการณ์
ตําแหน่ งที่ร้ ู สกึ
22 ก.ย.51 20.30 น.
ชายฝั่ งตอนใต้ ของพม่า รู้สกึ สัน่ ไหวบนตึกสูงหลายแห่งในกรุงเทพ
15.7 N 96.2 E
21 ส.ค.51 19.24 น.
5.7
พรมแดนพม่า-จีน รู้ สึกสัน่ ไหวบนตึกสูงในกรุ งเทพฯหลายแห่ง ประเทศจี น
มีผ้ เู สียชีวิต 1 คน บาดเจ็บหลายคน
25.1 N 97.82 E
12 พ.ค.51 13.27 น.
7.8
มณฑลเสฉวน ,จีน รู้สกึ สัน่ ไหวบนตึกสูงในกรุงเทพฯหลายแห่ง ประเทศจีน
31.7 N 102.7 E
มีผ้ เู สียชีวิตประมาณ 20,000 คน
20 ก.พ.51 15.05 น.
7.5
ตอนเหนือเกาะสุมาตรา รู้ สึ ก สั่ น ไหวบนตึ ก สู ง ในกรุ ง เทพฯและ จ.ภู เ ก็ ต
2.70N 95.90E
อาจเกิดสึนามิขนาดเล็กบริเวณใกล้ ศนู ย์กลาง
หมายเหตุ : * M/I คือ ขนาด(Magnitude) / ความรุนแรง(Intensity)
ที่มา
: สํานักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตนุ ิยมวิทยา, พฤษภาคม 2563
วันที่

เวลา

ขนาด /
ความรุ นแรง
5.2

กองธรณีวิทยาสิง่ แวดล้ อมและธรณีพิบตั ภิ ยั กรมทรัพยากรธรณี ได้ จดั ทําแผนที่แสดงบริ เวณเสี่ยงภัย
แผ่ น ดิ น ไหวของประเทศไทย ฉบับ ปรั บ ปรุ ง ครั ง้ ที่ 2 (2548) โดยแบ่ ง เขตจัง หวัด ที่ มี พื น้ ที่ เ สี ย งภัย ต่ อ
แรงสัน่ สะเทือนแผ่นดินไหว เพื่อให้ มีการออกแบบสิ่งก่อสร้ างให้ สามารถรับแรงแผ่นดินไหวได้ ในแต่ละเขต
พื ้นที่แบ่งออกเป็ น 4 เขต โดยรายละเอียดการแบ่งระดับความเสี่ยงภัยจากแรงสัน่ สะเทือนแผ่นดินไหว แสดง
ดัง ตารางที่ 3.1.3-2
ตารางที่ 3.1.3-2 รายละเอียดการแบ่งระดับความเสี่ยงภัยจากแรงสัน่ สะเทือนแผ่นดินไหว
เขต

ความเสี่ยง

พืน้ ที่/ความรุ นแรง
ครอบคลุมพื น้ ที่ บริ เวณภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ไม่มีความเสียง ไม่ต้องออกแบบ
0
ตอนกลาง และตอนล่าง ความรุ นแรงของแผ่นดินไหวน้ อยกว่า 3 (III)
อาคาร รับแรงแผ่นดินไหว
เมอร์ คลั ลี สามารถตรวจวัดได้ ด้วยเครื่ องมือเท่านัน้
ครอบคลุมพื น้ ที่ บางส่ วนของภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
มีความเสี่ยงน้ อย แต่อาจมีความ
1
ตอนบน ภาคเหนื อ ตอนล่า ง และภาคใต้ ต อนล่า ง ความรุ น แรง 3-4
เสียหายบ้ าง
(III-IV) เมอร์ คลั ลี ผู้อยูบ่ นอาคารสูงรู้สกึ ว่ามีแผ่นดินไหว
ครอบคลุมพื ้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันตกบางส่วน พื ้นที่ภาคใต้ ตอนบนจรด
มีความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายใน
2ก
จังหวัดสตูล ความรุ นแรงของแผ่นดินไหว 5-7 (V-VII) เมอร์ คลั ลี ทุกคนตกใจ
ระดับน้ อยถึงปานกลาง
สิง่ ก่อสร้ างออกแบบไม่ดี ปรากฏความเสียหาย
ครอบคลุมบริ เวณภาคเหนือตอนบนสุดต่อเนื่องถึงพืน้ ที่ภาคตะวันตก
มีความเสี่ยงในการเกิดความเสียหาย
2ข
ของประเทศ ความรุ นแรงของแผ่นดินไหว 7-8 (VII-VIII) เมอร์ คัลลี
ในระดับปานกลาง
สิง่ ก่อสร้ างที่ออกแบบดี เสียหายเล็กน้ อย
ที่มา : กองธรณีวิทยาสิง่ แวดล้ อมและธรณีพิบตั ิภยั กรมทรัพยากรธรณี
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ทังนี
้ ้ พื ้นที่โครงการอยู่ในพื ้นที่จงั หวัดสุราษฎร์ ธานี จัดอยู่ในพื ้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว ในเขต 2ก ซึง่ มี
ความรุนแรงในระดับ 5-7 เมอร์ คลั ลี เป็ นพื ้นที่ที่มีความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายในระดับน้ อยถึงปานกลาง
สิง่ ก่อสร้ างที่ออกแบบไม่ดี อาจปรากฏความเสียหายได้ และไม่อยูใ่ นพื ้นที่แนวรอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทย
(พื ้นที่บริ เวณเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวของประเทศไทย (ฉบับปรับปรุ งครัง้ ที่ 2 พ.ศ.2548) แสดงดังรู ปที่ 3.1.3-3
และความรุนแรงของการเกิดแผ่นดินไหว แสดงดังรูปที่ 3.1.3-4)
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พืน้ ที่โครงการ

ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม

รูปที่ 3.1.3-3 ตําแหน่งพื ้นที่โครงการตามบริ เวณเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวของประเทศไทย(ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 2 พ.ศ.2548)
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ที่มา : กองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี

รูปที่ 3.1.3-4

ความรุนแรงของการเกิดแผ่นดินไหว
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3.1.4 สภาพภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยา และคุณภาพอากาศ
(1) ข้ อมูลสภาพภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยาโดยทั่วไป
จังหวัดสุราษฎร์ ธานีอยูภ่ ายใต้ อิทธิพลของลมมรสุมที่พดั ประจําฤดู 2 ชนิด คือ
(1) ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีลมจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็ นลมเย็นและแห้ งจาก
ประเทศจีน พัดปกคลุมประเทศไทย ทําให้ ปะเทศไทยตอนบนตังแต่
้ ภาคกลางขึ ้นไปมีอากาศหนาวเย็นและ
แห้ งแล้ งทัว่ ไปแต่ภาคใต้ ตงแต่
ั ้ จงั หวัดประจวบคีรีขนั ธ์ลงไปกลับมีฝนตกชุก และลมมรสุมนี ้พัดผ่านอ่าวไทยจึง
พัดพาเอาไอนํ ้าไปตกเป็ นฝนทัว่ ไปตังแต่
้ จงั หวัดชุมพรลงไป อากาศจึงไม่หนาวเย็นดังเช่นภาคอื่นๆ ที่อยู่ทาง
ตอนบนของประเทศและจังหวัดสุราษฎร์ ธานี ซึง่ อยู่ทางด้ านฝั่ งตะวันออกได้ รับอิทธิพลของลมอย่างเต็มที่ จึง
มีฝนตกอยูใ่ นเกณฑ์ปานกลางและมีอากาศหนาวเย็นเป็ นครัง้ คราว
(2) ลมมรสุมตะวันออกเฉี ยงใต้ ซึ่งพัดผ่านมหาสมุทรอินเดีย จึงพาเอาไอนํา้ และความชุ่มชื ้นมาสู่
ประเทศไทย แต่เนื่ องจากเทื อ กเขาตะนาวศรี ด้ านตะวันตกปิ ดกัน้ กระแสลมไว้ ทํ า ให้ บริ เวณภาคใต้ ฝั่ง
ตะวันออกและจังหวัดสุราษฎร์ ธานี มีฝนน้ อยกว่าภาคใต้ ฝั่งตะวันตกซึง่ เป็ นด้ านรับลม
2) อุตุนิยมวิทยา
จังหวัดภูเก็ ตมีทะเลล้ อมรอบ และตังอยู
้ ่ด้านหน้ าเทื อกเขาภูเก็ต ซึ่งเป็ นด้ านรับลมฝนของมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ ที่พดั มาจากมหาสมุทรอินเดีย ทําให้ ฝนตกชุกในฤดูมรสุม สภาพภูมิอากาศโดยทัว่ ไปของ
จังหวัดภูเก็ตจึงอบอุน่ ตลอดปี มีฤดูกาลที่สําคัญเพียง 2 ฤดู คือ ฤดูฝนและฤดูร้อน
้ ปลายเดือนเมษายนถึงปลายเดือนพฤศจิกายน ฝนตกชุกในช่วงเดือนพฤษภาคมถึง
ฤดูฝน ตังแต่
เดือนตุลาคม
้ เดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคม เป็ นช่วงที่ฝนตกน้ อยที่สดุ
ฤดูร้อน ตังแต่
จากข้ อมูลสถิติภูมิอากาศในคาบ 30 ปี (พ.ศ.2530-2559) (แสดงดังตารางที่ 3.1.4-1) ของสถานี
ตรวจวัดอากาศสุราษฎร์ ธานี ซึง่ ตังอยู
้ ่ที่ละติจดู 9 องศา 8 ลิปดา 8.0 ฟิ ลิปดาเหนือ และลองจิจดู 99 องศา 9
ลิปดา 7 ฟิ ลิปดาตะวันออก อยู่สงู กว่าระดับนํ ้าทะเลปานกลาง 5 เมตร (แสดงดังรู ปที่ 3.1.4-1) ซึง่ เป็ นสถานี
ตรวจวัดอากาศที่อยูใ่ กล้ เคียงบริ เวณพื ้นที่โครงการมากที่สดุ สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
ความกดอากาศ : ความดันกดอากาศเฉลี่ยรายปี 1,009.85 มิลลิบาร์ โดยมีค่าความดันบรรยากาศ
สูงสุด เท่ากับ 1,018.65 มิลลิบาร์ ในเดือนมกราคม ส่วนค่าความดันอากาศตํ่าสุด เท่ากับ 1,000.00 มิลลิบาร์
อุณหภูมิ : อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี มีคา่ 27.00 C โดยมีคา่ อุณหภูมิสงู สุด เท่ากับ 32.8C อุณหภูมิสงู สุด
ที่เคยวัดได้ เท่ากับ 41.40C ในเดือนพฤษภาคม และมีคา่ อุณหภูมิตํ่าสุด เท่ากับ 23.10C อุณหภูมิตํ่าสุดที่เคย
วัดได้ เท่ากับ 15.50C ในเดือนกุมภาพันธ์
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ฝน : ปริ มาณนํ ้าฝนเฉลี่ยรวมตลอดปี เท่ากับ 1,652.8 มิลลิเมตร มีปริ มาณนํ ้าฝนมากที่สดุ เฉลี่ย
283.3 มิลลิเมตร ในเดือนพฤศจิกายน จํานวนวันฝนตกเฉลี่ย 152.2 วัน และประมาณนํ ้าฝนตํ่าสุดเฉลี่ย 17.7
มิลลิเมตร ในเดือนกุมภาพันธ์ จํานวนฝนตกเฉลี่ย 2.5 วัน
้ มีคา่ ร้ อยละ 82.1 โดยมีความชื ้นสัมพัทธ์เฉลี่ย
ความชืน้ สัมพัทธ์ : ความชื ้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดทังปี
ทังปี
้ สูงดร้ อยละ 97.0 ในเดือนตุลาคม และมีคา่ ความชื ้นสัมพัทธ์เฉลี่ยทังปี
้ ตํ่าสุดร้ อยละ 52.0 ในเดือนมีนาคม
ความเร็ วและทิศทางลม : ความเร็ วลมเฉลี่ยตลอดปี อยู่ที่ 1.9 นอต ความเร็ วลมสูงสุด เท่ากับ 47
นอต ในเดือนเมษายน จะมีลมที่พดั มาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน และ
ลมที่พดั มาจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม
ปริ มาณเมฆ : ปริ มาณเมฆที่ตรวจวัดได้ มีค่อนข้ างสูง โดยมีค่าเฉลี่ยทังปี
้ เท่ากับ 6.3 ส่วนใน 10
ส่วน ซึ่งค่าตํ่าสุดพบในเดือนกุมภาพันธ์ คือ 4.1 ส่วนใน 10 ส่วน และค่าสูงสุดพบในเดือนกันยายน คือ 7.5
ส่วนใน 10 ส่วน
สําหรับสภาพภูมิอากาศโดยทัว่ ไปของโครงการ จะมีลกั ษณะเช่นเดียวกันกับบริ เวณส่วนอื่นๆ ของ
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

ตารางที่ 3.1.4-1 ข้ อมูลอุตนุ ิยมวิทยาของสถานีตรวจวัดอากาศจังหวัดสุราษฎร์ ธานี โดยเฉลี่ยในคาบ 30 ปี (พ.ศ.2530-2559)
ข้ อมูล
ความกดอากาศ (มิลลิบาร์ )
เฉลี่ย
สูงสุด
ตํ่าสุด
พิสยั รายวันเฉลี่ย
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
เฉลี่ย
เฉลี่ยสูงสุด
เฉลี่ยตํ่าสุด
สูงสุด
ตํ่าสุด
ความชื ้นสัมพัทธ์ (%)
เฉลี่ย
เฉลี่ยสูงสุด
เฉลี่ยตํ่าสุด
ตํ่าที่สดุ
นํ ้าระเหย (มม.)
ทังหมด
้
ความครึม้ เมฆ (1-10)
เฉลี่ย
ทัศนวิสยั (กม.)
เฉลี่ย
เวลา 0.700 น.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ปี

1011.8
1018.65
1004.63
4

1011.2
1018.17
1003.05
4.4

1010.3
1016.82
1000
4.7

1009.1
1015.43
1002.62
4.5

1008.5
1013.53
1002.19
3.9

1008.3
1015.43
1002.37
3.4

1008.6
1014.18
1003.11
3.4

1008.9
1014.71
1002.89
3.5

1009.5
1017.79
1003.25
4

1010.1
1016.85
1003.21
4.2

1010.4
1017.38
1002.71
4

1011.5
1018.17
1003.21
3.8

1009.85
1018.65
1000
3.98

25.8
31.2
21.6
35
17.2

26.6
32.7
21.5
36.6
15.5

27.7
34.3
22.4
38.8
17

28.5
35.3
23.7
41.3
20.1

27.9
34.5
24.1
41.4
20.7

27.8
33.7
23.9
37.3
20.5

27.3
33.1
23.6
36.5
20.5

27.1
33.1
23.5
37.2
20.2

26.8
32.6
23.4
36.2
20.1

26.5
31.9
23.4
36
18.3

26.2
30.6
23.2
36.3
18.5

25.7
30.1
22.4
35
18

27
32.8
23.1
41.1
15.5

82
96
62
36

78
96
56
23

76
95
52
22

77
95
54
29

82
96
60
34

82
95
61
37

82
95
61
36

83
95
62
37

84
96
63
38

86
97
67
44

85
97
72
48

85
96
70
43

82
97
52
22

22.2

22.1

22.6

23.7

24.3

24

23.7

23.6

23.7

23.9

23.7

22.8

23.4

4.9

4.1

4.3

5.5

6.9

7.1

7.4

7.4

7.5

7.2

6.9

6.3

6.3

7.6
4.9

7.8
4.8

7.8
5.2

8
6

8.7
7.4

8.9
7.8

8.7
7.5

8.8
7.6

8.6
7.4

8
5.9

7.4
5.6

7.3
5.5

8.1
6.3
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

ตารางที่ 3.1.4-1 ข้ อมูลอุตนุ ิยมวิทยาของสถานีตรวจวัดอากาศจังหวัดสุราษฎร์ ธานี โดยเฉลี่ยในคาบ 30 ปี (พ.ศ.2530-2559)
ข้ อมูล
ม.ค.
ความเร็วลม (นอต)
ความเร็วลมเฉลี่ย
2.1
ทิศทาง
NE
ความเร็วลมสูงสุด
28
ปริ มาณฝน (มม.)
ทังหมด
้
56.8
จํานวนวันที่ฝนตก
6.5
ฝนสูงที่สดุ ใน 24 ชม.
142
จํานวนวันที่เกิด
เมฆหมอก
4
หมอก
6.8
ลูกเห็บ
0
ฟ้าคะนอง
0.7
พายุฝน
0
ที่มา : กองตรวจวัดอากาศ กรมอุตนุ ิยมวิทยา, 2560

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ปี

2.3
NE
30

2.1
NE
34

1.6
NE
47

1.5
S,SW
42

1.9
SW
36

2
SW
43

2.1
SW
46

1.8
SW
32

1.3
SW
29

1.8
NE
31

2.5
NE
42

1.9
47

17.7
2.5
45.7

68.6
4.9
241.5

78.5
7.7
82

176.1
16.8
103.2

116.2
14.2
117.6

141.7
16.4
113.9

140.9
16.3
78.4

166.3
18.3
86.4

219.9
18.9
142.6

319.9
17.4
283.3

150.2
12.3
274.1

1652.8
152.2
283.3

3.3
9.1
0
0.4
0

2.8
13.6
0
2.3
0

1.1
11.9
0
7
0

1.2
2
0.1
12.7
0

0.4
1.2
0
5.8
0

0.8
2.2
0
6
0

0.9
0.7
0
6
0

1.9
2.3
0.1
7.2
0

5.1
1.2
0
9.3
0

3.2
1.8
0
5.7
0

2.1
3.3
0
2
0

26.8
56.1
0.2
65.1
0
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

พืน้ ที่โครงการ

สถานีตรวจวัดอากาศจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ตัง้ อยู่ท่ ี ตําบลหัวเตย อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
(อยู่บริเวณสนามบินจังหวัดสุราษฎร์ ธานี)

ที่มา : จากการดัดแปลงภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth, พฤษภาคม 2563

รูปที่ 3.1.4-1

กรมอุตนุ ิยมวิทยา ณ สถานีตรวจวัดอากาศจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

3) คุณภาพอากาศ
จากการตรวจวัด คุณ ภาพอากาศซึ่ง เป็ นผลการตรวจวัด คุณ ภาพอากาศบริ เ วณสถานี ต รวจวัด
คุณภาพอากาศ ตํา บลมะขามเตีย้ อํ า เภอเมื อง จัง หวัดสุร าษฎร์ ธ านี ซึ่ง มี ระยะห่า งจากพื น้ ที่ โ ครงการ
ประมาณ 1.92 กิโลเมตร (แสดงดังรูปที่ 3.1.4-2) โดยมีผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.1.4-2
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

ตารางที่ 3.1.4-2 คุณภาพอากาศบริ เวณ ตําบลมะขามเตี ้ย อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ปี 2562
ก๊ าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2)
เดือน

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถนุ ายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ค่ ามาตรฐาน

ค่าเฉลี่ย 1 ชัว่ โมง (ppb)
ค่า
สูงสุด
9
2
8
3
3
6
3
3
3
4
6
5

ค่า
ตํ่าสุด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
3001/

ครัง้ >std.
0/703
0/638
0/697
0/687
0/709
0/685
0/710
0/711
0/684
0/710
0/689
0/709

ก๊ าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)

ค่าเฉลี่ย
รายเดือน
2
1
2
1
1
1
1
1
2
3
3
1
-

ค่าเฉลี่ย 1 ชัว่ โมง (ppb)
ค่า
สูงสุด
16
14
18
20
25
15
21
16
21
24
34
18

ค่า
ตํ่าสุด
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1702/

ครัง้ >std.
0/703
0/637
0/698
0/687
0/709
0/685
0/656
0/711
0/685
0/710
0/689
0/709

ค่าเฉลี่ย
รายเดือน
3
3
5
5
3
3
5
5
6
6
1
5
-

ก๊ าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO)
ค่าเฉลี่ย 1 ชัว่ โมง (ppb)
ค่า
สูงสุด
1.20
0.80
1.00
0.60
0.80
0.70
0.80
1.30
1.00
09.0
1.60
1.00

ค่า
ตํ่าสุด
0.20
0.20
0.10
0.20
0.20
0.20
0.20
0.30
0.20
0.20
0.30
0.20
303/

ครัง้ >std.
0/691
0/639
0/702
0/687
0/710
0/684
0/709
0/711
0/686
0/710
0/568
0/608

ค่าเฉลี่ย
รายเดือน
0.49
0.36
0.40
0.34
0.36
0.36
0.40
0.47
0.39
0.40
0.49
0.37
-

ค่าเฉลี่ย 1 ชัว่ โมง
(ppb)
ค่า
ค่า
สูงสุด
ตํ่าสุด
72
2
50
1
68
2
60
1
43
3
42
2
40
1
27
1
39
0
55
0
68
0
69
1
10

ก๊ าซโอโซน (O3)
ค่าเฉลี่ย 8 ชัว่ โมง
(ppb)
ค่า
ค่า
สูงสุด
ตํ่าสุด
62
4
45
3
58
4
49
1
37
3
33
3
35
3
20
2
34
1
49
1
60
1
68
2
70

ครัง้ >std.
0/31
0/28
0/31
0/30
0/31
0/30
0/31
0/31
0/30
0/31
0/15*
1/30
-

ค่าเฉลี่ย
รายเดือน
27
22
25
22
16
15
13
10
11
14
20
30
-

ฝุ่ นขนาดเล็กกว่ า 10 ไมครอน (PM10)

ฝุ่ นขนาดเล็กกว่ า 2.5 ไมครอน (PM2.5)

ค่าเฉลี่ย 24 ชัว่ โมง (μg/m3)

ค่าเฉลี่ย 24 ชัว่ โมง (μg/m3)

ค่า
สูงสุด
63
52
54
42
57
38
49
33
40
34
57
46

ค่า
ตํ่าสุด
17
28
28
25
22
18
16
14
15
17
19
23
1204/

ครัง้ >std.
0/26
0/27
0/29
0/30
0/31
0/30
0/31
0/31
0/30
0/30
0/30
0/31

ค่าเฉลี่ย
รายเดือน
40
37
43
34
33
27
31
23
26
25
31
35
-

ค่า
สูงสุด
36
24
26
28
26
22
26
20
22
21
40
23

ค่า
ตํ่าสุด
7
12
12
15
9
7
7
6
7
6
8
10
50

ครัง้ >std.
0/30
0/27
0/30
0/30
0/31
0/30
0/31
0/31
0/30
0/31
0/30
0/31

หมายเหตุ : เป็ นข้ อมูลที่ผ่านการตรวจสอบในระดับเบื ้องต้ น, ฝ่ ายข้ อมูลคุณภาพอากาศ สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง 2559
*
: ข้ อมูลร้ อยละ 50-75
อ้ างอิง : 1/ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) ออกตามความใน พรบ. ส่งเสริ ม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่ อง กําหนดมาตรฐานค่าก๊ าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ ไป ในเวลา 1 ชัว่ โมง
2/
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่ อง กําหนดมาตรฐานค่าก๊ าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ ไป
3/
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่ อง ออกตามความใน พรบ.ส่งเสริ ม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่ อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยัว่ ไป
4/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่ อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด
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ค่าเฉลี่ย
รายเดือน
19
18
26
20
16
14
17
12
14
13
16
18
-
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พืน้ ที่โครงการ

สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ตําบลมะขามเตีย้ อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ ธานี

ที่มา : จากการดัดแปลงภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth, พฤษภาคม 2563

รูปที่ 3.1.4-2

สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
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3-37

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

3.1.5 เสียง
โดยทัว่ ไปเสียงแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ เสียงสบอารมณ์ (Sounds) หมายถึงเสียงที่ฟังแล้ วสบาย
ใจ สามารถปฏิบตั ิงานได้ ดี และเสียงอึกทึก (Noise) หมายถึง เสียงที่คนไม่ต้องการเนื่องจากไม่มีความ
ไพเราะนุ่มนวล กระด้ างหู ซึ่งเสียงอึกทึกจะมีลกั ษณะดังนีค้ ือ เสียงทุ้มที่เกิดขึ ้นเป็ นเวลานานๆ เช่น เสียง
เครื่ องยนต์ เสียงแหลมเกิดขึ ้นเป็ นเวลานาน เสียงที่เกิดจากการกระแทกในช่วงเวลาสัน้ เช่น เสียงค้ อน เสียงที่
เกิดจากการกระแทกที่ดงั มากเป็ นจังหวะเป็ นครัง้ คราว เช่น เสียงเครื่ องเจาะคอนกรี ต และเสียงที่เกิดขึ ้นเป็ น
พักๆ เช่น เสียงการจราจร
สํ า หรั บ พื น้ ที่ โ ครงการและอาคารโดยรอบ มลภาวะทางเสี ย งที่ เ กิ ด ขึน้ คาดว่า จะเกิ ด จากระบบ
การจราจรขนส่งเป็ นส่วนใหญ่ โดยถนนที่เกี่ยวข้ องได้ แก่ ถนนฝั่ งบางใบไม้ ซึ่งระดับเสียงที่เกิดขึ ้นภายใน
ชุมชนทัว่ ไปจะอยู่ที่ระดับ 70-80 dBA นากจากนี ้ระดับเสียงทัว่ ๆ ไป ตามแหล่งหรื อสถานที่ที่มีกิจกรรม
ต่างกันก็จะมีระดับเสียงที่ตา่ งกันออกไป โดยมีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.1.5-1
ตารางที่ 3.1.5-1 ระดับความดังของเสียงโดยทัว่ ไปจําแนกตามแหล่งหรื อสถานที่ที่มีเสียงดัง
ระดับความดัง
ของเสียง (dBA)
140
130
120
110
100
90

การวิเคราะห์ ลักษณะ
ของเสียง
เสียงที่เกินขีดการรับฟั ง (ทํา
ให้ ปวดหู)
เริ่ มก่อให้ เกิดความระคาย
เคืองหู
เริ่ มรู้สกึ สะเทือนแก้ วหู
เสียงดังมาก

แหล่ งกําเนิดสภาพแวดล้ อมของเสียง
ภายนอกอาคาร
ภายในอาคาร
อยู่ใกล้ เครื่ องยนต์ Jet

-

เสียงเครื่ องบินขึ ้นที่ระดับความสูง 500 ฟุต

-

เสียงเครื่ องบินขึ ้นที่ระดับความสูง 1000 ฟุต
เสียงคอนเสิร์ตเพลงร็ อก หรื อ เสียงตะโกนข้ างหู
เสียงแตรรถยนต์, รถจักรยานยนต์ ที่ระยะ 25 ฟุต

วงดนตรี ร็อก
เสียงภายในห้ องโดยสารเครื่ องบิน
เสียงผู้ชมในสนามกีฬา
เสียงวงดนตรี Symphony หรื อ
โรงงานอุตสาหกรรม
เสียงภายในรถที่วิ่งด้ วยความเร็ วสูง,
เครื่ องล้ างจาน
เครื่ องพิมพ์ดีดไฟฟ้า, คนถกเถียง
หรื อทะเลาะกัน

เสียงถนนที่มีการจราจรคับคัง่

80

เสียงพอรับได้

เสียงรถบรรทุกวิ่งด้ วยความเร็ ว 40 ไมล์ตอ่ ชัว่ โมง
เสียงสํานักงานที่วนุ่ วาย

70

เสียงดัง

เสียงถนนที่มีรถวิ่ง

เสียง Condenser Air ที่ระยะ 15 ฟุต, เสียง
สํานักงานทัว่ ไป
สํานักงานทัว่ ไป
50
เสียงผู้คนสนทนาหรื อเสียงพูดค่อยๆ
โถงเปิ ดโล่งขนาดใหญ่
เงียบ
40
เสียงนกร้ อง, เสียงสํานักงานที่คอ่ นข้ างเงียบ
สํานักงานส่วนตัว
30
เสียงพูดเบาๆ
ห้ องนอน, บ้ านที่ไม่มีวิทยุ
เสียงค่อนข้ างเงียบ
ห้ องที่คอ่ ยข้ างเงียบ, เสียงใบไม้ ตก หรื อเสียง
ห้ องเก็บเสียง หรื อห้ องโรงภาพยนต์ที่
20
กระซิบ
ไม่มีคน
10
เริ่ มได้ ยินเสียง
เสียงหายใจ, คืนเงียบในชนบท
ห้ องอัดเสียง
0
เริ่ มต้ นการได้ ยิน
เสียงที่มนุษย์เริ่ มได้ ยิน
ที่มา : สมศักดิ์ ธรรมเวชวิถี, แนวความคิดในการใช้ วสั ดุดดู ซับเสียงอันเนื่องมาจากผลกระทบสนามบินสุวรรณภูมิ, 29 พฤศจิกายน 2549
60

เสียงทัว่ ไป หรื อเสียงสนทนา
ธรรมดา
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สําหรับผลการตรวจวัดระดับเสียงในบริ เวณพื ้นที่โครงการ ซึ่งตังอยู
้ ่ที่ ถนนฝั่ งบางใบไม้ ตําบลตลาด
อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ ธานี โดยบริ ษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รี เสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด เป็ นผู้ตรวจวัดระดับ
เสียง เมื่อวันที่ 20-23 กันยายน 2563 ผลการตรวจวัดระดับเสียงมีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.1.5-2
(ผลการตรวจวัดระดับเสียง แสดงดังภาคผนวกที่ 9-3)
ตารางที่ 3.1.5-2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื ้นที่โครงการ
ระดับเสียง

ผลการตรวจวัด
ค่ า
20-21/9/63 21-22/9/63 22-23/9/63 มาตรฐาน

หน่ วย

ผลการเปรี ยบเทียบ
กับมาตรฐาน

เสียงเฉลี่ย 24 ชัว่ โมง
(Leq 24 hr.)

54.7

56.0

55.1

70/1

เดซิเบล(เอ)

ผ่าน

เสียงสูงสุด (Lmax)

84.4

89.8

81.0

115/1

เดซิเบล(เอ)

ผ่าน

ระดับเสียงเฉลี่ย
กลางวันกลางคืน
(Ldn)

58.9

59.6

58.7

-

เดซิเบล(เอ)

-

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่ อง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงทัว่ ไป

จากการตรวจวัดระดับเสียง พบว่าผลการตรวจวัดทัง้ หมด มีค่าอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานระดับเสียง
ทัว่ ไปตามประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้ อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540)
3.1.6 ทรั พยากรนํา้
1) แหล่ งนํา้ ตามธรรมชาติ
จังหวัดสุราษฎร์ ธานีมีล่มุ นํา้ ใหญ่น้อยรวม 14 ลุ่มนํ ้า แต่ละลุ่มนํ ้ามีแม่นํา้ และร่ องหลายสาย ทุก
สายล้ วนลงสู่อ่าวไทย แม่นํ ้าในสุราษฎร์ ธานี ตัดขวางคาบสมุทร ออกสู่ทะเลด้ านตะวันออก ในอดีตอาศัย
เครื อข่าย แม่นํ ้าเดินทางติดต่อถึงกัน และติดต่อกับเมืองชายฝั่ งแม่นํ ้าที่มีลกั ษณะทางอุทกวิทยาที่สําคัญของ
สุราษฎร์ ธานี คือ แม่นํ ้าตาปี แม่นํ ้าพุมดวง ซึง่ เป็ นเส้ นเลือดใหญ่ของชาวจังหวัดสุราษฎร์ ธานี แม่นํ ้า ที่สําคัญ
ของจังหวัดมี 2 สาย คือ
- แม่ นํา้ ตาปี เกิดจากเทือกเขานครศรี ธรรมราชไหลผ่าน อําเภอชัยบุรี อําเภอพระแสง อําเภอเวียงสระ
อําเภอเคียนซา อําเภอบ้ านนาสาร อําเภอบ้ านนาเดิม อําเภอพุนพิน และไหลลงสู่อ่าวไทยที่ อําเภอเมือง
มีความยาวประมาณ 230 กิโลเมตร ปริ มาณนํ ้าเฉลี่ย 5,900 ล้ าน ลูกบาศก์เมตรต่อปี
- แม่ นํา้ พุมดวง เกิดจากคลองแสง คลองสก และคลองยันไหลผ่าน อําเภอบ้ านตาขุน อําเภอคีรีรัฐนิคม
และอําเภอท่าฉาง บรรจบกับแม่นํ ้าตาปี ที่ อําเภอพุนพิน ยาวประมาณ 80 กิโลเมตร ปริ มาณนํ ้าเฉลี่ย 6,600
ล้ านลูกบาศก์เมตรต่อปี
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จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํา้ ในพืน้ ที่ลุ่มนํา้ ภาคใต้ ฝั่งตะวันออกตอนบน ในพืน้ ที่ จังหวัด
สุร าษฎร์ ธ านี โดยสํ า นัก งานสิ่ ง แวดล้ อ มภาคที่ 14 (สุร าษฎร์ ธ านี ) ร่ ว มกับ กรมควบคุม มลพิ ษ ประจํ า ปี
พ.ศ.2558 ได้ แก่ แม่นํ ้าตาปี -พุมดวง ตังแต่
้ ปากแม่นํ ้าตาปี บริ เวณบ้ านปากนํ ้า ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ ธานี
กิโลเมตรที่ 0 จนถึงแม่นํา้ ตาปี บริ เวณบ้ านวังม่วง ต.นากะชะ อ.ฉวาง จ.นครศรี ธรรมราช กิโลเมตรที่ 184
(TP01-TP03 , TP08-TP09) และแม่นํ ้าพุมดวง ตังแต่
้ จดุ บรรจบระหว่างแม่นํ ้าพุมดวงกับแม่นํ ้าตาปี บริ เวณ
บ้ านท่าข้ าม ตําบลท่าข้ าม อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี กิโลเมตรที่ 0 จนถึงแม่นํ ้าพุมดวง ท้ ายเขื่อน
รัชชประภา บริ เวณบ้ านเชี่ยวหลาน ตําบลพระแสง อําเภอบ้ านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี กิโลเมตรที่ 121
(TP04–TP07) และตังแต่
้ บริ เวณบ้ านวังม่วง ต.นากระชะ อ.ฉวาง จ.นครศรี ธรรมราช กิโลเมตรที่ 184 จนถึง
แม่นํา้ ตาปี บริ เวณบ้ านขุนพิปนู ต.ยางค้ อม อ.พิปูน จ.นครศรี ธรรมราช กิโลเมตรที่ 221 (TP10–TP11)
รวมจํานวน 11 สถานี ดังตารางที่ 3.1.6-1
ตารางที่ 3.1.6-1 สถานีจดุ เก็บตัวอย่างนํ ้าแม่นํ ้าตาปี -พุมดวง
พิกัดทางภูมศิ าสตร์
X
Y
TP01
ท่าเรื อท่าทอง บ.ปากนํ ้า ต.ปากนํ ้า อ. เมือง จ. สุราษฎร์ ธานี
540983
1014992
TP02
ท่าเรื อบ้ านดอน อ. เมือง จ. สุราษฎร์ ธานี
535777
1010418
TP03
สะพานจุลจอมเกล้ า อ. พุนพิน จ. สุราษฎร์ ธานี
524946
1007081
TP04
สะพานพุมดวง หน้ าโรงงานสุราฯ อ. พุนพิน จ. สุราษฎร์ ธานี
518990
1004081
TP05
วัดถํ ้าสิงขร ต. ถํ ้าสิงขร อ. คีรีรัฐนิคม จ. สุราษฎร์ ธานี
504479
999419
TP06
สะพานพุมดวง บ้ านตาขุน อ. บ้ านตาขุน จ. สุราษฎร์ ธานี
487778
985249
TP07
คลองพระแสง เทศบาลเขาพัง อ. บ้ านตาขุน จ. สุราษฎร์ ธานี
479981
990408
TP08
สะพานข้ ามแม่นํ ้าตาปี ต. เคียนซา อ. เคียนซา จ. สุราษฎร์ ธานี
522195
977684
TP09
สะพานบ้ านโคกจําปา ต. ทุง่ หลวง อ. เวียงสระ จ. สุราษฎร์ ธานี
528293
947142
TP10
สะพานกรมโยธาฯ 2534 ลาดฉวาง อ. ฉวาง จ. นครศรี ธรรมราช
556290
931500
TP11
สะพานบ้ านขุนพิปนู ต.ยางค้ อม อ. พิปนู จ. นครศรี ธรรมราช
567482
943270
(ที่มา : รายงานสถานการณ์สงิ่ แวดล้ อมภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย ปี 2562, สํานักงานสิง่ แวดล้ อมภาคที่ 14 (สุราษฎร์ ธานี).
มิถนุ ายน 2563)
รหัสสถานี

จุดเก็บ

จากการประเมินแนวโน้ มคุณภาพนํ ้าของแหล่งนํ ้าพิจารณาจากค่าคะแนนดัชนีคณ
ุ ภาพนํ ้าทัว่ ไป (WQI)
โดยการนําค่าของคุณภาพนํ ้า 5 พารามิเตอร์ ได้ แก่ DO, BOD, TCB, FCB และ NH3 มาปรับเป็ นคะแนน 0-100
โดยคุณภาพนํ ้าแปรผันตามคะแนน คือ ค่าคะแนนยิ่งมาก คุณภาพนํ ้ายิ่งดี ดังตารางที่ 3.1.6-2
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ตารางที่ 3.1.6-2 ค่าดัชนีคณ
ุ ภาพนํ ้าทัว่ ไป(WQI) ในช่วง 10 ปี ของแม่นํ ้าตาปี -พุมดวง
แหล่ งนํา้
แม่นํ ้าตาปี -พุมดวง

2553
73
(ดี)

2554
74
(ดี)

2555
71
(ดี)

2556
66
(ค่อนข้ างดี)

ปี
2557
2558 2559 2560 2561 2562
67
71
72
73
73
78
(ค่อนข้ างดี) (ดี)
(ดี)
(ดี)
(ดี)
(ดี)

แนวโน้ ม
คุณภาพนํา้
ดีขึ ้น

(ที่มา : รายงานสถานการณ์สงิ่ แวดล้ อมภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย ปี 2562, สํานักงานสิง่ แวดล้ อมภาคที่ 14 (สุราษฎร์ ธานี).
มิถนุ ายน 2563)

จากค่าดัชนี คุณภาพนํา้ ทั่วไป (WQI) ในช่วง 10 ปี ของแม่นํา้ ตาปี -พุมดวง สามารถสรุ ปได้ ว่า
คุณภาพนํ ้าแม่นํ ้าตาปี –พุมดวง ปี 2562 อยู่ในเกณฑ์คณ
ุ ภาพนํ ้าประเภทที่ 2 คือ ดี และแม่นํ ้าตาปี -พุมดวง
คุณภาพนํ ้าผิวดินปี 2562 มีแนวโน้ มดีขึ ้น เมื่อเทียบกับปี 2553-2561
(ที่มา : รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้ อมภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย ปี 2562, สํานักงานสิ่งแวดล้ อมภาคที่ 14 (สุราษฎร์ ธานี).
มิถนุ ายน 2563)

3-41

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

นอกจากนี ้ จากการประเมินแนวโน้ มคุณภาพนํา้ ของแหล่งนํา้ พิจารณาจากค่าคุณภาพนํา้ ของแม่นํา้ ตาปี -พุมดวง ประจําแต่ละสถานีจุดเก็บตัวอย่างนํา้
ข้ อมูลจากระบบฐานข้ อมูลคุณภาพนํา้ แหล่งนํา้ ผิวดินทั่วประเทศ (IWIS) สํานักจัดการคุณภาพนํา้ กรมควบคุมมลพิษ ณ วันที่ตรวจวัด 21-22 กรกฎาคม 2563
โดยการนําค่าของคุณภาพนํ ้า 5 พารามิเตอร์ ได้ แก่ DO, BOD, TCB, FCB และ NH3 มาปรับเป็ นคะแนน 0-100 โดยคุณภาพนํ ้าแปรผันตามคะแนน คือ ค่าคะแนนยิ่งมาก
คุณภาพนํ ้านิ่งดี ซึง่ มีรายละเอียด แสดงดังตารางที่ 3.1.6-3
ตารางที่ 3.1.6-3 ค่าคุณภาพนํ ้าของแม่นํ ้าตาปี -พุมดวง ประจําแต่ละสถานีจดุ เก็บตัวอย่างนํ ้า
พารามิเตอร์

หน่ วย

ปริ มาณออกซิเจนที่ละลายนํ ้า (Dissolved Oxygen, DO)
ปริ มาณออกซิเจนที่จลุ นิ ทรี ย์ต้องการใช้ ในการย่อยสลายสารอินทรี ย์ในนํ ้า
(Biological Oxygen Demand, BOD)
แบคทีเรี ยกลุม่ โคลิฟอร์ มทังหมด
้
(Total Coliform Bacteria, TCB)
แบคทีเรี ยกลุม่ ฟี คอลโคลิฟอร์ ม (Fecal Coliform Bateria, FCB)
แอมโมเนีย (NH3) ในหน่วยไนโตรเจน (NH3-N)
ค่าดัชนีคณ
ุ ภาพนํ ้า (WQI)

mg/l

TP01
4.8

mg/l

1.4

MPN/100 ml
MPN/100 ml
mg/l
-

สถานีตรวจวัด
TP02 TP03 TP04 TP05 TP06 TP07 TP08 TP09 TP10
5.0
5.5
5.3
6.6
5.5
5.2
5.5
6.0
6.6
0.7

1.6

1.1

24000 11000 3500 5400
24000 7000 790 3500
<0.06 <0.06 <0.06 <0.06
59
60
67
65
เสื่อม เสื่อม
เกณฑ์ดชั นีคณ
ุ ภาพนํ ้า
พอใช้ พอใช้
โทรม โทรม
ที่มา : ระบบฐานข้ อมูลคุณภาพนํ ้าแหล่งนํ ้าผิวดินทัว่ ประเทศ (IWIS), สํานักจัดการคุณภาพนํ ้า กรมควบคุมมลพิษ. กรกฎาคม 2563

0.8

1.0

1.0

1.6

1.6

1.6

TP11
8.6
1.0

16000 9200 920 2400 3500 5400 700
5400 790 130 270 1300 3500 140
<0.06 <0.06 <0.06 <0.06 <0.06 <0.06 <0.06
61
67
86
72
67
65
90
พอใช้

พอใช้

ดี

ดี

พอใช้

พอใช้

ดี

จากค่าคุณภาพนํ ้าของแม่นํ ้าตาปี -พุมดวง ประจําแต่ละสถานีจุดเก็บตัวอย่างนํ ้า สามารถสรุ ปได้ ว่า คุณภาพนํ ้าแม่นํ ้าตาปี –พุมดวง ในปั จจุบนั อยู่ในเกณฑ์
คุณภาพนํ ้าประเภทที่ 2 คือ พอใช้ และแม่นํ ้าตาปี -พุมดวง คุณภาพนํ ้าผิวดินมีแนวโน้ มดีขึ ้น

3-42

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

2) แหล่ งนํา้ ใต้ ดนิ
นํา้ บาดาล
จากข้ อมูลการศึกษาการประเมินการใช้ นํ ้าบาดาลในปี พ.ศ. 2554 (โครงการสํารวจ สถานภาพบ่อนํ ้า
บาดาล ศึกษากําหนดเครื อข่ายบ่อสังเกตการณ์และประเมินการใช้ นํ ้าบาดาลเพื่อการ บริ หารจัดการทรัพยากร
นํ ้าบาดาลของประเทศ 2554) สรุปการใช้ นํ ้าบาดาลในพื ้นที่แอ่งนํ ้าบาดาล สุราษฎร์ ธานี 3 ประเภท ดังนี ้
- การใช้ นํา้ เพื่อการอุปโภคบริ โภค รวมทัง้ สิ ้น 70.42 ล้ าน ลบ.ม.ต่อปี โดยปริ มาณการใช้ นํา้
ดังกล่าวเมื่อพิจารณาตามลักษณะการใช้ นํ ้า พบว่าจะเป็ นการใช้ นํ ้าจากระบบประปาเทศบาลและประปา
หมูบ่ ้ านสูงที่สดุ ถึง 30.25 ล้ าน ลบ.ม.ต่อปี รองลงมาคือการใช้ นํ ้าจากระบบประปาภูมิภาค 26.95 ล้ าน ลบ.ม.
ต่อปี บ่อนํ ้าตื ้น 7.55 ล้ าน ลบ.ม.ต่อปี และที่น้อยที่สดุ คือการใช้ นํ ้าจากบ่อนํ ้าบาดาลเอกชน 5.67 ล้ าน ลบ.ม.
ต่อปี ภาพรวมของการใช้ นํา้ เพื่อการอุปโภคบริ โภคทัง้ หมดจะพบว่าจะเป็ นการใช้ นํา้ จากแหล่งนํา้ บาดาล
ประมาณร้ อยละ 52.40 คิดเป็ นปริ มาณการใช้ นํ ้าจากแหล่งนํ ้าบาดาล เท่ากับ 36.24 ล้ าน ลบ.ม. ต่อปี และ
เป็ นการใช้ นํ ้าจากแหล่งนํ ้าผิวดินร้ อยละ 47.60 หรื อคิดเป็ นปริ มาณการใช้ นํ ้าจากแหล่งนํ ้าผิวดิน เท่ากับ
34.18 ล้ าน ลบ.ม.ต่อปี
- การใช้ นํา้ บาดาลเพื่อการอุตสาหกรรม ซึง่ ใช้ ข้อมูลจากการประปาส่วนภูมิภาค และข้ อมูลจาก
บ่อนํ ้าบาดาลเอกชนในการประเมิน พบว่าในปั จจุบนั มีปริ มาณการใช้ นํ ้าบาดาลเพื่อการอุตสาหกรรมรวม
ทังสิ
้ ้น 12.63 ล้ าน ลบ.ม.ต่อปี โดยปริ มาณการใช้ นํ ้าบาดาลดังกล่าวส่วนใหญ่จะเป็ นการใช้ นํ ้าจากบ่อนํ ้า
บาดาลเอกชนเป็ นหลัก
- การใช้ นํา้ บาดาลเพื่อการเกษตรกรรม พบว่าในปั จจุบนั มีปริ มาณการใช้ นํา้ บาดาลเพื่อการ
เกษตรกรรมรวมทังสิ
้ ้น 10.36 ล้ าน ลบ.ม.ต่อปี โดยปริ มาณการใช้ นํ ้าบาดาลดังกล่าวส่วนใหญ่จะเป็ นการใช้
นํ ้าบาดาลระดับตื ้น และบางแห่งใช้ นํ ้าบาดาลระดับลึก
การใช้ นํ ้าบาดาลเพิ่มมากขึ ้นก็เป็ นปั จจัยหนึ่งที่มีต่อระดับนํ ้าบาดาล และอีกปั จจัยหนึ่งที่มีผลก็คือ
ปริ มาณนํ ้าฝนที่ตกลงในแต่ละปี จากข้ อมูลสถิติปริ มาณนํ ้าฝนและข้ อมูลระดับนํ ้าบาดาล พบว่า ปริ มาณ
นํ ้าฝนที่ตกลงมาแต่ละปี มีความสัมพันธ์กบั การขึ ้นลงของระดับนํ ้าบาดาล จากข้ อมูลปริ มาณนํ ้าฝนในปี 2555
เทียบกับปริมาณนํ ้าฝนในปี 2556 จะเห็นว่า ปริมาณนํ ้าฝนในปี 2556 มีปริมาณมากว่าปี 2555 ซึง่ สอดคล้ อง
กับระดับนํ ้าบาดาลเช่นกัน เมื่อเปรี ยบเทียบแต่ละปี ถ้ าปริ มาณนํ ้าฝนที่ตกลงมามากขึ ้น ระดับนํ ้าบาดาลจะ
เพิ่มสูงขึ ้น ปริมาณการกักเก็บนํ ้าบาดาลขึ ้นอยูก่ บั ปริมาณนํ ้าฝนที่ตกลงมาในแต่ละปี อีกด้ วย
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คุณภาพนํา้ บาดาล
แอ่งนํ ้าบาดาลสุราษฎร์ ธานีพื ้นที่ที่มีศกั ยภาพสูงสุด คือแหล่งนํ ้าบาดาลในหินร่วน พบแผ่ขยายตัวอยู่
ในบริ เวณตอนกลางของจังหวัดสุราษฎร์ ธานี ต่อเนื่ องไปจนถึงบริ เวณที่ ราบชายฝั่ งทะเลด้ านตะวันออก
ประกอบด้ วย
แหล่งนํ ้าบาดาลในชันตะกอนทรายชายหาด
้
พบแผ่ขยายตัวเป็ นแนวยาววางตัวขนานกับแนวชายฝั่ ง
ทะเลด้ านทิศเหนือและทิศตะวันออกของจังหวัดสามารถพัฒนาแหล่งนํา้ ได้ ที่ระดับความลึก 2-5 เมตร
คุณภาพนํ ้าจืด บางบริเวณจะมีคณ
ุ ภาพนํ ้ากร่อย-เค็ม เนื่องจากการรุกลํ ้าของนํ ้าทะเล
้ 20แหล่งนํ ้าบาดาลในชันหิ
้ นให้ นํ ้าตะกอนนํ ้าพา สามารถพัฒนาแหล่งนํ ้าได้ ที่ระดับความลึกตังแต่
60 เมตร บางบริ เวณลึกถึง 120 เมตร รวมทังชั
้ นหิ
้ นให้ นํ ้าตะกอนเศษหินเชิงเขาในบางบริ เวณสามารถพัฒนา
แหล่งนํ ้าได้ ที่ความลึก 20-30 เมตร คุณภาพนํ ้าบาดาลส่วนใหญ่เป็ นนํ ้าจืดคุณภาพดีแต่มีปริ มาณเหล็กในนํ ้า
ุ ภาพนํ ้ากร่อยถึงเค็ม
ค่อนข้ างสูง บริ เวณที่ตดิ ชายฝั่ งทะเลส่วนใหญ่คณ
แหล่งนํ ้าบาดาลที่มีศกั ยภาพรองลงมา ได้ แก่แหล่งนํ ้าบาดาลในชันหิ
้ นปูน นํ ้าบาดาลเป็ น นํ ้าจืด
คุณภาพดีแต่ปริมาณเหล็กสูง
แหล่งนํ ้าบาดาลที่มีศกั ยภาพตํ่า ได้ แก่ หินให้ นํ ้าบาดาลหินแปรและหินแกรนิต ปริ มาณนํ ้าส่วน ใหญ่
น้ อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่ โมง ยกเว้ นบริ เวณที่หินผุ หรื อมีโครงสร้ างทางธรณีวิทยาประเภทรอยแตก รอย
แยก หรื อรอยเลื่อนขนาดใหญ่พาดผ่านก็จะได้ ปริ มาณนํ ้ามากขึ ้น คุณภาพนํ ้าบาดาลเป็ นนํ ้าจืด คุณภาพดีแต่
ปริ มาณเหล็กในนํ ้าค่อนข้ างสูง โดยทัว่ ไปแล้ วด้ านคุณภาพของนํ ้าบาดาล ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดีสว่ นบริ เวณที่
นํ ้า คุณภาพไม่ดีมีปริมาณคลอไรด์สงู พบอยู่ทางตะวันออกของแอ่งซึง่ เป็ นพื ้นที่ที่อยู่ติดชายฝั่ งทะเล บริ เวณที่มี
้ มาณเหล็ก และฟลูออไรด์สงู ในบางพื ้นที่
ความกระด้ างสูงจะพบบริ เวณที่หินให้ นํ ้าเป็ นหินปูน นอกจากนันปริ
(ที่มา : กรมทรัพยากรนํ ้าบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม, รายงานสถานการณ์นํ ้าบาดาล
ประเทศไทย พ.ศ.2558)
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3.2 ทรั พยากรด้ านชีวภาพ
3.2.1 ชีวภาพทางบก
ทรัพยากรป่ าไม้
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี มี เนื อ้ ที่ จํานวนทัง้ หมด 8,174,758.61 ไร่ มีพืน้ ที่ ป่าซึ่งกํ าหนดเป็ นป่ าสงวน
แห่งชาติ จํานวน 26 ไร่ เนื ้อที่ 3,641,700 ไร่ (พื ้นที่บางส่วนทับซ้ อนกับอุทยานแห่งชาติ, เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า,
เขตห้ ามล่าสัตว์ป่า, พื ้นที่เตรี ยมการจัดตังอุ
้ ทยาน, ที่ราชพัสดุ และพื ้นที่ส่งมอบให้ สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อการเกษตร) ในพื ้นที่ส่วนนีก้ รมป่ าไม้ ได้ ส่งมอบพื ้นที่ให้ เป็ นพื ้นที่เศรษฐกิจ (Zone E) และพื ้นที่ป่าที่
เหมาะสมต่อการเกษตร (Zone A) ให้ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร นําไปปฏิรูปที่ดิน จํานวน
2,034,733.75 ไร่ ทําให้ ปัจจุบนั ยังคงเป็ นป่ าสงวนแห่งชาติ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่ าไม้ จํานวน
1,606,966.25 ไร่ และมีพื ้นที่สว่ นนี ้บางส่วนเป็ นอุทยานแห่งชาติ จํานวน 5 แห่ง พื ้นที่เตรี ยมการประกาศเป็ น
อุทยานแห่งชาติ จํานวน 1 แห่ง เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า จํานวน 2 แห่ง เขตห้ ามล่าสัตว์ป่า จํานวน 2 แห่ง
จากข้ อมูลการรายงานสถิติกรมป่ าไม้ โดยสํานักจัดการที่ดินป่ าไม้ พบว่า ภาคใต้ มีเนื ้อที่ป่า (Forest Area)
จํานวน 11,074,005.17 ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 23.99 เมื่อเทียบกับเนื ้อที่ภาคใต้ และเนื ้อที่ที่ไม่ใช่ป่า (Non-Forest
Area) จํานวน 35,080,896.23 ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 76.01 เมื่อเทียบกับเนื ้อที่ภาคใต้ เมื่อแยกเป็ นรายจังหวัดใน
ภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ ธานี เป็ นจังหวัดที่มีเนื ้อที่ป่ามากที่สุด จํานวน 2,334,881.56 ไร่ ซึ่งคิดเป็ นร้ อยละ
28.56 ของเนื ้อที่ทงหมดของจั
ั้
งหวัด ซึง่ ปรากฏตามตารางที่ 3.2-1
ตารางที่ 3.2-1 พื ้นที่ป่าไม้ ภาคใต้ ประจําปี พ.ศ. 2558
จังหวัด

เนือ้ ที่จังหวัด

เนือ้ ที่ป่า
(Forest Area)

กระบี่
ชุมพร
ตรัง
นครศรี ธรรมราช
นราธิวาส
ปั ตตานี
พังงา
พัทลุง
ภูเก็ต
ยะลา
ระนอง
สงขลา

3,327,024.33
3,748,782.77
2,953,504.44
6,177,901.73
2,807,081.61
1,235,321.61
3,434,460.12
2,413,169.61
341,788.41
2,797,417.84
2,018,415.58
4,838,147.99

551,905.32
804,298.87
673,000.44
1,101,210.33
741,535.37
63,515.94
1,078,232.57
384,777.60
69,167.36
921,678.72
1,073,461.82
534,565.78
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ร้ อยละของพืน้ ที่
จังหวัด (ร้ อยละ)
16.59
21.45
22.79
17.87
26.42
5.14
31.39
15.94
20.24
32.95
53.18
11.05

เนือ้ ที่ไม่ ใช่ ป่า
(Non-Forest Area)
(ร้ อยละ)
83.41
78.55
77.21
82.13
73.58
94.86
68.61
84.06
79.76
67.05
46.82
88.95
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ตารางที่ 3.2-1 พื ้นที่ป่าไม้ ภาคใต้ ประจําปี พ.ศ. 2558
จังหวัด

เนือ้ ที่จังหวัด

เนือ้ ที่ป่า
(Forest Area)

สตูล
สุราษฎร์ ธานี
รวม

1,887,104.44
8,174,644.93
46,154,901.40

738,773.49
2,334,881.56
11,074,005.17

ร้ อยละของพืน้ ที่
จังหวัด (ร้ อยละ)
39.15
28.56
23.99

เนือ้ ที่ไม่ ใช่ ป่า
(Non-Forest Area)
(ร้ อยละ)
60.85
71.44
76.01

ข้ อมูลจาก : สํานักจัดการที่ดิน กรมป่ าไม้ สถิติปี 2558
ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ ธานี พ.ศ. 2561–2564

จากการสํารวจภาคสนามบริ เวณพืน้ ที่โครงการ พบว่า พื น้ ที่ โครงการมี สภาพเป็ นพื น้ ที่ ราบ โดย
ภายในพื ้นที่โครงการมีอาคาร โรงแรม คสล. 6 ชัน้ จํานวน 1 อาคาร โดยภายในพื ้นที่โครงการพบพืชพรรณ
ชนิดต่างๆ ขึน้ ปกคลุมอยู่ทั่วไป ได้ แก่ ต้ นโมก ต้ นหูกระจง ต้ นปาล์มฟอกเทล ต้ นเฮลิโคเนีย ต้ นจั๋ง และพืช
ตระกูลหญ้ า (สถานภาพโครงการนี ้รายงาน เดือนพฤษภาคม 2563) (รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.2-2)
ตารางที่ 3.2-2 พืชพันธุ์ที่พบภายในโครงการ
พืชพันธุ์ท่ พ
ี บภายในโครงการ
ชื่อวิทยาศาสตร์
ต้ นโมก
Wrightia religiosa
ต้ นหูกระจง
Terminalia ivorensis
ต้ นปาล์มฟอกเทล
Wodyetia bifurcate
ต้ นเฮลิโคเนีย
Heliconia spp.
ต้ นจัง๋
Rhapis excelsa

ชื่อวงศ์
APOCYNACEAE
COMBRETACEAE
PALMAE
HELICONIACEAE
ARECACEAE

ที่มา: การสํารวจภาคสนามของบริ ษัทที่ปรึกษา, พฤษภาคม 2563

ทังนี
้ ้ จากการตรวจสอบชนิดพันธุ์ไม้ ที่พบภายในพื ้นที่โครงการดังกล่าวนัน้ พบว่า ไม่เป็ นไม้ หวงห้ าม
และไม้ ต้องห้ ามตามพระราชบัญญัตปิ ่ าไม้ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2484 แต่อย่างใด
อ้ างอิงจาก : พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 8) พุทธศักราช 2562 สมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั มหาวชิราลงกรณ์บดินทร
เทพยวรางกูร ให้ ไว้ ณ วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2562

ส่วนสัตว์ที่พบส่วนมากเป็ นสัตว์ขนาดเล็ก เช่น มด นกกระจอก และผีเสื ้อ เป็ นต้ น ซึง่ สัตว์ดงั กล่าวจะ
หาอาหาร และอาศัยอยู่บริ เวณพื ้นที่ใกล้ เคียงโครงการ ทังนี
้ ้ ทรัพยากรป่ าไม้ และสัตว์ที่พบทังหมดไม่
้
จดั เป็ น
สัต ว์ ป่ าสงวน สัต ว์ ป่ าคุ้ม ครอง ตามพระราชบัญ ญัติส งวนและคุ้ม ครองสัต ว์ ป่ า พ.ศ.2535 แต่อ ย่ า งใด
เนื่องจากสัตว์ที่พบเป็ นชนิดที่มีการแพร่กระจายทัว่ ไปตามพื ้นที่ตา่ งๆ ของประเทศไทย
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3.2.2 ชีวภาพทางนํา้
พื น้ ที่ ท างทะเลและชายฝั่ ง จัง หวัดสุราษฎร์ ธ านี ครอบคลุม พื น้ ที่ 9 อํ าเภอ ได้ แก่ อํ าเภอท่า ชนะ
อําเภอไชยา อําเภอท่าฉาง อํ าเภอพุนพิน อําเภอเมื องสุราษฎร์ ธานี อํ าเภอกาญจนดิษฐ์ อํ าเภอดอนสัก
อําเภอเกาะสมุย และอําเภอเกาะพะงัน มีความยาวชายฝั่ งทะเลทังหมดประมาณ
้
341 กิโลเมตร พื ้นที่รวม
ประมาณ 1,184 ตารางกิโลเมตรหรื อ 740,014 ไร่ มีสภาพแวดล้ อมทางทะเลที่มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพสูง มีระบบนิเวศน์ทงป่
ั ้ าชายเลน หาดหิน หาดทราย หญ้ าทะเล ปะการัง สัตว์ทะเล หายากและใกล้
สูญพันธุ์ มีพื ้นที่ป่าชายเลน 76,408 ไร่ ซึง่ เคยลดลงตํ่าสุดเมื่อ พ.ศ.2539 เหลือเพียง 19,586.25 ไร่ (ข้ อมูล
ส่วนบริ หารจัดการทรัพยากรป่ าชายเลนที่ 4, 2553) มีพื ้นที่แนวปะการัง 3 กลุ่มเกาะ ได้ แก่ กลุ่มเกาะเต่า
กลุ่มเกาะพะงัน กลุ่มเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี 24,257.50 ไร่ ปะการังเสื่อมโทรม 20,271.88 ไร่ และ
พื ้นที่ปะการังสมบูรณ์ 3,985.50 ไร่ พื ้นที่แหล่งหญ้ าทะเลในอ่าวไชยา เกาะพะงัน เกาะสมุย เกาะนกตะเภา
เกาะถํา้ ท่าเรื อเฟอร์ รี่ อําเภอดอนสัก 10,680 ไร่ และพบสัตว์ใกล้ สญ
ู พันธุ์ในบริ เวณอ่าวบ้ านดอน ได้ แก่
พะยูน เต่าทะเลและโลมา (ข้ อมูล ศูนย์วิจยั ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งอ่าวไทยตอนกลาง, 2552)
(ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ ธานี พ.ศ. 2561–2564)

จากการสํารวจพื ้นที่ โครงการและบริ เวณข้ างเคียง พบว่า มีแม่นํา้ ตาปี อยู่ใกล้ เคียงพื ้นที่โครงการ
ไปทางทิศใต้ ซึ่งมีระยะห่างประมาณ 209 เมตร ทังนี
้ ้โครงการได้ ตรวจวัดคุณภาพนํ ้าแม่นํ ้าตาปี โดยได้ เก็บ
ตัวอย่างเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ลักษณะนํ ้าตัวอย่างมีความขุ่นและมีตะกอนเล็กน้ อย โดยผลการตรวจ
วิเคราะห์คณ
ุ ภาพนํ ้าในแม่นํ ้าตาปี แสดงดังภาคผนวกที่ 9-2 มีรายละเอียดดังตารางที่ 3.2-3
(แผนที่แสดงระยะห่างระหว่างพื ้นที่โครงการกับแม่นํ ้าตาปี แสดงดังรูปที่ 3.2-1)
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ดัชนีตรวจวัด
หน่ วย
pH at 25.0 °C
Color
Color Unit
Odor
Nitrate-Nitrogen
mg/L
Nitrite-Nitrogen
mg/L
Ammonia-Nitrogen
mg/L
DO
mg/L
BOD
mg/L
Physical Appearance

LOQ
5
1
0.4
0.06
0.1
2
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ผลการวิเคราะห์
7.8
50
ไม่มีกลิน่
<1
ไม่พบ
<0.06
6.5
<2

ค่ ามาตรฐาน
5.0-9.0
ธ’
ธ’
≤ 5.0
≤ 5.0
≤ 0.5
≥ 4.0
≤ 2.0

ขุ่นเล็กน้ อย

ที่มา : จากการตรวจวิเคราะห์โดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562
หมายเหตุ : เกณฑ์ที่กําหนดสูงสุด ของมาตรฐานคุณภาพนํ ้าในแหล่งนํ ้าผิวดิน ประเภทที่ 3 ได้ แก่ แหล่งนํ ้าที่ได้ รับนํ ้าทิ ้งจาก
กิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็ นประโยชน์เพื่อ
(1) การอุปโภคและบริโภค โดยผ่านการห่าเชื ้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพนํ ้าทัว่ ไปก่อน
(2) การเกษตร
- LOQ = Limit of Quantitation
- ธ’ = อุณหภูมิของนํ ้าจะต้ องไม่สงู กว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส
อ้ างอิง : ประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้ อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความใน พรบ. ส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิง่ แวดล้ อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่ อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพนํ ้าในแหล่งนํ ้าผิวดิน
ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนที่ 16 ง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537
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พืน้ ที่โครงการ
ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 2007
(ถนนฝั่ งบางใบไม้ )

สะพานศรี ตาปี

ที่มา : อ้ างอิงจากภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth และการสํารวจภาคสนาม, พฤษภาคม 2563

รูปที่ 3.2-1

แผนที่แสดงระยะห่างระหว่างพื ้นที่โครงการกับแม่นํ ้าตาปี
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3.3 คุณค่ าการใช้ ประโยชน์ ของมนุษย์ (Human use Values)
3.3.1 การใช้ นํา้
การให้ บริ การนํา้ ประปาในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี ดําเนินการโดยการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสุราษฎร์ ธานี โดยผลิตนํ ้าประปาได้ จํานวน 67,200 ลูกบาศก์เมตร/วัน จํานวนครัวเรื อนที่ใช้ นํ ้าประปา
53,224 ครัวเรื อน นํ ้าประปาที่ใช้ 34,547.04 ลูกบาศก์เมตร/วัน
อ้ างอิงจาก : การประปาส่วนภูมิภาค (ชันพิ
้ เศษ) สาขาสุราษฎร์ ธานี ข้ อมูล ณ วันที่ 6 มิถนุ ายน 2562
ที่มา : แผนพัฒนาท้ องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี

สําหรับพื ้นที่โครงการรับบริการจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ ธานี เช่นเดียวกัน
3.3.2 การใช้ ไฟฟ้า
ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานีอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์
ธานี โดยมีจํานวนครัวเรื อนที่มีไฟฟ้าใช้ 73,736 ครัวเรื อน ซึง่ เทศบาลจะรับผิดชอบเฉพาะการขยายเขตการ
้ อม ตลอดจนอุปกรณ์เพื่อบริการแสงสว่างตามถนน ตรอก ซอย ซึง่ เป็ นไฟฟ้าสาธารณะเท่านัน้
ติดตังซ่
อ้ างอิงจาก : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ ธานี ข้ อมูล ณ วันที่ 6 มิถนุ ายน 2562
ที่มา : แผนพัฒนาท้ องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี

สําหรับพื ้นที่โครงการรับบริการจากการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ ธานี เช่นเดียวกัน
3.3.3 การจัดการมูลฝอย
การจัดการมูลฝอย
พืน้ ที่ โครงการตัง้ อยู่ในเขตความรั บผิดชอบเก็ บขนมูลฝอยของเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
 ข้ อมูลการเก็บขนขยะมูลฝอย
เทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี ดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยเองทุกวัน โดยสํานักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้ อม ซึ่งสามารถให้ บริ การเก็ บขนมูลฝอยครอบคลุมพื น้ ที่ 68.95 ตารางกิ โลเมตร เทศบาลนคร
สุราษฎร์ ธานีดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยเอง 100% ของพื ้นที่ในเขตเทศบาลฯ มีพนักงานเก็บขนขยะ 90 คน มี
รถเก็บขนขยะ จํานวน 22 คัน ปริมาณมูลฝอยวันละ 130 ตัน เส้ นทางการเก็บขนมูลฝอย แบ่งเป็ น 2 เขต โดย
ใช้ ถนนชนเกษมจนถึงสะพานนริ ศ เป็ นการแบ่งเขตซึง่ แบ่งเป็ นทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ในแต่ละพื ้นที่
จะกําหนดเส้ นทางการเก็บขนมูลฝอย โดยพิจารณาจากนํ ้าหนักมูลฝอยซึง่ แยกให้ บริการเก็บขนดังนี ้
้ งมูลฝอยรวมให้ บริ การประชาชนบริ เวณจุดต่างๆ และเทศบาลจัด
- เก็บแบบถังรวม โดยจัดตังถั
รถออกเก็บตามถึงมูลฝอย
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- วิธีบ้านต่อบ้ านตามโครงการถนนปลอดถังขยะ โดยให้ ประชาชนนําถุงมูลฝอยหรื อมีถังขยะ
ประจําบ้ าน ตังวางหน้
้
าบ้ านของตนเองหรื อจุดรวม โดยเทศบาลกําหนดช่วงเวลาในการให้ บริ การปั จจุบนั
ให้ บริการไปแล้ ว 23 ถนน 28 หมูบ่ ้ าน
- เก็บจากถังคอนเทนเนอร์ บริ เวณที่มีปริมาณขยะจํานวนมาก
ตารางที่ 3.3.3-1 จํานวนและประเภทของรถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ประเภท
รถบรรทุก แบบอัดท้ าย (6 ล้ อ)
รถบรรทุก แบบเทท้ าย (6 ล้ อ)
รถบรรทุก แบบคอนเทนเนอร์
รถบรรทุก แบบเทท้ าย (10 ล้ อ)
รถบรรทุก แบบเทท้ าย (6 ล้ อ)
รถบรรทุก แบบประทุนใหญ่ (6 ล้ อ)
รถบรรทุก แบบเทท้ าย (10 ล้ อ)
รถบรรทุก แบบประทุนใหญ่ (6 ล้ อ)
รถบรรทุก แบบประทุนใหญ่ (6 ล้ อ)
รถบรรทุก แบบอัดท้ าย (6 ล้ อ)
รถบรรทุก แบบอัดท้ าย (6 ล้ อ)
รถบรรทุก แบบอัดท้ าย (6 ล้ อ)
รถบรรทุก แบบคอนเทนเนอร์
รถบรรทุก แบบอัดท้ าย (6 ล้ อ)
รถบรรทุก แบบเปิ ดข้ างเทท้ าย (4 ล้ อ)
รถบรรทุก แบบประทุนเล็ก (6 ล้ อ)
รถบรรทุก แบบเปิ ดข้ างเทท้ าย (4 ล้ อ)
รถบรรทุก แบบเปิ ดข้ างเทท้ าย (4 ล้ อ)
รถบรรทุก แบบอัดท้ าย (6 ล้ อ)
รถบรรทุก แบบเทท้ าย (6 ล้ อ)
รถบรรทุก แบบอัดท้ าย (6 ล้ อ)
รถบรรทุก แบบเปิ ดข้ างเทท้ าย (4 ล้ อ)
รถบรรทุก แบบเปิ ดข้ างเทท้ าย (4 ล้ อ)
รถบรรทุก แบบคัดแยก (6 ล้ อ)
รถบรรทุก แบบคัดแยก (6 ล้ อ)
รถบรรทุก แบบเทท้ าย (10 ล้ อ)
รถบรรทุก แบบเทท้ าย (6 ล้ อ)
รถบรรทุก แบบเทท้ าย (6 ล้ อ)

ปี ที่ได้ มา (พ.ศ.)
2545
2534
2545
2536
2538
2538
2539
2539
2539
2540
2540
2540
2543
2547
2548
2548
2550
2550
2550
2550
2551
2552
2552
2552
2552
2556
2556
2556
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ตารางที่ 3.3.3-1 จํานวนและประเภทของรถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี
ที่
ประเภท
ปี ที่ได้ มา (พ.ศ.)
29
รถบรรทุก แบบอัดท้ าย (6 ล้ อ)
2556
30
รถบรรทุก แบบอัดท้ าย (6 ล้ อ)
2556
31
รถบรรทุก แบบอัดท้ าย (6 ล้ อ)
2556
32
รถบรรทุก แบบอัดท้ าย (6 ล้ อ)
2556
33
รถบรรทุก แบบอัดท้ าย (6 ล้ อ)
2556
34
รถบรรทุก แบบอัดท้ าย (6 ล้ อ)
2556
35
รถบรรทุก แบบอัดท้ าย (6 ล้ อ)
2557
36
รถบรรทุก แบบอัดท้ าย (6 ล้ อ)
2557
37
รถบรรทุก แบบอัดท้ าย (6 ล้ อ)
2557
38
รถบรรทุก แบบอัดท้ าย (6 ล้ อ)
2557
39
รถบรรทุก แบบอัดท้ าย (6 ล้ อ)
2557
ที่มา : รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน ภายใต้ แผนปฏิบตั ิการเพื่อการจัดการ
คุณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มในระดับ จัง หวัด ประจํ า ปี งบประมาณ พ.ศ.2537-2557 ของสํ า นัก งานสิ่ ง แวดล้ อ มภาคที่ 14
(สุราษฎร์ ธานี)

 ข้ อมูลระบบฝั งกลบขยะมูลฝอย
ตังอยู
้ ่ในพื ้นที่ตําบลท่าโรงช้ าง อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี อยู่ห่างจากที่ทําการองค์การ
บริ หารส่วนตําบลท่าโรงช้ าง ประมาณ 2.52 กิโลเมตร ห่างจากบริ เวณแยก กม.18 ประมาณ 2.22 กิโลเมตร
ตังอยู
้ ่ห่างจากแม่นํ ้าตาปี ประมาณ 5.22 กิโลเมตร และห่างจากแม่นํ ้าพุมดวง 3.76 กิโลเมตร สภาพพื ้นที่
โดยรอบเป็ นสวนปาล์มนํ ้ามัน เนื ้อที่ประมาณ 160 ไร่ มีเอกชนเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ
องค์ ประกอบระบบฝั งกลบขยะมูลฝอย
 สภาพโครงสร้ างพื น้ ฐาน ไม่มีอาคารสํานักงานหรื ออาคารอื่นๆ มีเพียงเครื่ องชั่ง
นํ ้าหนัก สําหรับบันทึกปริ มาณขยะ และสามารถใช้ งานได้ ปกติ
 สภาพบ่อฝั งกลบขยะมูลฝอย มีบอ่ ฝั งกลบ จํานวน 5 บ่อ ใช้ ไปแล้ ว 4 บ่อ ปั จจุบนั ใช้
งานบ่อที่ 4 ประมาณ 90% ของบ่อฝั งกลบ มีความสามารถในการรองรับปริ มาณมูลฝอยได้ ประมาณ 190
ตัน/วัน (จากเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี ประมาณ 126 ตัน/วัน และหน่วยงานอื่นๆ ประมาณ 64 ตัน/วัน)
การดํ า เนิ น การกํ า จัด มูล ฝอยเป็ นลัก ษณะเทกอง บดอัด และปิ ดทับ ด้ ว ยดิ น จึ ง ทํ า ให้ มี ก ลิ่น เหม็น และมี
แมลงวันค่อนข้ างน้ อย แต่บริ เวณโดยรอบเป็ นสวนปาล์มจึงไม่มีปัญหาเรื่ องร้ องเรี ยน
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 ระบบบําบัดนํา้ เสีย มีบ่อบําบัดนํา้ เสีย จํานวน 1 บ่อ และไม่ได้ ปูพื ้นบ่อด้ วยแผ่น
พลาสติกกันซึม (HDPE) แต่มีการจัดการนํ ้าเสียโดยการสูบนํ ้าเสียใส่รถบรรทุกนํ ้าไปปล่อยในสวนปาล์ม
ที่มา : รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน ภายใต้ แผนปฏิบตั ิการเพื่อการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้ อมในระดับจังหวัด ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2537-2557 ของสํานักงานสิ่งแวดล้ อมภาคที่ 14
(สุราษฎร์ ธานี)

3.3.4 การคมนาคม
1) ระบบคมนาคมขนส่ ง
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี มีสภาพที่ตงเป็
ั ้ นศูนย์กลางซึ่งสามารถเชื่อมโยงภาคใต้ ตอนบน กับภาคใต้
ตอนล่าง และเชื่อมโยงทะเลฝั่ งอันดามัน และฝั่ งอ่าวไทย โดยมีโครงข่ายการคมนาคม ดังนี ้
- ทางนํา้ การคมนาคมทางนํ ้าในจังหวัดสุราษฎร์ ธานี มีการคมนาคมขนส่งทางนํ ้า มีเรื อโดยสาร
วิ่งรับส่งในแม่นํ ้าตาปี และมีการคมนาคมขนส่งสินค้ าทางทะเล จากกรุงเทพฯ มายังจังหวัดสุราษฎร์ ธานี และ
ระหว่างอําเภอเมืองกับอําเภอเกาะสมุย และเกาะพะงัน นอกจากนี ้ มีการคมนาคมทางนํ ้าโดยเรื อเฟอร์ รี่
ซึง่ เป็ นเรื อโดยสารข้ ามฟากขนาดใหญ่ ระหว่างฝั่ งอําเภอดอนสัก-เกาะสมุย-เกาะพะงัน-เกาะเต่า มีท่าเทียบเรื อ
บริ เวณปากนํ ้าตาปี และคลองท่าทอง สําหรับเรื อขนถ่ายสินค้ าขนาดระวาง 2,000 – 3,000 ตัน จํานวน 18 ท่า
ั้
ขนส่งผู้โดยสารและลานขนส่งสินค้ า แห่งเดียว
- ทางรถไฟ เส้ นทางรถไฟสายใต้ ผา่ นทุกขบวน มีทงสถานี
ในภาคใต้ รถไฟสายใต้ ทุกขบวนผ่านสถานีสรุ าษฎร์ ธานี ในเขตอําเภอพุนพินระยะทางกรุ งเทพฯ-สุราษฎร์ ธานี
ประมาณ 650 กิโลเมตร (สถานีรถไฟสุราษฎร์ ธานีอยูห่ ่างจากอําเภอเมือง- สุราษฎร์ ธานี 14 กิโลเมตร)
- ทางรถยนต์ การเดินทางระหว่างจังหวัดสุราษฎร์ ธานีกบั กรุ งเทพมหานคร และจังหวัดใกล้ เคียง มีความ
สะดวก มีเส้ นทางที่สําคัญ คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 แยกจากถนนเพชรเกษมที่จงั หวัดชุมพร เข้ าสู่จงั หวัดสุ
ราษฎร์ ธานี ต่อไปยังจังหวัดนครศรี ธรรมราช และสงขลา แยกเข้ าสูต่ วั เมืองสุราษฎร์ ธานีที่อําเภอพุนพินโดยใช้ ถนนสาย
401 มีเส้ นทางหลักเชื่อมโยงจังหวัดในภูมิภาค เป็ นถนน 4 ช่องทางจราจร และมีโครงข่ายมาตรฐานเชื่อมทุกพื ้นที่อําเภอ
- ทางเครื่ องบิน เป็ นจังหวัดที่มีท่าอากาศยาน 2 แห่ง คือ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ ธานี และเกาะสมุย
มีเส้ นทางบินเชื่อมโยงทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
(ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ ธานี พ.ศ. 2561–2564)

2) การเข้ าถึงพืน้ ที่โครงการ
การจราจรเข้ าสู่พื ้นที่โครงการ สามารถเดินทางโดยรถยนต์ได้ อย่างสะดวก โดยสามารถเข้ าสู่พื ้นที่
โครงการได้ จาก 2 เส้ นทาง ดังนี ้
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

เส้ นทางที่ 1 จากสี่แยกบางไทร มุ่งหน้ าเข้ าสู่ตวั เมืองสุราษฎร์ ธานี ขับตรงไปตามถนนทางหลวง
ชนบท 2007 (ถนนฝั่ งบางใบไม้ ) ระยะทางประมาณ 4.70 กิโลเมตร จะพบพื ้นที่โครงการอยู่ทางด้ านขวามือ
(ก่อนถึงสะพานศรี ตาปี ประมาณ 200 เมตร)
เส้ นทางที่ 2 จากสี่แยกของถนนชนเกษมกับถนนดอนนก มุ่งหน้ าทางทิศตะวันตก ขับตรงไปตาม
ถนนดอนนก ระยะทางประมาณ 1.65 กิ โลเมตร ขับข้ ามสะพานศรี ตาปี ระยะทางประมาณ 150 เมตร
เพื่อเข้ าสู่ถนนทางหลวงชนบท 2007 (ถนนฝั่ งบางใบไม้ ) ขับต่อไปจากสะพานศรี ตาปี ระยะทางประมาณ
200 เมตร จะพบพื ้นที่โครงการอยู่ทางซ้ ายมือ (ระยะทางรวมจากสี่แยกของถนนชนเกษมกับถนนดอนนก ถึง
พื ้นที่โครงการ ประมาณ 2.00 กิโลเมตร)
3) การศึกษาปริมาณการจราจรบนถนนที่เกี่ยวข้ อง
บริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ ตรวจนับปริ มาณจราจรบนถนนฝั่ งบางใบไม้ ที่ใช้ เป็ นเส้ นทางหลักในการเข้ าสูพ่ ื ้นที่
โครงการ จํานวน 2 วัน คือ เมื่อวันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2563 (วันธรรมดา) และวันเสาร์ ที่ 17 ตุลาคม 2563
(วันหยุดราชการ) ในช่วงชัว่ โมงเร่งด่วน 3 เวลา คือ 07.00 – 08.00 น.,12.00 – 13.00 น. และ 17.00 – 18.00 น.
โดยตรวจนับทัง้ 2 ทิศทาง
(เส้ นทางคมนาคมโดยรอบพื ้นที่โครงการและจุดนับรถ แสดงดังรูปที่ 3.3.4-1)
จากการสํารวจปริ มาณการจราจรบริ เวณพื ้นที่โครงการ มีค่า Passenger car per units หรื อ
ปริมาณการจราจรเทียบเป็ นหน่วย PCU ได้ ผลการสํารวจดังต่อไปนี ้
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

ตารางที่ 3.3.4-1 ปริ มาณการจราจรบนถนนฝั่ งบางใบไม้
ประเภท
1. รถส่วนบุคคล, แท็กซี่
2. รถโดยสารขนาดเล็ก
3. รถโดยสารขนาดใหญ่
4. รถบรรทุกขนาดเล็ก (ปิ คอัพ)
5. รถบรรทุกขนาดกลาง
6. รถบรรทุกขนาดใหญ่
7. รถจักรยานยนต์ 2 ล้ อ, 3 ล้ อ
8. รถจักรยาน 2 ล้ อ, 3 ล้ อ
รวม

ปริมาณจราจร (คัน/ชม.) ถนนฝั่ งบางใบไม้
วันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2563
วันเสาร์ ที่ 17 ตุลาคม 2563
07.00 - 08.00 น. 12.00 -13.00 น. 17.00 - 18.00 น. 07.00 - 08.00 น. 12.00 - 13.00 น. 17.00 - 18.00 น.
586
398
473
485
317
437
134
88
105
158
68
98
31
16
15
25
18
13
57
48
54
43
51
39
21
15
18
17
13
15
18
11
8
10
9
11
287
254
304
311
281
342
0
2
5
3
0
6
1,134
832
982
1,052
757
961

ที่มา : การสํารวจภาคสนาม, ตุลาคม 2563
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

 ใช้ ข้อมูลจํานวนยานพาหนะจากการนับปริมาณการจราจรบนถนนฝั่ งบางใบไม้ โดยบริ ษัทที่
ปรึ กษาเมื่อวันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2563 (วันธรรมดา) และวันเสาร์ ที่ 17 ตุลาคม 2563 (วันหยุดราชการ)
ดังแสดงใน ตารางที่ 3.3.4-1
 ปรั บ ปริ ม าณการจราจร (คั น /ชั่ ว โมง) ให้ เป็ นหน่ ว ยเดี ย วกั บ รถยนด์ นั่ ง ส่ ว นบุ ค คล
(Passenge Car Unit, PCU) โดยการคูณด้ วย Passenger Car Equivalents Factor (PCE Factor) ได้ ผลดัง
ตารางที่ 3.3.4-2
 ใช้ คา่ ความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรของถนนตาม ตารางที่ 3.3.4-3
 คํานวณ V/C Ratio จากสูตรต่อไปนี ้
V/C Ratio = ปริมารการจราจรรวมในหน่วยเดียวกับรถยนด์นงั่ ส่วนบุคคล (PCU/ชัว่ โมง)
ความสามารถในการรองรับปริ มาณการจราจรของถนน
 เปรี ยบเทียบ V/C Ratio ที่กําหนดได้ กบั มาตรฐานการจําแนกสภาพจราจรตาม ตารางที่ 3.3.4-4
และตารางที่ 3.3.4-5
ตารางที่ 3.3.4-2 ค่า Passenger Car Equivalent (PCE) ที่ใช้ กบั รถแต่ละประเภท
ประเภทยานพาหนะ
ปริมาณการจราจรเทียบเป็ นหน่ วย PCE
รถส่วนบุคคล, แท็กซี่

1.00

รถโดยสารขนาดเล็ก

1.00

รถโดยสารขนาดใหญ่

1.50

รถบรรทุกขนาดเล็ก (ปิ คอัพ)

1.30

รถบรรทุกขนาดกลาง

1.50

รถบรรทุกขนาดใหญ่

1.70

รถจักรยานยนด์ 2 ล้ อ, 3 ล้ อ

0.30

รถจักรยาน 2 ล้ อ, 3 ล้ อ

0.25

ที่มา
: เผ่าพงษ์ นิจจันทร์ พนั ธ์ศรี . วิศวกรรมการทาง. 2540
หมายเหตุ : PCE หมายถึง Passenger car equivalent factor ที่ใช้ ในการปรับรถยนด์ทกุ ชนิดเป็ นรถยนด์นงั่ ส่วนบุคคล (Passenger car per units)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

ตารางที่ 3.3.4-3 ปริ มาณการจราจรบนถนนฝั่ งบางใบไม้ หน่วย PCU/ชัว่ โมง
ประเภทรถ
1. รถส่วนบุคคล, แท็กซี่
2. รถโดยสารขนาดเล็ก
3. รถโดยสารขนาดใหญ่
4. รถบรรทุกขนาดเล็ก (ปิ คอัพ)
5. รถบรรทุกขนาดกลาง
6. รถบรรทุกขนาดใหญ่
7. รถจักรยานยนต์ 2 ล้ อ, 3 ล้ อ
8. รถจักรยาน 2 ล้ อ, 3 ล้ อ
รวม

PCU
factor
1
1
1.5
1.3
1.5
1.7
0.3
0.25

เวลา (PCU/ชม./ช่ องจราจร) ถนนฝั่ งบางใบไม้
วันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2563
วันเสาร์ ที่ 17 ตุลาคม 2563
07.00-08.00 น. 12.00-13.00 น. 17.00-18.00 น. 07.00-08.00 น. 12.00-13.00 น. 17.00-18.00 น.
586
398
473
485
317
437
134
88
105
158
68
98
46.5
24
22.5
37.5
27
19.5
74.1
62.4
70.2
55.9
66.3
50.7
31.5
22.5
27
25.5
19.5
22.5
30.6
18.7
13.6
17
15.3
18.70
86.1
76.2
91.2
93.3
84.3
102.6
0
0.5
1.25
0.75
0
1.5
988.8
690.3
803.75
872.95
597.4
750.5
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

ตารางที่ 3.3.4-4 ความสามารถของช่องจราจรสําหรับการเดินรถสองทิศทาง
จํานวนช่ อง
จราจร
ความกว้ างช่อง
จราจร(ม.)
ความกว้ างผิว
จราจร(ม.)
ถนนสายประธาน
ถนนสายหลัก
ถนนสายรอง
ถนนสายย่อย

2
3.00

2
3.25

2
3.50

ปริมาณการจราจร (PCU/HOUR)
3
3
4
4
4
3.00 3.50 3.00 3.25 3.50

6.00

6.50

7.00

9.00

1200
800
300500

1350
1000
450600

1500
1200
600750

2000
1600
9001100

10.50

2200
1800
11001300

12.00

4000
2400
16001800

13.00

14.00

4400
2700
18002000

6000
4800
3000
20002400

6
3.00

6
3.25

6
3.50

18.00

19.50

21.00

6600
4500
30004000

9000
7200
5000
32004400

6000
4000
26003400

ที่มา : การออกแบบและวางผังถนนในเมือง, กองวิศวกรรม สํานักผังเมือง

ตารางที่ 3.3.4-5 ค่ามาตรฐานการจําแนกสภาพจราจร
ระดับ
การบริการ
A
B
C

ค่ าดัชนี
การจราจรติดขัด
0.00-0.60
0.61-0.70
0.71-0.80

D
E
F

0.81-0.90
0.91-1.00
มากกว่า 1.00

สภาพการจราจร
การจราจรคล่องแคล่ว,ไม่ติดขัด,การหยุดจอดที่ทางแยกมีน้อย
การจราจรยังคงคล่องตัว,มีการติดขัดเล็กน้ อย แต่ยงั ไม่มีการหยุดจอด
การจราจรยังคงเคลื่อนตัวได้ แต่การเปลี่ยนช่องทางจราจรได้ ยากขึ ้น ผู้ขบั ขี่ยานพาหนะ
เริ่มความเครี ยดขณะขับขี่
การจราจรเคลื่อนตัวได้ ช้าลง เกิดความล่าช้ า และความเร็วลดลง
เกิดความล่าช้ าบริเวณจุดตัด และความเร็วเฉลี่ยลดลง อย่างมีนยั สําคัญ
ขับขี่ด้วยความเร็วตํ่ามาก เนื่องจากการติดขัดที่จดุ ตัด มีการติดขัดเป็ นขบวนยาว

ที่มา : Transportation Research Board, 1994

ตารางที่ 3.3.4-6 ค่าประเมินตามอัตราส่วนของปริมาณจราจร
สภาพที่ประเมิน
เลวมาก
เลว
พอใช้ ได้
ดี
ดีมาก

อัตราส่ วนของปริมาณจราจร(V/C)
0.89-1.00
0.68-0.88
0.53-0.67
0.37-0.52
0.20-0.36

ที่มา : เผ่าพงศ์ นิจจันทร์ พนั ธ์ศรี , 2540

3-58

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด
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บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

จากการสํารวจสภาพปั จจุบนั ของการจราจรบนถนนโดยบริ ษัทที่ปรึกษาแสดงรายละเอียด ได้ ดงั นี ้
ค่ า V/C Ratio ในวันธรรมดา (วันศุกร์ ท่ ี 16 ตุลาคม 2563)
ค่า V/C Ratio ของถนนฝั่ งบางใบไม้ เวลา 07.00 น.ถึง 08.00 น. ซึง่ เป็ นช่วงเวลาที่เลวร้ ายที่สดุ ใน
ปั จจุบนั สามารถคํานวณได้ ดังนี ้
=
0.82
ค่า V/C Ratio
=
988.8
1,200
จากการคํานวณ พบว่า วันธรรมดา ช่วงเวลา 07.00 น.ถึง 08.00 น. เป็ นช่วงเวลาชัว่ โมงเร่ งด่วน
ของถนนฝั่ งบางใบไม้ โดยมีคา่ V/C Ratio เท่ากับ 0.82 ซึง่ อยู่ในระดับเลว เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานการ
จําแนกสภาพการจราจร พบว่า การจราจรเคลื่อนตัวได้ ช้าลง เกิดความล่าช้ า และความเร็ วลดลง
ค่ า V/C Ratio ในวันหยุดราชการ (วันเสาร์ ท่ ี 17 ตุลาคม 2563)
ค่า V/C Ratio ของถนนฝั่ งบางใบไม้ เวลา 07.00 น.ถึง 08.00 น. ซึง่ เป็ นช่วงเวลาที่เลวร้ ายที่สดุ ใน
ปั จจุบนั สามารถคํานวณได้ ดังนี ้
=
0.73
ค่า V/C Ratio
=
872.95
1,200
จากการคํานวณ พบว่า วันหยุดราชการ ช่วงเวลา 07.00 น.ถึง 08.00 น. เป็ นช่วงเวลาชัว่ โมงเร่ งด่วน
ของถนนฝั่ งบางใบไม้ โดยมีคา่ V/C Ratio เท่ากับ 0.73 ซึง่ อยู่ในระดับเลว เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานการ
จําแนกสภาพการจราจร พบว่า การจราจรยังคงเคลื่อนตัวได้ แต่การเปลี่ยนช่องทางจราจรได้ ยากขึ ้น ผู้ขบั ขี่
ยานพาหนะเริ่ มมีความเครี ยดขณะขับขี่
จากการสํารวจสภาพปั จจุบนั ของการจราจรบนถนนฝั่ งบางใบไม้ ที่ใช้ เป็ นเส้ นทางหลักในการเข้ าสู่
พื ้นที่โครงการ ในช่วงเวลาต่างๆ รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.3.4-7
ตารางที่ 3.3.4-7 สภาพการจราจรบนถนนฝั่ งบางใบไม้ ณ ช่วงเวลาต่างๆ
ชื่อถนน

เวลา

ค่ า V/C
Ratio

ถนนฝั่ ง
บางใบไม้

07.00-08.00
12.00-13.00
17.00-18.00

0.82
0.58
0.67

07.00-08.00

0.73

12.00-13.00
17.00-18.00

0.50
0.63

ถนนฝั่ ง
บางใบไม้

สภาพที่
สภาพการจราจร
ประเมิน
วันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2563
D
การจราจรเคลื่อนตัวได้ ช้าลง เกิดความล่าช้ า และความเร็วลดลง
A
การจราจรคล่องแคล่ว,ไม่ติดขัด,การหยุดจอดที่ทางแยกมีน้อย
B
การจราจรยังคงคล่องตัว,มีการติดขัดเล็กน้ อย แต่ยงั ไม่มีการหยุดจอด
วันเสาร์ ที่ 17 ตุลาคม 2563
การจราจรยังคงเคลื่อนตัวได้ แต่การเปลี่ยนช่องทางจราจรได้ ยากขึ ้น
C
ผู้ขบั ขี่ยานพาหนะเริ่ มมีความเครี ยดขณะขับขี่
A
การจราจรคล่องแคล่ว,ไม่ติดขัด,การหยุดจอดที่ทางแยกมีน้อย
B
การจราจรยังคงคล่องตัว,มีการติดขัดเล็กน้ อย แต่ยงั ไม่มีการหยุดจอด
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พืน้ ที่โครงการ
ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 2007
(ถนนฝั่ งบางใบไม้ )

ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 2007
(ถนนฝั่ งบางใบไม้ )
ที่มา : จากภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth และการสํารวจภาคสนาม, ตุลาคม 2563

รูปที่ 3.3.4-1

เส้ นทางคมนาคมโดยรอบพื ้นที่โครงการและจุดนับรถ
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3.3.5 การใช้ ประโยชน์ ท่ ดี นิ
(1) การใช้ ประโยชน์ ท่ ดี นิ ตามกฎกระทรวงให้ ใช้ บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ ธานี พ.ศ. 2560
จากการตรวจสอบพื ้นที่โครงการตามกฎกระทรวงให้ ใช้ บงั คับผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
พ.ศ. 2560 พบว่า พื ้นที่โครงการตังอยู
้ ่บริ เวณหมายเลข 1.11 กําหนดให้ เป็ นที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
ตามกฎกระทรวง ข้ อ 6 วรรคแรก สามารถประกอบกิจการโรงแรมได้ ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
ข้ อ 5 การใช้ ประโยชน์ ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ ประโยชน์ ที่ดินตามที่ได้ จําแนกประเภท
ท้ ายกฎกระทรวงนี ้ ให้ เป็ นไปดังต่อไปนี ้
(1) ที่ดนิ ในบริ เวณหมายเลข 1.1 ถึงหมายเลข 1.26 ที่กําหนดไว้ เป็ นสีชมพู ให้ เป็ นที่ดนิ ประเภทชุมชน
ข้ อ 6 ที่ดินประเภทชุมชน ให้ ใช้ ประโยชน์ท่ีดินเพื่อการอยู่อาศัย พาณิชยกรรม เกษตรกรรม
สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ สําหรับการใช้
ประโยชน์ที่ดนิ เพื่อกิจการอื่น ให้ มีที่วา่ งไม่น้อยกว่าร้ อยละสามสิบของแปลงที่ดนิ ที่ยื่นขออนุญาต
ที่ดนิ ประเภทนี ้ ห้ ามใช้ ประโยชน์ที่ดนิ เพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี ้
(1) โรงงานตามกฎหมายว่าด้ วยโรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวกท้ ายกฎกระทรวงนี ้
(2) คลังนํ ้ามันและสถานที่เก็บรักษานํ ้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้ วยการควบคุม
นํ ้ามันเชื ้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย เว้ นแต่ที่ดนิ ในบริเวณหมายเลข 1.11
(3) คลังก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิ โตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุ
ก๊ าซปิ โตรเลียมเหลวประเภทห้ องบรรจุ และสถานที่ เก็ บรั กษาก๊ า ซปิ โตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็ บตาม
กฎหมายว่าด้ วยการควบคุมนํ ้ามันเชื ้อเพลิง เว้ นแต่ที่ดนิ ในบริ เวณหมายเลข 1.11
(4) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้ วยสุสานและฌาปนสถาน
(5) จัดสรรที่ดนิ เพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(6) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(7) กําจัดมูลฝอย
การใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ น ริ ม ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข 41 ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข 44
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 417 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 420 ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 4009 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4114 ให้ มีที่ว่างตามแนวขนานริ มเขตทางไม่น้อย
กว่า 6 เมตร
การใช้ ประโยชน์ ที่ดินริ มฝั่ งแม่นํา้ ตาปี แม่นํา้ พุมดวง คลองศก และคลองอิปัน ให้ มีที่ว่างตาม
แนวขนานริ มฝั่ งตามสภาพธรรมชาติของแม่นํ ้าหรื อคลองไม่น้อยกว่า 15 เมตร เว้ นแต่เป็ นการก่อสร้ างเพื่อ
การคมนาคมและขนส่งทางนํ ้าหรื อการสาธารณูปโภค
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ความสอดคล้ องตามข้ อกําหนด : จากการตรวจสอบตามข้ อกําหนดฯ ข้ างต้ น พบว่า โครงการมี
การใช้ ประโยชน์ที่ดนิ เป็ นโรงแรม ซึง่ เป็ นการใช้ ประโยชน์ เพื่อการท่องเที่ยว และพักอาศัย โดยถือเป็ นกิจการ
หลักของที่ดินประเภทนี ้ และการใช้ ประโยชน์ที่ดินของโครงการ ไม่อยู่ในข้ อห้ ามการใช้ ประโยชน์ที่ดินตาม
กฎกระทรวงที่กําหนด ดังนัน้ การใช้ ประโยชน์ที่ดินของโครงการจึงสอดคล้ องกับข้ อกําหนดการใช้ ประโยชน์
ที่ดนิ ตามที่กําหนด
(ที่ตงโครงการตามผั
ั้
งเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต แสดงดังรู ปที่ 3.3.5-1 และหนังสือรับรองที่ตงโครงการ
ั้
ตามกฎกระทรวงให้ ใช้ บงั คับผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ ธานี พ.ศ. 2560 แสดงดังภาคผนวกที่ 3)
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พืน้ ที่โครงการ

ที่มา : ปรับปรุงจากแผนที่ท้ายกฎกระทรวงให้ ใช้ บงั คับผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ ธานี พ.ศ. 2560

รูปที่ 3.3.5-1

ที่ตงโครงการตามกฎกระทรวงให้
ั้
ใช้ บงั คับผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ ธานี พ.ศ. 2560
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(2) การใช้ ประโยชน์ ท่ ดี นิ ตามตามเทศบัญญัตเิ ทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี
จากการตรวจสอบพื ้นที่โครงการตามเทศบัญญัติเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี เรื่ อง กําหนดบริ เวณ
ห้ ามก่อสร้ างอาคาร ดัดแปลง ใช้ หรื อเปลี่ยนการใช้ อาคารบางชนิดหรื อบางประเภท ในท้ องที่เขตเทศบาลนคร
สุราษฎร์ ธ านี อํ าเภอเมื อ งสุราษฎร์ ธ านี จัง หวัดสุร าษฎร์ ธ านี พ.ศ. 2552 และเทศบัญญัติเ ทศบาลนคร
สุราษฎร์ ธานี เรื่ อง กําหนดบริ เวณห้ ามก่อสร้ างอาคาร ดัดแปลง ใช้ หรื อเปลี่ยนการใช้ อาคารบางชนิดหรื อบาง
ประเภท ในท้ องที่เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี อําเภอเมืองสุราษฎร์ ธานี จังหวัดสุราษฎร์ ธานี (ฉบับที่ 2)
้ บ่ ริเวณหมายเลข 1.3 ตามเทศบัญญัตเิ ทศบาลนครสุราษฎร์ ธานีฯ
พ.ศ. 2561 พบว่า พื ้นที่โครงการตังอยู
ที่ดนิ ประเภทนี ้ ห้ ามมิให้ บคุ คลใดก่อสร้ างอาคาร ดังต่อไปนี ้
(1) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้ วยโรงงาน เว้ นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวกที่
กําหนดให้ ดําเนินการได้ ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัติเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี เรื่ อง กําหนด บริ เวณห้ าม
ก่อสร้ าง ดัดแปลง ใช้ หรื อเปลี่ยนการใช้ อาคารบางชนิดหรื อบางประเภท ในท้ องที่ เขตเทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี อําเภอเมืองสุราษฎร์ ธานี จังหวัดสุราษฎร์ ธานี พ.ศ. 2552 และโรงบําบัดนํ ้าเสียรวมของชุมชน
(2) คลังก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิ โตรเลียมเหลวประเภทโรงงานบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิ โตรเลียมเหลวประเภทห้ องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว ประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมนํ ้ามันเชื ้อเพลิง
(3) คลังนํ ้ามันและสถานที่เก็บรักษานํ ้ามันลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมนํ ้ามัน
เชื ้อเพลิงเพื่อจําหน่าย
(4) สถานที่เลี ้ยงม้ า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อสัตว์ป่า ตามกฎหมายว่า
ด้ วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้ า
(5) สุสานและฌาปนสถาน ตามกฎหมายว่าด้ วยสุสานและฌาปนสถาน
(6) สถานบริ การตามกฎหมายว่าด้ วยสถานบริการ
(7) สถานสงเคราะห์หรื อรับเลี ้ยงสัตว์
(8) โรงฆ่าสัตว์
(9) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(10) อาคารที่ใช้ ประโยชน์เพื่อจัดสวนสนุก
(11) อาคารที่ใช้ ประโยชน์เพื่อการแข่งรถ
(12) อาคารที่ใช้ ประโยชน์เพื่อการแข่งม้ า
(13) โรงกําจัดมูลฝอย
(14) โรงซื ้อขายหรื อเก็บเศษวัสดุ
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การก่อสร้ างอาคารริ มทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 สายตะกัว่ ป่ า - นครศรี ธรรมราช เริ่ มต้ น
จากเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข
401 สายตะกัว่ ป่ า - นครศรี ธรรมราช (ตอนเลี่ยงเมือง) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 สายตะกัว่ ป่ า นครศรี ธรรมราช (ตอนเลี่ยงเมือง) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4213 (จากแยกบางกุ้งถึงถนนสาย
สุราษฎร์ - ปากนํ ้า) ให้ มีที่วา่ งตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า 15 เมตร
ความสอดคล้ องตามข้ อกําหนด : จากการตรวจสอบตามข้ อกําหนดฯ ข้ างต้ น พบว่า โครงการมี
การใช้ ประโยชน์ที่ดนิ เป็ นโรงแรม ซึง่ เป็ นการใช้ ประโยชน์ เพื่อการท่องเที่ยว และพักอาศัย และการดําเนินการ
ของโครงการ ไม่อยูใ่ นข้ อห้ ามการใช้ ประโยชน์ที่ดินตามเทศบัญญัติดงั กล่าว ดังนัน้ การใช้ ประโยชน์ที่ดินของ
โครงการจึงสอดคล้ องกับข้ อกํ าหนดการใช้ ประโยชน์ ที่ดินของเทศบัญญัติเทศบานครสุราษฎร์ ธานีตามที่
กําหนด
(ที่ ตงโครงการตามเทศบั
ั้
ญญัติเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี แสดงดังรู ปที่ 3.3.5-2 และหนังสือ
รับรองที่ตงตามเทศบั
ั้
ญญัตเิ ทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี แสดงดังภาคผนวกที่ 3)
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พืน้ ที่โครงการ

ที่มา : ปรับปรุงจากแผนที่ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี พ.ศ.2552

รูปที่ 3.3.5-2

ที่ตงโครงการตามเทศบั
ั้
ญญัตเิ ทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี พ.ศ.2552
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(3) ลักษณะการใช้ ประโยชน์ ท่ ดี นิ บริเวณโดยรอบพืน้ ที่โครงการ
จากการสํา รวจภาคสนาม (พฤษภาคม 2563) พบว่า พืน้ ที่ โดยรอบโครงการส่วนใหญ่ มี การใช้
ประโยชน์เป็ นโรงแรม อาคารอยูอ่ าศัยรวม บ้ านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ ร้ านค้ า และร้ านอาหาร เป็ นต้ น
จากศึกษาการใช้ ที่ดินโดยรอบพื ้นที่โครงการทางบริ ษัทฯ ได้ ศกึ ษาภาพถ่ายทางอากาศในระยะรัศมี
ประมาณ 1 กิโลเมตร จากพื ้นที่โครงการ และการสํารวจภาคสนามเพิ่มเติมให้ สอดคล้ องกับการใช้ ประโยชน์
ที่ดินในปั จจุบนั เพื่อนํามาจัดทําภาพแสดงการใช้ ประโยชน์ที่ดินบริ เวณโดยรอบพื ้นที่โครงการ โดยจําแนก
ประเภทการใช้ ที่ดนิ บริเวณพื ้นที่โครงการและใกล้ เคียง ขนาดและสัดส่วนของที่ดนิ แต่ละประเภทพื ้นที่ที่ศกึ ษา
(สัดส่วนการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ บริ เวณพื ้นที่โครงการและใกล้ เคียงก่อนและหลังพัฒนาโครงการ แสดง
ดังตารางที่ 3.3.5-1)
จากข้ อมูล พบว่า สามารถจัดลักษณะการใช้ ประโยชน์ที่ดินในพื ้นที่ศึกษาได้ 5 ประเภท โดยมีการ
ใช้ ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่เป็ นพื ้นที่ที่อยู่อาศัย คิดเป็ นร้ อยละ 52.26 รองลงมา ได้ แก่ พื ้นที่โล่ง/รกร้ าง คิด
เป็ นร้ อยละ 32.27 พื ้นที่แหล่งนํ ้า คิดเป็ นร้ อยละ 9.65 พื ้นที่ถนน/ซอย คิดเป็ นร้ อยละ 3.39 และพื ้นที่อ่อนไหว
คิดเป็ นร้ อยละ 2.43 ตามลําดับ
(ภาพถ่ายดาวเทียมบริ เวณโดยรอบพื ้นที่โครงการ รัศมี 1 กิโลเมตร แสดงดังรู ปที่ 3.3.5-3 และการ
ใช้ ประโยชน์ที่ดนิ บริ เวณโดยรอบพื ้นที่โครงการ รัศมี 1 กิโลเมตร แสดงดังรู ปที่ 3.3.5-4)
ตารางที่ 3.3.5-1
โครงการ
ประเภท
1. พื ้นที่ที่อยูอ่ าศัย
2. พื ้นที่โล่ง/รกร้ าง
3. พื ้นที่แหล่งนํ ้า
4. พื ้นที่ถนน/ซอย
5.พื ้นที่ออ่ นไหว
รวม

สัดส่วนการใช้ ประโยชน์ ที่ดินบริ เวณพื ้นที่โครงการและใกล้ เคียงก่อนและหลังพัฒนา
ก่ อนพัฒนาโครงการ
พืน้ ที่(1)
สัดส่ วนการใช้
(ตร.กม.)
ประโยชน์ ท่ ดี นิ (%)
1.640866203
52.26
1.013172984
32.27
0.3029581823
9.65
0.1065613233
3.39
0.0764413075
2.43
3.14
100.00

หลังพัฒนาโครงการ
พืน้ ที่(1)
สัดส่ วนการใช้
(ตร.กม.)
ประโยชน์ ท่ ดี นิ (%)
1.640866203
52.26
1.013172984
32.27
0.3029581823
9.65
0.1065613233
3.39
0.0764413075
2.43
3.14
100.00

หมายเหตุ : พื ้นที่โครงการเดิมจัดอยู่ในพื ้นที่ที่อยู่อาศัย/การบริ การท่องเที่ยว มีลกั ษณะเป็ นพื ้นที่ราบ โดยภายในพื ้นที่โครงการมีอาคาร โรงแรม
คสล. 6 ชัน้ จํานวน 1 อาคาร ภายในพืน้ ที่โครงการพบพืชพรรณชนิดต่างๆ ขึ ้นปกคลุมอยู่ทวั่ ไป ได้ แก่ ต้ นหูกระจง ต้ นโมก ต้ นปาล์มฟอกเทล
ต้ นเฮลิโคเนีย ต้ นจัง๋ และพืชตระกูลหญ้ า มีขนาดประมาณ 0.0045204 ตร.กม. ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 0.14 ของพื ้นที่ศึกษาทังหมด
้
ซึง่ เป็ นการดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร ในพื ้นที่ที่อยู่อาศัย/การบริ การการท่องเที่ยวอยู่แล้ วจึงไม่ทําให้ สดั ส่วนการใช้ พื ้นที่เปลี่ยนแปลงแต่
อย่างใด
ที่มา : (1) ขนาดพืน้ ที่จากการแปลภาพถ่ายทางอากาศ ของกรมแผนที่ทหาร และ Google earth.com, ประกอบการสํารวจภาคสนาม,
พฤษภาคม 2563 ในพื ้นที่ศกึ ษา 3.14 ตารางกิโลเมตร
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สัญลักษณ์
พื ้นที่โครงการ
พื ้นที่โดยรอบโครงการ ในรัศมี 1 กิโลเมตร

ที่มา : อ้ างอิงจากภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth และการสํารวจภาคสนามโดยบริษัทที่ปรึกษาฯ, พฤษภาคม 2563

รูปที่ 3.3.5-3

ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณโดยรอบพื ้นที่โครงการ รัศมี 1 กิโลเมตร
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ที่มา: จากการแปลภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth และการสํารวจภาคสนามโดยบริษัทที่ปรึกษาฯ, พฤษภาคม 2563

รูปที่ 3.3.5-4

การใช้ ประโยชน์ที่ดนิ บริเวณโดยรอบพื ้นที่โครงการ รัศมี 1 กิโลเมตร
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3.4 คุณค่ าคุณภาพชีวติ
3.4.1 สังคมและเศรษฐกิจ
1) จํานวนประชากร
ประชากรทังหมดตามสถิ
้
ตทิ ะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 131,935 คน แบ่งเป็ น
ชาย 62,846 คน หญิง 69,089 คน และมีจํานวนครัวเรื อน 73,736 หลังคาเรื อน
ตารางที่ 3.4-1 จํานวนการเกิด – ตาย และการย้ ายเข้ า-ย้ ายออก ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี
จํานวนการเกิด-ตาย
จํานวนการย้ ายเข้ า-ย้ ายออก
ปี พ.ศ.
เกิด
ตาย
เพิ่ม/ลด
ย้ ายเข้ า
ย้ ายออก
เพิ่ม/ลด
2557
772
215
+557
1,217
1,361
-144
2558
703
184
+519
652
1,262
-610
2559
644
187
+457
787
1,222
-435
2560
590
198
+392
614
1,060
-446
2561
556
170
+386
657
1,115
-458
อ้ างอิงจาก : สํานักงานทะเบียนท้ องถิ่นเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ที่มา : แผนพัฒนาท้ องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี

2) การศึกษา
เทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี มีรงเรี ยนในสังกัด จํานวน 5 โรงเรี ยน และศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก จํานวน 3 ศูนย์ ดังนี ้
1. โรงเรี ยนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
2. โรงเรี ยนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง)
3. โรงเรี ยนเทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)
4. โรงเรี ยนเทศบาล 5
5. โรงเรี ยนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี
6. ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กโรงเรี ยนเทศบาล (วัดโพธาวาส)
7. ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้ างบางหลา
8. ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กวัดโพธิ์นิมิต
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โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

ตารางที่ 3.4-2 ข้ อมูลจํานวนครู นักเรี ยน และห้ องเรี ยนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี
ประจําปี การศึกษา 2561
ชื่อสถานศึกษา
โรงเรี ยนเทศบาล 1
(แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
โรงเรี ยนเทศบาล 3
(ตลาดล่าง)
โรงเรี ยนเทศบาล 4
(วัดโพธาวาส)
โรงเรี ยนเทศบาล 5
โรงเรี ยนกีฬาเทศบาล
นครสุราษฎร์ ธานี
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
โรงเรี ยนเทศบาล
(วัดโพธาวาส)
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
บ้ างบางหลา
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
วัดโพธิ์นิมิต
รวม

จํานวนครู
จํานวน
ผู้บริหาร พนักงาน พนักงาน
สถานศึกษา ครู
จ้ าง

บุคลากรสนับสนุน
การสอน/
สถานศึกษา

อัตราส่ วน
ค รู : ห้ อ งเรี ย น
นักเรี ยน : นักเรี ยน

จํานวน
นักเรี ยน

จํานวน
ห้ องเรี ยน

1,191

37

4

63

19

17

1;18

1:32

756

26

2

38

18

14

1:18

1:29

1,266

42

4

49

44

28

1:19

1:30

2,108

54

4

79

38

28

1:24

1:39

256

9

2

14

29

22

1:9

1:31

81

4

-

4

6

3

1:12

1:20

22

2

-

2

5

3

1:6

1:11

73

3

-

3

3

1

1;15

1:24

5,681

174

16

252

148

116

1:19

1:33

อ้ างอิงจาก : สํานักการศึกษา ข้ อมูล ณ วันที่ 10 มิถนุ ายน 2561
ที่มา : แผนพัฒนาท้ องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี

ตารางที่ 3.4-3 จํานวนนักเรี ยนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี ปี การศึกษา 2557-2561
ชื่อสถานศึกษา

ปี 2557
1,132
751
1,440
2,216
165
150
50
92
6,096

โรงเรี ยนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
โรงเรี ยนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง)
โรงเรี ยนเทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)
โรงเรี ยนเทศบาล 5
โรงเรี ยนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กโรงเรี ยนเทศบาล (วัดโพธาวาส)
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้ างบางหลา
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กวัดโพธิ์นิมิต
รวม
อ้ างอิงจาก : สํานักการศึกษา ข้ อมูล ณ วันที่ 10 มิถนุ ายน 2561
ที่มา : แผนพัฒนาท้ องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี
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จํานวนนักเรี ยน
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
1,262
1,225
1,197
724
713
717
1,496
1,453
1,470
2,211
2,211
2,158
203
216
248
154
157
155
54
57
62
77
62
65
6,181
6,094
6,072

ปี 2561
1,209
748
1,288
2,134
256
107
64
67
5,872

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

ตารางที่ 3.4-4 ข้ อมูลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ ธานี เขต 1
ที่อยูใ่ นเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี ประจําปี การศึกษา 2561
ชื่อสถานศึกษา

จํานวนนักเรี ยน

จํานวนห้ องเรี ยน

ครู

ลูกจ้ าง

โรงเรี ยนบ้ านโพหวาย
โรงเรี ยนบ้ านสันติสขุ
โรงเรี ยนวัดท่าทอง
โรงเรี ยนวัดโพธิ์นิมิต
โรงเรี ยนวัดกลางใหม่ (มิตรภาพที่ 24)
โรงเรี ยนบ้ านสุชน
โรงเรี ยนอนุบาลจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
โรงเรี ยนบ้ านบางใหญ่
รวม

563
158
213
643
311
69
1722
343
4055

22
9
8
21
11
8
50
11
140

25
7
11
31
16
6
65
20
181

3
3
5
2
4
3
18
43
81

อัตราส่ วน
ครู : นักเรียน ห้ องเรี ยน : นักเรี ยน
1:22
1:25
1:22
1:17
1:19
1:26
1:20
1:30
1:19
1:28
1:11
1:8
1:26
1:34
1:17
1:31
1:22
1:28

อ้ างอิงจาก : สํานักงานเขตพื ้นที่ เขต 1 ข้ อมูล ณ วันที่ 10 มิถนุ ายน 2561
ที่มา : แผนพัฒนาท้ องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี

ตารางที่ 3.4-5 สถานศึกษาที่อยูใ่ นเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี
ชื่อสถานศึกษา

ระดับที่เปิ ดสอน
อนุบาล 2 – ประถมศึกษาปี ที่ 6
อนุบาล 1 – ประถมศึกษาปี ที่ 6
อนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปี ที่ 6
เตรี ยมอนุบาล – ประถมศึกษาปี ที่ 6
เตรี ยมอนุบาล – มัธยมศึกษาปี ที่ 6
อนุบาล 1 – ประถมศึกษาปี ที่ 6
เตรี ยมอนุบาล – มัธยมศึกษาปี ที่ 3
อนุบาล 1 – ประถมศึกษาปี ที่ 6
เตรี ยมอนุบาล – ประถมศึกษาปี ที่ 6
เตรี ยมอนุบาล – ประถมศึกษาปี ที่ 6
เตรี ยมอนุบาล – อนุบาล 3
เตรี ยมอนุบาล – ประถมศึกษาปี ที่ 6
เตรี ยมอนุบาล – อนุบาล 3
เตรี ยมอนุบาล – อนุบาล 3
อนุบาล 1 – ประถมศึกษาปี ที่ 6
เตรี ยมอนุบาล – อนุบาล 3

โรงเรี ยนมานิตานุเคราะห์

โรงเรี ยนสัมพันธ์ศกึ ษา
โรงเรี ยนมเทพมิตรศึกษา
โรงเรี ยนยุวศึกษา
โรงเรี ยนธิดาแม่พระ
โรงเรี ยนเรื องดรุณีวิทยา
โรงเรี ยนธีราศรมสุราษฎร์
โรงเรี ยนอนุบาลกุลบุตร
โรงเรี ยนอนุบาลหนูน้อย
โรงเรี ยนตวงวิชช์พฒ
ั นา
โรงเรี ยนอนุบาลเสาวลักษณ์
โรงเรี ยนจอย
โรงเรี ยนอนุบาลค่ายวิภาวดีรังสิต
โรงเรี ยนอนุบาลวิจิตรา
โรงเรี ยนอุน่ รัก 2 ภาษา
โรงเรี ยนอนุบาลเมธัส
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

ตารางที่ 3.4-5 สถานศึกษาที่อยูใ่ นเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี
ชื่อสถานศึกษา
ระดับที่เปิ ดสอน
โรงเรี ยนนวมินทร์ วิทยา
อนุบาล – มัธยมศึกษาตอนต้ น
โรงเรี ยนเมืองสุราษฎร์ ธานี
มัธยมศึกษาตอนต้ น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรี ยนสุราษฎร์ ธานี
มัธยมศึกษาตอนต้ น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรี ยนสุราษฎร์ พิทยา
มัธยมศึกษาตอนต้ น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ ธานี
ปวช.-ปวส., ระยะสัน้
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ ธานี
ปวช.-ปวส.
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ ธานี
ปวช.-ปวส., ป.ตรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ าษฎร์ พาณิชยการ
ปวช.-ปวส.
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
ปวช.-ปวส.
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรุ าษฎร์ ธานี
ป.ตรี
มหาวิทยาลัยตาปี วิทยาเขตเมืองสุราษฎร์ ธานี
ป.ตรี
อ้ างอิงจาก : สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ ธานี ข้ อมูล ณ ปี 2561
ที่มา : แผนพัฒนาท้ องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี

สําหรั บในเขพื น้ ที่ ตําบลบางใบไม้ มีโรงเรี ยนประถมศึกษา (ขยายโอกาสทางการศึกษาถึง ม.3)
จํานวน 1 แห่ง ได้ แก่ โรงเรี ยนวัดบางใบไม้ โดยมีรายละเอียดจํานวนบุคลากร และจํานวนนักเรี ยนดังนี ้
โรงเรี ยนวัดบางใบไม้ มีจํานวนบุคลากรทังหมด
้
17 คน แยกเป็ น
- ครู จํานวน 10 คน
- ผู้อํานวยการโรงเรี ยน จํานวน 1 คน
- ครูผ้ ชู ่วย จํานวน 4 คน
- ลูกจ้ างชัว่ คราว จํานวน 2 คน
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

ตารางที่ 3.4-6 จํานวนบุคลากร และจํานวนนักเรี ยนของโรงเรี ยนวัดบางใบไม้
ชัน้

จํานวนห้ องเรียน

อนุบาล 1
อนุบาล 2
อนุบาล 3
รวมอนุบาล
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
รวมประถม
ม.1
ม.2
ม.3
รวมมัธยมต้ น
รวมทัง้ หมด

0
1
1
2
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
3
11

ชาย
0
7
7
14
13
14
20
16
7
12
82
26
8
17
51
147

จํานวนนักเรี ยน
หญิง
0
6
7
13
14
10
12
10
18
9
73
14
15
22
51
137

รวม
0
13
14
27
27
24
32
26
25
21
155
40
23
39
102
284

อ้ างอิงจาก : โรงเรี ยนวัดบางใบไม้ ข้ อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563
(ที่มา : แผนพัฒนาท้ องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2565 องค์การบริ หารส่วนตําบลบางใบไม้ )

3) ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม
1. สถาบันศาสนา
ในพื ้นที่เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี มีศาสนสถาน ดังนี ้
- วัดในเขตเทศบาล
- มัสยิดในเขตเทศบาล
- สถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาคริสต์ในเขตเทศบาล

จํานวน
จํานวน
จํานวน

15
3
8

วัด
แห่ง
แห่ง

(ที่มา : แผนพัฒนาท้ องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี)

สําหรับในพื ้นที่ตําบลบางใบไม้ มีศาสนสถาน คือ วัดบางใบไม้ จํานวน 1 แห่ง และศาลเจ้ า จํานวน
1แห่ง
(ที่มา : แผนพัฒนาท้ องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2565 องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ )
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

2. ประเพณีวัฒนธรรม
1) ประเพณีชักพระ-ทอดผ้ าป่ าและแข่ งเรือยาวฯ เดือนตุลาคม
กิจกรรม (1) กิจกรรมด้ านศาสนพิธี
- สมโภชเรื อพนมพระทางบกและเรื อพนมพระทางนํ ้า
- การตังพุ
้ ม่ ผ้ าป่ าบริ เวณหน้ าบ้ าน
- การตังพุ
้ ม่ ผ้ าป่ า พุม่ เมือง ถนนพุม่ ผ้ าป่ า
(2) กิจกรรมด้ านสนับสนุน ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้ องถิ่น)
การประกวดพุ่ม ผ้ า ป่ าประเภทประชาชนทั่ว ไป สถาบัน และชิ ง ถ้ ว ย
พระราชทาน
- การประกวดเรื อพนมพระทางบกจากวัดต่างๆ ในจังหวัดสุราษฎร์ ธานี ไม่น้อย
กว่า 100 วัด
- การประกวดเรื อพนมพระทางนํ ้า
- การจัดขบวนแห่เรื อพนมพระทางบกของวัดต่างๆ ทัว่ ทังจั
้ งหวัดสุราษฎร์ ธานี
- การจัดถนนสายวัฒนธรรม
- กิจกรรมด้ านมหรสพและการละเล่นพื ้นบ้ าน
- การแสดงนาฏศิลป์ของนักเรี ยน นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ
- การจัดแสดงนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมของหน่วยงานทางราชการเอกชน และสถาบัน
(3) กิจกรรมด้ านการประกวดและแข่งขัน
- การแข่งขันเรื อยาว
2) ประเพณีสงกรานต์ เดือนเมษายน
กิจกรรม - จัดพิธีการทางศาสนา
- จัดพิธีทําบุญตักบาตร
- พิธีกล่าวสัมโมทนียกถาและประกาศสงกรานต์
- จัดให้ มีขบวนแห่สงกรานต์
- จัดพิธีสรงนํ ้าพระพุทธรูป สรงนํ ้าพระประจําวัน สรงนํ ้าพระสงฆ์ และรดนํ ้าขอพร
ผู้สงู อายุและผู้อาวุโส
- จัดให้ มีการแสดงบนเวที
- จัดสถานที่สําหรับประชาชนเล่นนํ ้าสงกรานต์
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3) ประเพณีลอยกระทง เดือนพฤศจิกายน
กิจกรรม - จัดให้ มีกิจกรรมส่งเสริมประเพณี เพื่อความเป็ นสิริมงคลตามธรรมเนียมโบราณ
- จัดให้ มีขบวนแห่กระทง
- จัดให้ มีการลอยกระทงสาย
- จัดให้ มีการประกวดหนูน้อยนพมาศ
- จัดให้ มีการประกวดกระทงแบบต่างๆ
- จัดให้ มีการประดิษฐ์ กระทงใบตอง
- จัดให้ มีการแสดงของนักเรี ยน การแสดงดนตรี และมหรสพต่างๆ
3.4.2 การมีส่วนร่ วมของประชาชน
ที่ปรึ กษาได้ ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนรอบพืน้ ที่โครงการซึ่งตามหลักการและ
แนวทางการมี ส่ว นร่ ว มของประชาชนในกระบวนการวิเคราะห์ ผ ลกระทบสิ่ง แวดล้ อ มตามแนวทางของ
สํ า นัก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้ อ มที่ กํ า หนดหลัก การและแนวทางการมี
ส่ว นร่ ว มของประชาชน 2 ครั ง้ โดยเลื อ กใช้ วิ ธี ก ารสัม ภาษณ์ เพื่ อ เปิ ดโอกาสให้ ได้ ซัก ถามข้ อ สงสัย และ
เสนอแนะข้ อคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม ตลอดจนมาตรการ
ติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม เพื่อที่จะนําข้ อเสนอแนะดังกล่าวไปปรับปรุ งมาตรการป้องกันและ
แก้ ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้ อมของโครงการให้ มีความเหมาะสมต่อไปสําหรับผลการสํารวจความคิดเห็นจาก
กิจกรรมการมีสว่ นร่วมของประชาชน สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
1. วัตถุประสงค์
1.1) กิจกรรมการมีสว่ นร่วมของประชาชนครัง้ ที่ 1
(ก) เพื่อนําเสนอข้ อมูลข่าวสารการดําเนินโครงการ รายละเอียดโครงการ
(ข) เพื่อรับฟั งความคิดเห็น ตลอดจนความวิตกกังวลของชุมชนต่อโครงการ เพื่อนํามาเสนอเป็ น
มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิง่ แวดล้ อมที่สอดคล้ องกับความต้ องการของชุมชนต่อไป
1.2) กิจกรรมการมีสว่ นร่วมของประชาชนครัง้ ที่ 2
(ก) เพื่ อ ให้ ข้ อมูล รายละเอี ย ดโครงการ ผลการศึก ษาผลกระทบสิ่ง แวดล้ อม ตลอดจนร่ า ง
มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบ และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้ อม
(ข) เพื่อประเมินผลการรับรู้ รับฟั งความคิดเห็น ตลอดจนความวิตกกังวลต่างๆ ของชุมชนต่อ
โครงการ เพื่อนํามาเสนอเป็ นมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมที่สอดคล้ องกับความต้ องการ
ของชุมชนต่อไป
2. กลุ่มเป้าหมาย
พื ้นที่ศึกษาครอบคลุมพื ้นที่โครงการและพื ้นที่โดยรอบที่คาดว่าจะได้ รับผลกระทบจากการพัฒนา
โครงการในรัศมีศกึ ษา 1 กิโลเมตร แบ่งกลุม่ เป้าหมายออกเป็ น 5 กลุม่ ได้ แก่
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1) กลุม่ ที่ 1 กลุม่ พื ้นที่หลัก ได้ แก่
1.1 ครัวเรื อน/สถานประกอบการ/หน่วยงาน ที่อยูต่ ดิ พื ้นที่โครงการ
1.2 กลุม่ ครัวเรื อนที่อยูใ่ นรัศมี 0-100 เมตร จากขอบเขตพื ้นที่โครงการ
2) กลุม่ ที่ 2 กลุม่ พื ้นที่รอง ได้ แก่
2.1 ครัวเรื อน ที่อยูใ่ นรัศมี 100-500 เมตร จากขอบเขตพื ้นที่โครงการ
2.2 ครัวเรื อน ที่อยูใ่ นรัศมี 500-1,000 เมตร จากขอบเขตพื ้นที่โครงการ
3) กลุม่ ที่ 3 กลุม่ พื ้นที่ออ่ นไหว เช่น สถานศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล เป็ นต้ น
4) กลุม่ ที่ 4 กลุม่ หน่วยงานราชการ ที่อยูใ่ นพื ้นที่ได้ รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการที่อยูใ่ นรัศมี 1 กิโลเมตร
5) กลุม่ ที่ 5 กลุม่ ผู้นําชุมชนที่เกี่ยวข้ อง เช่น ประธานชุมชน กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็ นต้ น
3. การกําหนดจํานวนตัวอย่ าง และการสุ่มตัวอย่ าง (Random Sampling)
3.1) การกําหนดจํานวนตัวอย่ างและการสุ่มตัวอย่ าง (Random Sampling)
บริ ษัทที่ปรึกษาฯ ได้ ดําเนินการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มตัวอย่างในพื ้นที่ศกึ ษารัศมี
1 กิโลเมตร รอบพื ้นที่โครงการ ซึง่ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการสอบถามความคิดเห็นได้ มาจากการแจง
นับจํานวนครัวเรื อนแต่ละหลังคาเรื อนบนภาพถ่ายทางอากาศ และการสํารวจภาคสนาม จากนัน้ เมื่อได้
จํ า นวนครั ว เรื อ นแล้ ว จึ ง กํ า หนดจํ า นวนตัว อย่ า งที่ จ ะสอบถามโดยใช้ วิ ธี ก ารคํ า นวณของกลุ่ม ตัว อย่ า ง
ตามวิธีการของ Taro Yamane (Yamane, Taro. Statistics : An Introductory Analysis. 3rd. Tokyo :
Harper International Edition. 1973) สําหรับจํานวนที่ครัวเรื อนที่อยู่ในพื ้นที่ศึกษาทังหมด
้
ประมาณ
ั้
ซึ่งหักลบตัวอย่างกลุ่มบ้ านติด และกลุ่มตัวอย่างใน
683 ครั วเรื อน (ในรัศมี 1 กิโลเมตรจากที่ตงโครงการ
รัศมี 100 เมตร โดยรอบพื ้นที่โครงการออก เนื่องจากในพื ้นที่ดงั กล่าวทําการสํารวจความคิดเห็นครบทุก
ครัวเรื อน) จึงกําหนดกลุม่ ตัวอย่างในการศึกษาตามวิธี Yamane ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% จากสูตร
N
=
N .
1+ Ne2
โดย
n
=
ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
N
=
ขนาดของประชากร (ที่ ม าของค่ า N มาจาก การนับ
จํานวนหลังคาเรื อน ในรัศมี 1 กิโลเมตรจากพื ้นที่โครงการ จากภาพถ่าย
ดาวเทียม Google Earth และการสํารวจภาคสนามเพิ่มเติม)
e
=
ความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05
แทนค่าในสูตร
n
=
683
1+ (683x (0.05)2)
=
252.96
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ดังนัน้ จะได้ จํานวนตัวอย่ างที่ต้องทําการสอบถามความคิดเห็นจะต้ องไม่ น้อยกว่ า 252.96
ตัวอย่ าง โดยที่ปรึกษากําหนดจํานวนตัวอย่ างที่ต้องทําการสํารวจขัน้ ตํ่า 253 ตัวอย่ าง
3.2) จํานวนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องทําการสอบถามความคิดเห็น
กลุ่มเป้าหมายในการสอบถามความคิดเห็น ประกอบด้ วย 5 กลุ่มเป้าหมาย ได้ แก่ กลุ่มพื ้นที่หลัก
ได้ แก่ กลุ่มพื ้นที่ติด/ประชิดโครงการ และกลุ่มพื ้นที่ในรัศมี 100 เมตร โดยรอบพื ้นที่โครงการ กลุ่มพื ้นที่รอง
ได้ แก่ พื น้ ที่ ใ นรั ศ มี 100 - 500 เมตร และพื น้ ที่ ใ นรั ศ มี 500 - 1,000 เมตร กลุ่ ม พื น้ ที่ อ่ อ นไหว
กลุ่มหน่วยงานราชการ ในรัศมี 1 กิโลเมตร โดยรอบพื ้นที่โครงการ และกลุ่มผู้นําชุมชนที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ จะต้ อง
้ ่าในการ
ดําเนินกิจกรรมการมีส่วนร่ วมของประชาชน โดยกําหนดให้ กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวเป็ นจํานวนขันตํ
สํารวจ โดยรายละเอียดจํานวนกลุม่ เป้าหมายในแต่ละกลุม่ พื ้นที่แสดงดังตารางที่ 3.4.2-1
ตารางที่ 3.4.2-1 รายละเอียดจํานวนกลุม่ เป้าหมายที่ต้องทําการสํารวจความคิดเห็น
กลุ่ม

รายละเอียด

ครัวเรื อน/สถานประกอบการ/หน่วยงาน ที่อยูต่ ดิ พื ้นที่โครงการ
กลุม่ ครัวเรื อนที่อยูใ่ นรัศมี 0-100 เมตร จากขอบเขตพื ้นที่โครงการ
กลุม่ ครัวเรื อนที่อยูใ่ นรัศมี 100-500 เมตร จากขอบเขตพื ้นที่โครงการ
พืน้ ที่รอง
กลุม่ ครัวเรื อนที่อยูใ่ นรัศมี 500-1,000 เมตร จากขอบเขตพื ้นที่โครงการ
พืน้ ที่อ่อนไหว กลุม่ พื ้นที่อ่อนไหว
หน่ วยงานราชการ หน่วยงานราชการ
ผู้นําชุมชน
ผู้นําชุมชน
รวม
พืน้ ที่หลัก

จํานวน
ตัวอย่ าง
1
28
113
118
4
6
1
271

4. ลําดับการศึกษา
การศึกษาสภาพเศรษฐกิ จและสังคมในระดับจุลภาค หรื อระดับครั วเรื อนและข้ อห่วงกังวลของ
ประชาชนบริ เวณพืน้ ที่ศึกษารวมถึงผลกระทบจากการดําเนินโครงการต่อสุขภาพของประชาชน บริ ษัทที่
ปรึกษาได้ ทําการการสํารวจความคิดเห็น โดยใช้ แบบสอบถาม (แสดงในภาคผนวกที่ 10-2) และพิจารณา
ศึกษาในรัศมี 1 กิโลเมตร จากพื ้นที่โครงการ ดังนี ้
1) การประชาสัมพันธ์ โครงการ
โครงการดําเนินการประชาสัมพันธ์ รายละเอียดโครงการครั ง้ ที่ 1 ในวันที่ 12-13 กรกฎาคม พ.ศ.
2562 และครั ง้ ที่ 2 เมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม พ.ศ.2562 เพื่อเป็ นการให้ ข้อมูลเบื ้องต้ นแก่กลุ่มประชากร
เป้ าหมายที่ อ ยู่ ใ นรั ศ มี 1 กิ โ ลเมตรโดยรอบพื น้ ที่ โ ครงการ ทัง้ นี โ้ ครงการได้ ดํ า เนิ น การแจกเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ ดงั กล่าว ก่อนการดําเนินกิจกรรมการสํารวจความคิดเห็นครัง้ ที่ 1 ประมาณ 2 สัปดาห์ โดย
ตัวอย่างเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ ประกอบด้ วย รายละเอียดเบื ้องต้ นในการออกแบบโครงการโดยเน้ น
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ไปที่ผ้ ูนําครัวเรื อน แต่ในกรณี ที่ไม่มีผ้ ูนําครัวเรื อน หรื อผู้ที่สามารถเป็ นตัวแทนผู้อยู่อาศัยในบ้ านหรื อหาก
สถานที่ดงั กล่าวไม่สามารถรับทราบข้ อมูลการประชาสัมพันธ์ ได้ ที่ปรึกษาที่จะฝากเอกสารสรุ ปรายละเอียด
้
และลักษณะโครงการไว้ ให้ และนัดหมายกลับ เข้ าไปชี ้แจงอีกครัง้ สําหรับรายละเอียดและขันตอนการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์โครงการ
(ก) การกําหนดกลุ่มเป้าหมายในการแจกเอกสารประชาสัมพันธ์
ขัน้ ตอนการกํ า หนดกลุ่ม เป้ าหมายในการแจกเอกสารประชาสัม พัน ธ์ โ ครงการ ที่ ป รึ ก ษาได้ ใ ช้
กลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในพื ้นที่เดียวกันกับกลุ่มเป้าหมายในการสํารวจความคิดเห็นครัง้ ที่ 1 และครัง้ ที่ 2 ตามที่
ได้ กําหนดสัดส่วนและการกระจายไว้ เพื่อให้ มีความครอบคลุมกลุม่ เป้าหมายที่จะดําเนินการสํารวจความเห็น
ครัง้ ที่ 1 และครัง้ ที่ 2
(ข) จํานวนเอกสารประชาสัมพันธ์ และการกระจายเอกสารประชาสัมพันธ์
ที่ปรึกษากําหนดเป้าหมายจํานวนชุดของเอกสารประชาสัมพันธ์ เท่ากับ 271 ชุด โดยกระจายไปตาม
โซนต่างๆ ที่ได้ กําหนดไว้ โดยโซนพื ้นที่ดงั กล่าว เป็ นพื ้นที่เดียวกับพื ้นที่ในการสํารวจ ความเห็นของประชาชน
ครัง้ ที่ 1 และครัง้ ที่ 2
(ค) ขัน้ ตอนการแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ
ที่ ป รึ ก ษาได้ ล งพื น้ ที่ แ จกเอกสารประชาสัม พัน ธ์ ร ายละเอี ย ดโครงการครั ้ง ที่ 1 ในวั น ที่ 12-13
กรกฎาคม พ.ศ.2562 และครั ้ง ที่ 2 เมื่ อ วั น ที่ 9-10 สิ ง หาคม พ.ศ.2562 โดยในการแจกเอกสาร
ประชาสัมพันธ์จะแบ่งกระจายลงไปในพื ้นที่แต่ละพื ้นที่ที่ได้ กําหนดไว้
2) การสํารวจความคิดเห็นครั ง้ ที่ 1 : การสํารวจความคิดเห็นที่มีต่อการพัฒนาโครงการ
ดําเนินการเมื่อวันที่ 26-27 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เป็ นการสัมภาษณ์รายบุคคลโดยใช้ แบบสอบถาม
ร่ วมกับการสํารวจความคิดเห็นด้ านเศรษฐกิจและสังคม เนื ้อหาในแบบสอบถาม ประกอบด้ วย ข้ อมูลทัว่ ไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม สภาพเศรษฐกิจ สุขภาพ สภาพสิ่งแวดล้ อมของพื ้นที่ศกึ ษา และความคิดเห็นที่มีตอ่
โครงการ
3) การสํารวจความคิดเห็นครั ง้ ที่ 2 : การสํารวจความคิดเห็นที่มีต่อร่ างมาตรการป้องกัน
และแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
ดําเนินการเมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม พ.ศ.2562 ใช้ วิธีการสํารวจความคิดเห็น โดยการสัมภาษณ์
รายบุค คล หรื อ การปรึ ก ษาหารื อ กับ กลุ่ม ครั ว เรื อ น/สถานประกอบการ ผู้นํ า ชุม ชน และพื น้ ที่ อ่ อ นไหว
ที่อยู่ภายในพื ้นที่เป้าหมาย เกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของร่ างมาตรการป้องกันและแก้ ไข
ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม ผลที่ ไ ด้ จ ากการสํ า รวจจะไปประกอบการปรั บ ปรุ ง มาตรการป้ องกัน และแก้ ไ ข
ผลกระทบสิง่ แวดล้ อม ในระยะก่อสร้ างและระยะดําเนินการของโครงการ ให้ มีความเหมาะสมและ สอดคล้ อง
กับพื ้นที่ศกึ ษาต่อไป
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ตารางที่ 3.4.2-2 แผนงานการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน
วันที่

12-13 กรกฎาคม
2562

26-27 กรกฎาคม
2562

9-10 สิงหาคม
2562

กิจกรรม

กลุ่มตัวอย่ าง
- ครัวเรื อน/สถานประกอบการ/หน่วยงาน ที่อยูต่ ิดพื ้นที่โครงการ
- กลุม่ ครัวเรื อนที่อยูใ่ นรัศมี 0-100 เมตร จากขอบเขตพื ้นที่โครงการ
แจกเอกสาร
- กลุม่ ครัวเรื อนที่อยูใ่ นรัศมี 100-500 เมตร จากขอบเขตพื ้นที่โครงการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ -กลุม่ ครัวเรื อนที่อยูใ่ นรัศมี 500-1,000 เมตร จากขอบเขตพื ้นที่โครงการ
- พื ้นที่ออ่ นไหว ที่อยูใ่ นรัศมี 1 กิโลเมตร
ครัง้ ที่ 1
- หน่วยงานราชการ ที่อยูใ่ นรัศมี 1 กิโลเมตร
- กลุม่ ผู้นําชุมชน
- ครัวเรื อน/สถานประกอบการ/หน่วยงาน ที่อยูต่ ิดพื ้นที่โครงการ
- กลุม่ ครัวเรื อนที่อยูใ่ นรัศมี 0-100 เมตร จากขอบเขตพื ้นที่โครงการ
- กลุม่ ครัวเรื อนที่อยูใ่ นรัศมี 100-500 เมตร จากขอบเขตพื ้นที่โครงการ
สํารวจความคิดเห็น
- กลุม่ ครัวเรื อนที่อยูใ่ นรัศมี 500-1,000 เมตร จากขอบเขตพื ้นที่โครงการ
ของประชาชน ครัง้ ที่ 1
- พื ้นที่ออ่ นไหว ที่อยูใ่ นรัศมี 1 กิโลเมตร
- หน่วยงานราชการ ที่อยูใ่ นรัศมี 1 กิโลเมตร
- กลุม่ ผู้นําชุมชน
- ครัวเรื อน/สถานประกอบการ/หน่วยงาน ที่อยูต่ ิดพื ้นที่โครงการ
- กลุม่ ครัวเรื อนที่อยูใ่ นรัศมี 0-100 เมตร จากขอบเขตพื ้นที่โครงการ
แจกเอกสาร
- กลุม่ ครัวเรื อนที่อยูใ่ นรัศมี 100-500 เมตร จากขอบเขตพื ้นที่โครงการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ - กลุม่ ครัวเรื อนที่อยูใ่ นรัศมี 500-1,000 เมตร จากขอบเขตพื ้นที่โครงการ
ครัง้ ที่ 2
- พื ้นที่ออ่ นไหว ที่อยูใ่ นรัศมี 1 กิโลเมตร
- หน่วยงานราชการ ที่อยูใ่ นรัศมี 1 กิโลเมตร
- กลุม่ ผู้นําชุมชน
- ครัวเรื อน/สถานประกอบการ/หน่วยงาน ที่อยูต
่ ิดพื ้นที่โครงการ

23-24 สิงหาคม

สํารวจความคิดเห็น

2562

ของประชาชน ครัง้ ที่ 2

่ ครัวเรื อนที่อยูใ่ นรัศมี
- กลุม

0-100 เมตร จากขอบเขตพื ้นที่โครงการ

่ ครัวเรื อนที่อยูใ่ นรัศมี
- กลุม

100-500 เมตร จากขอบเขตพื ้นที่โครงการ

่ ครัวเรื อนที่อยูใ่ นรัศมี
- กลุม

500-1,000 เมตร จากขอบเขตพื ้นที่โครงการ

- พื ้นที่ออ่ นไหว ที่อยูใ่ นรัศมี 1 กิโลเมตร
- หน่วยงานราชการ ที่อยูใ่ นรัศมี 1 กิโลเมตร
- กลุม
่ ผู้นําชุมชน

ที่มา : บริษัท โปรเกรสซ์ทีม คอนซัลแตนท์ ทีม จํากัด, มีนาคม 2563
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5. จํานวนกลุ่มเป้าหมายที่สาํ รวจได้
1) การสํารวจความคิดเห็นครัง้ ที่ 1
(1) กลุ่มที่ 1 กลุ่มพืน้ ที่หลัก ได้ แก่
- ครัวเรื อน/สถานประกอบการ ที่อยู่ติดพื ้นที่โครงการ เก็บครอบคลุมทุกครัวเรื อน กําหนด
เป้าหมายการสํารวจทุกหลัง จากการสํารวจพบว่า มีกลุม่ เป้าหมายในกลุม่ พื ้นที่ตดิ โครงการ จํานวน 1 ชุด
- ครัวเรื อน /สถานประกอบการ ที่อยู่อาศัยในรัศมี 0-100 เมตร เก็บครอบคลุมทุกครัวเรื อน
กํ าหนดเป้าหมายการสํารวจทุกหลัง จากการสํารวจพบว่า มี กลุ่มเป้าหมายในกลุ่มพื น้ ที่ รัศมี 100 เมตร
โดยรอบพื น้ ที่โครงการ จํ านวน 28 ตัวอย่าง ซึ่งได้ รับความร่ วมมื อในการตอบแบบสอบถามจํานวน 21
ตัวอย่ าง เนื่องจากอีก 7 ตัวอย่าง ไม่สามารถทําแบบสอบถามได้ เนื่องจากวันที่ลงพื ้นที่ทําการสํารวจพบเป็ น
บ้ านปิ ด โครงการจึงได้ สง่ แบบสอบถามไปทางไปรษณีย์ซงึ่ เป็ นแบบไปรษณีย์ตอบกลับจ่าหน้ าซอง
(2) กลุ่มที่ 2 กลุ่มพืน้ ที่รอง ได้ แก่
- ครัวเรื อน ที่อยู่ในรัศมี 100-500 เมตร จากขอบเขตพื ้นที่โครงการ สํารวจร้ อยละ 80 ของ
จํ า นวนตัว อย่ า งในกลุ่ ม พื น้ ที่ ร อง ที่ ไ ด้ จากการคํ า นวณกลุ่ ม ตัว อย่ า งในการศึ ก ษาตามวิ ธี Yamane
้ งทําการสุ่มเก็บตัวอย่างในพื ้นที่ศกึ ษา ตามสัดส่วน
ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% เท่ากับ 113 ตัวอย่ าง ดังนันจึ
ที่กําหนด โดยกระจายตัวทัว่ ทังพื
้ ้นที่ ซึง่ ได้ รับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจํานวน 113 ตัวอย่าง
- ครัวเรื อน อยู่ในรัศมี 500-1,000 เมตร จากขอบเขตพื ้นที่โครงการ สํารวจร้ อยละ 20 ของ
จํานวนตัวอย่างในกลุ่มพื ้นที่รอง ที่ได้ จากการคํานวณกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาตามวิธี Yamane ที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ 95% เท่ากับ 118 ตัวอย่ าง ซึ่งได้ รับความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามจํานวน 118
ตัวอย่าง
(3) กลุ่ มที่ 3 กลุ่ มพืน้ ที่อ่อนไหว จากการสํารวจพบว่า พื น้ ที่ อ่อนไหวในรั ศมี 1 กิ โลเมตร
จํานวน 4 ตัวอย่ าง
(4) กลุ่มที่ 3 กลุ่มหน่ วยงานราชการ จากการสํารวจพบว่า กลุ่มหน่วยงานราชการในรัศมี 1
กิโลเมตร จํานวน 6 ตัวอย่ าง ซึง่ ได้ รับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจํานวน 2 ตัวอย่าง
(5) กลุ่มที่ 4 กลุ่มผู้นําชุมชน จํานวน 1 ตัวอย่าง คือ เทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี
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ตารางที่ 3.4.2-3 รายละเอียดจํานวนกลุม่ เป้ามายที่ได้ ทําการสํารวจความคิดเห็น
กลุ่ม
พืน้ ที่หลัก

รายละเอียด
ครัวเรื อน/สถานประกอบการ/หน่วยงาน ที่อยูต่ ดิ พื ้นที่โครงการ
กลุม่ ครัวเรื อนที่อยูใ่ นรัศมี 0-100 เมตร จากขอบเขตพื ้นที่โครงการ

พืน้ ที่รอง

กลุม่ ครัวเรื อนที่อยูใ่ นรัศมี 100-500 เมตร จากขอบเขตพื ้นที่โครงการ
กลุม่ ครัวเรื อนที่อยูใ่ นรัศมี 500-1,000 เมตร จากขอบเขตพื ้นที่โครงการ
พืน้ ที่อ่อนไหว กลุม่ พื ้นที่อ่อนไหว
หน่ วยงานราชการ หน่วยงานราชการ

ผู้นําชุมชน

ผู้นําชุมชน
รวม

จํานวน
ตัวอย่ างจริง
1
28

จํานวนตัวอย่ าง
ที่ทาํ ได้
1
21

113
118
4
6

113
118
4
2

1
271

1
260

หมายเหตุ
-

ที่ เหลื ออี ก 7 ตั วอย่ าง ไม่ สามารถทํ า
แบบสอบถามได้ เนื่องจากวันที่ลงพื ้นที่ทํา
การสํารวจพบเป็ นบ้ านปิ ด ดังนันโครงการ
้
จึงได้ ส่งแบบสอบถามไปทางไปรษณี ย์ซึ่ง
เป็ นแบบไปรษณีย์ตอบกลับจ่าหน้ าซอง
-

โครงการได้ ติดต่อประสานเพื่อขอความ
อนุ เ คราะห์ ต อบแบบสอบถามความ
คิดเห็น เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ซึ่ง
ปั จจุบนั ยังอยูใ่ นขันตอนการดํ
้
าเนินการ
-

ที่มา : บริษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด, 2563
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

6.ผลดําเนินการด้ านการมีส่วนร่ วมของประชาชน
1) การสํารวจความคิดเห็นครั ง้ ที่ 1
(1) กลุ่มที่ 1 กลุ่มพืน้ ที่หลัก ได้ แก่
- ครัวเรื อน/สถานประกอบการ ที่อยู่ติดพื ้นที่โครงการ เก็บครอบคลุมทุกครัวเรื อน กําหนด
เป้าหมายการสํารวจทุกหลัง จากการสํารวจพบว่า มีกลุม่ เป้าหมายในกลุม่ พื ้นที่ตดิ โครงการ จํานวน 1 ชุด
- ครัวเรื อน /สถานประกอบการ ที่อยู่อาศัยในรัศมี 0-100 เมตร เก็บครอบคลุมทุกครัวเรื อน
กํ าหนดเป้าหมายการสํารวจทุกหลัง จากการสํารวจพบว่า มี กลุ่มเป้าหมายในกลุ่มพื น้ ที่ รัศมี 100 เมตร
โดยรอบพื น้ ที่โครงการ จํ านวน 28 ตัวอย่าง ซึ่งได้ รับความร่ วมมื อในการตอบแบบสอบถามจํานวน 21
ตัวอย่ าง เนื่องจากอีก 7 ตัวอย่าง ไม่สามารถทําแบบสอบถามได้ เนื่องจากวันที่ลงพื ้นที่ทําการสํารวจพบเป็ น
บ้ านปิ ด โครงการจึงได้ สง่ แบบสอบถามไปทางไปรษณีย์ซงึ่ เป็ นแบบไปรษณีย์ตอบกลับจ่าหน้ าซอง
ในการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่โดยรอบโครงการในรัศมี 100 เมตร จํานวนจริ ง 29
ตัวอย่าง แต่ทงนี
ั ้ ้สํารวจได้ 22 ตัวอย่าง (รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.4.2-6) และอีก 7 ตัวอย่าง ไม่สามารถ
ทําแบบสอบถามได้ เนื่องจากบ้ านปิ ด โดยโครงการได้ ดําเนินการลงพื ้นที่เพื่อสํารวจความคิดเห็นจากเจ้ าของ
บ้ านดังกล่าวอีก จํานวน 3 ครัง้ ได้ แก่
- ครัง้ ที่ 1 ลงพื ้นที่วนั ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ไม่สามารถสํารวจความคิดเห็นได้ เนื่องจากบ้ านปิ ด
- ครัง้ ที่ 2 ลงพื ้นที่วนั ที่ 29 กรกฎาคม 2562 ไม่สามารถสํารวจความคิดเห็นได้ เนื่องจากบ้ านปิ ด
- ครัง้ ที่ 3 ลงพื ้นที่วนั ที่ 23 สิงหาคม 2562 ไม่สามารถสํารวจความคิดเห็นได้ เนื่องจากบ้ านปิ ด
โดยกลุม่ ตัวอย่างที่ไม่สามารถสํารวจความคิดเห็นได้ ดงั กล่าว ได้ แก่
บ้ านเลขที่ 51/23
บ้ านเลขที่ 51/25
บ้ านเลขที่ 51/28
บ้ านเลขที่ 72/24
บ้ านเลขที่ 72/25
บ้ านเลขที่ 72/34
บ้ านเลขที่ 72/35
ดังนัน้ โครงการจึงได้ ส่งแบบสอบถามไปทางไปรษณีย์ซงึ่ เป็ นแบบไปรษณีย์ตอบกลับ จ่าหน้ าซอง
ถึงบ้ านที่ปิดทุกหลัง จํานวน 7 หลัง โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ครัง้ ที่ 1 ส่งไปรษณีย์ตอบกลับแบบไปรษณีย์ดว่ นพิเศษ วันที่ 7 ตุลาคม 2562 ซึง่ แสดงรายละเอียด
ดังตารางที่ 3.4.2-4
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

ตารางที่ 3.4.2-4 รายละเอียดสถานการณ์นําจ่ายไปรษณีย์ครัง้ ที่ 1
ลําดับที่ บ้ านเลขที่ สถานะการนําจ่ ายของไปรษณีย์

รายละเอียด
การตอบกลับเอกสาร

1

51/23

มีผ้ รู ับเอกสาร

ไม่มีการตอบกลับ

2

51/25

มีผ้ รู ับเอกสาร

ไม่มีการตอบกลับ

3-84

รูปสถานะการนําจ่ ายไปรษณีย์

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

ตารางที่ 3.4.2-4 รายละเอียดสถานการณ์นําจ่ายไปรษณีย์ครัง้ ที่ 1
ลําดับที่ บ้ านเลขที่ สถานะการนําจ่ ายของไปรษณีย์

รายละเอียด
การตอบกลับเอกสาร

3

51/28

มีผ้ รู ับเอกสาร

ไม่มีการตอบกลับ

4

72/24

มีผ้ รู ับเอกสาร

ไม่มีการตอบกลับ
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รูปสถานะการนําจ่ ายไปรษณีย์

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

ตารางที่ 3.4.2-4 รายละเอียดสถานการณ์นําจ่ายไปรษณีย์ครัง้ ที่ 1
ลําดับที่ บ้ านเลขที่ สถานะการนําจ่ ายของไปรษณีย์

รายละเอียด
การตอบกลับเอกสาร

5

72/25

ไม่มีผ้ รู ับเอกสาร(บ้ านปิ ด)

ไม่มีการตอบกลับ

6

72/34

ไม่มีผ้ รู ับเอกสาร (บ้ านปิ ด)

ไม่มีการตอบกลับ
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รูปสถานะการนําจ่ ายไปรษณีย์

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

ตารางที่ 3.4.2-4 รายละเอียดสถานการณ์นําจ่ายไปรษณีย์ครัง้ ที่ 1
ลําดับที่ บ้ านเลขที่ สถานะการนําจ่ ายของไปรษณีย์

7

72/35

ไม่มีผ้ รู ับเอกสาร (บ้ านปิ ด)

รายละเอียด
การตอบกลับเอกสาร

รูปสถานะการนําจ่ ายไปรษณีย์

ไม่มีการตอบกลับ
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

ครั ง้ ที่ 2 ส่งไปรษณีย์ตอบกลับแบบไปรษณีย์ดว่ นพิเศษ วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ซึง่ แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 3.4.2-5
ตารางที่ 3.4.2-5 รายละเอียดสถานการณ์นําจ่ายไปรษณีย์ครัง้ ที่ 2
ลําดับที่ บ้ านเลขที่ สถานะการนําจ่ายของไปรษณีย์ รายละเอียดการตอบกลับเอกสาร

1

51/23

มีผ้ รู ับเอกสาร

ไม่มีการตอบกลับ

2

51/25

มีผ้ รู ับเอกสาร

ไม่มีการตอบกลับ

3-88

รูปสถานะการนําจ่ายไปรษณีย์

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

ตารางที่ 3.4.2-5 รายละเอียดสถานการณ์นําจ่ายไปรษณีย์ครัง้ ที่ 2
ลําดับที่ บ้ านเลขที่ สถานะการนําจ่ายของไปรษณีย์ รายละเอียดการตอบกลับเอกสาร

3

51/28

มีผ้ รู ับเอกสาร

ไม่มีการตอบกลับ

4

72/24

มีผ้ รู ับเอกสาร

ไม่มีการตอบกลับ

3-89

รูปสถานะการนําจ่ายไปรษณีย์

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

ตารางที่ 3.4.2-5 รายละเอียดสถานการณ์นําจ่ายไปรษณีย์ครัง้ ที่ 2
ลําดับที่ บ้ านเลขที่ สถานะการนําจ่ายของไปรษณีย์ รายละเอียดการตอบกลับเอกสาร

5

72/25

มีผ้ รู ับเอกสาร

ไม่มีการตอบกลับ

6

72/34

ไม่มีผ้ รู ับเอกสาร (บ้ านปิ ด)

ไม่มีการตอบกลับ

3-90

รูปสถานะการนําจ่ายไปรษณีย์

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

ตารางที่ 3.4.2-5 รายละเอียดสถานการณ์นําจ่ายไปรษณีย์ครัง้ ที่ 2
ลําดับที่ บ้ านเลขที่ สถานะการนําจ่ายของไปรษณีย์ รายละเอียดการตอบกลับเอกสาร

7

72/35

ไม่มีผ้ รู ับเอกสาร (บ้ านปิ ด)

รูปสถานะการนําจ่ายไปรษณีย์

ไม่มีการตอบกลับ
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

ตารางที่ 3.4.2-6 สรุปผลความคิดเห็นของกลุม่ พื ้นที่หลัก (กลุม่ พื ้นที่ตดิ โครงการและผู้ที่อยูอ่ าศัยในรัศมี 0-100 เมตร)
ลําดับ

บ้ านเลขที่

ผู้ให้ ข้อมูล/สถานประกอบการ/สถานภาพ

พืน้ ที่ตดิ โครงการ
1.
เลขที่ 37/2 โรงแรม สบายดี รี สอร์ ท
ชื่อ : คุณดวงตา นาสาร
อายุ : 36-46 ปี
เพศ : หญิง
ศาสนา : พุทธ
อาชีพ : พนักงานบริ ษัทเอกชน
สถานะ : ผู้ได้ รับมอบหมาย
ผู้ท่ อี ยู่อาศัยในรั ศมี 0-100 เมตร
1
47/5
ชื่อ : คุณเชื ้อ พุม่ พฤกษ์
อายุ : 46-60 ปี
เพศ : ชาย
ศาสนา : พุทธ
อาชีพ : ค้ าขาย
สถานะ : หัวหน้ าครอบครัว
2
47/6
ชื่อ : คุณศิริพร พิสทุ ธิ์ไพศาล
อายุ : 26-35 ปี
เพศ : หญิง
ศาสนา : พุทธ
อาชีพ : ธุรกิจส่วนตัว
สถานะ : คูส่ มรส
3
47/2
ชื่อ : คุณกรกนก จินดวงมี
อายุ : 46-60 ปี
เพศ : หญิง
ศาสนา : พุทธ
อาชีพ : ค้ าขาย
สถานะ : หัวหน้ าครอบครัว
4
47/3
ชื่อ : คุณเครื อวัลล์ ฝองแก้ ว
อายุ : 20-25 ปี
เพศ : หญิง
ศาสนา : พุทธ
อาชีพ : ค้ าขาย

แหล่ งนํา้ อุปโภค/
บริโภค

ปั ญหาสิ่งแวดล้ อมที่ท่ พ
ี บในปั จจุบัน

ข้ อห่ วงกังวล
ระยะดําเนินการ

การจัดการนํา้ เสีย

การจัดการมูลฝอย

นํ ้าประปา/
นํ ้าผ่านการกรอง

ไหลลงสูท่ อ่ ระบายนํ ้าสาธารณะ

ทิ ้งในถังขยะ รอให้ หน่วยงาน
ราชการรับไปกําจัด

1. กระแสไฟฟ้าตกหรื อดับบ่อยครัง้

นํ ้าประปา/
นํ ้าผ่านการกรอง

ไหลลงสูท่ อ่ ระบายนํ ้าสาธารณะ

ทิ ้งในถังขยะ รอให้ หน่วยงาน
ราชการรับไปกําจัด

1.กระแสไฟฟ้าตกหรื อดับบ่อยครัง้
2.การจัดเก็บขยะไม่ทนั /มูลฝอยตกค้ าง

1.นํ ้าประปาไม่เพียงพอ
2.ความเพียงพอของกระแสไฟฟ้า
3.การบดบังแสง
4.การบดบังทิศทางลม

นํ ้าประปา/
นํ ้าผ่านการกรองและ
ซื ้อนํ ้าบรรจุขวด

ไหลลงสูท่ อ่ ระบายนํ ้าสาธารณะ

ทิ ้งในถังขยะ รอให้ หน่วยงาน
ราชการรับไปกําจัด

1.การจราจรคับคัง่ /ติดขัด

1.ทําให้ การจราจรคับคัง่ /ติดขัดมากขึ ้น
2.ปั ญหานํ ้าท่วม/ท่อระบายนํ ้าอุดตัน/นํ ้าใช้ ไม่เพียงพอ
3.การบดบังแสง
4.การบดบังทิศทางลม

นํ ้าประปา/
ซื ้อนํ ้าบรรจุขวด

ไหลลงสูท่ อ่ ระบายนํ ้าสาธารณะ

ทิ ้งในถังขยะ รอให้ หน่วยงาน
ราชการรับไปกําจัด

1.กระแสไฟฟ้าตกหรื อดับบ่อยครัง้
2. การจัดเก็บขยะไม่ทนั /มูลฝอยตกค้ าง

1.ทําให้ เกิดการสัน่ สะเทือนจากกิจกรรมการดําเนินโครงการ
2.เพิ่มปริ มาณขยะ/จัดเก็บขยะไม่ทนั /มูลฝอยตกค้ าง

นํ ้าประปา/
ซื ้อนํ ้าบรรจุขวด

ไหลลงสูท่ อ่ ระบายนํ ้าสาธารณะ

ทิ ้งในถังขยะ รอให้ หน่วยงาน
ราชการรับไปกําจัด

1.อุบตั ิเหตุจากการจราจร

ไม่มี

ไม่มี

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

ตารางที่ 3.4.2-6 สรุปผลความคิดเห็นของกลุม่ พื ้นที่หลัก (กลุม่ พื ้นที่ตดิ โครงการและผู้ที่อยูอ่ าศัยในรัศมี 0-100 เมตร)
ลําดับ

บ้ านเลขที่

ผู้ให้ ข้อมูล/สถานประกอบการ/สถานภาพ

แหล่ งนํา้ อุปโภค/
บริโภค

การจัดการนํา้ เสีย

การจัดการมูลฝอย

ปั ญหาสิ่งแวดล้ อมที่ท่ พ
ี บในปั จจุบัน

ข้ อห่ วงกังวล
ระยะดําเนินการ

สถานะ : คูส่ มรส
5

47/4

6

37/3

7

61/1

8

37/2

9

11/2

ชื่อ : คุณสุดา นิยมเดชา
อายุ : 26-35 ปี
เพศ : หญิง
ศาสนา : อิสลาม
อาชีพ : ธุรกิจส่วนตัว
สถานะ : หัวหน้ าครอบครัว
ชื่อ : คุณณรงศักดิ์ น้ อยสุขเสริม
อายุ : 26-35 ปี
เพศ : ชาย
ศาสนา : พุทธ
อาชีพ : พนักงานบริ ษัทเอกชนสถานภาพ : ผู้ได้ รับ
มอบอํานาจให้ เป็ นผู้แทน (พนักงาน)

นํ ้าประปา/
ซื ้อนํ ้าบรรจุขวด

ไหลลงสูท่ อ่ ระบายนํ ้าสาธารณะ

ทิ ้งในถังขยะ รอให้ หน่วยงาน
ราชการรับไปกําจัด

1.อุบตั ิเหตุจากการจราจร

ไม่มี

นํ ้าประปา/
ซื ้อนํ ้าบรรจุขวด

ไหลลงสูท่ อ่ ระบายนํ ้าสาธารณะ

ทิ ้งในถังขยะ รอให้ หน่วยงาน
ราชการรับไปกําจัด

1.การจราจรคับคัง่ /ติดขัด
2.ฝุ่ นละอองฟุ้งกระจาย
3.การจัดเก็บขยะไม่ทนั /มูลฝอยตกค้ าง

ชื่อ : คุณธัญญารัตน์ ศิลปทินกร
อายุ : 36-45 ปี
เพศ : หญิง
ศาสนา : พุทธ
อาชีพ : ธุรกิจส่วนตัว
สถานะ : หัวหน้ าครอบครัว
ชื่อ : คุณสุพสั จิตรา ปุรสา
อายุ : 26-35 ปี
เพศ : หญิง
ศาสนา : พุทธ
อาชีพ : พนักงานบริษัทเอกชน
สถานะ : ผู้ได้ รับมอบอํานาจให้ เป็ นผู้แทน (ผจก.)
ชื่อ : คุณธาวินี พลับแพม
อายุ : 26-35 ปี
เพศ : หญิง
ศาสนา : พุทธ
อาชีพ : ธุรกิจส่วนตัว
สถานะ : หัวหน้ าครอบครัว

นํ ้าประปา/
ซื ้อนํ ้าบรรจุขวด

ไหลลงสูท่ อ่ ระบายนํ ้าสาธารณะ

ทิ ้งในถังขยะ รอให้ หน่วยงาน
ราชการรับไปกําจัด

1.กระแสไฟฟ้าตกหรื อดับบ่อยครัง้
2.ฝุ่ นละอองฟุ้งกระจาย
3.เสียง/การสัน่ สะเทือนจากการก่อสร้ าง

นํ ้าประปา/
นํ ้าผ่านการกรอง

ไหลลงสูท่ อ่ ระบายนํ ้าสาธารณะ

ทิ ้งในถังขยะ รอให้ หน่วยงาน
ราชการรับไปกําจัด

1.กระแสไฟฟ้าตกหรื อดับบ่อยครัง้
2.การจราจรคับคัง่ /ติดขัด
3. ปั ญหานํ ้าท่วมจากฝนตกหนัก

1.ทําให้ การจราจรคับคัง่ /ติดขัดมากขึ ้น

นํ ้าประปา/
นํ ้าผ่านการกรองและ
ซื ้อนํ ้าบรรจุขวด

ไหลลงสูท่ อ่ ระบายนํ ้าสาธารณะ

ทิ ้งในถังขยะ รอให้ หน่วยงาน
ราชการรับไปกําจัด

1.ฝุ่ นละอองฟุ้งกระจาย
2.กระแสไฟฟ้าตกหรื อดับบ่อยครัง้
3.เสียง/การสัน่ สะเทือนจากการก่อสร้ าง
4.การจราจรคับคัง่ /ติดขัด
5.อุบตั ิเหตุจากการจราจร

1.เกิดเสียงรบกวนจากกิจกรรมการดําเนินโครงการ
2.การแพร่กระจายของฝุ่ นละออง/เขม่าควัน

1.เกิดเสียงรบกวนจากกิจกรรมการดําเนินโครงการ
2.การแพร่กระจายของฝุ่ นละออง/เขม่าควัน
3.ทําให้ เกิดการสัน่ สะเทือนจากกิจกรรมการดําเนินโครงการ
4.ทําให้ เกิดปั ญหากับระบบประปา/นํ ้าใช้ ไม่เพียงพอ
5.ทําให้ เกิดปั ญหานํ ้าท่วม/ท่อระบายนํ ้าอุดตัน/ตื ้นเขิน
6.เพิ่มปริ มาณขยะ/จัดเก็บขยะไม่ทนั /มูลฝอยตกค้ าง
7.ทําให้ เกิดอุบตั ิเหตุจราจร
1.เกิดเสียงรบกวนจากกิจกรรมการดําเนินโครงการ
2.การแพร่กระจายของฝุ่ นละออง/เขม่าควัน
3.ทําให้ เกิดการสัน่ สะเทือนจากกิจกรรมการดําเนินโครงการ

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

ตารางที่ 3.4.2-6 สรุปผลความคิดเห็นของกลุม่ พื ้นที่หลัก (กลุม่ พื ้นที่ตดิ โครงการและผู้ที่อยูอ่ าศัยในรัศมี 0-100 เมตร)
ลําดับ

บ้ านเลขที่

10

13/29

11

51/16

12

32/2

13

51/27

14

51/24

ผู้ให้ ข้อมูล/สถานประกอบการ/สถานภาพ
ชื่อ : คุณภัทรกฤษฎิ์ สิรินทร์
อายุ : 36-45 ปี
เพศ : ชาย
ศาสนา : พุทธ
อาชีพ : ค้ าขาย
สถานะ : หัวหน้ าครอบครัว
ชื่อ : คุณแพรวพรู ราชอําไพ
อายุ : 20-25 ปี
เพศ : หญิง
ศาสนา : พุทธ
อาชีพ : พนักงานบริษัทเอกชน
สถานะ : ผู้ได้ รับมอบอํานาจให้ เป็ นผู้แทน
ชื่อ : คุณมาศบงกช ตรัยวัฒนกูล
อายุ : 26-35 ปี
เพศ : หญิง
ศาสนา : พุทธ
อาชีพ : ธุรกิจส่วนตัว
สถานะ : หัวหน้ าครอบครัว
ชื่อ : คุณนพพงศ์ สุกรรณสินธุ์
อายุ : 36-45 ปี
เพศ : ชาย
ศาสนา : พุทธ
อาชีพ : ค้ าขาย
สถานะ : หัวหน้ าครอบครัว
ชื่อ : คุณธนาคิน ชูเชื ้อ
อายุ : 46-60 ปี
เพศ : ชาย
ศาสนา : พุทธ
อาชีพ : ค้ าขาย
สถานะ : หัวหน้ าครอบครัว

แหล่ งนํา้ อุปโภค/
บริโภค
นํ ้าประปา/
นํ ้าผ่านการกรอง

ปั ญหาสิ่งแวดล้ อมที่ท่ พ
ี บในปั จจุบัน

ข้ อห่ วงกังวล
ระยะดําเนินการ
1.ทําให้ การจราจรคับคัง่ /ติดขัดมากขึ ้น
2.ทําให้ เกิดอุบตั ิเหตุจราจร

การจัดการนํา้ เสีย

การจัดการมูลฝอย

ไหลลงสูท่ อ่ ระบายนํ ้าสาธารณะ

ทิ ้งในถังขยะ รอให้ หน่วยงาน
ราชการรับไปกําจัด

ไม่มี

นํ ้าประปา/
ซื ้อนํ ้าบรรจุขวด

ไหลลงสูท่ อ่ ระบายนํ ้าสาธารณะ

ทิ ้งในถังขยะ รอให้ หน่วยงาน
ราชการรับไปกําจัด

1.ฝุ่ นละอองฟุ้งกระจาย
2.กระแสไฟฟ้าตกหรื อดับบ่อยครัง้
3.การจราจรคับคัง่ /ติดขัด

1.การแพร่กระจายของฝุ่ นละออง/เขม่าควัน

นํ ้าประปา/
ซื ้อนํ ้าบรรจุขวด

ไหลลงสูท่ อ่ ระบายนํ ้าสาธารณะ

ทิ ้งในถังขยะ รอให้ หน่วยงาน
ราชการรับไปกําจัด

1.การจัดเก็บขยะไม่ทนั /มูลฝอยตกค้ าง
2.กระแสไฟฟ้าตกหรื อดับบ่อยครัง้
3.ฝุ่ นละอองฟุ้งกระจาย
4.เสียง/การสัน่ สะเทือนจากการก่อสร้ าง
5.การจราจรคับคัง่ /ติดขัด

1.การแพร่กระจายของฝุ่ นละออง/เขม่าควัน
2.ทําให้ เกิดการสัน่ สะเทือนจากกิจกรรมการดําเนินโครงการ

นํ ้าประปา/
ซื ้อนํ ้าบรรจุขวด

ไหลลงสูท่ อ่ ระบายนํ ้าสาธารณะ

ทิ ้งในถังขยะ รอให้ หน่วยงาน
ราชการรับไปกําจัด

1.กระแสไฟฟ้าตกหรื อดับบ่อยครัง้
2.การจราจรคับคัง่ /ติดขัด
3. ปั ญหานํ ้าท่วมจากฝนตกหนัก

1.การแพร่กระจายของฝุ่ นละออง/เขม่าควัน
2.ทําให้ การจราจรคับคัง่ /ติดขัดมากขึ ้น

นํ ้าประปา/
ซื ้อนํ ้าบรรจุขวด

ไหลลงสูท่ อ่ ระบายนํ ้าสาธารณะ

ทิ ้งในถังขยะ รอให้ หน่วยงาน
ราชการรับไปกําจัด

ไม่มี

ไม่มี

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

3-94

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

ตารางที่ 3.4.2-6 สรุปผลความคิดเห็นของกลุม่ พื ้นที่หลัก (กลุม่ พื ้นที่ตดิ โครงการและผู้ที่อยูอ่ าศัยในรัศมี 0-100 เมตร)
ลําดับ

บ้ านเลขที่

15

51/26

16

72/15

17

72/12

18

37/8

19

286

ผู้ให้ ข้อมูล/สถานประกอบการ/สถานภาพ

แหล่ งนํา้ อุปโภค/
บริโภค
นํ ้าประปา/
ซื ้อนํ ้าบรรจุขวด

ข้ อห่ วงกังวล
ระยะดําเนินการ
ไม่มี

การจัดการนํา้ เสีย

การจัดการมูลฝอย

ปั ญหาสิ่งแวดล้ อมที่ท่ พ
ี บในปั จจุบัน

ไหลลงสูท่ อ่ ระบายนํ ้าสาธารณะ

ทิ ้งในถังขยะ รอให้ หน่วยงาน
ราชการรับไปกําจัด

ไม่มี

นํ ้าประปา/
ซื ้อนํ ้าบรรจุขวด

ไหลลงสูท่ อ่ ระบายนํ ้าสาธารณะ

ทิ ้งในถังขยะ รอให้ หน่วยงาน
ราชการรับไปกําจัด

1.ฝุ่ นละอองฟุ้งกระจาย
2.เสียง/การสัน่ สะเทือนจากการก่อสร้ าง
3. การปล่อยนํ ้าเสียที่ไม่ได้ บําบัดตามมาตรฐาน
4. การจัดเก็บขยะไม่ทนั /มูลฝอยตกค้ าง
5.การจราจรคับคัง่ /ติดขัด
6.อุบตั ิเหตุจากการจราจร

ชื่อ : คุณกาญจนา ปานทอ
อายุ : 26-35 ปี
เพศ : หญิง
ศาสนา : พุทธ
อาชีพ : พนักงานบริษัทเอกชน
สถานะ : หัวหน้ าครอบครัว

นํ ้าประปา/
ซื ้อนํ ้าบรรจุขวด

ไหลลงสูท่ อ่ ระบายนํ ้าสาธารณะ

ทิ ้งในถังขยะ รอให้ หน่วยงาน
ราชการรับไปกําจัด

ชื่อ : คุณมจุริน โสภาพล
อายุ : 36-45 ปี
เพศ : หญิง
ศาสนา : พุทธ
อาชีพ : การท่องเที่ยว
สถานะ : หัวหน้ าครอบครัว
ชื่อ : คุณอํานาจ อินจันทร์
อายุ : 36-45 ปี
เพศ : ชาย
ศาสนา : พุทธ
อาชีพ : ค้ าขาย
สถานภาพ : หัวหน้ าครอบครัว

นํ ้าประปา/
ซื ้อนํ ้าบรรจุขวด

ไหลลงสูท่ อ่ ระบายนํ ้าสาธารณะ

ทิ ้งในถังขยะ รอให้ หน่วยงาน
ราชการรับไปกําจัด

1.การปล่อยนํ ้าเสียที่ไม่ได้ บําบัดตามมาตรฐาน
2.ฝุ่ นละอองฟุ้งกระจาย
3.เสียง/การสัน่ สะเทือนจากการก่อสร้ าง
4.การจัดเก็บขยะไม่ทนั /มูลฝอยตกค้ าง
5.การจราจรคับคัง่ /ติดขัด
6. การบดบังลมโดยอาคารอื่น
7. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ /อาชญากรรม
1. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/อาชญากรรม 1.เกิดเสียงรบกวนจากกิจกรรมการดําเนินโครงการ
2.การปิ ดกันแสงโดยอาคารอื
้
่น
2.การแพร่กระจายของฝุ่ นละออง/เขม่าควัน
3. การบดบังลมโดยอาคารอื่น
3.ทําให้ เกิดการสัน่ สะเทือนจากกิจกรรมการดําเนินโครงการ

นํ ้าประปา/
นํ ้าผ่านการกรอง

ไหลลงสูท่ อ่ ระบายนํ ้าสาธารณะ

ทิ ้งในถังขยะ รอให้ หน่วยงาน
ราชการรับไปกําจัด

ชื่อ : คุณนลินนุช ทรรศนกุลพันธ์
อายุ : 26-35 ปี
เพศ : หญิง
ศาสนา : พุทธ
อาชีพ : ธุรกิจส่วนตัว
สถานะ : ผู้ได้ รับมอบอํานาจให้ เป็ นผู้แทน
ชื่อ : คุณรจนี สังข์สวุ รรณ
อายุ : 26-35 ปี
เพศ : หญิง
ศาสนา : พุทธ
อาชีพ : รับราชการ
สถานะ : ผู้ได้ รับมอบอํานาจให้ เป็ นผู้แทน (ลูก)

1.ทําให้ เกิดการสัน่ สะเทือนจากกิจกรรมการดําเนินโครงการ
2.ความพอเพียงของกระแสไฟฟ้า
3.ทําให้ เกิดปั ญหากับระบบประปา/นํ ้าใช้ ไม่เพียงพอ
4.ทําให้ เกิดปั ญหานํ ้าท่วม/ท่อระบายนํ ้าอุดตัน/ตื ้นเขิน
5.เพิ่มปริ มาณขยะ/จัดเก็บขยะไม่ทนั /มูลฝอยตกค้ าง
6.ทําให้ การจราจรคับคัง่ /ติดขัดมากขึ ้น
7.ทําให้ เกิดอุบตั ิเหตุจราจร
1.เกิดเสียงรบกวนจากกิจกรรมการดําเนินโครงการ
2.การแพร่กระจายของฝุ่ นละออง/เขม่าควัน
3.ทําให้ เกิดปั ญหากับระบบประปา/นํ ้าใช้ ไม่เพียงพอ
4.ทําให้ เกิดปั ญหานํ ้าท่วม/ท่อระบายนํ ้าอุดตัน/ตื ้นเขิน
5.เพิ่มปริมาณขยะ/จัดเก็บขยะไม่ทนั /มูลฝอยตกค้ าง
6.ทําให้ การจราจรคับคัง่ /ติดขัดมากขึ ้น

1. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ /อาชญากรรม 1.เกิดเสียงรบกวนจากกิจกรรมการดําเนินโครงการ
2.การขาดแคลนนํ ้าดื่ม-นํ ้าใช้
2.การแพร่กระจายของฝุ่ นละออง/เขม่าควัน
3.การแสไฟฟ้าตกหรื อดับบ่อยครัง้
3.ทําให้ เกิดการสัน่ สะเทือนจากกิจกรรมการดําเนินโครงการ
4. ฝุ่ นละอองฟุ้งกระจาย
5.การจัดเก็บขยะไม่ทนั /มูลฝอยตกค้ า

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

ตารางที่ 3.4.2-6 สรุปผลความคิดเห็นของกลุม่ พื ้นที่หลัก (กลุม่ พื ้นที่ตดิ โครงการและผู้ที่อยูอ่ าศัยในรัศมี 0-100 เมตร)
ลําดับ

บ้ านเลขที่

20

51/31

21

51/22

ผู้ให้ ข้อมูล/สถานประกอบการ/สถานภาพ
ชื่อ : คุณกรอง วรพาพงศ์
อายุ : 46-60 ปี
เพศ : หญิง
ศาสนา : พุทธ
อาชีพ : ค้ าขาย
สถานะ : คูส่ มรส
ชื่อ : คุณดิศราพน อนุตรเศรษฐ
อายุ : 26-35 ปี
เพศ : หญิง
ศาสนา : พุทธ
อาชีพ : ธุรกิจส่วนตัว
สถานะ : คูส่ มรส

แหล่ งนํา้ อุปโภค/
บริโภค
นํ ้าประปา/
ซื ้อนํ ้าบรรจุขวด

นํ ้าประปา/
ซื ้อนํ ้าบรรจุขวด

การจัดการนํา้ เสีย

การจัดการมูลฝอย

ปั ญหาสิ่งแวดล้ อมที่ท่ พ
ี บในปั จจุบัน

ไหลลงสูท่ อ่ ระบายนํ ้าสาธารณะ

ทิ ้งในถังขยะ รอให้ หน่วยงาน
ราชการรับไปกําจัด

1.กระแสไฟฟ้าตกหรื อดับบ่อยครัง้
2.เสียง/การสัน่ สะเทือนจากการก่อสร้ าง
3.การจัดเก็บขยะไม่ทนั /มูลฝอยตกค้ าง
4.การจราจรคับคัง่ /ติดขัด
5.อุบตั ิเหตุจากการจราจร

ไหลลงสูท่ อ่ ระบายนํ ้าสาธารณะ

ทิ ้งในถังขยะ รอให้ หน่วยงาน
ราชการรับไปกําจัด

1.กระแสไฟฟ้าตกหรื อดับบ่อยครัง้
2.ฝุ่ นละอองฟุ้งกระจาย
3.เสียง/การสัน่ สะเทือนจากการก่อสร้ าง
4.การปล่อยนํ ้าเสียที่ไม่ได้ บําบัดตามมาตรฐาน
5.การจราจรคับคัง่ /ติดขัด
6.อุบตั ิเหตุจากการจราจร

ข้ อห่ วงกังวล
ระยะดําเนินการ
1.ความเพียงพอของกระแสไฟฟ้า
2.ทําให้ เกิดปั ญหานํ ้าท่วม/ท่อระบายนํ ้าอุดตัน/ตื ้นเขิน
3.เพิ่มปริ มาณขยะ/จัดเก็บขยะไม่ทนั /มูลฝอยตกค้ าง
4.ทําให้ การจราจรคับคัง่ /ติดขัดมากขึ ้น
5.ทําให้ เกิดอุบตั ิเหตุจราจร
1.ทําให้ เกิดการสัน่ สะเทือนจากกิจกรรมการดําเนินโครงการ
2.ความพอเพียงของกระแสไฟฟ้า
3.ทําให้ เกิดปั ญหากับระบบประปา/นํ ้าใช้ ไม่เพียงพอ
4.ทําให้ เกิดปั ญหานํ ้าท่วม/ท่อระบายนํ ้าอุดตัน/ตื ้นเขิน
5.เพิ่มปริ มาณขยะ/จัดเก็บขยะไม่ทนั /มูลฝอยตกค้ าง
6.ทําให้ การจราจรคับคัง่ /ติดขัดมากขึ ้น
7.ทําให้ เกิดอุบตั ิเหตุจราจร

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

สัญลักษณ์

รายละเอียด
พื ้นที่โครงการ
ขอบเขตพื ้นที่ที่ทําการสํารวจในพื ้นที่บ้านติดโครงการ
และพื ้นที่ในรัศมี 0-100 เมตร
พื ้นที่ศกึ ษาในรัศมี 0-100 เมตรวัดจากขอบเขตพื ้นที่โครงการ
ตําแหน่งตัวอย่างสอบถามความคิดเห็นและขอบเขตพื ้นที่บ้านติดโครงการ
ตําแหน่งตัวอย่างสอบถามความคิดเห็นและขอบเขตตัวอย่าง
พื ้นที่ในรัศมี 0-100 เมตร
ตําแหน่งตัวอย่างสอบถามความคิดเห็นที่ไม่สามารถสํารวจความคิดเห็นได้
รายละเอียดตําแหน่งทําแบบสอบถามความคิดเห็น
บ้ านเลขที่
No.
บ้ านเลขที่
ตัวอย่ างพืน้ ที่บ้านติดพืน้ ที่โครงการ

No.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

37/2
ตัวอย่ างพืน้ ที่ในรั ศมี 0-100 เมตร
47/5
15
47/6
16
47/2
17
47/3
18
47/4
19
37/3
20
61/1
21
37/2
22
11/2
23
13/29
24
51/16
25
32/2
26
51/27
27
51/24
28

51/26
72/15
72/12
37/8
286
51/21
51/22
72/24
72/25
72/34
72/35
51/23
51/28
51/25

ที่มา : จากการสํารวจภาคสนาม, ปรับปรุงจากภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth, พฤษภาคม 2563

รูปที่ 3.4-1

ตําแหน่งสอบถามความคิดเห็นของกลุม่ พื ้นที่หลัก (ครัวเรื อน/สถานประกอบการ ที่อยูต่ ดิ พื ้นที่โครงการและครัวเรือน/สถานประกอบการ ที่อยูอ่ าศัยในรัศมี 0-100 เมตร)
บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

(2) ผลกลุ่มที่ 2 กลุ่มพืน้ ที่รอง จํานวนทัง้ หมด 231 ตัวอย่ าง
2.1) ครัวเรื อนที่อยู่ในรั ศมี 100-500 เมตร จํานวน 113 ตัวอย่ าง
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
จากประชากรกกลุ่มตัวอย่างที่สํารวจความคิดเห็น (รายละเอียด แสดงดังตารางที่ 3.4.2-7)
จํานวน 113 คน เกินครึ่ งเป็ นผู้หญิง ร้ อยละ 60.18 ส่วนมากเป็ นกลุ่มอายุในช่วง 36-45 ปี ร้ อยละ 34.51
ของกลุม่ ตัวอย่าง ส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ ร้ อยละ 97.35 เกินครึ่งมีสถานภาพเป็ นคูส่ มรสร้ อยละ 53.98
เกินครึ่ งมีสถานภาพการสมรสคือสมรส ร้ อยละ 69.91 ส่วนมากมีการศึกษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี ร้ อยละ
48.67
ตารางที่ 3.4.2-7 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถามที่อยูใ่ นรัศมี 100 – 500 เมตร
กลุ่มประชาชนในรั ศมี 100 -500 เมตร
จํานวน (คน)
ร้ อยละ

รายละเอียด
1.1 เพศ
1) ชาย
2) หญิง
รวม

45
68
113

39.82
60.18
100.00

รวม

18
24
39
32
113

15.93
21.24
34.51
28.32
100.00

110
1
2
0
113

97.35
0.88
1.77
0.00
100.00

31
61
21
0
113

27.43
53.98
18.58
0.00
100.00

1.2 อายุ
1) 20-25 ปี
2) 26-35 ปี
3) 36-45 ปี
4) 46-60 ปี
1.3 การนับถือศาสนา
1) พุทธ
2) อิสลาม
3) คริสต์
4) อื่นๆ ระบุ.................
รวม
1.4 สถานภาพ
1) หัวหน้ าครอบครัว
2) คู่สมรส
3) ญาติ/ลูก/ผู้ปกครอง
4) อื่นๆ ระบุ.................
รวม
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

ตารางที่ 3.4.2-7 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถามที่อยูใ่ นรัศมี 100 – 500 เมตร
กลุ่มประชาชนในรั ศมี 100 -500 เมตร
จํานวน (คน)
ร้ อยละ

รายละเอียด
1.5 สถานภาพการสมรส
1) โสด
2) สมรส
3) คูส่ มรสเสียชีวิต
4) หย่าร้ าง
รวม
1.6 ระดับการศึกษา
1) ไม่ได้ รับการศึกษา
2) ประถมศึกษา
3) มัธยมศึกษาตอนต้ น
4) มัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา
5) อนุปริญญา/ปวส.
6) ปริญญาตรี
7) สูงกว่าปริญญาตรี
8) ไม่ระบุ
รวม

28
79
4
2
113

24.78
69.91
3.54
1.77
100.00

0
1
15
18
14
55
10
0
113

0.00
0.88
13.27
15.93
12.39
48.67
8.85
0.00
100.00

ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม
จากประชากรกกลุ่มตัวอย่างที่ สํารวจความคิดเห็น (รายละเอี ยด แสดงดังตารางที่ 3.4.2-8)
จํานวน 113 คน พบว่า ส่วนมากอาชีพหลักของกลุม่ ตัวอย่างเป็ นพนักงานบริ ษัทเอกชน ร้ อยละ 27.43
ตารางที่ 3.4.2-8 ข้ อมูลทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้ตอบแบบสอบถามที่อยูใ่ นรัศมี 100 –500 เมตร
กลุ่มประชาชนในรั ศมี 100- 500 เมตร
จํานวน (คน)
ร้ อยละ

รายละเอียด
2.1 การประกอบอาชีพ
1) ทําไร่/ทําสวน
2) ทํานา
3) ประมง
3) พนักงานบริษัทเอกชน
4) การท่องเที่ยว
5) ค้ าขาย
6) รับจ้ างทัว่ ไป
7) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
8) ธุรกิจส่วนตัว
รวม

3
0
0
31
5
19
17
25
13
113
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2.65
0.00
0.00
27.43
4.42
16.81
15.04
22.12
11.50
100.00
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลทางด้ านสาธารณูปโภค สาธารณสุขและอนามัย (แสดงดังตารางที่ 3.4.2-9)
 ในหนึ่งปี ที่ผ่านมาผู้ตอบแบบสอบถามและครอบครัวส่วนใหญ่มีอาการเจ็บป่ วย ร้ อยละ 27.43
และไม่มีอาการเจ็บป่ วย ร้ อยละ 72.57
 สําหรับผู้ที่มีอาการเจ็บป่ วย เกินครึ่ งจะเจ็บป่ วยเป็ น ไข้ หวัด/โรคระบบทางเดินหายใจ ร้ อยละ
58.06 และส่วนมากเข้ ารักษาโดยโรงพยาบาลรัฐ ร้ อยละ 32.26
 แหล่งที่มาของนํ ้าดื่มนํ ้าใช้ ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้ อย
ละ 78.76 ใช้ นํ ้าผ่านการกรองนํ ้า ส่วนนํ ้าใช้ ส่วนใหญ่ร้อยละ 87.61 ใช้ นํ ้าประปา
 การจัดการนํ ้าเสีย พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 96.46 ปล่อยให้ ไหลลงสูท่ ่อระบายนํ ้าสาธารณะ
 การจัดการมูลฝอย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทังหมดทิ
้
้งในถังขยะสาธารณะ รอให้ หน่วยงาน
ราชการมารับไปกําจัด ร้ อยละ 100.00
ตาราง 3.4.2-9 ข้ อมูลทางด้ านสาธารณูปโภค สาธารณสุขและอนามัยของผู้ตอบแบบสอบถามที่อยู่ในรัศมี
100 – 500 เมตร
กลุ่มประชาชนในรัศมี 100-500 เมตร
รายละเอียด
จํานวน (คน)
ร้ อยละ
3.1 ในหนึ่งปี ที่ผ่านมาคุณและครอบครัวมีอาการเจ็บป่ วยหรือไม่
82
72.57
1) ไม่ มี (ข้ ามไปตอบคําถามข้ อที่ 3.4)
31
27.43
2) มี
รวม
113
100.00
3.2 ส่ วนใหญ่ จะเจ็บป่ วยเป็ น...(เลือกคําตอบได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)
19
57.58
1) โรคไข้ หวัด/โรคระบบทางเดินหายใจ
8
24.24
2) โรคภูมิแพ้ /โรคผิวหนัง
5
15.15
3) โรคทาง ตา หู ฟั น
1
3.03
4) โรคทางเดินอาหาร
0
0.00
5) โรคกล้ ามเนื ้อ
0
0.00
6) อุบตั เิ หตุ
0.00
7) อื่นๆ ได้ แก่ ปวดหัว, เครี ยด, ความดันโลหิตสูง เป็ นต้ น
0
รวม
33
100.00
3.3 สถานพยาบาล
33.33
1) โรงพยาบาลรัฐ
11
24.24
2) โรงพยาบาลเอกชน
8
21.21
3) คลินิก
7
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

ตาราง 3.4.2-9 ข้ อมูลทางด้ านสาธารณูปโภค สาธารณสุขและอนามัยของผู้ตอบแบบสอบถามที่อยู่ในรัศมี
100 – 500 เมตร
กลุ่มประชาชนในรัศมี 100-500 เมตร
รายละเอียด
จํานวน (คน)
ร้ อยละ
0.00
4) อนามัย
0
21.21
5) ซื ้อยากินเอง
7
0.00
6) อื่นๆ.........................................
0
รวม
33
0.00
3.4 แหล่ งที่มาของนํา้ ใช้
3.4.1 นํา้ ดื่ม
78.76
1) นํา้ ผ่ านการกรองนํา้
89
21.24
2) ซื ้อนํ ้าบรรจุขวด
24
รวม
113
100.00
3.4.2 นํา้ ใช้ (นํา้ ที่ใช้ สาํ หรับซักล้ าง)
87.61
1) นํา้ ประปา
99
0.00
2) นํ ้าบ่อตื ้น
0
12.39
3) ซื ้อนํ ้าใช้
14
0.00
4) อื่นๆ................................
0
รวม
113
100.00
3.5 การจัดการนํา้ เสีย
96.46
1) ไหลลงสู่ท่อระบายนํา้ สาธารณะ
109
3.54
2) ไหลลงสู่ แม่นํ ้า/คลอง
4
รวม
113
100.00
3.6 การจัดการมูลฝอย
1) ทิง้ ในถังขยะสาธารณะ รอให้ หน่ วยงานราชการ รับไปกําจัด
113
100.00
0
0.00
2) กําจัดขยะเอง โดยการเผา
0
0.00
3) กําจัดเองโดยการทิ ้งลงหลุมขยะ
0
0.00
4) อื่นๆ...............................................
รวม
113
100.00
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

ส่ วนที่ 4 ปั ญหาสิ่งแวดล้ อมที่มีอยู่ในปั จจุบัน (แสดงดังตารางที่ 3.4.2-10)
 การใช้ นํ ้า พบว่า ส่วนมากร้ อยละ 40.71 มีปัญหาการขาดแคลนนํ ้าดื่ม-นํ ้าใช้ อยูใ่ นระดับตํ่า
 การใช้ ไฟฟ้า พบว่า ส่วนมากร้ อยละ 41.59 มีปัญหาเรื่ องกระแสไฟฟ้าตกหรื อดับบ่อยครัง้ อยู่ใน
ระดับตํ่า
 ฝุ่ นละอองฟุ้งกระจาย พบว่า ส่วนมากร้ อยละ 37.17 มีปัญหาเรื่ องฝุ่ นละอองฟุ้งกระจาย อยู่ใน
ระดับตํ่า
 เสียง/การสัน่ สะเทือนจากการก่อสร้ าง พบว่า ส่วนมาก ร้ อยละ 35.40 ไม่มีปัญหาเรื่ องเสียง/การ
สัน่ สะเทือน จากการก่อสร้ าง
 การจัดการนํ า้ เสีย พบว่า ส่วนมาก ร้ อยละ 39.82 ไม่มีปัญหาเรื่ องการปล่อยนํ า้ เสียที่ ไม่ได้
บําบัด ตามมาตรฐาน
 การจัดการมูลฝอย พบว่า ส่วนมาก ร้ อยละ 42.48 มีปัญหาเรื่ องการจัดขยะไม่ทัน/มูลฝอย
ตกค้ างอยูใ่ นระดับตํ่า
 การจราจร พบว่า ส่วนมาก ร้ อยละ 46.90 ไม่มีปัญหาเรื่ องการจราจรคับคัง่ /ติดขัด คิดเป็ นร้ อย
ละ 40.71 และไม่มีปัญหาเรื่ องอุบตั เิ หตุจากการจราจร
 การระบายนํ ้า พบว่า เกินครึ่งร้ อยละ 61.95 ไม่มีปัญหาเรื่ องนํ ้าท่วมจากฝนตกหนัก
 ทัศนียภาพและสุนทรี ยภาพ พบว่า ส่วนมาก ร้ อยละ 40.71 ไม่มีปัญหาเรื่ องการปิ ดกันแสงโดย
้
อาคารอื่น และเกินครึ่ง ร้ อยละ 69.03 ไม่มีปัญหาเรื่ องการบดบังลมโดยอาคารอื่น
 ความปลอดภัยในชี วิตและทรั พ ย์ สิน พบว่า เกิ น ครึ่ ง ร้ อยละ 56.64 ไม่มีปัญหาเรื่ องความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ /อาชญากรรม
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

ตารางที่ 3.4.2-10 ปั ญหาสิง่ แวดล้ อมที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ของผู้ตอบแบบสอบถามที่อยูใ่ นรัศมี 100-500 เมตร

ปั ญหาสิ่งแวดล้ อม

1.การขาดแคลนนํ ้าดื่ม-นํ ้าใช้
2.กระแสไฟฟ้าตกหรื อดับบ่อยครั้ง
3.ฝุ่ นละอองฟุ้งกระจาย
4.เสียง/การสัน่ สะเทือนจากการก่อสร้ าง
5.การปล่อยนํ ้าเสียที่ไม่ได้ บําบัดตามมาตรฐาน
6.การจัดเก็บขยะไม่ทนั /มูลฝอยตกค้ าง
7.การจราจรคับคัง่ /ติดขัด
8.อุบตั เิ หตุจากการจราจร
9.ปั ญหานํ ้าท่วมจากฝนตกหนัก
10.การปิ ดกั้นแสงโดยอาคารอื่น
11.การบดบังลมโดยอาคารอื่น
12.ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ /อาชญากรรม

ไม่ มีปัญหา
(0)
จํานวน (คน) ร้ อยละ

กลุ่มประชาชนในรั ศมี 100- 500 เมตร
ระดับความรุ นแรง
มีปัญหา (1)
ตํ่า
ปานกลาง
จํานวน (คน) ร้ อยละ จํานวน (คน) ร้ อยละ

สูง
จํานวน (คน) ร้ อยละ

37

32.74

47

41.59

19

16.81

10

8.85

21

18.58

48

42.48

31

27.43

13

11.50

27

23.89

42

37.17

32

28.32

12

10.62

41

36.28

30

26.55

27

23.89

15

13.27

45

39.82

36

31.86

24

21.24

8

7.08

41

36.28

49

43.36

14

12.39

9

7.96

46

40.71

41

36.28

24

21.24

2

1.77

54

47.79

35

30.97

19

16.81

5

4.42

70

61.95

18

15.93

19

16.81

6

5.31

45

39.82

41

36.28

16

14.16

11

9.73

78

69.03

26

23.01

7

6.19

2

1.77

64

56.64

32

28.32

8

7.08

9

7.96
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

ส่ วนที่ 5 ความคิดเห็นด้ านผลกระทบต่ างๆ ในระหว่ างเปิ ดดําเนินการ
1) การได้ รับข่ าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ (แสดงดังตารางที่ 3.4.2-11)
- ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้ อยละ 28.32 ไม่เคยทราบข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ
- ผู้ ตอบแบบสอบถาม ร้ อยละ 71.68 เคยทราบข่ า วสารเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาโครงการ
โดยส่วนมากทราบข่าวเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการจากเพื่อนบ้ าน/สมาชิกในครอบครัว ร้ อยละ 28.32 รองลงมา
คือ ป้ายโครงการ/สํานักงานโครงการ ร้ อยละ 23.01 ทางผ่าน/ใกล้ บ้าน ร้ อยละ 13.27 และใบปลิวจากพนักงาน
โครงการ ร้ อยละ 7.08
ตารางที่ 3.4.2-11 การได้ รับข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการของผู้ตอบแบบสอบถามที่ในรัศมี 100-500 เมตร
กลุ่มประชาชนในรัศมี 100-500 เมตร
รายละเอียด
จํานวน (คน)
ร้ อยละ
5.1 คุณเคยได้ ยนิ เกี่ยวกับการพัฒนาโครงการหรือไม่
32
28.32
1) ไม่ เคย
2) เคย ได้ ยินมาจาก
25
22.12
- ป้ายโครงการ/สํานักงานโครงการ
33
29.20
- เพื่อนบ้ าน/สมาชิกในครอบครัว
8
7.08
- ใบปลิวจากพนักงานโครงการ
15
13.27
- ทางผ่าน/ใกล้ บ้าน
0
0.00
- อื่นๆ...........................................................
รวม
81
71.67
รวมทัง้ หมด
113
100.00
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

2) ความคิดเห็นด้ านผลกระทบต่ างๆ ในระหว่ างเปิ ดดําเนินการ (แสดงดังตารางที่ 3.4.2-12)
 คุณภาพอากาศ เสียง และความสัน่ สะเทือน
- ช่วงดําเนินการ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีความคิดเห็นว่า กิจกรรมช่วงเปิ ดดําเนิน
โครงการ มี ผลกระทบเรื่ องเสีย งรบกวนจากกิ จกรรมการดําเนิ นโครงการ อยู่ในระดับตํ่า ร้ อยละ 40.71
ส่วนมากมีผลกระทบเรื่ องการแพร่ กระจายของฝุ่ นละออง/เขม่าควัน อยู่ในระดับตํ่า ร้ อยละ 42.48 และ
ส่วนมากมีผลกระทบเรื่ องการสัน่ สะเทือนจากกิจกรรมการดําเนินโครงการ อยูใ่ นระดับตํ่า ร้ อยละ 37.17
 การใช้ ไฟฟ้า
- ช่วงดําเนินการ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีความคิดเห็นว่า กิจกรรมช่วงเปิ ดดําเนิน
โครงการ ไม่มีผลกระทบเรื่ องความเพียงพอของกระแสไฟฟ้า ร้ อยละ 35.40
 การใช้ นํ ้า
- ช่วงดําเนินการ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีความคิดเห็นว่า กิจกรรมช่วงเปิ ดดําเนิน
โครงการ ไม่มีผลกระทบเรื่ องระบบประปา/นํ ้าใช้ ไม่เพียงพอ ร้ อยละ 37.17
 การระบายนํ ้า
- ช่วงดําเนินการ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีความคิดเห็นว่า กิจกรรมช่วงเปิ ดดําเนิน
โครงการ มีผลกระทบเรื่ องนํ ้าท่วม/ท่อระบายนํ ้าอุดตัน/ตื ้นเขิน อยูใ่ นระดับตํ่า ร้ อยละ 41.59
 การจัดการมูลฝอย
- ช่วงดําเนินการ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีความคิดเห็นว่า กิจกรรมช่วงเปิ ดดําเนินโครงการ
ไม่มีผลกระทบเรื่ องการเพิ่มปริ มาณขยะ/จัดเก็บขยะไม่ทนั /มูลฝอยตกค้ าง ร้ อยละ 32.74
 การจราจร
- ช่วงดําเนินการ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีความคิดเห็นว่า กิจกรรมช่วงเปิ ดดําเนิน
โครงการ ไม่ มี ผ ลกระทบเรื่ อ งการจราจรคับ คั่ง /ติ ด ขัด มากขึน้ คิ ด เป็ นร้ อยละ 47.79 และเกิ น ครึ่ ง ไม่ มี
ผลกระทบเรื่ องการเกิดอุบตั เิ หตุจากการจราจร ร้ อยละ 62.83
 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
- ช่วงดําเนินการ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีความคิดเห็นว่า กิจกรรมช่วงเปิ ดดําเนินโครงการ
ไม่มีผลกระทบเรื่ องก่อให้ เกิดความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สนิ ร้ อยละ 38.94
 ทัศนียภาพและสุนทรี ยภาพ
- ช่วงดําเนินการ ผู้ตอบแบบสอบถามเกินครึ่งมีความคิดเห็นว่า กิจกรรมช่วงเปิ ดดําเนินโครงการ ไม่มี
ผลกระทบเรื่ อ งการบดบัง แสง ร้ อยละ 61.95 และเกิ น ครึ่ ง ไม่ มี ผ ลกระทบเรื่ อ งการบดบัง ทิ ศ ทางลม
ร้ อยละ 56.64

3-105

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

ตารางที่ 3.4.2-12 ความคิดเห็นด้ านผลกระทบต่างๆ ในระหว่างเปิ ดดําเนินการของผู้ตอบแบบสอบถามที่อยูใ่ นรัศมี 100-500 เมตร
กลุ่มประชาชนในรัศมี 100-500 เมตร
ระดับผลกระทบในระหว่ างดําเนินโครงการ
ผลกระทบ
ไม่ มี (0)
ตํ่า (1)
ปานกลาง (2)
สูง (3)
จํานวน (คน) ร้ อยละ จํานวน (คน) ร้ อยละ จํานวน (คน) ร้ อยละ จํานวน (คน) ร้ อยละ
1.เกิดเสียงรบกวนจากกิจกรรมการดําเนินโครงการ
2.การแพร่กระจายของฝุ่ นละออง/เขม่าควัน
3.ทําให้ เกิดการสัน่ สะเทือนจากกิจกรรมการดําเนินโครงการ
4.ความพอเพียงของกระแสไฟฟ้า
5.ทําให้ เกิดปั ญหากับระบบประปา/นํ ้าใช้ ไม่เพียงพอ
6.ทําให้ เกิดปั ญหานํ ้าท่วม/ท่อระบายนํ ้าอุดตัน/ตื ้นเขิน
7.เพิ่มปริ มาณขยะ/จัดเก็บขยะไม่ทนั /มูลฝอยตกค้ าง
8.ทําให้ การจราจรคับคัง่ /ติดขัดมากขึ ้น
9.ทําให้ เกิดอุบตั เิ หตุจราจร
10.ก่อให้ เกิดความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สนิ
11.การบดบังแสง
12.การบดบังทิศทางลม

37

32.74

46

40.71

20

17.70

10

8.85

22

19.47

48

42.48

31

27.43

12

10.62

30

26.55

42

37.17

32

28.32

9

7.96

40

35.40

34

30.09

28

24.78

11

9.73

42

37.17

34

30.09

23

20.35

14

12.39

38

33.63

47

41.59

16

14.16

12

10.62

37

32.74

34

30.09

24

21.24

18

15.93

54

47.79

32

28.32

19

16.81

8

7.08

71

62.83

16

14.16

14

12.39

12

10.62

44

38.94

41

36.28

16

14.16

12

10.62

70

61.95

24

21.24

9

7.96

10

8.85

64

56.64

32

28.32

7

6.19

10

8.85
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

ส่ วนที่ 6 ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับโครงการ (แสดงดังตารางที่ 3.4.2-13)
 ช่วงเปิ ดดําเนินโครงการ
จากผลการสํ า รวจความคิ ด เห็ น พบว่ า ผู้ต อบแบบสอบถามเกิ น ครึ่ ง ร้ อยละ 62.83 ไม่ มี
ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ ย วกับโครงการ ส่ว นผู้ตอบแบบสอบถามร้ อยละ 37.17 มี ข้อเสนอแนะเพิ่ม เติม
โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเปิ ดดําเนินโครงการในเรื่ องหลักๆ ดังนี ้
1. การบําบัดนํ ้าเสียก่อนการปล่องทิ ้ง
2. การจัดการขยะ
3. ฝุ่ นละอองจากการจราจร
4. แก้ ไขไฟฟ้าดับบ่อย
ตารางที่ 3.4.2-13 ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับโครงการของผู้ตอบแบบสอบถามที่อยูใ่ นรัศมี 100-500 เมตร
กลุ่มประชาชนในรั ศมี 100-500 เมตร
จํานวน
ร้ อยละ

ประเด็นการสํารวจ
6.1 ในช่วงดําเนินการ คุณต้ องการให้ เจ้ าของโครงการดูแลเรื่ องใด
เป็ นพิเศษหรื อไม่
(1) มี
(2) ไม่ มี
รวม
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42
71
113

37.17
62.83
100.00

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

สัญลักษณ์
พื ้นที่โครงการ
พื ้นที่สํารวจรัศมี 0-100 เมตร จากพื ้นที่โครงการ
พื ้นที่สํารวจรัศมี 100-500 เมตร จากพื ้นที่โครงการ
พื ้นที่ศกึ ษาในรัศมี 100-500 เมตรวัดจากขอบเขต
พื ้นที่โครงการ
โซนพื ้นที่ที่สาํ รวจความคิดเห็น โดยแบ่งออกเป็ น 4 โซน
ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี ้
โซนที่ 1 ดูแบบขยายในรูปที่ 3.4-3
โซนที่ 2 ดูแบบขยายในรูปที่ 3.4-4
โซนที่ 3 ดูแบบขยายในรูปที่ 3.4-5
โซนที่ 4 ดูแบบขยายในรูปที่ 3.4-6

ที่มา : จากการสํารวจภาคสนาม, ปรับปรุงจากภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth, พฤษภาคม 2563

รูปที่ 3.4-2

ตําแหน่งสอบถามความคิดเห็นของกลุม่ ประชาชนที่อยูใ่ นรัศมี 100-500 เมตร
บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

โซนที่ 1
สัญลักษณ์
ตําแหน่งทําแบบสอบถาม
No.

บ้ านเลขที่

No.

บ้ านเลขที่

No.

บ้ านเลขที่

1

23/5

19

23/52

37

212/47

2

23/6

20

23/53

38

212/35

3

23/13

21

23/56

39

212/29

4

23/17

22

23/58

40

212/48

5

23/11

23

23/62

41

212/38

6

23/12

24

23/63

42

212/26

7

23/21-22

25

23/64

43

212/2-212/3

8

23/24

26

23/65

44

212/9

9

23/25

27

23/67

45

212/10

10

23/30

28

23/70

46

212/14

11

23/31

29

23/71

47

212/18

12
13
14
15
16
17
18

23/32
23/33
23/39
23/42
23/47
23/49
23/51

30
31
32
33
34
35
36

23/74
212/36
212/100
212/104
212/61
212/69
212/56

48
49
50
51
52

212/21
29/16
51/18
212/17
212/19

ที่มา : จากการสํารวจภาคสนาม, ปรับปรุงจากภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth, พฤษภาคม 2563

รูปที่ 3.4-3

ตําแหน่งสอบถามความคิดเห็นของกลุม่ ประชาชนที่อยูใ่ นรัศมี 100-500 เมตร โซนที่ 1

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

โซนที่ 2
สัญลักษณ์
ตําแหน่งทําแบบสอบถาม
No.

บ้ านเลขที่

No.

บ้ านเลขที่

1

67/14

15

67/70

2

67/15-16

16

67/74

3

217/83

17

67/85

4

67/51

18

67/84

5

67/36

19

67/82

6

67/37

20

67/80

7

67/40

21

67/79

8

67/42

22

67/91

9

67/43

23

67/94

10

67/44

24

67/95

11

67/57

25

67/96

12
13
14

67/58
67/59
67/62

26
27
28

67/109
67/114
67/61

ที่มา : จากการสํารวจภาคสนาม, ปรับปรุงจากภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth, พฤษภาคม 2563

รูปที่ 3.4-4

ตําแหน่งสอบถามความคิดเห็นของกลุม่ ประชาชนที่อยูใ่ นรัศมี 100-500 เมตร โซนที่ 2

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

โซนที่ 3
สัญลักษณ์
ตําแหน่งทําแบบสอบถาม
No.

บ้ านเลขที่

No.

บ้ านเลขที่

1

111

15

105/1

2

151/2

16

103/1-3

3

222

17

117/6

4

64

18

127/1-2

5

42/1

19

131

6

9

20

131/2

7

1/35

21

268

8

18

22

555

9

4(A)

23

254/1

10

69/2

24

195-196

11

97

25

194

12

89

26

266

13

4(B)

27

268/1

14

256/3

ที่มา : จากการสํารวจภาคสนาม, ปรับปรุงจากภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth, พฤษภาคม 2563

รูปที่ 3.4-5

ตําแหน่งสอบถามความคิดเห็นของกลุม่ ประชาชนที่อยูใ่ นรัศมี 100-500 เมตร โซนที่ 3

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

โซนที่ 4
สัญลักษณ์
ตําแหน่งทําแบบสอบถาม
No.

บ้ านเลขที่

1

83/6

2

9/16

3

9/15

4

9/22

5

72/18

6

72/8-9

ที่มา : จากการสํารวจภาคสนาม, ปรับปรุงจากภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth, พฤษภาคม 2563

รูปที่ 3.4-6

ตําแหน่งสอบถามความคิดเห็นของกลุม่ ประชาชนที่อยูใ่ นรัศมี 100-500 เมตร โซนที่ 4

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

2.2) ครัวเรือนที่อยู่ในระยะรัศมี 500-1,000 เมตร จํานวน 118 ตัวอย่ าง
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
จากประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ สํารวจความคิดเห็ น (รายละเอียด แสดงดังตารางที่ 3.4.2-14)
จํานวน 118 ตัวอย่าง เกินครึ่ งเป็ นผู้หญิง ร้ อยละ 56.78 และ เป็ นชาย ร้ อยละ 43.22 ส่วนมากเป็ นกลุม่ อายุ
ในช่ ว ง 36-45 ปี ร้ อยละ 35.59 ของกลุ่ม ตัว อย่า ง, สวนใหญ่ นับถื อ ศาสนาพุท ธ คิด เป็ นร้ อยละ 96.60,
เกินครึ่ งมีสถานภาพคือคู่สมรส ร้ อยละ 53.39, เกินครึ่ งมีสถานภาพการสมรสคือสมรส ร้ อยละ 64.41 และ
เกินครึ่งมีการศึกษาอยูใ่ นระดับปริญญาตรี ร้ อยละ 50
ตารางที่ 3.4.2-14 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสํารวจที่อยูใ่ นรัศมี 500 -1,000 เมตร
รายละเอียด

กลุ่มครั วเรื อนที่อยู่ในรั ศมี 500 -1,000 เมตร
จํานวน (คน)
ร้ อยละ

1.1 เพศ
1) ชาย
2) หญิง
รวม

51
67
118

43.22
56.78
100.00

รวม

12
31
42
33
118

10.17
26.27
35.59
27.97
100.00

114
2
2
0
118

96.61
1.69
1.69
0.00
100.00

37
63
18
0
118

31.36
53.39
15.25
0.00
100.00

1.2 อายุ
1) 20-25 ปี
2) 26-35 ปี
3) 36-45 ปี
4) 46-60 ปี
1.3 การนับถือศาสนา
1) พุทธ
2) อิสลาม
3) คริสต์
4) อื่นๆ ระบุ.................
รวม
1.4 สถานภาพ
1) หัวหน้ าครอบครัว
2) คู่สมรส
3) ญาติ/ลูก/ผู้ปกครอง
4) อื่นๆ ระบุ.................
รวม
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

ตารางที่ 3.4.2-14 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสํารวจที่อยูใ่ นรัศมี 500 -1,000 เมตร
รายละเอียด

กลุ่มครั วเรื อนที่อยู่ในรั ศมี 500 -1,000 เมตร
จํานวน (คน)
ร้ อยละ

1.5 สถานภาพการสมรส
1) โสด
2) สมรส
3) คูส่ มรสเสียชีวิต
4) หย่าร้ าง
5) อื่นๆ...................................................
รวม
1.6 ระดับการศึกษา
1) ไม่ได้ รับการศึกษา
2) ประถมศึกษา
3) มัธยมศึกษาตอนต้ น
4) มัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา
5) อนุปริญญา/ปวส.
6) ปริญญาตรี
7) สูงกว่าปริ ญญาตรี
รวม

30
77
4
7
0
118

25.42
65.25
3.39
5.93
0.00
100.00

0
2
18
15
17
59
7
118

0.00
1.69
15.25
12.71
14.41
50.00
5.93
100.00

ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม
จากประชากรกลุ่มตัวอย่ างที่ สํ ารวจความคิดเห็ น (รายละเอี ยด แสดงดังตารางที่ 3.4.2-15)
จํานวน 118 คน พบว่า อาชีพหลักของกลุม่ ตัวอย่างส่วนมากประกอบอาชีพเกี่ยวกับพนักงานบริ ษัทเอกชน ร้ อย
ละ 24.58 รองลงมาประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้ อยละ 19.49
ตารางที่ 3.4.2-15 ข้ อมูลทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้ตอบแบบสํารวจที่อยูใ่ นรัศมี 500 -1,000 เมตร
กลุ่มครัวเรื อนที่อยู่ในรัศมีมากกว่ า 500 -1,000 เมตร
รายละเอียด
จํานวน (คน)
ร้ อยละ
2.1 การประกอบอาชีพ
1) ทําไร่/ทําสวน/ทํานา

4

3.39

2) ประมง

0

0.00

3) พนักงานบริษัทเอกชน

29

24.58

4) การท่องเที่ยว

8

6.78

5) ค้ าขาย

22

18.64

6) รับจ้ างทัว่ ไป

17

14.41
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

ตารางที่ 3.4.2-15 ข้ อมูลทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้ตอบแบบสํารวจที่อยูใ่ นรัศมี 500 -1,000 เมตร
กลุ่มครัวเรื อนที่อยู่ในรัศมีมากกว่ า 500 -1,000 เมตร
รายละเอียด
จํานวน (คน)
ร้ อยละ
7) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ

23

19.49

8) ธุรกิจส่วนตัว

15

12.71

118

100.00

รวม

ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลทางด้ านสาธารณูปโภค สาธารณสุขและอนามัย (แสดงดังตารางที่ 3.4.2-16)
 ในหนึ่งปี ที่ผ่านมาผู้ตอบแบบสํารวจและครอบครัวส่วนใหญ่ไม่มีอาการเจ็บป่ วย ร้ อยละ 71.19
และมีอาการเจ็บป่ วย ร้ อยละ 28.81
 สํ า หรั บผู้ที่ มี อ าการเจ็ บป่ วย เกิ น ครึ่ ง จะเจ็ บป่ วยเป็ นโรคไข้ ห วัด /โรคระบบทางเดิ น หายใจ
ร้ อยละ 58.82 และส่วนมากจะไปเข้ ารับการรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐ คิดเป็ นร้ อยละ 35.29
 แหล่งที่มาของนํ ้าดื่มนํ ้าใช้ พบว่า ผู้ตอบแบบสํารวจส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ ร้ อยละ 77.12 ซื ้อนํ ้า
บรรจุขวด ส่วนนํ ้าใช้ ส่วนใหญ่ร้อยละ 86.44 ใช้ นํ ้าประปา
 การจัดการนํ ้าเสีย พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 94.92 ปล่อยให้ ไหลลงสูท่ ่อระบายนํ ้าสาธารณะ
 การจัดการมูลฝอย พบว่า ทังหมดทิ
้
้งในถังขยะสาธารณะ รอให้ หน่วยงานราชการมารับไปกําจัด
ตารางที่ 3.4.2-16 ข้ อมูลทางด้ านสาธารณูปโภค สาธารณสุขและอนามัยของผู้ตอบแบบสํารวจที่อยูใ่ น
รัศมี 500 -1,000 เมตร
กลุ่มครั วเรื อนที่อยู่ในรั ศมี 500 -1,000 เมตร
จํานวน (คน)
ร้ อยละ

รายละเอียด
3.1 ในหนึ่งปี ที่ผ่านมาคุณและครอบครั วมีอาการเจ็บป่ วยหรื อไม่
1) ไม่ มี (ข้ ามไปตอบคําถามข้ อที่ 3.4)
2) มี
รวม
3.2 ส่ วนใหญ่ จะเจ็บป่ วยเป็ น...(เลือกคําตอบได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)
1) โรคไข้ หวัด/โรคระบบทางเดินหายใจ
2) โรคภูมิแพ้ /โรคผิวหนัง
3) โรคทาง ตา หู ฟั น
4) โรคทางเดินอาหาร
5) โรคกล้ ามเนื ้อ
6) อุบตั ิเหตุ
7) อื่นๆ ได้ แก่ ปวดหัว, เครี ยด, ความดันโลหิตสูง เป็ นต้ น
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84
34
118

71.19
28.81
100.00

21
8
5
1
0
0
0

60.00
22.86
14.29
2.86
0.00
0.00
0.00

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

ตารางที่ 3.4.2-16 ข้ อมูลทางด้ านสาธารณูปโภค สาธารณสุขและอนามัยของผู้ตอบแบบสํารวจที่อยูใ่ น
รัศมี 500 -1,000 เมตร
กลุ่มครั วเรื อนที่อยู่ในรั ศมี 500 -1,000 เมตร
จํานวน (คน)
ร้ อยละ

รายละเอียด
3.3 สถานพยาบาล
1) โรงพยาบาลรั ฐ
2) โรงพยาบาลเอกชน
3) คลินิก
4) อนามัย
5) ซื ้อยากินเอง
6) อื่นๆ.........................................
3.4 แหล่ งที่มาของนํา้ ใช้
3.4.1 นํา้ ดื่ม
1) นํ ้าผ่านการกรองนํ ้า
2) ซือ้ นํา้ บรรจุขวด
รวม
3.4.2 นํา้ ใช้ (นํา้ ที่ใช้ สาํ หรั บซักล้ าง)
1) นํา้ ประปา
2) นํ ้าบ่อตื ้น
3) ซื ้อนํ ้าใช้
4) อื่นๆ...................
รวม
3.5 การจัดการนํา้ เสีย
1) ไหลลงสู่ท่อระบายนํา้ สาธารณะ
2) ไหลลงสู่ แม่นํ ้า/คลอง
รวม
3.6 การจัดการมูลฝอย
1) ทิง้ ในถังขยะสาธารณะ รอให้ หน่ วยงานราชการ รั บไปกําจัด
2) กําจัดขยะเอง โดยการเผา
3) กําจัดเองโดยการทิ ้งลงหลุมขยะ
4) อื่นๆ...............................................
รวม
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12
8
8
0
7
0

34.29
22.86
22.86
0.00
20.00
0.00

27
91
118

22.88
77.12
100.00

102
0
16
0
118

86.44
0.00
13.56
0.00
100.00

112
6
118

94.92
5.08
100.00

118
0
0
0
118

100.00
0.00
0.00
0.00
100.00

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

ส่ วนที่ 4 ปั ญหาสิ่งแวดล้ อมที่มีอยู่ในปั จจุบัน (แสดงดังตารางที่ 3.4.2-17)
 การใช้ นํ ้า พบว่า ส่วนมากไม่มีปัญหาการขาดแคลนนํ ้าดื่ม-นํ ้าใช้ ร้ อยละ 44.07
 การใช้ ไฟฟ้า พบว่า ส่วนมากมีปัญหาเรื่ องกระแสไฟฟ้าตกหรื อดับบ่อยครัง้ อยูใ่ นระดับตํ่า
ร้ อยละ 47.46
 ฝุ่ นละอองฟุ้งกระจาย พบว่า ส่วนมากไม่มีปัญหาเรื่ องฝุ่ นละอองฟุ้งกระจาย ร้ อยละ35.59
 เสียง/การสัน่ สะเทือนจากการก่อสร้ าง พบว่า เกินครึ่งไม่มีปัญหาเรื่ องเสียง/การสัน่ สะเทือน
จากการก่อสร้ าง ร้ อยละ 57.63
 การจัดการนํ ้าเสีย พบว่า ส่วนมากไม่มีปัญหาเรื่ องการปล่อยนํ ้าเสียที่ไม่ได้ บําบัดตามมาตรฐาน
ร้ อยละ 41.53
 การจัดการมูลฝอย พบว่า ส่วนมากไม่มีปัญหาเรื่ องการจัดขยะไม่ทนั /มูลฝอยตกค้ าง ร้ อยละ
41.53
 การจราจร พบว่า ส่วนมากไม่มีปัญหาเรื่ องการจราจรคับคัง่ /ติดขัด ร้ อยละ 39.83 และส่วนมาก
ไม่มีปัญหาเรื่ องอุบตั เิ หตุจากการจราจร ร้ อยละ 38.14
 การระบายนํ ้า พบว่า เกินครึ่งไม่มีปัญหาเรื่ องนํ ้าท่วมจากฝนตกหนัก ร้ อยละ 66.95
 ทัศ นี ย ภาพและสุน ทรี ย ภาพ พบว่ า เกิ น ครึ่ ง ไม่ มี ปั ญ หาเรื่ อ งการปิ ดกัน้ แสงโดยอาคารอื่ น
ร้ อยละ 67.80 และส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาเรื่ องการบดบังลมโดยอาคารอื่น ร้ อยละ 77.97
 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ พบว่า ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาเรื่ องความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สนิ /อาชญากรรม ร้ อยละ 70.34
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

ตารางที่ 3.4.2-17 ปั ญหาสิง่ แวดล้ อมที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ของผู้ตอบแบบสํารวจที่อยูใ่ นรัศมี 500-1,000 เมตร

ปั ญหาสิ่งแวดล้ อม

1.การขาดแคลนนํ ้าดื่ม-นํ ้าใช้
2.กระแสไฟฟ้าตกหรื อดับบ่อยครัง้
3.ฝุ่ นละอองฟุ้งกระจาย
4.เสียง/การสัน่ สะเทือนจากการก่อสร้ าง
5.การปล่อยนํ ้าเสียที่ไม่ได้ บําบัดตามมาตรฐาน
6.การจัดเก็บขยะไม่ทนั /มูลฝอยตกค้ าง
7.การจราจรคับคัง่ /ติดขัด
8.อุบตั ิเหตุจากการจราจร
9.ปั ญหานํ ้าท่วมจากฝนตกหนัก
10.การปิ ดกันแสงโดยอาคารอื
้
่น
11.การบดบังลมโดยอาคารอื่น
12.ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ /อาชญากรรม

ไม่ มีปัญหา
0
จํานวน (คน) ร้ อยละ
52
44.07
20
16.95
42
35.59
68
57.63
49
41.53
49
41.53
47
39.83
45
38.14
79
66.95
82
69.49
92
77.97
83
70.34
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กลุ่มครั วเรื อนที่อยู่ในรั ศมี 500 -1,000 เมตร
ระดับความรุ นแรง
มีปัญหา (1)
ตํ่า
ปานกลาง
จํานวน (คน) ร้ อยละ จํานวน (คน) ร้ อยละ
39
33.05
19
16.10
31
26.27
56
47.46
32
27.12
32
27.12
20
16.95
17
14.41
39
33.05
24
20.34
35
29.66
17
14.41
39
33.05
24
20.34
37
31.36
28
23.73
22
18.64
11
9.32
19
16.10
6
5.08
15
12.71
9
7.63
32
27.12
2
1.69

สูง
จํานวน (คน)
8
11
12
13
6
17
8
8
6
11
2
1

ร้ อยละ
6.78
9.32
10.17
11.02
5.08
14.41
6.78
6.78
5.08
9.32
1.69
0.85

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

ส่ วนที่ 5 ความคิดเห็นด้ านผลกระทบต่ างๆ ในระหว่ างเปิ ดดําเนินการ
1) การได้ รับข่ าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ (แสดงดังตารางที่ 3.4.2-18)
- ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้ อยละ 33.90 ไม่เคยทราบข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ
- ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้ อยละ 66.10 เคยทราบข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ โดยทราบข่าว
จากเพื่อนบ้ าน/สมาชิกในครอบครัว ร้ อยละ 26.215 ป้ายโครงการ/สํานักงานโครงการร้ อยละ 20.34 ทราบ
ข่าวจากทางผ่าน/ใกล้ บ้าน ร้ อยละ 12.71 และใบปลิวจากพนักงานโครงการ ร้ อยละ 6.78
ตารางที่ 3.4.2-18 การได้ รับข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการของผู้ตอบแบบสํารวจที่อยูใ่ นรัศมี 500-1,000 เมตร
กลุ่มครัวเรือนที่อยู่ในรัศมี 500-1,000 เมตร
รายละเอียด
จํานวน (คน)
ร้ อยละ
5.1 คุณเคยได้ ยนิ เกี่ยวกับการพัฒนา
โครงการหรือไม่
40
33.90
1) ไม่เคย
2) เคย ได้ ยินมาจาก
20.34
24
- ป้ายโครงการ/สํานักงานโครงการ
- เพื่อนบ้ าน/สมาชิกในครอบครัว

31

26.27

- ใบปลิวจากพนักงานโครงการ

8

6.78

- ทางผ่าน/ใกล้ บ้าน

15

12.71

-อื่นๆ........................................................

0

0.00

78
118

66.10
100.00

รวม
รวมทัง้ หมด

2) ความคิดเห็นด้ านผลกระทบต่ างๆ ในระหว่ างเปิ ดดําเนินการ (แสดงดังตารางที่ 3.4.2-19)
 คุณภาพอากาศ เสียง และความสัน่ สะเทือน
- ช่วงดําเนิ นการ ผู้ตอบแบบสํารวจส่วนมากมีความคิดเห็นว่า กิ จกรรมช่วงเปิ ดดําเนิ นโครงการ
มีผลกระทบเรื่ องเสียงรบกวนจากกิจกรรมการดําเนินโครงการ อยู่ในระดับตํ่า ร้ อยละ 41.53, ส่วนมากมี
ผลกระทบเรื่ องการแพร่ กระจายของฝุ่ นละออง/เขม่าควัน อยู่ในระดับตํ่า ร้ อยละ 40.68 และส่วนมากมี
ผลกระทบเรื่ องการสัน่ สะเทือนจากการดําเนินการ อยูใ่ นระดับตํ่า ร้ อยละ 37.29
 การใช้ ไฟฟ้า
- ช่วงดําเนินการ ผู้ตอบแบบสํารวจส่วนมากมีความคิดเห็นว่า กิจกรรมช่วงเปิ ดดําเนินโครงการมี
ผลกระทบเรื่ องความเพียงพอของกระแสไฟฟ้า อยูใ่ นระดับตํ่า ร้ อยละ 34.75
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

 การใช้ นํ ้า
- ช่วงดําเนิ นการ ผู้ตอบแบบสํารวจส่วนมากมีความคิดเห็นว่า กิ จกรรมช่วงเปิ ดดําเนินโครงการ
ไม่มีผลกระทบเรื่ องระบบประปา/นํ ้าใช้ ไม่เพียงพอ ร้ อยละ 33.90
 การระบายนํ ้า
- ช่วงดําเนินการ ผู้ตอบแบบสํารวจส่วนมากมีความคิดเห็นว่า กิจกรรมช่วงเปิ ดดําเนินโครงการมี
ผลกระทบเรื่ องนํ ้าท่วม/ท่อระบายนํ ้าอุดตัน/ตื ้นเขิน อยูใ่ นระดับตํ่า ร้ อยละ 41.53
 การจัดการมูลฝอย
- ช่วงดําเนินการ ผู้ตอบแบบสํารวจส่วนมากมีความคิดเห็นว่า กิจกรรมช่วงเปิ ดดําเนินโครงการไม่มี
ผลกระทบเรื่ องการเพิ่มปริ มาณขยะ/จัดเก็บขยะไม่ทนั /มูลฝอยตกค้ าง ร้ อยละ 33.05
 การจราจร
- ช่วงดําเนินการ ผู้ตอบแบบสํารวจส่วนมากมีความคิดเห็นว่า กิจกรรมช่วงเปิ ดดําเนินโครงการไม่มี
ผลกระทบเรื่ องการจราจรคับคั่ง /ติดขัด มากขึน้ ร้ อยละ 45.76 และเกิ น ครึ่ ง ไม่มี ผลกระทบเรื่ องการเกิ ด
อุบตั เิ หตุจากการจราจร ร้ อยละ 56.78
 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
- ช่วงดําเนินการ ผู้ตอบแบบสํารวจส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า กิจกรรมช่วงเปิ ดดําเนินโครงการไม่มี
ผลกระทบเรื่ องก่อให้ เกิดความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สนิ ร้ อยละ 73.73
 ทัศนียภาพและสุนทรี ยภาพ
- ช่วงดําเนินการ ผู้ตอบแบบสํารวจเกินครึ่งมีความคิดเห็นว่า กิจกรรมช่วงเปิ ดดําเนินโครงการไม่มีผลกระทบ
เรื่ องมีผลกระทบเรื่ องการบดบังแสง ร้ อยละ 61.02 และเกินครึ่งไม่มีผลกระทบเรื่ องการบดบังทิศทางลม ร้ อย
ละ 66.95
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

ตารางที่ 3.4.2-19 ความคิดเห็นด้ านผลกระทบต่างๆ ในระหว่างเปิ ดดําเนินการของผู้ตอบแบบสํารวจที่อยูใ่ นรัศมี 500 -1,000 เมตร
ผลกระทบ
1.เกิดเสียงรบกวนจากกิจกรรมการดําเนินโครงการ
2.การแพร่กระจายของฝุ่ นละออง/เขม่าควัน
3.ทําให้ เกิดการสัน่ สะเทือนจากกิจกรรมการดําเนินโครงการ
4.ความพอเพียงของกระแสไฟฟ้า
5.ทําให้ เกิดปั ญหากับระบบประปา/นํ ้าใช้ ไม่เพียงพอ
6.ทําให้ เกิดปั ญหานํ ้าท่วม/ท่อระบายนํ ้าอุดตัน/ตื ้นเขิน
7.เพิ่มปริมาณขยะ/จัดเก็บขยะไม่ทนั /มูลฝอยตกค้ าง
8.ทําให้ การจราจรคับคัง่ /ติดขัดมากขึ ้น
9.ทําให้ เกิดอุบตั ิเหตุจราจร
10.ก่อให้ เกิดความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สนิ
11.การบดบังแสง
12.การบดบังทิศทางลม

ไม่ มี (0)
จํานวน (คน)
38
32
33
39
40
40
39
54
67
87
72
79

ร้ อยละ
32.20
27.12
27.97
33.05
33.90
33.90
33.05
45.76
56.78
73.73
61.02
66.95
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กลุ่มครั วเรื อนที่อยู่ในรั ศมี 500 -1,000 เมตร
ระดับผลกระทบในระหว่ างดําเนินโครงการ
ตํ่า (1)
ปานกลาง (2)
จํานวน (คน) ร้ อยละ จํานวน (คน) ร้ อยละ
20
16.95
49
41.53
26
22.03
48
40.68
44
37.29
29
24.58
27
22.88
41
34.75
39
33.05
25
21.19
17
14.41
49
41.53
37
31.36
23
19.49
35
29.66
21
17.80
25
21.19
13
11.02
24
20.34
5
4.24
25
21.19
10
8.47
22
18.64
7
5.93

สูง (3)
จํานวน (คน)
11
12
12
11
14
12
19
8
13
2
11
10

ร้ อยละ
9.32
10.17
10.17
9.32
11.86
10.17
16.10
6.78
11.02
1.69
9.32
8.47

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

ส่ วนที่ 6 ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับโครงการ (แสดงดังตารางที่ 3.4.2-20)
 ช่วงเปิ ดดําเนินโครงการ
จากผลการสํ ารวจความคิดเห็ น พบว่า ผู้ตอบแบบสํารวจร้ อยละ 56.78 ไม่มี ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ ส่วนผู้ตอบแบบสํารวจร้ อยละ 43.22 มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยผู้ตอบแบบสํารวจมี
ข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับการเปิ ดดําเนินโครงการในเรื่ องหลักๆ ดังนี ้
1. การจราจรบริเวณเส้ นทางคมนาคม
2. การจัดการขยะมูลฝอย
3. การจัดการเรื่ องการระบายนํ ้าและป้องกันนํ ้าท่วม
ตารางที่ 3.4.2-20 ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับโครงการของผู้ตอบแบบสํารวจที่อยูใ่ นรัศมี 500-1,000 เมตร
กลุ่มครั วเรื อนที่อยู่ในรั ศมี 500 -1,000 เมตร
ผลการสํารวจ
จํานวน
ร้ อยละ

ประเด็นการสํารวจ
6.1 ในช่วงดําเนินการ คุณต้ องการให้ เจ้ าของโครงการดูแลเรื่ องใด
เป็ นพิเศษหรื อไม่
(1) มี
(2) ไม่ มี
รวม

3-122

51
67
118

43.22
56.78
100.00

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

สัญลักษณ์

พื ้นที่โครงการ
พื ้นที่สํารวจความคิดเห็นในรัศมี 0-100 เมตร
พื ้นที่สํารวจความคิดเห็นในรัศมี 100-500 เมตร
พื ้นที่สํารวจความคิดเห็นในรัศมี 500-1,000 เมตร
พื ้นที่ศกึ ษาในรัศมี 500-1,000 เมตรวัดจากขอบเขตพื ้นที่โครงการ
โซนพื ้นที่ที่สาํ รวจความคิดเห็น โดยแบ่งออกเป็ น 4 โซน
ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี ้
โซนที่ 1 ดูแบบขยายในรูปที่ 3.4-8
โซนที่ 2 ดูแบบขยายในรูปที่ 3.4-9
โซนที่ 3 ดูแบบขยายในรูปที่ 3.4-10
โซนที่ 4 ดูแบบขยายในรูปที่ 3.4-11

ที่มา : จากการสํารวจภาคสนาม, ปรับปรุงจากภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth, พฤษภาคม 2563

รูปที่ 3.4-7

ตําแหน่งสํารวจความคิดเห็นของกลุม่ ประชาชนที่อยูใ่ นรัศมี 500 – 1,000 เมตร
บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

โซนที่ 1
สัญลักษณ์
ตําแหน่งทําแบบสอบถาม
No.

บ้ านเลขที่

1

36

2

13/4

3

1/7

4

1/4

5

111

6

105/1

7

196

8

83/2

9

83

10

15/1

11

18-20

12

12

13
14
15
16

4
61
49
146

ที่มา : จากการสํารวจภาคสนาม, ปรับปรุงจากภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth, พฤษภาคม 2563

รูปที่ 3.4-8

ตําแหน่งสอบถามความคิดเห็นของกลุม่ ประชาชนที่อยูใ่ นรัศมี 500-1‚000 เมตร โซนที่ 1

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

โซนที่ 2
สัญลักษณ์
ตําแหน่งทําแบบสอบถาม
No.
1

บ้ านเลขที่

No.

ธนาคารธนชาต 21

บ้ านเลขที่

No.

บ้ านเลขที่

314

41

3/54

2

199-201

22

302-304

42

366/3

3

195-197

23

20/86-87

43

366/29

4

137/37

24

22/6

44

362/6

5

187-189

25

22/5

45

366/19

6

183-185

26

285/20-21

46

366/14

7

4/81

27

285/16

47

366/15

8

48/3

28

285/14-15

48

366/10

9

81

29

175-177

49

8/115

10

87

30

285

50

366/1-2

11

81/3

31

285/6

51

289/1

12

428/5

32

285/1

52

7/4

13
14
15
16
17
18
19
20

428/4
426
344
350
336
332
328-338
314/3

33
34
35
36
37
38
39
40

283/5
239
354/5
354/6
354/2
362/5
366/22
362/9

53
54
55
56

9-11
82-86
59-63
141

ที่มา : จากการสํารวจภาคสนาม, ปรับปรุงจากภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth, พฤษภาคม 2563

รูปที่ 3.4-9

ตําแหน่งสอบถามความคิดเห็นของกลุม่ ประชาชนที่อยูใ่ นรัศมี 500-1‚000 เมตร โซนที่ 2

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

3-125

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

โซนที่ 3
สัญลักษณ์
ตําแหน่งทําแบบสอบถาม
No.

บ้ านเลขที่

No.

บ้ านเลขที่

No.

บ้ านเลขที่

1

32

16

2/9

31

1/83

2

39

17

2/17

32

1/81

3

1/3

18

6/4

33

1/86-87

4

10/4

19

6/5

34

1/1

5

10/6

20

1/92

35

1/13

6

10/8

21

1/90-91

36

20/86-87

7

1/14

22

15/29

37

69

8

1/20

23

1/16

38

3/66

9

1/78

24

1/17

39

5/3

10

17/1

25

1/18

40

22/49-50

11

25

26

18/3

41

1/31

12

17/5-6

27

92/92

42

1/33

13
14
15

25/3
2/4-5
2/8

28
29
30

1/40
1/79
1/84

43
44

1/46
118

ที่มา : จากการสํารวจภาคสนาม, ปรับปรุงจากภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth, พฤษภาคม 2563

รูปที่ 3.4-10

ตําแหน่งสอบถามความคิดเห็นของกลุม่ ประชาชนที่อยูใ่ นรัศมี 500-1‚000 เมตร โซนที่ 3

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

3-126

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

โซนที่ 4
สัญลักษณ์
ตําแหน่งทําแบบสอบถาม
No.

บ้ านเลขที่

1

130/5

2

130

ที่มา : จากการสํารวจภาคสนาม, ปรับปรุงจากภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth, พฤษภาคม 2563

รูปที่ 3.4-11

ตําแหน่งสอบถามความคิดเห็นของกลุม่ ประชาชนที่อยูใ่ นรัศมี 500-1‚000 เมตร โซนที่ 4

3-127

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

(3) กลุ่มที่ 3 พืน้ ที่อ่อนไหว จํานวน 4 ตัวอย่ าง
ในการสํารวจความคิดเห็นของกลุม่ พื ้นที่ออ่ นไหว พบว่า ในรัศมี 1 กิโลเมตรจากพื ้นที่โครงการ มีพื ้นที่ออ่ นไหว จํานวน 4 แห่ง ได้ แก่
1. โรงเรี ยนอนุบาลกุลบุตร
2. โรงเรี ยนดรุณีวิทยา
3. วัดไตรธรรมาราม
4. วัดธรรมบูชา
โดยมีรายละเอียดการสํารวจความคิดเห็น แสดงดังตารางที่ 3.4.2-21
ตารางที่ 3.4.2-21 สรุปความคิดเห็นของพื ้นที่ออ่ นไหว
สถานที่
โรงเรียนอนุบาลกุลบุตร

ข้ อห่ วงกังวลกับ
การดําเนินการของโครงการ
ระยะดําเนินการ
- ไม่มีข้อห่วงกังวล

ความคิดเห็น/
ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม
- ไม่มีข้อเสนอแนะ

ภาพถ่ ายขณะทําแบบสอบถาม

ผู้ให้ ความคิดเห็น
ชื่อ : คุณจันทร์ มณี เนียมกุล
อายุ : 69 ปี
เพศ : หญิง
ตําแหน่ ง : ครูใหญ่

3-128

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

ตารางที่ 3.4.2-21 สรุปความคิดเห็นของพื ้นที่ออ่ นไหว
สถานที่
โรงเรียนดรุ ณีวิทยา

ข้ อห่ วงกังวลกับ
การดําเนินการของโครงการ
ระยะดําเนินการ
- ไม่มีข้อห่วงกังวล

ความคิดเห็น/
ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม
- ไม่มีข้อเสนอแนะ

ภาพถ่ ายขณะทําแบบสอบถาม

ผู้ให้ ความคิดเห็น
ชื่อ : คุณชวนพิศ เหมมูล
อายุ : 62 ปี
เพศ : หญิง
ตําแหน่ ง : ครูใหญ่
วัดไตรธรรมาราม
ผู้ให้ ความคิดเห็น
ชื่อ : พระปลัดพิเธฐ ฐานุตตาโร
อายุ : 37 ปี
เพศ : ชาย
ตําแหน่ ง : ได้ รับมอบหมายเจ้ าเจ้ าอาวาส

ระยะดําเนินการ
- ไม่มีข้อเสนอแนะ
- การระบายนํ ้าทิ ้งของโครงการ
- ระบบบําบัดนํ ้าเสียที่มีประสิทธิภาพเพียงพอของ
โครงการ

3-129

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

ตารางที่ 3.4.2-21 สรุปความคิดเห็นของพื ้นที่ออ่ นไหว
สถานที่
วัดธรรมบูชา

ข้ อห่ วงกังวลกับ
การดําเนินการของโครงการ
ระยะดําเนินการ
- ไม่มีข้อห่วงกังวล

ผู้ให้ ความคิดเห็น
ชื่อ : พระราชไพศาลมุนี
อายุ : 78 ปี
เพศ : ชาย
ตําแหน่ ง : เจ้ าเจ้ าอาวาส

3-130

ความคิดเห็น/
ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม
- ดูแลจัดการเรื่ องฝุ่ นละออง
- ให้ ดํ า เนิ น การให้ ถู ก ต้ อง
ตามกฎหมาย

ภาพถ่ ายขณะทําแบบสอบถาม

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

(4) กลุ่มที่ 4 พืน้ ที่หน่ วยงานราชการ จํานวน 6 ตัวอย่ าง
ในการสํารวจความคิดเห็นของกลุม่ หน่วยงานราชการ พบว่า ในรัศมี 1 กิโลเมตรจากพื ้นที่โครงการมีหน่วยงานราชการจํานวนจริง 6 แห่ง ได้ แก่
1. สํานักงานหนังสือเดินทางชัว่ คราวจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
2. สํานักงานอัยการภาค 8
3. กองกํากับการ 6 กองบังคับการตํารวจนํ ้า
4. สํานักงานจ้ าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ ธานี
5. ที่วา่ การอําเภอเมืองสุราษฎร์ ธานี
6. สํานักงานที่ดนิ จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
้
งได้ ตดิ ต่อประสานกับหน่วยงานราชการ
แต่ทงนี
ั ้ ้สํารวจได้ 2 แห่ง (รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.4.2-22) และอีก 4 แห่ง ไม่สามารถทําแบบสอบได้ ดังนันโครงการจึ
ดังกล่าวเพื่อขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น ซึ่งปั จจุบนั ยังอยู่ในขันตอนการดํ
้
าเนินการ (สําเนาคู่ฉบับหนังสือขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม
แสดงดังภาคผนวกที่ 10-3)
ตารางที่ 3.4.2-22 สรุปความคิดเห็นของหน่วยงานราชการ
ข้ อห่ วงกังวลกับ
ความคิดเห็น/
สถานที่
ภาพถ่ ายขณะทําแบบสอบถาม
การดําเนินการของโครงการ
ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม
สํ า นั ก ง า น ห นั ง สื อ เ ดิ น ท า ง ชั่ ว ค ร า ว ระยะดําเนินการ
- ไม่มีข้อเสนอแนะ
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
- ไม่มีข้อห่วงกังวล
ผู้ให้ ความคิดเห็น
ชื่อ : คุณธนสรณ์ พรหมวิเศษ
อายุ : 28 ปี
เพศ : ชาย
ตําแหน่ ง :
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบสัญชาติ
พฤติการณ์

3-131

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

ตารางที่ 3.4.2-22 สรุปความคิดเห็นของหน่วยงานราชการ
สถานที่
สํานักงานอัยการภาค 8

ข้ อห่ วงกังวลกับ
การดําเนินการของโครงการ
ระยะดําเนินการ
- ไม่มีข้อห่วงกังวล

ความคิดเห็น/
ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม
- ไม่มีข้อเสนอแนะ

ภาพถ่ ายขณะทําแบบสอบถาม
-

ผู้ให้ ความคิดเห็น
ชื่อ : คุณอุดม อึ ้มสุวรรณพานิช
อายุ : 63 ปี
เพศ : ชาย
ตําแหน่ ง : รองอธิบดีอยั การภาค 8
- กองกํากับการ 6 กองบังคับการตํารวจนํา้ โครงการได้ ตดิ ต่อประสานเพื่อขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ซึง่ ปั จจุบนั
- สํานักงานจ้ าท่ าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ ธานี ยังอยูใ่ นขันตอนการดํ
้
าเนินการ
- ที่ว่าการอําเภอเมืองสุราษฎร์ ธานี
- สํานักงานที่ดนิ จังหวัดสุราษฎร์ ธานี

3-132

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

สัญลักษณ์

คําอธิบาย
พื ้นที่โครงการ
พื ้นที่สํารวจความคิดเห็น
ในรัศมี 1 กิโลเมตร จากพื ้นที่โครงการ
พื ้นที่ศกึ ษาในรัศมี 0-1,000 เมตร
วัดจากขอบเขตพื ้นที่โครงการ
โรงเรี ยนอนุบาลกุลบุตร
โรงเรี ยนดรุณีวิทยา
วัดไตรธรรมาราม
วัดธรรมบูชา
สํานักงานหนังสือเดินทางชัว่ คราวจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
สํานักงานอัยการภาค 8
กองกํากับการ 6 กองบังคับการตํารวจนํ ้า
สํานักงานจ้ าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ ธานี
ที่วา่ การอําเภอเมืองสุราษฎร์ ธานี
สํานักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ ธานี

ที่มา : จากการสํารวจภาคสนาม, ปรับปรุงจากภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth, พฤษภาคม 2563

รูปที่ 3.4-12

ตําแหน่งสอบถามความคิดเห็นของกลุม่ พื ้นที่ออ่ นไหว
3-133

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

(5) กลุ่มที่ 5 ผู้นําชุมชน จํานวน 1 ตัวอย่ าง
เนื่องจากพื ้นที่โครงการตังอยู
้ ท่ ี่ ถนนฝั่ งบางใบไม้ ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ซึง่
อยู่ในเขตพื ้นที่ของเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี ดังนันในการสํ
้
ารวจความคิดเห็นของผู้นําชุมชน โครงการจึงได้
ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี
ตารางที่ 3.4.2-23 สรุปความคิดเห็นของผู้นําชุมชน
ข้ อห่ วงกังวลกับ
ความคิดเห็น/ข้ อเสนอแนะ
สถานที่
การดําเนินการของโครงการ
เพิ่มเติม
เทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี ระยะดําเนินการ
- มี ม าตรการแก้ ไขปั ญ หานํ า้
- ระบบบํ า บั ด นํ า้ เสี ย ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เสียที่อาจจะเกิดขึ ้น
ผู้ให้ ความคิดเห็น
เพียงพอของโครงการ
ชื่อ : คุณภิคคิ อุดมปั ตตนุ - การจัดการขยะ
พงษ์
ตําแหน่ ง : หัวหน้ าฝ่ าย
ค ว บ คุ ม อ า ค า ร ( ผู้ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย)
อายุ : 53 ปี
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

บ้ านเลขที่ 61/1
คุณธัญญารัตน์ ศิลปทินกร

บ้ านเลขที่ 47/3
คุณเครื อวัลล์ ฝองแก้ ว

บ้ านเลขที่ 11/2
คุณธาวินี พลับแพม

บ้ านเลขที่ 47/6
คุณศิริพร พิสทุ ธิ์ไพศาล

บ้ านเลขที่ 47/5
คุณเชื ้อ พุม่ พฤกษ์

บ้ านเลขที่ 37/2
คุณสุพสั จิตรา ปุรสา

ที่มา : จากการสํารวจภาคสนาม, พฤษภาคม 2563

รูปที่ 3.4-13

ภาพถ่ายขณะสอบถามความคิดเห็นของประชาชน ครัง้ ที่ 1
3-135

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

2) ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน ครัง้ ที่ 2
จากการสอบถามกลุม่ ตัวอย่างเดิม จากการสํารวจครัง้ ที่ 1 มีรายละเอียดดังนี ้
(1) กลุ่มที่ 1 กลุม่ พื ้นที่หลัก จํานวน 29 ตัวอย่าง
1.1) ครั วเรือน/สถานประกอบการ ที่อยู่ตดิ พืน้ ที่โครงการ
- ครั ว เรื อน/สถานประกอบการ ที่ อยู่ติดพื น้ ที่ โ ครงการ เก็ บ ครอบคลุม ทุก แห่ง กํ า หนด
เป้าหมายการสํารวจทุกหลัง จากการสํารวจพบว่า มีกลุม่ เป้าหมายที่อยูต่ ดิ พื ้นที่โครงการ จํานวน 1 ตัวอย่าง
ตารางที่ 3.4.2-24 ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเกี่ ยวกับมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้ อมด้ านต่าง ๆ ของ
ครัวเรือนที่อยู่ตดิ พืน้ ที่โครงการ
ความคิดเห็น
เพียงพอ
ไม่ เพียงพอ
จํานวน
จํานวน
ร้ อยละ
ร้ อยละ
(คน)
(คน)

รายละเอียด
ช่ วงดําเนินการ
1. นํา้ ใช้
- จัดให้ มีถงั เก็บนํ ้าสํารองสําหรับใช้ ในโครงการ ให้ เพียงพอต่อความต้ องการอย่างน้ อย 2 วันขึ ้นไป
- ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายนํ ้าและระบบเส้ นท่อให้ อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีการ
ชํารุดให้ รีบแก้ ไขทันที
2. การจัดการนํา้ เสีย
- ดูแลรั กษาระบบบําบัดนํา้ เสียของโครงการ และปรั บปรุ งประสิทธิ ภาพของระบบฯ
เพื่อให้ บําบัดนํ ้าเสียได้ มาตรฐานนํ ้าทิ ้ง
- จัดให้ มีช่างเทคนิคที่มีความชํานาญไว้ ควบคุมและปรับปรุ งคุณภาพระบบบําบัดนํา้
เสียของโครงการ
3.การระบายนํา้
- จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ดแู ลและบํารุ งรักษาระบบระบายนํ ้า และระบบบ่อหน่วงนํ ้าที่ติดตัง้
ไว้ รวมทังอุ
้ ปกรณ์ควบคุมต่างๆ ให้ มีสภาพดีพร้ อมใช้ งานอยู่ตลอดเวลา
- ตรวจสอบการอุดตันของท่อระบายนํ ้าอย่างสมํ่าเสมอ ถ้ ามีการอัดตัน จะต้ องทําการ
ขุดลอกทันที เพื่อให้ สามารถระบายนํ ้าได้ ดีอยู่เสมอ
- ติ ด ตัง้ บ่ อ ดัก ขยะ ที่ บ่ อ พัก นํ า้ สุ ด ท้ าย เพื่ อ ดัก ขยะไม่ ใ ห้ ไหลเข้ าสู่ ท่ อ ระบายนํ า้
สาธารณะ
4. การจัดการมูลฝอย
- จัดให้ มีภาชนะรองรับขยะจากแต่ละอาคาร หรื อแต่ละส่วนอย่างเพียงพอ
- ขยะแห้ งที่สามารถนําไปใช้ ได้ อีก เช่น โลหะ ขวด พลาสติก และกระดาษ หนังสือพิมพ์
ให้ พนักงานทําความสะอาดคัดแยกขยะและเก็บไว้ ขายให้ กับผู้รับซื ้อ เพื่อเป็ นการลด
ปริ มาณมูลฝอย
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

ตารางที่ 3.4.2-24 ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเกี่ ยวกับมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้ อมด้ านต่าง ๆ ของ
ครัวเรือนที่อยู่ตดิ พืน้ ที่โครงการ
ความคิดเห็น
เพียงพอ
ไม่ เพียงพอ
จํานวน
จํานวน
ร้ อยละ
ร้ อยละ
(คน)
(คน)

รายละเอียด
5. การใช้ ไฟฟ้า
- จัดเจ้ าหน้ าที่ ที่มีความรู้ ความชํานาญเฉพาะด้ านระบบไฟฟ้ าไว้ คอยดูแลระบบไฟฟ้ า
ให้ สามารถใช้ งานอยู่เสมอ
- จัดให้ มีการติดตังระบบไฟฟ้
้
า ตามที่เสนอในรายละเอียดโครงการทุกประการ และ
ติดตังอุ
้ ปกรณ์ เดินสายไฟฟ้า รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้าระบบสื่อสารต่างๆ และ
อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้ เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อยตามมาตรฐาน
6.คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน
- ให้ เจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย กวดขันให้ รถที่เข้ ามาจอดต้ องดับเครื่ องยนต์ทกุ คัน
เพื่อสุขภาพของส่วนรวม
-จั ด ให้ มี ก ารปลู ก ต้ นไม้ ยื น ต้ นตามที่ ไ ด้ ออกแบบไว้ เพื่ อ ดู ด ซั บ ปริ มาณก๊ าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากรถยนต์
- การติดตังเครื
้ ่ องปรับอากาศ จะต้ องไม้ มีทิศทางหันเข้ าสู่อาคารข้ างเคียง ทางสัญจร
และจะต้ องอยู่หา่ งจากอาคารข้ างเคียงไม่น้อยกว่า 5 เมตร
7. การจราจร
- จัดระบบการจราจรให้ มีความปลอดภัย โดยการติดตังป
้ ้ ายสัญญาณจราจรและจัด
เจ้ า หน้ า ที่ ดูแ ลให้ ค วามสะดวกภายในพื น้ ที่ โ ครงการ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง บริ เ วณ
ทางเข้ า-ออก
- ห้ ามจอดรถริ มถนนสาธารณะด้ านหน้ าโครงการ
- จัดเตรี ยมทีจอดรถให้ เป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด
8. ความปลอดภัยสาธารณะและการเกิดอัคคีภยั
- จัดให้ มีเวรยามรักษาความปลอดภัย และอํานวยความสะดวกบริ เวณทางเข้ า-ออก
ของโครงการตลอด 24 ชัว่ โมง
- จัดให้ มีและติดตัง้ ระบบป้องกันอัคคีภัย ตามที่ได้ ออกแบบไว้ ทุก ประการ ซึ่งต้ อง
เป็ นไปตามข้ อกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
- จัดให้ มีการอบรมวิธีการใช้ อปุ กรณ์และระบบป้องกันอัคคีภยั และฝึ กอบรมเรื่ องการ
ซ้ อมอพยพย้ ายคนเมื่อเกิดเพลิงไหม้ แก่เจ้ าหน้ าที่ของโครงการ ยามรักษาการณ์ และผู้
พักอาศัย เพื่อให้ สามารถใช้ งานได้ ทนั ท่วงที และไม่ตกใจกลัว
- ติดตังแบบแปลนแผนผั
้
งแสดงตําแหน่งที่ติดตังอุ
้ ปกรณ์ดบั เพลิงต่างๆ ป้ายบอกชัน้
เส้ น ทางอพยพหนี ไ ฟและจุด รวมพล โดยติ ด ตัง้ แบบแปลนแผนผัง ดัง กล่ า วไว้ ใ น
ตําแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ ชดั เจนในแต่ละชันของอาคาร
้
9. ทัศนียภาพและสุนทรี ยภาพ
- จัดให้ มีพื ้นที่สีเขียวตามที่ได้ ออกแบบไว้ เพื่อใช้ เป็ นพื ้นที่พกั ผ่อนเพิ่มความสวยงาม
และทัศนียภาพที่ดีภายในโครงการ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

ตารางที่ 3.4.2-24 ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเกี่ ยวกับมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้ อมด้ านต่าง ๆ ของ
ครัวเรือนที่อยู่ตดิ พืน้ ที่โครงการ
ความคิดเห็น
เพียงพอ
ไม่ เพียงพอ
จํานวน
จํานวน
ร้ อยละ
ร้ อยละ
(คน)
(คน)

รายละเอียด
- เลือกใช้ วสั ดุตกแต่งอาคารให้ กลมกลืนกับอาคารและชุมชนโดยรอบอาคารตามแบบ
ภูมิสถาปั ตย์ที่ได้ ออกแบบไว้
- ควบคุมดูแลอาคารบริ เวณพื ้นที่สีเขียวรอบอาคารให้ มีสภาพดี และสวยงามตามแบบ
ภูมิสถาปั ตย์ที่ออกแบบไว้ อยู่เสมอ

1.2) ครัวเรือน/สถานประกอบการ ที่อยู่อาศัยในรั ศมี 0-100 เมตร
- ครั ว เรื อน/สถานประกอบการ ที่ อ ยู่ อ าศั ย ในรั ศ มี 0-100 เมตร เก็ บ ครอบคลุ ม
ทุกแห่ง กําหนดเป้าหมายการสํารวจทุกหลัง จากการสํารวจพบว่า มีกลุม่ เป้าหมายที่อยู่ในระยะ 0-100 เมตร
จํานวน 21 ตัวอย่าง
ตารางที่ 3.4.2-25 ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้ อมด้ านต่าง ๆ จาก
การเปิ ดดําเนินการของครั วเรือนที่อยู่ในรัศมี 0-100 เมตร
ความคิดเห็น
เพียงพอ
จํานวน คิดเป็ น
(คน)
ร้ อยละ

รายละเอียด

ไม่ เพียงพอ
จํานวน คิดเป็ น
(คน)
ร้ อยละ

ช่ วงดําเนินการ
1. นํา้ ใช้
- จัดให้ มีถงั เก็บนํ ้าสํารองสําหรับใช้ ในโครงการ ให้ เพียงพอต่อความต้ องการอย่างน้ อย 2 วันขึ ้นไป
- ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายนํ ้าและระบบเส้ นท่อให้ อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีการ
ชํารุดให้ รีบแก้ ไขทันที
2. การจัดการนํา้ เสีย
- ดูแลรักษาระบบบําบัดนํ ้าเสียของโครงการ และปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบฯ เพื่อให้
บําบัดนํ ้าเสียได้ มาตรฐานนํ ้าทิ ้ง
- จัดให้ มีวิศวกรสุขาภิบาลหรื อช่างเทคนิคที่มีความชํานาญไว้ ควบคุมและปรับปรุ งคุณภาพ
ระบบบําบัดนํ ้าเสียของโครงการ
3.การระบายนํา้
- จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ดแู ลและบํารุงรักษาระบบระบายนํ ้า และระบบบ่อหน่วงนํ ้าที่ติดตังไว้
้
รวมทังอุ
้ ปกรณ์ควบคุมต่างๆ ให้ มีสภาพดีพร้ อมใช้ งานอยู่ตลอดเวลา
- ทําการตรวจสอบการอุดตันของท่อระบายนํ ้าอย่างสมํ่าเสมอ ถ้ ามีการอัดตัน จะต้ องทําการ
ขุดลอกทันที เพื่อให้ สามารถระบายนํ ้าได้ ดีอยู่เสมอ
- ทํ า การติ ด ตัง้ บ่อ ดัก ขยะ ที่ บ่ อ พัก นํ า้ สุด ท้ า ย เพื่ อ ดัก ขยะไม่ ใ ห้ ไ หลเข้ า สู่ท่ อ ระบายนํ า้
สาธารณะ
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17

80.95

4

19.05

16

76.19

5

23.81

14

66.67

7

33.33

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

ตารางที่ 3.4.2-25 ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้ อมด้ านต่าง ๆ จาก
การเปิ ดดําเนินการของครั วเรือนที่อยู่ในรัศมี 0-100 เมตร
ความคิดเห็น
รายละเอียด
4. การจัดการมูลฝอย
- จัดให้ มีภาชนะรองรับขยะจากแต่ละอาคาร หรื อแต่ละส่วนอย่างเพียงพอ
- ขยะแห้ งที่สามารถนําไปใช้ ได้ อีก เช่น โลหะ ขวด พลาสติก และกระดาษ หนังสือพิมพ์ ให้
พนักงานทําความสะอาดคัดแยกขยะและเก็บไว้ ขายให้ กบั ผู้รับซื ้อ เพื่อเป็ นการลดปริ มาณมูลฝอย
-จัดให้ มีพนักงานทําความสะอาดบริ เวณที่พกั ขยะรวม หลังการเก็บขนขยะทุกครัง้
5. การใช้ ไฟฟ้า
- จัดเจ้ าหน้ าที่ที่มีความรู้ ความชํานาญเฉพาะด้ านระบบไฟฟ้า ไว้ คอยดูแลระบบไฟฟ้าให้
สามารถใช้ งานอยู่เสมอ
- จัดให้ มีการติดตังระบบไฟฟ
้
้ า และระบบป้องกันฟ้าผ่า ตามที่เสนอในรายละเอียดโครงการทุก
ประการ และติดตังอุ
้ ปกรณ์ เดินสายไฟฟ้า รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้าระบบสื่อสารต่างๆ
และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้ เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อยตามมาตรฐาน
6.คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน
- ให้ เจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย กวดขันให้ รถที่เข้ ามาจอดต้ องดับเครื่ องยนต์ทกุ คัน เพื่อ
สุขภาพของส่วนรวม
- จั ด ใ ห้ มี ก า ร ป ลู ก ต้ น ไ ม้ ยื น ต้ น ตาม ที่ ไ ด้ อ อ ก แ บ บ ไ ว้ เพื่ อ ดู ด ซั บ ปริ ม าณ ก๊ า ซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากรถยนต์
- การติดตังเครื
้ ่ องปรับอากาศ จะต้ องไม่มีทิศทางหันเข้ าสู่อาคารข้ างเคียง ทางคนสัญจร
และจะต้ องอยู่ห่างจากอาคารข้ างเคียงไม่น้อยกว่า 5 เมตร
7. การจราจร
- จัด ระบบการจราจรให้ มี ค วามปลอดภัย โดยการติ ด ตัง้ ป้ ายสัญ ญาณจราจรและจัด
เจ้ าหน้ าที่ดแู ลให้ ความสะดวกภายในพื ้นที่โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริ เวณทางเข้ า-ออก
- ห้ ามจอดรถริ มถนนสาธารณะด้ านหน้ าโครงการ
- จัดเตรี ยมที่จอดรถให้ เป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด
8. ความปลอดภัยสาธารณะและการเกิดอัคคีภยั
- จัดให้ มีเวรยามรั กษาความปลอดภัย และอํานวยความสะดวกบริ เวณทางเข้ า-ออกของ
โครงการตลอด 24 ชัว่ โมง
- จัดให้ มีและติดตังระบบป
้
้ องกันอัคคีภยั ตามที่ได้ ออกแบบไว้ ทกุ ประการ ซึง่ ต้ องเป็ นไปตาม
ข้ อกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
- จัดให้ มีการอบรมวิธีการใช้ อุปกรณ์ และระบบป้องกันอัคคีภยั และฝึ กอบรมเรื่ องการซ้ อม
อพยพย้ ายคนเมื่อเกิดเพลิงไหม้ แก่เจ้ าหน้ าที่ของโครงการ ยามรักษาการณ์ และผู้พกั อาศัย
เพื่อให้ สามารถใช้ งานได้ ทนั ท่วงที และไม่ตกใจกลัว
- ติดตังแบบแปลนแผนผั
้
งแสดงตําแหน่งที่ติดตังอุ
้ ปกรณ์ ดบั เพลิงต่างๆ
ป้ายบอกชัน้
เส้ นทางอพยพหนีไฟและจุดรวมพล โดยติดตังแบบแปลนแผนผั
้
งดังกล่าวไว้ ในตําแหน่งที่
สามารถมองเห็นได้ ชดั เจนในแต่ละชันของอาคาร
้
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เพียงพอ
จํานวน คิดเป็ น
(คน)
ร้ อยละ
11
52.38

ไม่ เพียงพอ
จํานวน คิดเป็ น
(คน)
ร้ อยละ
10
47.62

11

52.38

10

47.62

20

95.24

1

4.76

18

85.71

3

14.29

19

90.48

2

9.52

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

ตารางที่ 3.4.2-25 ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้ อมด้ านต่าง ๆ จาก
การเปิ ดดําเนินการของครั วเรือนที่อยู่ในรัศมี 0-100 เมตร
ความคิดเห็น
รายละเอียด
9. ทัศนียภาพและสุนทรี ยภาพ
- จัดให้ มีพืน้ ที่สีเขียวตามที่ได้ ออกแบบไว้ เพื่อใช้ เป็ นพืน้ ที่พักผ่อนเพิ่มความสวยงามและ
ทัศนียภาพที่ดีภายในโครงการ
- เลือ กใช้ วัสดุตกแต่ง อาคารให้ ก ลมกลื น กับอาคารและชุม ชนโดยรอบอาคารตามแบบ
ภูมิสถาปั ตย์ที่ได้ ออกแบบไว้
- ควบคุม ดูแ ลอาคารบริ เวณพื น้ ที่ สีเขี ยวรอบอาคารให้ มี ส ภาพดี และสวยงามตามแบบ
ภูมิสถาปั ตย์ที่ออกแบบไว้ อยู่เสมอ

เพียงพอ
จํานวน คิดเป็ น
(คน)
ร้ อยละ
17
80.95

ไม่ เพียงพอ
จํานวน คิดเป็ น
(คน)
ร้ อยละ
4
19.05

(2) กลุ่มที่ 2 กลุ่มพืน้ ที่รอง จํานวนทัง้ หมด 231 ตัวอย่ าง
2.1) ครัวเรื อนที่อยู่ในรัศมี 100-500 เมตร จํานวน 113 ตัวอย่ าง
จากการสํารวจครัวเรื อน ที่อยู่ในรัศมี 100-500 เมตร จากขอบเขตพื ้นที่โครงการ สํารวจ
ร้ อยละ 80 ของจํ านวนตัว อย่างในกลุ่ม พื น้ ที่ รองที่ ได้ จากการคํานวณกลุ่มตัว อย่างในการศึกษาตามวิ ธี
Yamane รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.4.2-26
ตารางที่ 3.4.2-26 ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้ อมด้ านต่าง ๆ จาก
ช่วงเปิ ดดําเนินการของครัวเรือนที่อยู่ในรัศมี 100-500 เมตร
ความคิดเห็น
เพียงพอ
ไม่ เพียงพอ
จํานวน
จํานวน
ร้ อยละ
ร้ อยละ
(คน)
(คน)

รายละเอียด
ช่ วงดําเนินการ
1. นํา้ ใช้
- จัดให้ มีถงั เก็บนํ ้าสํารองสําหรับใช้ ในโครงการ ให้ เพียงพอต่อความต้ องการอย่างน้ อย 2
วันขึ ้นไป
- ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายนํ ้าและระบบเส้ นท่อให้ อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีการ
ชํารุดให้ รีบแก้ ไขทันที
2. การจัดการนํา้ เสีย
- ดูแ ลรั ก ษาระบบบํ า บัด นํ า้ เสี ย ของโครงการ และปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบฯ
เพื่อให้ บําบัดนํ ้าเสียได้ มาตรฐานนํ ้าทิ ้ง
- จัดให้ มีช่างเทคนิคที่มีความชํานาญไว้ ควบคุมและปรับปรุ งคุณภาพระบบบําบัดนํ ้าเสีย
ของโครงการ
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84

48.28

29

16.67

95

54.60

18

10.34

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

ตารางที่ 3.4.2-26 ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้ อมด้ านต่าง ๆ จาก
ช่วงเปิ ดดําเนินการของครัวเรือนที่อยู่ในรัศมี 100-500 เมตร
ความคิดเห็น
เพียงพอ
ไม่ เพียงพอ
จํานวน
จํานวน
ร้ อยละ
ร้ อยละ
(คน)
(คน)

รายละเอียด
3.การระบายนํา้
- จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ดแู ลและบํารุงรักษาระบบระบายนํ ้า และระบบบ่อหน่วงนํ ้าที่ติดตังไว้
้
รวมทังอุ
้ ปกรณ์ควบคุมต่างๆ ให้ มีสภาพดีพร้ อมใช้ งานอยู่ตลอดเวลา
- ตรวจสอบการอุดตันของท่อระบายนํ ้าอย่างสมํ่าเสมอ ถ้ ามีการอัดตัน จะต้ องทําการขุด
ลอกทันที เพื่อให้ สามารถระบายนํ ้าได้ ดีอยู่เสมอ
- ติดตังบ่
้ อดักขยะ ที่บอ่ พักนํ ้าสุดท้ าย เพื่อดักขยะไม่ให้ ไหลเข้ าสูท่ อ่ ระบายนํ ้าสาธารณะ
4. การจัดการมูลฝอย
- จัดให้ มีภาชนะรองรับขยะจากแต่ละอาคาร หรื อแต่ละส่วนอย่างเพียงพอ
- ขยะแห้ งที่สามารถนําไปใช้ ได้ อีก เช่น โลหะ ขวด พลาสติก และกระดาษ หนังสือพิมพ์
ให้ พนักงานทําความสะอาดคัดแยกขยะและเก็บไว้ ขายให้ กับผู้รับซือ้ เพื่อเป็ นการลด
ปริ มาณมูลฝอย
5. การใช้ ไฟฟ้า
- จัดเจ้ าหน้ าที่ ที่มีความรู้ ความชํานาญเฉพาะด้ านระบบไฟฟ้ าไว้ คอยดูแลระบบไฟฟ้า ให้
สามารถใช้ งานอยู่เสมอ
- จัดให้ มีการติดตังระบบไฟฟ้
้
า ตามที่เสนอในรายละเอียดโครงการทุกประการ และติดตัง้
อุปกรณ์ เดินสายไฟฟ้า รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้าระบบสื่อสารต่างๆ และอุปกรณ์ไฟฟ้า
ต่างๆ ให้ เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อยตามมาตรฐาน
6.คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน
- ให้ เจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย กวดขันให้ รถที่เข้ ามาจอดต้ องดับเครื่ องยนต์ ทุกคัน เพื่อ
สุขภาพของส่วนรวม
-จัดให้ มีการปลูกต้ นไม้ ยืนต้ นตามที่ได้ ออกแบบไว้ เพื่อดูดซับปริ มาณก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์
ที่เกิดจากรถยนต์
- การติดตังเครื
้ ่ องปรับอากาศ จะต้ องไม้ มีทิศทางหันเข้ าสู่อาคารข้ างเคียง ทางสัญจร และ
จะต้ องอยู่หา่ งจากอาคารข้ างเคียงไม่น้อยกว่า 5 เมตร
7. การจราจร
- จัดระบบการจราจรให้ มีความปลอดภัย โดยการติดตังป
้ ้ ายสัญญาณจราจรและจัดเจ้ าหน้ าที่ดแู ล
ให้ ความสะดวกภายในพื ้นที่โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริ เวณทางเข้ า-ออก
- ห้ ามจอดรถริ มถนนสาธารณะด้ านหน้ าโครงการ
- จัดเตรี ยมทีจอดรถให้ เป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด
8. ความปลอดภัยสาธารณะและการเกิดอัคคีภยั
- จัดให้ มีเวรยามรั กษาความปลอดภัย และอํ านวยความสะดวกบริ เวณทางเข้ า-ออกของ
โครงการตลอด 24 ชัว่ โมง
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44.25

36

20.69

64

36.78

49

28.16

92

52.87

21

12.07

84

48.28

29

16.67

82

47.13

31

17.82

89

51.15

24

13.79

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

ตารางที่ 3.4.2-26 ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้ อมด้ านต่าง ๆ จาก
ช่วงเปิ ดดําเนินการของครัวเรือนที่อยู่ในรัศมี 100-500 เมตร
ความคิดเห็น
เพียงพอ
ไม่ เพียงพอ
จํานวน
จํานวน
ร้ อยละ
ร้ อยละ
(คน)
(คน)

รายละเอียด
- จัดให้ มีและติดตังระบบป
้
้ องกันอัคคีภยั ตามที่ได้ ออกแบบไว้ ทกุ ประการ ซึง่ ต้ องเป็ นไป
ตามข้ อกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
- จัดให้ มีการอบรมวิธีการใช้ อุปกรณ์ และระบบป้องกันอัคคีภยั และฝึ กอบรมเรื่ องการ
ซ้ อมอพยพย้ ายคนเมื่อเกิดเพลิงไหม้ แก่เจ้ าหน้ าที่ของโครงการ ยามรักษาการณ์ และผู้
พักอาศัย เพื่อให้ สามารถใช้ งานได้ ทนั ท่วงที และไม่ตกใจกลัว
- ติดตังแบบแปลนแผนผั
้
งแสดงตําแหน่งที่ติดตังอุ
้ ปกรณ์ ดบั เพลิงต่างๆ
ป้ายบอกชัน้
เส้ นทางอพยพหนีไฟและจุดรวมพล โดยติดตังแบบแปลนแผนผั
้
งดังกล่าวไว้ ในตําแหน่งที่
้
สามารถมองเห็นได้ ชดั เจนในแต่ละชันของอาคาร
9. ทัศนียภาพและสุนทรี ยภาพ
- จัดให้ มีพื ้นที่สีเขียวตามที่ได้ ออกแบบไว้ เพื่อใช้ เป็ นพื ้นที่พกั ผ่อนเพิ่มความสวยงามและ
ทัศนียภาพที่ดีภายในโครงการ
- เลือกใช้ วัสดุตกแต่งอาคารให้ กลมกลืนกับอาคารและชุมชนโดยรอบอาคารตามแบบ
ภูมิสถาปั ตย์ที่ได้ ออกแบบไว้
- ควบคุมดูแลอาคารบริ เวณพื ้นที่สีเขียวรอบอาคารให้ มีสภาพดี และสวยงามตามแบบ
ภูมิสถาปั ตย์ที่ออกแบบไว้ อยู่เสมอ
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52.30

22

12.64

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

2.2) ครัวเรือนที่อยู่ในรัศมี 500-1,000 เมตร จํานวน 118 ตัวอย่ าง
จากการสํารวจครั วเรื อน ที่ อยู่ในรั ศมี 500-1,000 เมตร จากขอบเขตพื น้ ที่ โครงการ สํารวจ
ร้ อยละ 20 ของจํ านวนตัว อย่างในกลุ่ม พืน้ ที่ รองที่ ได้ จากการคํานวณกลุ่มตัว อย่างในการศึกษาตามวิธี
Yamane รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.4.2-27
ตารางที่ 3.4.2-27 ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้ อมด้ านต่าง ๆ จากช่วง
เปิ ดดําเนินการของครัวเรื อนที่อยู่ในรั ศมี 500-1,000 เมตร
ความคิดเห็น
เพียงพอ
ไม่ เพียงพอ
จํานวน
จํานวน
ร้ อยละ
ร้ อยละ
(คน)
(คน)

รายละเอียด
ช่ วงดําเนินการ
1. นํา้ ใช้
- จัดให้ มีถงั เก็บนํ ้าสํารองสําหรับใช้ ในโครงการ ให้ เพียงพอต่อความต้ องการอย่างน้ อย 2
วันขึ ้นไป
- ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายนํ ้าและระบบเส้ นท่อให้ อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีการ
ชํารุดให้ รีบแก้ ไขทันที
2. การจัดการนํา้ เสีย
- ดูแ ลรั ก ษาระบบบํ า บัด นํ า้ เสี ย ของโครงการ และปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบฯ
เพื่อให้ บําบัดนํ ้าเสียได้ มาตรฐานนํ ้าทิ ้ง
- จัดให้ มีช่างเทคนิคที่มีความชํานาญไว้ ควบคุมและปรับปรุ งคุณภาพระบบบําบัดนํ ้าเสีย
ของโครงการ
3.การระบายนํา้
- จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ดแู ลและบํารุงรักษาระบบระบายนํ ้า และระบบบ่อหน่วงนํ ้าที่ติดตังไว้
้
รวมทังอุ
้ ปกรณ์ควบคุมต่างๆ ให้ มีสภาพดีพร้ อมใช้ งานอยู่ตลอดเวลา
- ตรวจสอบการอุดตันของท่อระบายนํ ้าอย่างสมํ่าเสมอ ถ้ ามีการอัดตัน จะต้ องทําการขุด
ลอกทันที เพื่อให้ สามารถระบายนํ ้าได้ ดีอยู่เสมอ
- ติดตังบ่
้ อดักขยะ ที่บอ่ พักนํ ้าสุดท้ าย เพื่อดักขยะไม่ให้ ไหลเข้ าสูท่ อ่ ระบายนํ ้าสาธารณะ
4. การจัดการมูลฝอย
- จัดให้ มีภาชนะรองรับขยะจากแต่ละอาคาร หรื อแต่ละส่วนอย่างเพียงพอ
- ขยะแห้ งที่สามารถนําไปใช้ ได้ อีก เช่น โลหะ ขวด พลาสติก และกระดาษ หนังสือพิมพ์
ให้ พนักงานทําความสะอาดคัดแยกขยะและเก็บไว้ ขายให้ กับผู้รับซือ้ เพื่อเป็ นการลด
ปริ มาณมูลฝอย
5. การใช้ ไฟฟ้า
- จัดเจ้ าหน้ าที่ ที่มีความรู้ ความชํานาญเฉพาะด้ านระบบไฟฟ้ าไว้ คอยดูแลระบบไฟฟ้า ให้
สามารถใช้ งานอยู่เสมอ
- จัดให้ มีการติดตังระบบไฟฟ้
้
า ตามที่เสนอในรายละเอียดโครงการทุกประการ และติดตัง้
อุปกรณ์ เดินสายไฟฟ้า รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้าระบบสื่อสารต่างๆ และอุปกรณ์ไฟฟ้า
ต่างๆ ให้ เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อยตามมาตรฐาน
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

ตารางที่ 3.4.2-27 ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้ อมด้ านต่าง ๆ จากช่วง
เปิ ดดําเนินการของครั วเรือนที่อยู่ในรั ศมี 500-1,000 เมตร
ความคิดเห็น
เพียงพอ
ไม่ เพียงพอ
จํานวน
จํานวน
ร้ อยละ
ร้ อยละ
(คน)
(คน)

รายละเอียด
6.คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน
- ให้ เจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย กวดขันให้ รถที่เข้ ามาจอดต้ องดับเครื่ องยนต์ ทุกคัน เพื่อ
สุขภาพของส่วนรวม
-จัดให้ มีการปลูกต้ นไม้ ยืนต้ นตามที่ได้ ออกแบบไว้ เพื่อดูดซับปริ มาณก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์
ที่เกิดจากรถยนต์
- การติดตังเครื
้ ่ องปรับอากาศ จะต้ องไม้ มีทิศทางหันเข้ าสู่อาคารข้ างเคียง ทางสัญจร และ
จะต้ องอยู่หา่ งจากอาคารข้ างเคียงไม่น้อยกว่า 5 เมตร
7. การจราจร
- จัดระบบการจราจรให้ มีความปลอดภัย โดยการติดตังป
้ ้ ายสัญญาณจราจรและจัดเจ้ าหน้ าที่ดแู ล
ให้ ความสะดวกภายในพื ้นที่โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริ เวณทางเข้ า-ออก
- ห้ ามจอดรถริ มถนนสาธารณะด้ านหน้ าโครงการ
- จัดเตรี ยมทีจอดรถให้ เป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด
8. ความปลอดภัยสาธารณะและการเกิดอัคคีภยั
- จัดให้ มีเวรยามรั กษาความปลอดภัย และอํ านวยความสะดวกบริ เวณทางเข้ า-ออกของ
โครงการตลอด 24 ชัว่ โมง
- จัดให้ มีและติดตังระบบป
้
้ องกันอัคคีภยั ตามที่ได้ ออกแบบไว้ ทกุ ประการ ซึง่ ต้ องเป็ นไป
ตามข้ อกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
- จัดให้ มีการอบรมวิธีการใช้ อุปกรณ์ และระบบป้องกันอัคคีภยั และฝึ กอบรมเรื่ องการ
ซ้ อมอพยพย้ ายคนเมื่อเกิดเพลิงไหม้ แก่เจ้ าหน้ าที่ของโครงการ ยามรักษาการณ์ และผู้
พักอาศัย เพื่อให้ สามารถใช้ งานได้ ทนั ท่วงที และไม่ตกใจกลัว
- ติดตังแบบแปลนแผนผั
้
งแสดงตําแหน่งที่ติดตังอุ
้ ปกรณ์ ดบั เพลิงต่างๆ
ป้ายบอกชัน้
เส้ นทางอพยพหนีไฟและจุดรวมพล โดยติดตังแบบแปลนแผนผั
้
งดังกล่าวไว้ ในตําแหน่งที่
สามารถมองเห็นได้ ชดั เจนในแต่ละชันของอาคาร
้
9. ทัศนียภาพและสุนทรี ยภาพ
- จัดให้ มีพื ้นที่สีเขียวตามที่ได้ ออกแบบไว้ เพื่อใช้ เป็ นพื ้นที่พกั ผ่อนเพิ่มความสวยงามและ
ทัศนียภาพที่ดีภายในโครงการ
- เลือกใช้ วัสดุตกแต่งอาคารให้ กลมกลืนกับอาคารและชุมชนโดยรอบอาคารตามแบบ
ภูมิสถาปั ตย์ที่ได้ ออกแบบไว้
- ควบคุมดูแลอาคารบริ เวณพื ้นที่สีเขียวรอบอาคารให้ มีสภาพดี และสวยงามตามแบบ
ภูมิสถาปั ตย์ที่ออกแบบไว้ อยู่เสมอ
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

(3) กลุ่มที่ 3 พืน้ ที่อ่อนไหว จํานวน 4 ตัวอย่ าง
ตารางที่ 3.4.2-28 ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการลดผลกระทบสิง่ แวดล้ อมด้ านต่าง ๆ จาก
ช่วงเปิ ดดําเนินการของพืน้ ที่อ่อนไหว
ความคิดเห็น
เพียงพอ
ไม่ เพียงพอ
จํานวน
จํานวน
ร้ อยละ
ร้ อยละ
(คน)
(คน)

รายละเอียด
ช่ วงดําเนินการ
1. นํา้ ใช้
- จัดให้ มีถงั เก็บนํ ้าสํารองสําหรับใช้ ในโครงการ ให้ เพียงพอต่อความต้ องการอย่าง
น้ อย 2 วันขึ ้นไป
- ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายนํ ้าและระบบเส้ นท่อให้ อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามี
การชํารุดให้ รีบแก้ ไขทันที
2. การจัดการนํา้ เสีย
- ดูแลรักษาระบบบําบัดนํ ้าเสียของโครงการ และปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ
ฯ เพื่อให้ บําบัดนํ ้าเสียได้ มาตรฐานนํ ้าทิ ้ง
- จัดให้ มีช่างเทคนิคที่มีความชํานาญไว้ ควบคุมและปรับปรุงคุณภาพระบบบําบัด
นํ ้าเสียของโครงการ
3.การระบายนํา้
- จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ดูแลและบํารุ งรักษาระบบระบายนํา้ และระบบบ่อหน่วงนํา้ ที่
ติดตังไว้
้ รวมทังอุ
้ ปกรณ์ควบคุมต่างๆ ให้ มีสภาพดีพร้ อมใช้ งานอยู่ตลอดเวลา
- ตรวจสอบการอุดตันของท่อระบายนํ ้าอย่างสมํ่าเสมอ ถ้ ามีการอัดตัน จะต้ องทํา
การขุดลอกทันที เพื่อให้ สามารถระบายนํ ้าได้ ดีอยู่เสมอ
- ติ ดตัง้ บ่อดักขยะ ที่บ่อพักนํ า้ สุดท้ าย เพื่ อดักขยะไม่ให้ ไหลเข้ าสู่ท่อระบายนํ า้
สาธารณะ
4. การจัดการมูลฝอย
- จัดให้ มีภาชนะรองรับขยะจากแต่ละอาคาร หรื อแต่ละส่วนอย่างเพียงพอ
- ขยะแห้ ง ที่ ส ามารถนํ า ไปใช้ ไ ด้ อี ก เช่ น โลหะ ขวด พลาสติ ก และกระดาษ
หนังสือพิมพ์ ให้ พนักงานทําความสะอาดคัดแยกขยะและเก็บไว้ ขายให้ กบั ผู้รับซื ้อ
เพื่อเป็ นการลดปริ มาณมูลฝอย
5. การใช้ ไฟฟ้า
- จัดเจ้ าหน้ าที่ ที่มีความรู้ความชํานาญเฉพาะด้ านระบบไฟฟ้ าไว้ คอยดูแลระบบไฟฟ้ า
ให้ สามารถใช้ งานอยู่เสมอ
- จัดให้ มีการติดตังระบบไฟฟ้
้
า ตามที่เสนอในรายละเอียดโครงการทุกประการ และ
ติดตังอุ
้ ปกรณ์เดินสายไฟฟ้า รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้าระบบสื่อสารต่างๆ และ
อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้ เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อยตามมาตรฐาน
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

ตารางที่ 3.4.2-28 ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการลดผลกระทบสิง่ แวดล้ อมด้ านต่าง ๆ จาก
ช่วงเปิ ดดําเนินการของพืน้ ที่อ่อนไหว
ความคิดเห็น
เพียงพอ
ไม่ เพียงพอ
จํานวน
จํานวน
ร้ อยละ
ร้ อยละ
(คน)
(คน)

รายละเอียด
6.คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน
- ให้ เจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย กวดขันให้ รถที่เข้ ามาจอดต้ องดับเครื่ องยนต์
ทุกคัน เพื่อสุขภาพของส่วนรวม
-จั ด ให้ มี ก ารปลู ก ต้ นไม้ ยื น ต้ นตามที่ ไ ด้ ออกแบบไว้ เพื่ อ ดู ด ซั บ ปริ ม าณก๊ าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากรถยนต์
- การติดตังเครื
้ ่ องปรับอากาศ จะต้ องไม้ มีทิศทางหันเข้ าสู่อาคารข้ างเคียง ทางสัญจร
และจะต้ องอยู่หา่ งจากอาคารข้ างเคียงไม่น้อยกว่า 5 เมตร
7. การจราจร
- จัดระบบการจราจรให้ มี ความปลอดภัย โดยการติ ดตัง้ ป้ ายสัญญาณจราจรและจัด
เจ้ าหน้ าที่ดแู ลให้ ความสะดวกภายในพื ้นที่โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริ เวณทางเข้ า-ออก
- ห้ ามจอดรถริ มถนนสาธารณะด้ านหน้ าโครงการ
- จัดเตรี ยมทีจอดรถให้ เป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด
8. ความปลอดภัยสาธารณะและการเกิดอัคคีภยั
- จัดให้ มีเวรยามรักษาความปลอดภัย และอํานวยความสะดวกบริ เวณทางเข้ า-ออก
ของโครงการตลอด 24 ชัว่ โมง
- จัดให้ มีและติดตังระบบป
้
้ องกันอัคคีภยั ตามที่ได้ ออกแบบไว้ ทุก ประการ ซึ่ง
ต้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
- จัดให้ มีการอบรมวิธีการใช้ อปุ กรณ์และระบบป้องกันอัคคีภยั และฝึ กอบรมเรื่ อง
การซ้ อมอพยพย้ ายคนเมื่ อ เกิ ด เพลิ ง ไหม้ แก่ เ จ้ าหน้ าที่ ข องโครงการ ยาม
รักษาการณ์ และผู้พกั อาศัย เพื่อให้ สามารถใช้ งานได้ ทนั ท่วงที และไม่ตกใจกลัว
- ติดตังแบบแปลนแผนผั
้
งแสดงตําแหน่งที่ติดตังอุ
้ ปกรณ์ดบั เพลิงต่างๆ ป้ายบอกชัน้
เส้ นทางอพยพหนี ไฟและจุดรวมพล โดยติ ดตัง้ แบบแปลนแผนผังดังกล่าวไว้ ใน
ตําแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ ชดั เจนในแต่ละชันของอาคาร
้
9. ทัศนียภาพและสุนทรี ยภาพ
- จัด ให้ มี พืน้ ที่ สี เ ขี ย วตามที่ ไ ด้ อ อกแบบไว้ เพื่ อ ใช้ เ ป็ นพื น้ ที่ พัก ผ่ อ นเพิ่ ม ความ
สวยงามและทัศนียภาพที่ดีภายในโครงการ
- เลือกใช้ วสั ดุตกแต่งอาคารให้ กลมกลืนกับอาคารและชุมชนโดยรอบอาคารตาม
แบบภูมิสถาปั ตย์ที่ได้ ออกแบบไว้
- ควบคุมดูแลอาคารบริ เวณพื ้นที่สีเขียวรอบอาคารให้ มีสภาพดี และสวยงามตาม
แบบภูมิสถาปั ตย์ที่ออกแบบไว้ อยู่เสมอ
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

(4) กลุ่มที่ 4 พืน้ ที่หน่ วยงานราชการ จํานวน 2 ตัวอย่ าง
ตารางที่ 3.4.2-29 ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการลดผลกระทบสิง่ แวดล้ อมด้ านต่าง ๆ จาก
ช่วงเปิ ดดําเนินการของพืน้ ที่หน่ วยงานราชการ
ความคิดเห็น
เพียงพอ
ไม่ เพียงพอ
จํานวน
จํานวน
ร้ อยละ
ร้ อยละ
(คน)
(คน)

รายละเอียด
ช่ วงดําเนินการ
1. นํา้ ใช้
- จัดให้ มีถงั เก็บนํ ้าสํารองสําหรับใช้ ในโครงการ ให้ เพียงพอต่อความต้ องการอย่าง
น้ อย 2 วันขึ ้นไป
- ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายนํ ้าและระบบเส้ นท่อให้ อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามี
การชํารุดให้ รีบแก้ ไขทันที
2. การจัดการนํา้ เสีย
- ดูแลรักษาระบบบําบัดนํ ้าเสียของโครงการ และปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ
ฯ เพื่อให้ บําบัดนํ ้าเสียได้ มาตรฐานนํ ้าทิ ้ง
- จัดให้ มีช่างเทคนิคที่มีความชํานาญไว้ ควบคุมและปรับปรุงคุณภาพระบบบําบัด
นํ ้าเสียของโครงการ
3.การระบายนํา้
- จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ดูแลและบํารุ งรักษาระบบระบายนํา้ และระบบบ่อหน่วงนํา้ ที่
ติดตังไว้
้ รวมทังอุ
้ ปกรณ์ควบคุมต่างๆ ให้ มีสภาพดีพร้ อมใช้ งานอยู่ตลอดเวลา
- ตรวจสอบการอุดตันของท่อระบายนํ ้าอย่างสมํ่าเสมอ ถ้ ามีการอัดตัน จะต้ องทํา
การขุดลอกทันที เพื่อให้ สามารถระบายนํ ้าได้ ดีอยู่เสมอ
- ติ ดตัง้ บ่อดักขยะ ที่บ่อพักนํ า้ สุดท้ าย เพื่ อดักขยะไม่ให้ ไหลเข้ าสู่ท่อระบายนํ า้
สาธารณะ
4. การจัดการมูลฝอย
- จัดให้ มีภาชนะรองรับขยะจากแต่ละอาคาร หรื อแต่ละส่วนอย่างเพียงพอ
- ขยะแห้ ง ที่ ส ามารถนํ า ไปใช้ ไ ด้ อี ก เช่ น โลหะ ขวด พลาสติ ก และกระดาษ
หนังสือพิมพ์ ให้ พนักงานทําความสะอาดคัดแยกขยะและเก็บไว้ ขายให้ กบั ผู้รับซื ้อ
เพื่อเป็ นการลดปริ มาณมูลฝอย
5. การใช้ ไฟฟ้า
- จัดเจ้ าหน้ าที่ ที่มีความรู้ความชํานาญเฉพาะด้ านระบบไฟฟ้ าไว้ คอยดูแลระบบไฟฟ้ า
ให้ สามารถใช้ งานอยู่เสมอ
- จัดให้ มีการติดตังระบบไฟฟ้
้
า ตามที่เสนอในรายละเอียดโครงการทุกประการ และ
ติดตังอุ
้ ปกรณ์เดินสายไฟฟ้า รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้าระบบสื่อสารต่างๆ และ
อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้ เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อยตามมาตรฐาน
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

ตารางที่ 3.4.2-29 ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการลดผลกระทบสิง่ แวดล้ อมด้ านต่าง ๆ จาก
ช่วงเปิ ดดําเนินการของพืน้ ที่หน่ วยงานราชการ
ความคิดเห็น
เพียงพอ
ไม่ เพียงพอ
จํานวน
จํานวน
ร้ อยละ
ร้ อยละ
(คน)
(คน)

รายละเอียด

6.คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน
- ให้ เจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย กวดขันให้ รถที่เข้ ามาจอดต้ องดับเครื่ องยนต์
ทุกคัน เพื่อสุขภาพของส่วนรวม
-จั ด ให้ มี ก ารปลู ก ต้ นไม้ ยื น ต้ นตามที่ ไ ด้ ออกแบบไว้ เพื่ อ ดู ด ซั บ ปริ ม าณก๊ าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากรถยนต์
- การติดตังเครื
้ ่ องปรับอากาศ จะต้ องไม้ มีทิศทางหันเข้ าสู่อาคารข้ างเคียง ทางสัญจร
และจะต้ องอยู่หา่ งจากอาคารข้ างเคียงไม่น้อยกว่า 5 เมตร
7. การจราจร
- จัดระบบการจราจรให้ มี ความปลอดภัย โดยการติ ดตัง้ ป้ ายสัญญาณจราจรและจัด
เจ้ าหน้ าที่ดแู ลให้ ความสะดวกภายในพื ้นที่โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริ เวณทางเข้ า-ออก
- ห้ ามจอดรถริ มถนนสาธารณะด้ านหน้ าโครงการ
- จัดเตรี ยมทีจอดรถให้ เป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด
8. ความปลอดภัยสาธารณะและการเกิดอัคคีภยั
- จัดให้ มีเวรยามรักษาความปลอดภัย และอํานวยความสะดวกบริ เวณทางเข้ า-ออก
ของโครงการตลอด 24 ชัว่ โมง
- จัดให้ มีและติดตังระบบป
้
้ องกันอัคคีภยั ตามที่ได้ ออกแบบไว้ ทุก ประการ ซึ่ง
ต้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
- จัดให้ มีการอบรมวิธีการใช้ อปุ กรณ์และระบบป้องกันอัคคีภยั และฝึ กอบรมเรื่ อง
การซ้ อมอพยพย้ ายคนเมื่ อ เกิ ด เพลิ ง ไหม้ แก่ เ จ้ าหน้ าที่ ข องโครงการ ยาม
รักษาการณ์ และผู้พกั อาศัย เพื่อให้ สามารถใช้ งานได้ ทนั ท่วงที และไม่ตกใจกลัว
- ติดตังแบบแปลนแผนผั
้
งแสดงตําแหน่งที่ติดตังอุ
้ ปกรณ์ดบั เพลิงต่างๆ ป้ายบอกชัน้
เส้ นทางอพยพหนี ไฟและจุดรวมพล โดยติ ดตัง้ แบบแปลนแผนผังดังกล่าวไว้ ใน
ตําแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ ชดั เจนในแต่ละชันของอาคาร
้
9. ทัศนียภาพและสุนทรี ยภาพ
- จัด ให้ มี พืน้ ที่ สี เ ขี ย วตามที่ ไ ด้ อ อกแบบไว้ เพื่ อ ใช้ เ ป็ นพื น้ ที่ พัก ผ่ อ นเพิ่ ม ความ
สวยงามและทัศนียภาพที่ดีภายในโครงการ
- เลือกใช้ วสั ดุตกแต่งอาคารให้ กลมกลืนกับอาคารและชุมชนโดยรอบอาคารตาม
แบบภูมิสถาปั ตย์ที่ได้ ออกแบบไว้
- ควบคุมดูแลอาคารบริ เวณพื ้นที่สีเขียวรอบอาคารให้ มีสภาพดี และสวยงามตาม
แบบภูมิสถาปั ตย์ที่ออกแบบไว้ อยู่เสมอ
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

(5) กลุ่มที่ 5 : ผู้นําชุมชน จํานวน 1 ตัวอย่ าง
ตารางที่ 3.4.2-30 ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้ อมด้ านต่าง ๆ ของ
ผู้นําชุมชน
ความคิดเห็น
เพียงพอ
ไม่ เพียงพอ
จํานวน
จํานวน
ร้ อยละ
ร้ อยละ
(คน)
(คน)

รายละเอียด
ช่ วงเปิ ดดําเนินการ
1. นํา้ ใช้
- จัดให้ มีถงั เก็บนํ ้าสํารองสําหรับใช้ ในโครงการ ให้ เพียงพอต่อความต้ องการอย่างน้ อย 2
วันขึ ้นไป
- ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายนํ ้าและระบบเส้ นท่อให้ อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามี
การชํารุดให้ รีบแก้ ไขทันที
2. การจัดการนํา้ เสีย
- ดูแลรักษาระบบบําบัดนํ ้าเสียของโครงการ และปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบฯ
เพื่อให้ บําบัดนํ ้าเสียได้ มาตรฐานนํ ้าทิ ้ง
- จัดให้ มีช่างเทคนิคที่มีความชํานาญไว้ ควบคุมและปรับปรุงคุณภาพระบบบําบัดนํ ้า
เสียของโครงการ
3.การระบายนํา้
- จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ดแู ลและบํารุ งรักษาระบบระบายนํ ้า และระบบบ่อหน่วงนํ ้าที่
ติดตังไว้
้ รวมทังอุ
้ ปกรณ์ควบคุมต่างๆ ให้ มีสภาพดีพร้ อมใช้ งานอยู่ตลอดเวลา
- ตรวจสอบการอุดตันของท่อระบายนํ ้าอย่างสมํ่าเสมอ ถ้ ามีการอัดตัน จะต้ องทําการ
ขุดลอกทันที เพื่อให้ สามารถระบายนํ ้าได้ ดีอยู่เสมอ
- ติดตังบ่
้ อดักขยะ ที่บอ่ พักนํ ้าสุดท้ าย เพื่อดักขยะไม่ให้ ไหลเข้ าสูท่ อ่ ระบายนํ ้าสาธารณะ
4. การจัดการมูลฝอย
- จัดให้ มีภาชนะรองรับขยะจากแต่ละอาคาร หรื อแต่ละส่วนอย่างเพียงพอ
- ขยะแห้ งที่สามารถนําไปใช้ ได้ อีก เช่น โลหะ ขวด พลาสติก และกระดาษ หนังสือพิมพ์ ให้
พนักงานทําความสะอาดคัดแยกขยะและเก็บไว้ ขายให้ กบั ผู้รับซื ้อ เพื่อเป็ นการลดปริ มาณ
มูลฝอย
5. การใช้ ไฟฟ้า
- จัดเจ้ าหน้ าที่ ที่มีความรู้ความชํานาญเฉพาะด้ านระบบไฟฟ้ าไว้ คอยดูแลระบบไฟฟ้า
ให้ สามารถใช้ งานอยู่เสมอ
- ติดตังระบบไฟฟ
้
้ า ตามที่เสนอในรายละเอียดโครงการทุกประการ และติดตัง้
อุปกรณ์ เดินสายไฟฟ้า รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้าระบบสื่อสารต่างๆ และ
อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้ เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อยตามมาตรฐาน
6. ทัศนียภาพและสุนทรี ยภาพ
- จัดให้ มีพื ้นที่สีเขียวตามที่ได้ ออกแบบไว้ เพื่อใช้ เป็ นพื ้นที่พกั ผ่อนเพิ่มความสวยงาม
และทัศนียภาพที่ดีภายในโครงการ
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

ตารางที่ 3.4.2-30 ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้ อมด้ านต่าง ๆ ของ
ผู้นําชุมชน
ความคิดเห็น
เพียงพอ
ไม่ เพียงพอ
จํานวน
จํานวน
ร้ อยละ
ร้ อยละ
(คน)
(คน)

รายละเอียด
- เลือกใช้ วสั ดุตกแต่งอาคารให้ กลมกลืนกับอาคารและชุมชนโดยรอบอาคารตามแบบ
ภูมิสถาปั ตย์ที่ได้ ออกแบบไว้
- ควบคุมดูแลอาคารบริ เวณพืน้ ที่สีเขียวรอบอาคารให้ มีสภาพดี และสวยงามตาม
แบบภูมิสถาปั ตย์ที่ออกแบบไว้ อยู่เสมอ

จากผลการสํารวจความคิดเห็นครัง้ ที่ 2 ของประชาชนในแต่ละกลุ่มพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่
เห็นว่ามาตรการมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้ อมด้ านต่างๆ ที่โครงการจัดเตรี ยมไว้ มีความเพียงพอ และมี
ประชาชนบางส่วนที่เห็นว่ามาตรการดังกล่าวยังไม่เพียงพอ ดังนัน้ โครงการจึงได้ เพิ่มเติมมาตรการแก้ ไขและ
ลดผลกระทบจากการดําเนินโครงการบางประเด็น เพื่อนํามาตรการเพิ่มเติมกลับไปสํารวจอีกครัง้ พบว่า
ประชาชนกลุ่มดังกล่าวเห็นด้ วยกับมาตรการที่โครงการได้ จัดเตรี ยมเพิ่มเติมโดยให้ ความเห็นว่ามีความ
เพียงพอในการแก้ ไขและลดผลกระทบจากการดําเนินโครงการได้ ซึง่ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.4.2-31
ถึงตารางที่ 3.4.2-35
 ผลการสํารวจความคิดเห็นครั ง้ ที่ 2 ของกลุ่มที่ 1 (กลุ่มพืน้ ที่หลัก): ครัวเรื อนที่อยู่
โดยรอบโครงการในรัศมี 0-100 เมตร (ภายหลังเพิ่มเติมมาตรการฯ)
ตารางที่ 3.4.2-31 ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้ อมด้ านต่าง ๆ
(ภายหลังเพิ่มเติมมาตรการฯ) ของครัวเรื อนที่อยู่ในรัศมี 0-100 เมตร
ความคิดเห็น
เพียงพอ
ไม่ เพียงพอ
จํานวน
จํานวน
ร้ อยละ
ร้ อยละ
(คน)
(คน)

รายละเอียด
ช่ วงเปิ ดดําเนินการ
1. นํา้ ใช้
- จัดให้ มีถงั เก็บนํ ้าสํารองสําหรับใช้ ในโครงการ ให้ เพียงพอต่อความต้ องการอย่างน้ อย 2
วันขึ ้นไป
- ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายนํ ้าและระบบเส้ นท่อให้ อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามี
การชํารุดให้ รีบแก้ ไขทันที
- กําชับให้ ให้ คนงานใช้ นํ ้าอย่างประหยัด
- ควรออกแบบให้ มีบอ่ เก็บนํ ้าภายในโครงการ
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

ตารางที่ 3.4.2-31 ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้ อมด้ านต่าง ๆ
(ภายหลังเพิ่มเติมมาตรการฯ) ของครั วเรือนที่อยู่ในรั ศมี 0-100 เมตร
ความคิดเห็น
เพียงพอ
ไม่ เพียงพอ
จํานวน
จํานวน
ร้ อยละ
ร้ อยละ
(คน)
(คน)

รายละเอียด
2. การจัดการนํา้ เสีย
- ดูแลรักษาระบบบําบัดนํ ้าเสียของโครงการ และปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบฯ
เพื่อให้ บําบัดนํ ้าเสียได้ มาตรฐานนํ ้าทิ ้ง
- จัดให้ มีช่างเทคนิคที่มีความชํานาญไว้ ควบคุมและปรับปรุงคุณภาพระบบบําบัดนํ ้า
เสียของโครงการ
- ควรตรวจสอบคุณภาพนํ ้าทิ ้งให้ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ก่อนปล่อยออกสูร่ างระบายนํ ้า
สาธารณะ
- ออกแบบให้ มีบ่อพักนํ ้า และการติดตังตะแกรงดั
้
กมูลฝอย บริ เวณจุดระบายนํ ้าออก
จากท่อระบายนํ ้าของโครงการ
3.การระบายนํา้
- จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ดแู ลและบํารุ งรักษาระบบระบายนํ ้า และระบบบ่อหน่วงนํ ้าที่
ติดตังไว้
้ รวมทังอุ
้ ปกรณ์ควบคุมต่างๆ ให้ มีสภาพดีพร้ อมใช้ งานอยู่ตลอดเวลา
- ตรวจสอบการอุดตันของท่อระบายนํ ้าอย่างสมํ่าเสมอ ถ้ ามีการอัดตัน จะต้ องทําการ
ขุดลอกทันที เพื่อให้ สามารถระบายนํ ้าได้ ดีอยู่เสมอ
- ติดตังบ่
้ อดักขยะ ที่บอ่ พักนํ ้าสุดท้ าย เพื่อดักขยะไม่ให้ ไหลเข้ าสูท่ อ่ ระบายนํ ้าสาธารณะ
- ก่อสร้ างร่ องนํา้ เป็ นแนวเดียวกันกับท่อระบายนํา้ ถาวรเพื่อรองรับนํ ้าหลากและ
ระบายนํ ้าดังกล่าวลงสูบ่ อ่ พัก
- ดูแลขุดลอกตะกอนที่สะสมในบ่อดักตะกอนอย่าง
สมํ่าเสมอ เพื่อให้ สามารถระบายนํ ้าได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบ
ระบายนํ ้าของบริ เวณโดยรอบพื ้นที่โครงการ
- ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดทิ ้งเศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้ างหรื อที่ติดค้ างมากับรถบรรทุกวัสดุ
ลงในท่อระบายนํ ้า
4. การจัดการมูลฝอย
- จัดให้ มีภาชนะรองรับขยะจากแต่ละอาคาร หรื อแต่ละส่วนอย่างเพียงพอ
- ขยะแห้ งที่สามารถนําไปใช้ ได้ อีก เช่น โลหะ ขวด พลาสติก และกระดาษ หนังสือพิมพ์ ให้
พนักงานทําความสะอาดคัดแยกขยะและเก็บไว้ ขายให้ กบั ผู้รับซื ้อ เพื่อเป็ นการลดปริ มาณ
มูลฝอย
- รวบรวมมูลฝอยหรื อเศษวัสดุก่อสร้ างเพื่อนํากลับไปใช้ ประโยชน์ใหม่ เช่น ถมที่หรื อ
ขายให้ แก่ผ้ รู ับซื ้อของเก่า
- ไม่นําเศษวัสดุก่อสร้ างไปทิ ้งในพื ้นที่หรื อสถานที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้พกั อาศัยที่
อยู่ในบริ เวณนัน้ ๆ
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

ตารางที่ 3.4.2-31 ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้ อมด้ านต่าง ๆ
(ภายหลังเพิ่มเติมมาตรการฯ) ของครั วเรือนที่อยู่ในรั ศมี 0-100 เมตร
ความคิดเห็น
เพียงพอ
ไม่ เพียงพอ
จํานวน
จํานวน
ร้ อยละ
ร้ อยละ
(คน)
(คน)

รายละเอียด
5. การใช้ ไฟฟ้า
- จัดเจ้ าหน้ าที่ ที่มีความรู้ความชํานาญเฉพาะด้ านระบบไฟฟ้ าไว้ คอยดูแลระบบไฟฟ้า
ให้ สามารถใช้ งานอยู่เสมอ
- ติดตังระบบไฟฟ
้
้ า ตามที่เสนอในรายละเอียดโครงการทุกประการ และติดตัง้
อุปกรณ์ เดินสายไฟฟ้า รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้าระบบสื่อสารต่างๆ และ
อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้ เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อยตามมาตรฐาน
- ติดตังอุ
้ ปกรณ์ไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงาน
- ติดตังไฟฟ้
้ าส่องสว่างบริ เวณริ มถนนด้ านหน้ าโครงการ
- การจ่ายไฟฟ้าและพลังงานสําหรั บขับเคลื่อนอุปกรณ์ ก่อสร้ างต้ องเป็ นไปตาม
วงจรไฟฟ้าที่ถกู ต้ อง
6.คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน
- ให้ เจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย กวดขันให้ รถที่เข้ ามาจอดต้ องดับเครื่ องยนต์ทกุ
คัน เพื่อสุขภาพของส่วนรวม
-จัด ให้ มี ก ารปลูก ต้ น ไม้ ยื น ต้ น ตามที่ ไ ด้ อ อกแบบไว้
เพื่ อ ดูด ซับ ปริ ม าณก๊ า ซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ท่เี กิดจากรถยนต์
- การติดตังเครื
้ ่ องปรับอากาศ จะต้ องไม้ มีทิศทางหันเข้ าสู่อาคารข้ างเคียง ทางสัญจร
และจะต้ องอยู่หา่ งจากอาคารข้ างเคียงไม่น้อยกว่า 5 เมตร
- ต้ องจัดให้ มีผ้าใบคลุมรอบอาคารโครงการทัง้ 4 ด้ านตังแต่
้ ชนที
ั ้ ่ 2 ถึงชันหลั
้ งคาของ
อาคารโครงการ เพื่อป้องกันฝุ่ นละอองและเศษวัสดุร่วงหล่นต่อผู้พกั อาศัยโดยรอบ
พื ้นที่โครงการ
- วางผังบริ เวณพื ้นที่ก่อสร้ าง โดยออกแบบจัดระยะเครื่ องจักร เครื่ องยนต์ ที่มีเสียงดัง
ไว้ ให้ หา่ งจากบ้ านเรื อนประชาชนให้ มากที่สดุ เท่าที่จะทําได้
7. การจราจร
- ห้ ามมิให้ จอดรถบรรทุก หรื อวางวัสดุก่อสร้ างในบริ เวณด้ านหน้ าโครงการเพื่อ
ป้องกันการกีดขวางการจราจร
- จัดระบบการจราจรให้ มีความปลอดภัย โดยการติดตังป
้ ้ ายสัญญาณจราจรและจัด
เจ้ าหน้ าที่ดแู ลให้ ความสะดวกภายในพื ้นที่โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริ เวณ
ทางเข้ า-ออก อย่างน้ อย 1 คน
8. ความปลอดภัยสาธารณะและการเกิดอัคคีภยั
- จัดให้ มีเวรยามรักษาความปลอดภัย และอํานวยความสะดวกบริ เวณทางเข้ า-ออก
ของโครงการตลอด 24 ชัว่ โมง
- จัดให้ มีและติดตังระบบป
้
้ องกันอัคคีภยั ตามที่ได้ ออกแบบไว้ ทกุ ประการ ซึ่งต้ อง
เป็ นไปตามข้ อกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

ตารางที่ 3.4.2-31 ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้ อมด้ านต่าง ๆ
(ภายหลังเพิ่มเติมมาตรการฯ) ของครั วเรือนที่อยู่ในรั ศมี 0-100 เมตร
ความคิดเห็น
เพียงพอ
ไม่ เพียงพอ
จํานวน
จํานวน
ร้ อยละ
ร้ อยละ
(คน)
(คน)

รายละเอียด
- จัดให้ มีการอบรมวิธีการใช้ อปุ กรณ์และระบบป้องกันอัคคีภยั และฝึ กอบรมเรื่ องการ
ซ้ อมอพยพย้ ายคนเมื่อเกิดเพลิงไหม้ แก่เจ้ าหน้ าที่ของโครงการ ยามรักษาการณ์ และ
ผู้พกั อาศัย เพื่อให้ สามารถใช้ งานได้ ทนั ท่วงที และไม่ตกใจกลัว
- ติดตังแบบแปลนแผนผั
้
งแสดงตําแหน่งที่ติดตังอุ
้ ปกรณ์ดบั เพลิงต่างๆ ป้ายบอกชัน้
้
งดังกล่าวไว้ ใน
เส้ นทางอพยพหนีไฟและจุดรวมพล โดยติดตังแบบแปลนแผนผั
ตําแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ ชดั เจนในแต่ละชันของอาคาร
้
- ห้ ามสูบบุหรี่ และนําวัตถุไวไฟเข้ าไปในพื ้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการลุกติดไฟ รวมถึง
การเคลื่อนย้ ายนําเข้ าหรื อขนวัตถุไวไฟในแต่ละครัง้ ต้ องอยู่ในความควบคุมดูแลของ
หัวหน้ างานหรื อผู้รับผิดชอบดูแลทุกครัง้
- ห้ ามใช้ กระแสไฟฟ้ าเกินขนาดความต้ านทานของสายไฟที่กําหนด หรื อต่อพ่วง
อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด
- หมัน่ ตรวจสอบสายไฟและปลัก๊ ไฟเพื่อตรวจสอบสภาพหรื อความชํารุดเสียหายของ
อุปกรณ์อยู่เสมอ
9. ทัศนียภาพและสุนทรี ยภาพ
- จัดให้ มีพื ้นที่สีเขียวตามที่ได้ ออกแบบไว้ เพื่อใช้ เป็ นพื ้นที่พกั ผ่อนเพิ่มความสวยงาม
และทัศนียภาพที่ดีภายในโครงการ
- เลือกใช้ วสั ดุตกแต่งอาคารให้ กลมกลืนกับอาคารและชุมชนโดยรอบอาคารตามแบบ
ภูมิสถาปั ตย์ที่ได้ ออกแบบไว้
- ควบคุมดูแลอาคารบริ เวณพืน้ ที่สีเขียวรอบอาคารให้ มีสภาพดี และสวยงามตาม
แบบภูมิสถาปั ตย์ที่ออกแบบไว้ อยู่เสมอ
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

 ผลการสํารวจความคิดเห็นครั ง้ ที่ 2 ของกลุ่มที่ 2 (กลุ่มพืน้ ที่รอง): ครัวเรื อนที่อยู่ใน
รัศมี 100-500 เมตร (ภายหลังเพิ่มเติมมาตรการฯ)
ตารางที่ 3.4.2-32 ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้ อมด้ านต่าง ๆ
(ภายหลังเพิ่มเติมมาตรการฯ) ของครั วเรือนที่อยู่ในรัศมี 100-500 เมตร
ความคิดเห็น
เพียงพอ
ไม่ เพียงพอ
จํานวน
จํานวน
ร้ อยละ
ร้ อยละ
(คน)
(คน)

รายละเอียด
ช่ วงเปิ ดดําเนินการ
1. นํา้ ใช้
- จัดให้ มีถงั เก็บนํ ้าสํารองสําหรับใช้ ในโครงการ ให้ เพียงพอต่อความต้ องการอย่างน้ อย 2
วันขึ ้นไป
- ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายนํ ้าและระบบเส้ นท่อให้ อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามี
การชํารุดให้ รีบแก้ ไขทันที
- กําชับให้ ให้ คนงานใช้ นํ ้าอย่างประหยัด
- ควรออกแบบให้ มีบอ่ เก็บนํ ้าภายในโครงการ
2. การจัดการนํา้ เสีย
- ดูแลรักษาระบบบําบัดนํ ้าเสียของโครงการ และปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบฯ
เพื่อให้ บําบัดนํ ้าเสียได้ มาตรฐานนํ ้าทิ ้ง
- จัดให้ มีช่างเทคนิคที่มีความชํานาญไว้ ควบคุมและปรับปรุงคุณภาพระบบบําบัดนํ ้า
เสียของโครงการ
- ควรตรวจสอบคุณภาพนํ ้าทิ ้งให้ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ก่อนปล่อยออกสูร่ างระบายนํ ้าสาธารณะ
- ออกแบบให้ มีบ่อพักนํ ้า และการติดตังตะแกรงดั
้
กมูลฝอย บริ เวณจุดระบายนํ ้าออก
จากท่อระบายนํ ้าของโครงการ
3.การระบายนํา้
- จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ดแู ลและบํารุ งรักษาระบบระบายนํ ้า และระบบบ่อหน่วงนํ ้าที่
ติดตังไว้
้ รวมทังอุ
้ ปกรณ์ควบคุมต่างๆ ให้ มีสภาพดีพร้ อมใช้ งานอยู่ตลอดเวลา
- ตรวจสอบการอุดตันของท่อระบายนํ ้าอย่างสมํ่าเสมอ ถ้ ามีการอัดตัน จะต้ องทําการ
ขุดลอกทันที เพื่อให้ สามารถระบายนํ ้าได้ ดีอยู่เสมอ
- ติดตังบ่
้ อดักขยะ ที่บอ่ พักนํ ้าสุดท้ าย เพื่อดักขยะไม่ให้ ไหลเข้ าสูท่ อ่ ระบายนํ ้าสาธารณะ
- ก่อสร้ างร่ องนํา้ เป็ นแนวเดียวกันกับท่อระบายนํา้ ถาวรเพื่อรองรับนํ ้าหลากและ
ระบายนํ ้าดังกล่าวลงสูบ่ อ่ พัก
- ดูแลขุดลอกตะกอนที่สะสมในบ่อดักตะกอนอย่าง
สมํ่าเสมอ เพื่อให้ สามารถระบายนํ ้าได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบ
ระบายนํ ้าของบริ เวณโดยรอบพื ้นที่โครงการ
- ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดทิ ้งเศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้ างหรื อที่ติดค้ างมากับรถบรรทุกวัสดุ
ลงในท่อระบายนํ ้า
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

ตารางที่ 3.4.2-32 ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้ อมด้ านต่าง ๆ
(ภายหลังเพิ่มเติมมาตรการฯ) ของครั วเรือนที่อยู่ในรั ศมี 100-500 เมตร
ความคิดเห็น
เพียงพอ
ไม่ เพียงพอ
จํานวน
จํานวน
ร้ อยละ
ร้ อยละ
(คน)
(คน)

รายละเอียด
4. การจัดการมูลฝอย
- จัดให้ มีภาชนะรองรับขยะจากแต่ละอาคาร หรื อแต่ละส่วนอย่างเพียงพอ
- ขยะแห้ งที่สามารถนําไปใช้ ได้ อีก เช่น โลหะ ขวด พลาสติก และกระดาษ หนังสือพิมพ์ ให้
พนักงานทําความสะอาดคัดแยกขยะและเก็บไว้ ขายให้ กบั ผู้รับซื ้อ เพื่อเป็ นการลดปริ มาณ
มูลฝอย
- รวบรวมมูลฝอยหรื อเศษวัสดุก่อสร้ างเพื่อนํากลับไปใช้ ประโยชน์ใหม่ เช่น ถมที่หรื อ
ขายให้ แก่ผ้ รู ับซื ้อของเก่า
- ไม่นําเศษวัสดุก่อสร้ างไปทิ ้งในพื ้นที่หรื อสถานที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้พกั อาศัยที่
อยู่ในบริ เวณนัน้ ๆ
5. การใช้ ไฟฟ้า
- จัดเจ้ าหน้ าที่ ที่มีความรู้ความชํานาญเฉพาะด้ านระบบไฟฟ้ าไว้ คอยดูแลระบบไฟฟ้า
ให้ สามารถใช้ งานอยู่เสมอ
- ติดตังระบบไฟฟ
้
้ า ตามที่เสนอในรายละเอียดโครงการทุกประการ และติดตัง้
อุปกรณ์ เดินสายไฟฟ้า รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้าระบบสื่อสารต่างๆ และ
อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้ เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อยตามมาตรฐาน
- ติดตังอุ
้ ปกรณ์ไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงาน
- ติดตังไฟฟ้
้ าส่องสว่างบริ เวณริ มถนนด้ านหน้ าโครงการ
- การจ่ายไฟฟ้าและพลังงานสําหรั บขับเคลื่อนอุปกรณ์ ก่อสร้ างต้ องเป็ นไปตาม
วงจรไฟฟ้าที่ถกู ต้ อง
6.คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน
- ให้ เจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย กวดขันให้ รถที่เข้ ามาจอดต้ องดับเครื่ องยนต์ทกุ
คัน เพื่อสุขภาพของส่วนรวม
-จัด ให้ มี ก ารปลูก ต้ น ไม้ ยื น ต้ น ตามที่ ไ ด้ อ อกแบบไว้
เพื่ อ ดูด ซับ ปริ ม าณก๊ า ซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ท่เี กิดจากรถยนต์
- การติดตังเครื
้ ่ องปรับอากาศ จะต้ องไม้ มีทิศทางหันเข้ าสู่อาคารข้ างเคียง ทางสัญจร
และจะต้ องอยู่หา่ งจากอาคารข้ างเคียงไม่น้อยกว่า 5 เมตร
- ต้ องจัดให้ มีผ้าใบคลุมรอบอาคารโครงการทัง้ 4 ด้ านตังแต่
้ ชนที
ั ้ ่ 2 ถึงชันหลั
้ งคาของ
อาคารโครงการ เพื่อป้องกันฝุ่ นละอองและเศษวัสดุร่วงหล่นต่อผู้พกั อาศัยโดยรอบ
พื ้นที่โครงการ
- วางผังบริ เวณพื ้นที่ก่อสร้ าง โดยออกแบบจัดระยะเครื่ องจักร เครื่ องยนต์ ที่มีเสียงดัง
ไว้ ให้ หา่ งจากบ้ านเรื อนประชาชนให้ มากที่สดุ เท่าที่จะทําได้
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

ตารางที่ 3.4.2-32 ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้ อมด้ านต่าง ๆ
(ภายหลังเพิ่มเติมมาตรการฯ) ของครั วเรือนที่อยู่ในรั ศมี 100-500 เมตร
ความคิดเห็น
เพียงพอ
ไม่ เพียงพอ
จํานวน
จํานวน
ร้ อยละ
ร้ อยละ
(คน)
(คน)

รายละเอียด
7. การจราจร
- ห้ ามมิให้ จอดรถบรรทุก หรื อวางวัสดุก่อสร้ างในบริ เวณด้ านหน้ าโครงการเพื่อ
ป้องกันการกีดขวางการจราจร
- จัดระบบการจราจรให้ มีความปลอดภัย โดยการติดตังป
้ ้ ายสัญญาณจราจรและจัด
เจ้ าหน้ าที่ดแู ลให้ ความสะดวกภายในพื ้นที่โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริ เวณ
ทางเข้ า-ออก อย่างน้ อย 1 คน
8. ความปลอดภัยสาธารณะและการเกิดอัคคีภยั
- จัดให้ มีเวรยามรักษาความปลอดภัย และอํานวยความสะดวกบริ เวณทางเข้ า-ออก
ของโครงการตลอด 24 ชัว่ โมง
- จัดให้ มีและติดตังระบบป
้
้ องกันอัคคีภยั ตามที่ได้ ออกแบบไว้ ทกุ ประการ ซึ่งต้ อง
เป็ นไปตามข้ อกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
- จัดให้ มีการอบรมวิธีการใช้ อปุ กรณ์และระบบป้องกันอัคคีภยั และฝึ กอบรมเรื่ องการ
ซ้ อมอพยพย้ ายคนเมื่อเกิดเพลิงไหม้ แก่เจ้ าหน้ าที่ของโครงการ ยามรักษาการณ์ และ
ผู้พกั อาศัย เพื่อให้ สามารถใช้ งานได้ ทนั ท่วงที และไม่ตกใจกลัว
- ติดตังแบบแปลนแผนผั
้
งแสดงตําแหน่งที่ติดตังอุ
้ ปกรณ์ดบั เพลิงต่างๆ ป้ายบอกชัน้
เส้ นทางอพยพหนีไฟและจุดรวมพล โดยติดตังแบบแปลนแผนผั
้
งดังกล่าวไว้ ใน
ตําแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ ชดั เจนในแต่ละชันของอาคาร
้
- ห้ ามสูบบุหรี่ และนําวัตถุไวไฟเข้ าไปในพื ้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการลุกติดไฟ รวมถึง
การเคลื่อนย้ ายนําเข้ าหรื อขนวัตถุไวไฟในแต่ละครัง้ ต้ องอยู่ในความควบคุมดูแลของ
หัวหน้ างานหรื อผู้รับผิดชอบดูแลทุกครัง้
- ห้ ามใช้ กระแสไฟฟ้ าเกินขนาดความต้ านทานของสายไฟที่กําหนด หรื อต่อพ่วง
อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด
- หมัน่ ตรวจสอบสายไฟและปลัก๊ ไฟเพื่อตรวจสอบสภาพหรื อความชํารุดเสียหายของ
อุปกรณ์อยู่เสมอ
9. ทัศนียภาพและสุนทรี ยภาพ
- จัดให้ มีพื ้นที่สีเขียวตามที่ได้ ออกแบบไว้ เพื่อใช้ เป็ นพื ้นที่พกั ผ่อนเพิ่มความสวยงาม
และทัศนียภาพที่ดีภายในโครงการ
- เลือกใช้ วสั ดุตกแต่งอาคารให้ กลมกลืนกับอาคารและชุมชนโดยรอบอาคารตามแบบ
ภูมิสถาปั ตย์ที่ได้ ออกแบบไว้
- ควบคุมดูแลอาคารบริ เวณพืน้ ที่สีเขียวรอบอาคารให้ มีสภาพดี และสวยงามตาม
แบบภูมิสถาปั ตย์ที่ออกแบบไว้ อยู่เสมอ
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

 ผลการสํารวจความคิดเห็นครั ง้ ที่ 2 ของกลุ่มที่ 2 : ครัวเรื อนที่อยู่ในรัศมี 500-1‚000
เมตร (ภายหลังเพิ่มเติมมาตรการฯ)
ตารางที่ 3.4.2-33 ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเกี่ ยวกับมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้ อมด้ านต่าง ๆ
(ภายหลังเพิ่มเติมมาตรการฯ) ของครัวเรื อนที่อยู่ในรัศมี 500-1‚000 เมตร
ความคิดเห็น
เพียงพอ
ไม่ เพียงพอ
จํานวน
จํานวน
ร้ อยละ
ร้ อยละ
(คน)
(คน)

รายละเอียด
ช่ วงเปิ ดดําเนินการ
1. นํา้ ใช้
- จัดให้ มีถงั เก็บนํ ้าสํารองสําหรับใช้ ในโครงการ ให้ เพียงพอต่อความต้ องการอย่างน้ อย 2
วันขึ ้นไป
- ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายนํ ้าและระบบเส้ นท่อให้ อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามี
การชํารุดให้ รีบแก้ ไขทันที
- กําชับให้ ให้ คนงานใช้ นํ ้าอย่างประหยัด
- ควรออกแบบให้ มีบอ่ เก็บนํ ้าภายในโครงการ
2. การจัดการนํา้ เสีย
- ดูแลรักษาระบบบําบัดนํ ้าเสียของโครงการ และปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบฯ
เพื่อให้ บําบัดนํ ้าเสียได้ มาตรฐานนํ ้าทิ ้ง
- จัดให้ มีช่างเทคนิคที่มีความชํานาญไว้ ควบคุมและปรับปรุงคุณภาพระบบบําบัดนํ ้า
เสียของโครงการ
- ควรตรวจสอบคุณภาพนํ ้าทิ ้งให้ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ก่อนปล่อยออกสูร่ างระบายนํ ้า
สาธารณะ
- ออกแบบให้ มีบ่อพักนํ ้า และการติดตังตะแกรงดั
้
กมูลฝอย บริ เวณจุดระบายนํ ้าออก
จากท่อระบายนํ ้าของโครงการ
3.การระบายนํา้
- จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ดแู ลและบํารุ งรักษาระบบระบายนํ ้า และระบบบ่อหน่วงนํ ้าที่
ติดตังไว้
้ รวมทังอุ
้ ปกรณ์ควบคุมต่างๆ ให้ มีสภาพดีพร้ อมใช้ งานอยู่ตลอดเวลา
- ตรวจสอบการอุดตันของท่อระบายนํ ้าอย่างสมํ่าเสมอ ถ้ ามีการอัดตัน จะต้ องทําการ
ขุดลอกทันที เพื่อให้ สามารถระบายนํ ้าได้ ดีอยู่เสมอ
- ติดตังบ่
้ อดักขยะ ที่บอ่ พักนํ ้าสุดท้ าย เพื่อดักขยะไม่ให้ ไหลเข้ าสูท่ อ่ ระบายนํ ้าสาธารณะ
- ก่อสร้ างร่ องนํา้ เป็ นแนวเดียวกันกับท่อระบายนํา้ ถาวรเพื่อรองรับนํ ้าหลากและ
ระบายนํ ้าดังกล่าวลงสูบ่ อ่ พัก
- ดูแลขุดลอกตะกอนที่สะสมในบ่อดักตะกอนอย่าง
สมํ่าเสมอ เพื่อให้ สามารถระบายนํ ้าได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบ
ระบายนํ ้าของบริ เวณโดยรอบพื ้นที่โครงการ
- ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดทิ ้งเศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้ างหรื อที่ติดค้ างมากับรถบรรทุกวัสดุ
ลงในท่อระบายนํ ้า
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

ตารางที่ 3.4.2-33 ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้ อมด้ านต่าง ๆ
(ภายหลังเพิ่มเติมมาตรการฯ) ของครัวเรื อนที่อยู่ในรัศมี 500-1‚000 เมตร
ความคิดเห็น
เพียงพอ
ไม่ เพียงพอ
จํานวน
จํานวน
ร้ อยละ
ร้ อยละ
(คน)
(คน)

รายละเอียด
4. การจัดการมูลฝอย
- จัดให้ มีภาชนะรองรับขยะจากแต่ละอาคาร หรื อแต่ละส่วนอย่างเพียงพอ
- ขยะแห้ งที่สามารถนําไปใช้ ได้ อีก เช่น โลหะ ขวด พลาสติก และกระดาษ หนังสือพิมพ์ ให้ พนักงาน
ทําความสะอาดคัดแยกขยะและเก็บไว้ ขายให้ กบั ผู้รับซื ้อ เพื่อเป็ นการลดปริ มาณมูลฝอย
- รวบรวมมูลฝอยหรื อเศษวัสดุก่อสร้ างเพื่อนํากลับไปใช้ ประโยชน์ใหม่ เช่น ถมที่หรื อ
ขายให้ แก่ผ้ รู ับซื ้อของเก่า
- ไม่นําเศษวัสดุก่อสร้ างไปทิ ้งในพื ้นที่หรื อสถานที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้พกั อาศัยที่
อยู่ในบริ เวณนัน้ ๆ
5. การใช้ ไฟฟ้า
- จัดเจ้ าหน้ าที่ ที่มีความรู้ความชํานาญเฉพาะด้ านระบบไฟฟ้ าไว้ คอยดูแลระบบไฟฟ้า
ให้ สามารถใช้ งานอยู่เสมอ
- ติดตังระบบไฟฟ
้
้ า ตามที่เสนอในรายละเอียดโครงการทุกประการ และติดตัง้
อุปกรณ์ เดินสายไฟฟ้า รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้าระบบสื่อสารต่างๆ และ
อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้ เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อยตามมาตรฐาน
- ติดตังอุ
้ ปกรณ์ไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงาน
- ติดตังไฟฟ้
้ าส่องสว่างบริ เวณริ มถนนด้ านหน้ าโครงการ
- การจ่ายไฟฟ้าและพลังงานสําหรั บขับเคลื่อนอุปกรณ์ ก่อสร้ างต้ องเป็ นไปตาม
วงจรไฟฟ้าที่ถกู ต้ อง
6.คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน
- ให้ เจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย กวดขันให้ รถที่เข้ ามาจอดต้ องดับเครื่ องยนต์ทกุ
คัน เพื่อสุขภาพของส่วนรวม
-จัด ให้ มี ก ารปลูก ต้ น ไม้ ยื น ต้ น ตามที่ ไ ด้ อ อกแบบไว้
เพื่ อ ดูด ซับ ปริ ม าณก๊ า ซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ท่เี กิดจากรถยนต์
- การติดตังเครื
้ ่ องปรับอากาศ จะต้ องไม้ มีทิศทางหันเข้ าสู่อาคารข้ างเคียง ทางสัญจร
และจะต้ องอยู่หา่ งจากอาคารข้ างเคียงไม่น้อยกว่า 5 เมตร
- ต้ องจัดให้ มีผ้าใบคลุมรอบอาคารโครงการทัง้ 4 ด้ านตังแต่
้ ชนที
ั ้ ่ 2 ถึงชันหลั
้ งคาของ
อาคารโครงการ เพื่อป้องกันฝุ่ นละอองและเศษวัสดุร่วงหล่นต่อผู้พกั อาศัยโดยรอบ
พื ้นที่โครงการ
- วางผังบริ เวณพื ้นที่ก่อสร้ าง โดยออกแบบจัดระยะเครื่ องจักร เครื่ องยนต์ ที่มีเสียงดัง
ไว้ ให้ หา่ งจากบ้ านเรื อนประชาชนให้ มากที่สดุ เท่าที่จะทําได้
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

ตารางที่ 3.4.2-33 ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้ อมด้ านต่าง ๆ
(ภายหลังเพิ่มเติมมาตรการฯ) ของครัวเรื อนที่อยู่ในรัศมี 500-1‚000 เมตร
ความคิดเห็น
เพียงพอ
ไม่ เพียงพอ
จํานวน
จํานวน
ร้ อยละ
ร้ อยละ
(คน)
(คน)

รายละเอียด
7. การจราจร
- ห้ ามมิให้ จอดรถบรรทุก หรื อวางวัสดุก่อสร้ างในบริ เวณด้ านหน้ าโครงการเพื่อ
ป้องกันการกีดขวางการจราจร
- จัดระบบการจราจรให้ มีความปลอดภัย โดยการติดตังป
้ ้ ายสัญญาณจราจรและจัด
เจ้ าหน้ าที่ดแู ลให้ ความสะดวกภายในพื ้นที่โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริ เวณ
ทางเข้ า-ออก อย่างน้ อย 1 คน
8. ความปลอดภัยสาธารณะและการเกิดอัคคีภยั
- จัดให้ มีเวรยามรักษาความปลอดภัย และอํานวยความสะดวกบริ เวณทางเข้ า-ออก
ของโครงการตลอด 24 ชัว่ โมง
- จัดให้ มีและติดตังระบบป
้
้ องกันอัคคีภยั ตามที่ได้ ออกแบบไว้ ทกุ ประการ ซึ่งต้ อง
เป็ นไปตามข้ อกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
- จัดให้ มีการอบรมวิธีการใช้ อปุ กรณ์และระบบป้องกันอัคคีภยั และฝึ กอบรมเรื่ องการ
ซ้ อมอพยพย้ ายคนเมื่อเกิดเพลิงไหม้ แก่เจ้ าหน้ าที่ของโครงการ ยามรักษาการณ์ และ
ผู้พกั อาศัย เพื่อให้ สามารถใช้ งานได้ ทนั ท่วงที และไม่ตกใจกลัว
- ติดตังแบบแปลนแผนผั
้
งแสดงตําแหน่งที่ติดตังอุ
้ ปกรณ์ดบั เพลิงต่างๆ ป้ายบอกชัน้
เส้ นทางอพยพหนีไฟและจุดรวมพล โดยติดตังแบบแปลนแผนผั
้
งดังกล่าวไว้ ใน
ตําแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ ชดั เจนในแต่ละชันของอาคาร
้
- ห้ ามสูบบุหรี่ และนําวัตถุไวไฟเข้ าไปในพื ้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการลุกติดไฟ รวมถึง
การเคลื่อนย้ ายนําเข้ าหรื อขนวัตถุไวไฟในแต่ละครัง้ ต้ องอยู่ในความควบคุมดูแลของ
หัวหน้ างานหรื อผู้รับผิดชอบดูแลทุกครัง้
- ห้ ามใช้ กระแสไฟฟ้ าเกินขนาดความต้ านทานของสายไฟที่กําหนด หรื อต่อพ่วง
อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด
- หมัน่ ตรวจสอบสายไฟและปลัก๊ ไฟเพื่อตรวจสอบสภาพหรื อความชํารุดเสียหายของ
อุปกรณ์อยู่เสมอ
9. ทัศนียภาพและสุนทรี ยภาพ
- จัดให้ มีพื ้นที่สีเขียวตามที่ได้ ออกแบบไว้ เพื่อใช้ เป็ นพื ้นที่พกั ผ่อนเพิ่มความสวยงาม
และทัศนียภาพที่ดีภายในโครงการ
- เลือกใช้ วสั ดุตกแต่งอาคารให้ กลมกลืนกับอาคารและชุมชนโดยรอบอาคารตามแบบ
ภูมิสถาปั ตย์ที่ได้ ออกแบบไว้
- ควบคุมดูแลอาคารบริ เวณพืน้ ที่สีเขียวรอบอาคารให้ มีสภาพดี และสวยงามตาม
แบบภูมิสถาปั ตย์ที่ออกแบบไว้ อยู่เสมอ
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

 ผลการสํารวจความคิดเห็นครั ง้ ที่ 2 ของกลุ่มที่ 3 : พื ้นที่อ่อนไหว (ภายหลังเพิ่มเติม
มาตรการฯ)
ตารางที่ 3.4.2-34 ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเกี่ ยวกับมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้ อมด้ านต่าง ๆ
(ภายหลังเพิ่มเติมมาตรการฯ) ของพืน้ ที่อ่อนไหว
ความคิดเห็น
เพียงพอ
ไม่ เพียงพอ
จํานวน
จํานวน
ร้ อยละ
ร้ อยละ
(คน)
(คน)

รายละเอียด
ช่ วงเปิ ดดําเนินการ
1. นํา้ ใช้
- จัดให้ มีถงั เก็บนํ ้าสํารองสําหรับใช้ ในโครงการ ให้ เพียงพอต่อความต้ องการอย่างน้ อย 2
วันขึ ้นไป
- ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายนํ ้าและระบบเส้ นท่อให้ อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามี
การชํารุดให้ รีบแก้ ไขทันที
- กําชับให้ ให้ คนงานใช้ นํ ้าอย่างประหยัด
- ควรออกแบบให้ มีบอ่ เก็บนํ ้าภายในโครงการ
2. การจัดการนํา้ เสีย
- ดูแลรักษาระบบบําบัดนํ ้าเสียของโครงการ และปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบฯ
เพื่อให้ บําบัดนํ ้าเสียได้ มาตรฐานนํ ้าทิ ้ง
- จัดให้ มีช่างเทคนิคที่มีความชํานาญไว้ ควบคุมและปรับปรุงคุณภาพระบบบําบัดนํ ้า
เสียของโครงการ
- ควรตรวจสอบคุณภาพนํ ้าทิ ้งให้ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ก่อนปล่อยออกสูร่ างระบายนํ ้า
สาธารณะ
- ออกแบบให้ มีบ่อพักนํ ้า และการติดตังตะแกรงดั
้
กมูลฝอย บริ เวณจุดระบายนํ ้าออก
จากท่อระบายนํ ้าของโครงการ
3.การระบายนํา้
- จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ดแู ลและบํารุ งรักษาระบบระบายนํ ้า และระบบบ่อหน่วงนํ ้าที่
ติดตังไว้
้ รวมทังอุ
้ ปกรณ์ควบคุมต่างๆ ให้ มีสภาพดีพร้ อมใช้ งานอยู่ตลอดเวลา
- ตรวจสอบการอุดตันของท่อระบายนํ ้าอย่างสมํ่าเสมอ ถ้ ามีการอัดตัน จะต้ องทําการ
ขุดลอกทันที เพื่อให้ สามารถระบายนํ ้าได้ ดีอยู่เสมอ
- ติดตังบ่
้ อดักขยะ ที่บอ่ พักนํ ้าสุดท้ าย เพื่อดักขยะไม่ให้ ไหลเข้ าสูท่ อ่ ระบายนํ ้าสาธารณะ
- ก่อสร้ างร่ องนํา้ เป็ นแนวเดียวกันกับท่อระบายนํา้ ถาวรเพื่อรองรับนํ ้าหลากและ
ระบายนํ ้าดังกล่าวลงสูบ่ อ่ พัก
- ดูแลขุดลอกตะกอนที่สะสมในบ่อดักตะกอนอย่าง
สมํ่าเสมอ เพื่อให้ สามารถระบายนํ ้าได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบ
ระบายนํ ้าของบริ เวณโดยรอบพื ้นที่โครงการ
- ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดทิ ้งเศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้ างหรื อที่ติดค้ างมากับรถบรรทุกวัสดุ
ลงในท่อระบายนํ ้า
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

ตารางที่ 3.4.2-34 ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้ อมด้ านต่าง ๆ
(ภายหลังเพิ่มเติมมาตรการฯ) ของพืน้ ที่อ่อนไหว
ความคิดเห็น
เพียงพอ
ไม่ เพียงพอ
จํานวน
จํานวน
ร้ อยละ
ร้ อยละ
(คน)
(คน)

รายละเอียด
4. การจัดการมูลฝอย
- จัดให้ มีภาชนะรองรับขยะจากแต่ละอาคาร หรื อแต่ละส่วนอย่างเพียงพอ
- ขยะแห้ งที่สามารถนําไปใช้ ได้ อีก เช่น โลหะ ขวด พลาสติก และกระดาษ หนังสือพิมพ์ ให้
พนักงานทําความสะอาดคัดแยกขยะและเก็บไว้ ขายให้ กบั ผู้รับซื ้อ เพื่อเป็ นการลดปริ มาณ
มูลฝอย
- รวบรวมมูลฝอยหรื อเศษวัสดุก่อสร้ างเพื่อนํากลับไปใช้ ประโยชน์ใหม่ เช่น ถมที่หรื อ
ขายให้ แก่ผ้ รู ับซื ้อของเก่า
- ไม่นําเศษวัสดุก่อสร้ างไปทิ ้งในพื ้นที่หรื อสถานที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้พกั อาศัยที่
อยู่ในบริ เวณนัน้ ๆ
5. การใช้ ไฟฟ้า
- จัดเจ้ าหน้ าที่ ที่มีความรู้ความชํานาญเฉพาะด้ านระบบไฟฟ้ าไว้ คอยดูแลระบบไฟฟ้า
ให้ สามารถใช้ งานอยู่เสมอ
- ติดตังระบบไฟฟ
้
้ า ตามที่เสนอในรายละเอียดโครงการทุกประการ และติดตัง้
อุปกรณ์ เดินสายไฟฟ้า รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้าระบบสื่อสารต่างๆ และ
อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้ เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อยตามมาตรฐาน
- ติดตังอุ
้ ปกรณ์ไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงาน
- ติดตังไฟฟ้
้ าส่องสว่างบริ เวณริ มถนนด้ านหน้ าโครงการ
- การจ่ายไฟฟ้าและพลังงานสําหรั บขับเคลื่อนอุปกรณ์ ก่อสร้ างต้ องเป็ นไปตาม
วงจรไฟฟ้าที่ถกู ต้ อง
6.คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน
- ให้ เจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย กวดขันให้ รถที่เข้ ามาจอดต้ องดับเครื่ องยนต์ทกุ
คัน เพื่อสุขภาพของส่วนรวม
-จัด ให้ มี ก ารปลูก ต้ น ไม้ ยื น ต้ น ตามที่ ไ ด้ อ อกแบบไว้
เพื่ อ ดูด ซับ ปริ ม าณก๊ า ซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ท่เี กิดจากรถยนต์
- การติดตังเครื
้ ่ องปรับอากาศ จะต้ องไม้ มีทิศทางหันเข้ าสู่อาคารข้ างเคียง ทางสัญจร
และจะต้ องอยู่หา่ งจากอาคารข้ างเคียงไม่น้อยกว่า 5 เมตร
- ต้ องจัดให้ มีผ้าใบคลุมรอบอาคารโครงการทัง้ 4 ด้ านตังแต่
้ ชนที
ั ้ ่ 2 ถึงชันหลั
้ งคาของ
อาคารโครงการ เพื่อป้องกันฝุ่ นละอองและเศษวัสดุร่วงหล่นต่อผู้พกั อาศัยโดยรอบ
พื ้นที่โครงการ
- วางผังบริ เวณพื ้นที่ก่อสร้ าง โดยออกแบบจัดระยะเครื่ องจักร เครื่ องยนต์ ที่มีเสียงดัง
ไว้ ให้ หา่ งจากบ้ านเรื อนประชาชนให้ มากที่สดุ เท่าที่จะทําได้
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

ตารางที่ 3.4.2-34 ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้ อมด้ านต่าง ๆ
(ภายหลังเพิ่มเติมมาตรการฯ) ของพืน้ ที่อ่อนไหว
ความคิดเห็น
เพียงพอ
ไม่ เพียงพอ
จํานวน
จํานวน
ร้ อยละ
ร้ อยละ
(คน)
(คน)

รายละเอียด
7. การจราจร
- ห้ ามมิให้ จอดรถบรรทุก หรื อวางวัสดุก่อสร้ างในบริ เวณด้ านหน้ าโครงการเพื่อ
ป้องกันการกีดขวางการจราจร
- จัดระบบการจราจรให้ มีความปลอดภัย โดยการติดตังป
้ ้ ายสัญญาณจราจรและจัด
เจ้ าหน้ าที่ดแู ลให้ ความสะดวกภายในพื ้นที่โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริ เวณ
ทางเข้ า-ออก อย่างน้ อย 1 คน
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 ผลการสํารวจความคิดเห็นครั ง้ ที่ 2 ของกลุ่มที่ 4 : พื ้นที่หน่วยงานราชการ (ภายหลัง
เพิ่มเติมมาตรการฯ)
ตารางที่ 3.4.2-35 ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้ อมด้ านต่าง ๆ
(ภายหลังเพิ่มเติมมาตรการฯ) ของพืน้ ที่หน่ วยงานราชการ
ความคิดเห็น
เพียงพอ
ไม่ เพียงพอ
จํานวน
จํานวน
ร้ อยละ
ร้ อยละ
(คน)
(คน)

รายละเอียด
ช่ วงเปิ ดดําเนินการ
1. การจัดการนํา้ เสีย
- ดูแลรักษาระบบบําบัดนํ ้าเสียของโครงการ และปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบฯ
เพื่อให้ บําบัดนํ ้าเสียได้ มาตรฐานนํ ้าทิ ้ง
- จัดให้ มีช่างเทคนิคที่มีความชํานาญไว้ ควบคุมและปรับปรุงคุณภาพระบบบําบัดนํ ้า
เสียของโครงการ
- ควรตรวจสอบคุณภาพนํ ้าทิ ้งให้ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ก่อนปล่อยออกสูร่ างระบายนํ ้า
สาธารณะ
- ออกแบบให้ มีบ่อพักนํ ้า และการติดตังตะแกรงดั
้
กมูลฝอย บริ เวณจุดระบายนํ ้าออก
จากท่อระบายนํ ้าของโครงการ
2.การระบายนํา้
- จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ดแู ลและบํารุ งรักษาระบบระบายนํ ้า และระบบบ่อหน่วงนํ ้าที่
ติดตังไว้
้ รวมทังอุ
้ ปกรณ์ควบคุมต่างๆ ให้ มีสภาพดีพร้ อมใช้ งานอยู่ตลอดเวลา
- ตรวจสอบการอุดตันของท่อระบายนํ ้าอย่างสมํ่าเสมอ ถ้ ามีการอัดตัน จะต้ องทําการ
ขุดลอกทันที เพื่อให้ สามารถระบายนํ ้าได้ ดีอยู่เสมอ
- ติดตังบ่
้ อดักขยะ ที่บอ่ พักนํ ้าสุดท้ าย เพื่อดักขยะไม่ให้ ไหลเข้ าสูท่ อ่ ระบายนํ ้าสาธารณะ

3-162

2

100.00

0

0.00

1

100.00

0

0.00

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด
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ตารางที่ 3.4.2-35 ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้ อมด้ านต่าง ๆ
(ภายหลังเพิ่มเติมมาตรการฯ) ของพืน้ ที่หน่ วยงานราชการ
ความคิดเห็น
เพียงพอ
ไม่ เพียงพอ
จํานวน
จํานวน
ร้ อยละ
ร้ อยละ
(คน)
(คน)

รายละเอียด
- ก่อสร้ างร่ องนํา้ เป็ นแนวเดียวกันกับท่อระบายนํา้ ถาวรเพื่อรองรับนํ ้าหลากและ
ระบายนํ ้าดังกล่าวลงสูบ่ อ่ พัก
- ดูแลขุดลอกตะกอนที่สะสมในบ่อดักตะกอนอย่าง
สมํ่าเสมอ เพื่อให้ สามารถระบายนํ ้าได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบ
ระบายนํ ้าของบริ เวณโดยรอบพื ้นที่โครงการ
- ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดทิ ้งเศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้ างหรื อที่ติดค้ างมากับรถบรรทุกวัสดุ
ลงในท่อระบายนํ ้า
3. การจัดการมูลฝอย
- จัดให้ มีภาชนะรองรับขยะจากแต่ละอาคาร หรื อแต่ละส่วนอย่างเพียงพอ
- ขยะแห้ งที่สามารถนําไปใช้ ได้ อีก เช่น โลหะ ขวด พลาสติก และกระดาษ หนังสือพิมพ์ ให้
พนักงานทําความสะอาดคัดแยกขยะและเก็บไว้ ขายให้ กบั ผู้รับซื ้อ เพื่อเป็ นการลดปริ มาณ
มูลฝอย
- รวบรวมมูลฝอยหรื อเศษวัสดุก่อสร้ างเพื่อนํากลับไปใช้ ประโยชน์ใหม่ เช่น ถมที่หรื อ
ขายให้ แก่ผ้ รู ับซื ้อของเก่า
- ไม่นําเศษวัสดุก่อสร้ างไปทิ ้งในพื ้นที่หรื อสถานที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้พกั อาศัยที่
อยู่ในบริ เวณนัน้ ๆ
4. การใช้ ไฟฟ้า
- จัดเจ้ าหน้ าที่ ที่มีความรู้ความชํานาญเฉพาะด้ านระบบไฟฟ้ าไว้ คอยดูแลระบบไฟฟ้า
ให้ สามารถใช้ งานอยู่เสมอ
- ติดตังระบบไฟฟ
้
้ า ตามที่เสนอในรายละเอียดโครงการทุกประการ และติดตัง้
อุปกรณ์ เดินสายไฟฟ้า รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้าระบบสื่อสารต่างๆ และ
อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้ เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อยตามมาตรฐาน
- ติดตังอุ
้ ปกรณ์ไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงาน
- ติดตังไฟฟ้
้ าส่องสว่างบริ เวณริ มถนนด้ านหน้ าโครงการ
- การจ่ายไฟฟ้าและพลังงานสําหรั บขับเคลื่อนอุปกรณ์ ก่อสร้ างต้ องเป็ นไปตาม
วงจรไฟฟ้าที่ถกู ต้ อง
5. การจราจร
- ห้ ามมิให้ จอดรถบรรทุก หรื อวางวัสดุก่อสร้ างในบริ เวณด้ านหน้ าโครงการเพื่อ
ป้องกันการกีดขวางการจราจร
- จัดระบบการจราจรให้ มีความปลอดภัย โดยการติดตังป
้ ้ ายสัญญาณจราจรและจัด
เจ้ าหน้ าที่ดแู ลให้ ความสะดวกภายในพื ้นที่โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริ เวณ
ทางเข้ า-ออก อย่างน้ อย 1 คน
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ตารางที่ 3.4.2-35 ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้ อมด้ านต่าง ๆ
(ภายหลังเพิ่มเติมมาตรการฯ) ของพืน้ ที่หน่ วยงานราชการ
ความคิดเห็น
เพียงพอ
ไม่ เพียงพอ
จํานวน
จํานวน
ร้ อยละ
ร้ อยละ
(คน)
(คน)

รายละเอียด
6. ความปลอดภัยสาธารณะและการเกิดอัคคีภยั
- จัดให้ มีเวรยามรักษาความปลอดภัย และอํานวยความสะดวกบริ เวณทางเข้ า-ออก
ของโครงการตลอด 24 ชัว่ โมง
- จัดให้ มีและติดตังระบบป
้
้ องกันอัคคีภยั ตามที่ได้ ออกแบบไว้ ทกุ ประการ ซึ่งต้ อง
เป็ นไปตามข้ อกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
- จัดให้ มีการอบรมวิธีการใช้ อปุ กรณ์และระบบป้องกันอัคคีภยั และฝึ กอบรมเรื่ องการ
ซ้ อมอพยพย้ ายคนเมื่อเกิดเพลิงไหม้ แก่เจ้ าหน้ าที่ของโครงการ ยามรักษาการณ์ และ
ผู้พกั อาศัย เพื่อให้ สามารถใช้ งานได้ ทนั ท่วงที และไม่ตกใจกลัว
- ติดตังแบบแปลนแผนผั
้
งแสดงตําแหน่งที่ติดตังอุ
้ ปกรณ์ดบั เพลิงต่างๆ ป้ายบอกชัน้
เส้ นทางอพยพหนีไฟและจุดรวมพล โดยติดตังแบบแปลนแผนผั
้
งดังกล่าวไว้ ใน
ตําแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ ชดั เจนในแต่ละชันของอาคาร
้
- ห้ ามสูบบุหรี่ และนําวัตถุไวไฟเข้ าไปในพื ้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการลุกติดไฟ รวมถึง
การเคลื่อนย้ ายนําเข้ าหรื อขนวัตถุไวไฟในแต่ละครัง้ ต้ องอยู่ในความควบคุมดูแลของ
หัวหน้ างานหรื อผู้รับผิดชอบดูแลทุกครัง้
- ห้ ามใช้ กระแสไฟฟ้ าเกินขนาดความต้ านทานของสายไฟที่กําหนด หรื อต่อพ่วง
อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด
- หมัน่ ตรวจสอบสายไฟและปลัก๊ ไฟเพื่อตรวจสอบสภาพหรื อความชํารุดเสียหายของ
อุปกรณ์อยู่เสมอ
7. ทัศนียภาพและสุนทรี ยภาพ
- จัดให้ มีพื ้นที่สีเขียวตามที่ได้ ออกแบบไว้ เพื่อใช้ เป็ นพื ้นที่พกั ผ่อนเพิ่มความสวยงาม
และทัศนียภาพที่ดีภายในโครงการ
- เลือกใช้ วสั ดุตกแต่งอาคารให้ กลมกลืนกับอาคารและชุมชนโดยรอบอาคารตามแบบ
ภูมิสถาปั ตย์ที่ได้ ออกแบบไว้
- ควบคุมดูแลอาคารบริ เวณพืน้ ที่สีเขียวรอบอาคารให้ มีสภาพดี และสวยงามตาม
แบบภูมิสถาปั ตย์ที่ออกแบบไว้ อยู่เสมอ

3-164

1

100

0

0

1

100.00

0

0.00

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

บ้ านเลขที่ 97
คุณพิมพ์ตา พรอนันโรจน์

บ้ านเลขที่ 256/3
คุณเมธี ดิเรกสุนทร

บ้ านเลขที่ 1/35
คุณบดินทร์ แสงแก้ ว

บ้ านเลขที่ 23/5
คุณอารมณ์ ศิริเริศ

บ้ านเลขที่ 23/6
ไม่ประสงค์ออกนาม

บ้ านเลขที่ 47/2
คุณกรกนก จินดวงมี

ที่มา : จากการสํารวจภาคสนาม, พฤษภาคม 2563

รูปที่ 3.4-14

ภาพถ่ายขณะสอบถามความคิดเห็นของประชาชน ครัง้ ที่ 2
3-165
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3.4.3 การสาธารณสุข
 สถานบริการสาธารณสุข
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี มีสถานบริการสาธารณสุขทังภาครั
้
ฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ดังนี ้
1) ภาครัฐ
โรงพยาบาลศูนย์
ขนาด 800 เตียง
จํานวน 1 แห่ง
โรงพยาบาลทัว่ ไป
ขนาด 160 เตียง
จํานวน 1 แห่ง
จํานวน 1 แห่ง
โรงพยาบาลชุมชน
ขนาด 90 เตียง
โรงพยาบาลชุมชน
ขนาด 60 เตียง
จํานวน 4 แห่ง
โรงพยาบาลชุมชน
ขนาด 30 เตียง
จํานวน 12 แห่ง
โรงพยาบาลชุมชน
ขนาด 10 เตียง
จํานวน 1 แห่ง
โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต ขนาด 1,300 เตียง
จํานวน 1 แห่ง
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม ขนาด 30 เตียง
จํานวน 2 แห่ง
ขนาด 80 เตียง
จํานวน 1 แห่ง
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ ธานี
โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบล
จํานวน 166 แห่ง
ศูนย์สขุ ภาพชุมชนของโรงพยาบาล
จํานวน 10 แห่ง
ศูนย์บริ การสาธารณสุขเทศบาล
จํานวน 5 แห่ง
สถานีอนามัย
จํานวน 1 แห่ง
ศูนย์บริ การสาธารสุข สาขา
จํานวน 2 แห่ง
2) ภาครั ฐวิสาหกิจ
สถานพยาบาลเขื่อนรัชชประภา
จํานวน1 แห่ง
สถานพยาบาลการไฟฟ้า
จํานวน 1 แห่ง
3) ภาคเอกชน
โรงพยาบาล
จํานวน 11/536 แห่ง/เตียง
สหคลินิก
จํานวน 2 แห่ง
คลินิกแพทย์เฉพาะทาง/ทัว่ ไป
จํานวน 189 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
จํานวน 84 แห่ง
คลินิกกายภาพบําบัด
จํานวน 8 แห่ง
คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์
จํานวน 247 แห่ง
คลินิกการแพทย์แผนไทย/แผนไทยประยุกต์
จํานวน 10 แห่ง
เทคนิคการแพทย์
จํานวน 12 แห่ง
แพทย์แผนจีน
จํานวน 2 แห่ง
(ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ ธานี, เข้ าถึงเมื่อเดือนกันยายน 2563)
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สําหรับในพื ้นที่รับผิดชอบของเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี ประกอบด้ วยสถานพยาบาลดังนี ้
โรงพยาบาลของรั ฐ ในพืน้ ที่รับผิดชอบของเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี ประกอบด้ วย
สถานพยาบาลดังนี ้
โรงพยาบาลของรั ฐ 2 แห่ ง
1. โรงพยาบาลสุราษฎร์ ธานี
มีเตียงคนไข้ 800 เตียง
2. โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต มีเตียงคนไข้ 30 เตียง
สํานักงานสาธารณสุข 1 แห่ ง
1. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธานี (ไม่มีเตียงคนไข้ )
โรงพยาบาลเอกชน 2 แห่ ง
1. โรงพยาบาลทักษิณ มีเตียงคนไข้ 180 เตียง
2. โรงพยาบาลศรี วิชยั มีเตียงคนไข้ 30 เตียง
ศูนย์ บริการสาธารณสุขของเทศบาล 4 แห่ ง
1. ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี (ศูนย์ตาปี )
2. ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี (สวนหลวง ร.9)
3. ศูนย์บริ การสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี (ฝั่ งบางใบไม้ )
4. ศูนย์บริ การสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี (บึงขุนทะเล)
สถานีอนามัย ศูนย์ สุขภาพชุมชนเครือข่ ายโรงพยาบาลสุราษฎร์ ธานี 5 แห่ ง
1. ศูนย์สขุ ภาพชุมชนเมืองโพธาวาส
2. ศูนย์สขุ ภาพชุมชนเมืองโพหวาย
3. ศูนย์สขุ ภาพชุมชนเมืองตลาดดอกนก
4. ศูนย์สขุ ภาพชุมชนเมืองศรี วิชยั
5. ศูนย์สขุ ภาพชุมชนเมืององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
โรงพยาบาลส่ งเสริมสุขภาพตําบล 2 แห่ ง
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบางกุ้ง
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลมะขามเตี ้ย
นอกจากนี ้ ในพื น้ ที่ ตํ า บลบางใบไม้ มี โ รงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุข ภาพตํ า บล จํ า นวน 1 แห่ ง คื อ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบางใบไม้
คลินิกเอกชน 146 แห่ ง
(ที่มา : แผนพัฒนาท้ องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี)
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

สําหรับสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้ พื ้นที่โครงการมากที่สดุ ได้ แก่ ศูนย์บริ การสาธารณสุขเทศบาลนคร
สุราษฎร์ ธานี (ฝั่ งบางใบไม้ ) มีระยะทางห่างจากพื ้นที่โครงการไปทางทิศเหนือของพื ้นที่โครงการ ประมาณ
800 เมตร รองลงมาคือ โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบลบางใบไม้ มีระยะทางห่างจากพื ้นที่โครงการไปทาง
ทิศเหนือของพื ้นที่โครงการ ประมาณ 3.7 กิโลเมตร
นอกจากนี ้ ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน โครงการสามารถนําส่งผู้บาดเจ็บหรื อผู้ป่วยไปยังศูนย์บริ การ
สาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี (ฝั่ งบางใบไม้ ) ซึง่ เป็ นสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้ พื ้นที่โครงการมากที่สดุ
โดยมีระยะทางห่างจากพื ้นที่โครงการประมาณ 800 เมตร ซึ่งต้ องใช้ เวลาในการเดินทางประมาณ 2 นาที
(คิดอัตราเร็ ว 30 กิโลเมตร/ชัว่ โมง) (ดังรู ปที่ 3.4.3-1) หรื อโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบลบางใบไม้ มี
ระยะทางห่างจากพื ้นที่โครงการไปทางทิศเหนือของพื ้นที่โครงการ ประมาณ 3.7 กิโลเมตร ซึง่ ใช้ เวลาในการ
เดินทางประมาณ 4 นาที (คิดอัตราเร็ ว 30 กิโลเมตร/ชัว่ โมง) (ดังรู ปที่ 3.4.3-2) และสามารถนําส่งผู้บาดเจ็บ
หรื อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลสุราษฎร์ ธานี ซึง่ มีระยะห่างจากพื ้นที่โครงการประมาณ 2.60 กิโลเมตร ซึง่ ต้ องใช้
เวลาในการเดินทางประมาณ 6 นาที (คิดอัตราเร็ว 30 กิโลเมตร/ชัว่ โมง) (ดังรูปที่ 3.4.3-3)
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

ศูนย์ บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี
(ฝั่ งบางใบไม้ )

พืน้ ที่โครงการ

ซอยศรี ตาปี 1

ที่มา: จากการปรับปรุงภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth และการสํารวจภาคสนาม, ธันวาคม 2563

รูปที่ 3.4.3-1

เส้ นทางการคมนาคมจากพื ้นที่โครงการ
ถึงศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี (ฝั่ งบางใบไม้ )
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบลบางใบไม้

ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 2007
่

ไ้

พื ้นที่โครงการ

ที่มา: จากการปรับปรุงภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth และการสํารวจภาคสนาม, ธันวาคม 2563

รูปที่ 3.4.3-2

เส้ นทางการคมนาคมจากพื ้นที่โครงการถึงโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบลบางใบไม้
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

พื ้นที่โครงการ

โรงพยาบาลสุราษฎร์ ธานี
ที่มา : จากการสํารวจภาคสนาม, ปรับปรุงจากภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth, ธันวาคม 2563

รูปที่ 3.4.3-3

เส้ นทางจากพื ้นที่โครงการถึงโรงพยาบาลสุราษฎร์ ธานี
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

 บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี มีบคุ ลากรสาธารณสุขทังภาครั
้
ฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน (ไม่รวมลาศึกษาต่อ) ดังนี ้
1) ภาครัฐ จํานวนและสัดส่วนบุคลากรสาธารณสุข : ประชากรทังจั
้ งหวัด
แพทย์
จํานวน 395 คน
สัดส่วน 1 : 2,229
จํานวน 111 คน
สัดส่วน 1 : 9,496
ทันตแพทย์
เภสัชกร
จํานวน 221 คน
สัดส่วน 1 : 4,770
พยาบาลวิชาชีพ
จํานวน 2,559 คน
สัดส่วน 1 : 412
พยาบาลเทคนิค
จํานวน 65 คน
สัดส่วน 1 : 16,217
นักวิชาการสาธารณสุข
จํานวน 463 คน
สัดส่วน 1 : 2,277
เจ้ าพนักงานสาธารณสุข
จํานวน 249 คน
สัดส่วน 1 : 4,233
เจ้ าพนักงานทันตกรรมสาธารณสุข จํานวน 138 คน
สัดส่วน 1 : 7,638
นักการแพทย์แผนไทย
จํานวน 94 คน
สัดส่วน 1 : 11,214
- โรงพยาบาลสุราษฎร์ ธานี จํานวนและสัดส่วนบุคลากรสาธารณสุข : ประชากรทังจั
้ งหวัด
แพทย์
จํานวน 181 คน
สัดส่วน 1 : 5,824
ทันตแพทย์
จํานวน 22 คน
สัดส่วน 1 : 47,913
เภสัชกร
จํานวน 50 คน
สัดส่วน 1 : 21,082
พยาบาลวิชาชีพ
จํานวน 832 คน
สัดส่วน 1 : 1,267
พยาบาลเทคนิค
จํานวน 9 คน
สัดส่วน 1 : 117,120
นักวิชาการสาธารณสุข
จํานวน 27 คน
สัดส่วน 1 : 39,040
เจ้ าพนักงานสาธารณสุข
จํานวน 10 คน
สัดส่วน 1 : 105,408
สัดส่วน 1 : 87,840
เจ้ าพนักงานทันตกรรมสาธารณสุข จํานวน 12 คน
- โรงพยาบาลเกาะสมุย จํานวนและสัดส่วนบุคลากรสาธารณสุข : ประชากรทังอํ
้ าเภอ
แพทย์
จํานวน 23 คน
สัดส่วน 1 : 2,892
ทันตแพทย์
จํานวน 8 คน
สัดส่วน 1 : 8,313
เภสัชกร
จํานวน 16 คน
สัดส่วน 1 : 4,157
พยาบาลวิชาชีพ
จํานวน 115 คน
สัดส่วน 1 : 578
จํานวน 3 คน
สัดส่วน 1 : 22,169
พยาบาลเทคนิค
นักวิชาการสาธารณสุข
จํานวน 19 คน
สัดส่วน 1 : 3,500
เจ้ าพนักงานสาธารณสุข
จํานวน 6 คน
สัดส่วน 1 : 11,084
เจ้ าพนักงานทันตกรรมสาธารณสุข จํานวน 4 คน
สัดส่วน 1 : 16,627
นักการแพทย์แผนไทย
จํานวน 4 คน
สัดส่วน 1 : 16,627
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

- โรงพยาบาลชุมชน จํานวนและสัดส่วนบุคลากรสาธารณสุข : ประชากรในพื ้นที่ 17 อําเภอ
แพทย์
จํานวน 148 คน
สัดส่วน 1 : 5,472
ทันตแพทย์
จํานวน 65 คน
สัดส่วน 1 : 12,459
เภสัชกร
จํานวน 109 คน
สัดส่วน 1 : 7,430
พยาบาลวิชาชีพ
จํานวน 946 คน
สัดส่วน 1 : 856
สัดส่วน 1 : 134,972
พยาบาลเทคนิค
จํานวน 6 คน
นักวิชาการสาธารณสุข
จํานวน 63 คน
สัดส่วน 1 : 12,855
เจ้ าพนักงานสาธารณสุข
จํานวน 29 คน
สัดส่วน 1 : 27,925
เจ้ าพนักงานทันตกรรมสาธารณสุข จํานวน 56 คน
สัดส่วน 1 : 14,461
นักการแพทย์แผนไทย
จํานวน 36 คน
สัดส่วน 1 : 22,475
- ศูนย์ วิชาการและนอกสั งกัดกระทรวงสาธารณสุ ข จํานวนและสัดส่วนบุคลากรสาธารณสุข :
ประชากรทังจั
้ งหวัด
แพทย์
จํานวน 43 คน
สัดส่วน 1 : 24,513
ทันตแพทย์
จํานวน 16 คน
สัดส่วน 1 : 65,880
เภสัชกร
จํานวน 46 คน
สัดส่วน 1 : 3,073
พยาบาลวิชาชีพ
จํานวน 666 คน
สัดส่วน 1 : 1,583
พยาบาลเทคนิค
จํานวน 47 คน
สัดส่วน 1 : 22,427
นักวิชาการสาธารณสุข
จํานวน 354 คน
สัดส่วน 1 : 2,978
เจ้ าพนักงานสาธารณสุข
จํานวน 204 คน
สัดส่วน 1 : 5,167
เจ้ าพนักงานทันตกรรมสาธารณสุข จํานวน 66 คน
สัดส่วน 1 : 15,971
นักการแพทย์แผนไทย
จํานวน 54 คน
สัดส่วน 1 : 19,520
้ งหวัด
2) ภาคเอกชนและรั ฐวิสาหกิจ จํานวนและสัดส่วนบุคลากรสาธารณสุข : ประชากรทังจั
แพทย์
จํานวน 84 คน
สัดส่วน 1 : 9,641
ทันตแพทย์
จํานวน 4 คน
สัดส่วน 1 : 202,459
เภสัชกร
จํานวน 33 คน
สัดส่วน 1 : 24,540
พยาบาลวิชาชีพ
จํานวน 244 คน
สัดส่วน 1 : 2,219
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

 สัดส่ วนบุคลากรสาธารณสุข จํานวนและสัดส่วนบุคลากรสาธารณสุข (ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และ
เอกชน) : ประชากรทังจั
้ งหวัด
แพทย์
จํานวน 479 คน
สัดส่วน 1 : 2,201
ทันตแพทย์
จํานวน 115คน
สัดส่วน 1 : 9,166
เภสัชกร
จํานวน 254 คน
สัดส่วน 1 : 4,150
จํานวน 2,803 คน
สัดส่วน 1 : 376
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลเทคนิค
จํานวน 65 คน
สัดส่วน 1 : 16,217
นักวิชาการสาธารณสุข
จํานวน 463 คน
สัดส่วน 1 : 2,277
เจ้ าพนักงานสาธารณสุข
จํานวน 249 คน
สัดส่วน 1 : 4,233
เจ้ าพนักงานทันตกรรมสาธารณสุข จํานวน 138 คน
สัดส่วน 1 : 7,538
สัดส่วน 1 : 11,214
นักการแพทย์แผนไทย
จํานวน 94 คน
3) อาสาสมัครสาธารณสุข
จํานวน 19,124 คน
สัดส่วน 1 : 55
(ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ ธานี, เข้ าถึงเมื่อเดือนกันยายน 2563)

 สถิตกิ ารเจ็บป่ วย
จากสถิติสาเหตุการเจ็บป่ วย 21 กลุ่มโรค ของศูนย์ บริ การสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี
(ฝั่ งบางใบไม้ ) ประจําปี พ.ศ. 2559-พ.ศ. 2563 (ข้ อมูล ณ เดือนมกราคม 2559 – สิงหาคม 2563) พบว่า 5
อันดับแรกของโรคที่พบ ได้ แก่ โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ ท่อ โภชนการ และเมตะบอลิสมั รองลงไป ได้ แก่ อาการ,
อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้ จากการตรวจทางคลินิกและทางห้ องปฏิบตั ิการที่ไม่สามารถจําแนก โรค
ในกลุ่ม อื่ น ได้ , โรคระบบย่ อ ยอาหาร รวมโรคในช่ อ งปาก, การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและการป้ องกั น โรค
และโรคที่เกิดอาการหลายระบบ ตามลําดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.4.3-1
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

ตารางที่ 3.4.3-1 สถิตสิ าเหตุการเจ็บป่ วย 21 กลุม่ โรค ของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี (ฝั่ งบางใบไม้ ) ประจําปี พ.ศ. 2559-พ.ศ. 2563
กลุ่มโรค
1. โรคเกี่ยวกับต่ อมไร้ ท่อ โภชนการ และเมตะบอลิสัม
2. อาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติท่ พ
ี บได้ จากการตรวจ
ทางคลินิกและทางห้ องปฏิบัตกิ ารที่ไม่ สามารถจําแนกโรคใน
กลุ่มอื่นได้
3. โรคระบบกล้ ามเนือ้ รวมโครงร่ าง และเนือ้ ยึดเสริม
4. โรคที่เกิดอาการหลายระบบ
5. โรคระบบย่ อยอาหาร รวมโรคในช่ องปาก
6. การส่งเสริ มสุขภาพและการป้องกันโรค
7. โรคระบบไหลเวียนเลือด
8. โรคระบบหายใจ
9. โรคที่เกิดเฉพาะตําแหน่ง
10. โรคตารวมส่วนประกอบของตา
11. โรคระบบประสาท
12. โรคผิวหนังและเนื ้อเยื่อใต้ ผิวหนัง
13. โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปั สสาวะ
14. โรคเลือดและอวัยวะสร้ างเลือด และความผิดปกติเกี่ยวกับ
ภูมิค้ มุ กัน
15. โรคและอาการอื่น
16. โรคติดเชื ้อและปรสิต
17. โรคของสตรี

2559
ต่ อแสน
จํานวน
ประชากร
1,893 1,456.82

2560
ต่ อแสน
จํานวน
ประชากร
2,345 1,799.24

ปี
2561
ต่ อแสน
จํานวน
ประชากร
2,038 1,545.87

2562
ต่ อแสน
จํานวน
ประชากร
2,107 1,595.73

2563
ต่ อแสน
จํานวน
ประชากร
1,171
889.82

290

223.18

2,171

1,665.73

2,183

1,655.86

2,132

1,614.66

1,104

838.91

636
914
1,581
421
973
579
434
201
186
165
119

489.45
703.40
1,216.71
323.99
748.80
445.59
334.00
154.69
143.14
126.98
91.58

650
760
1,796
1,186
901
605
279
341
390
191
182

498.72
583.12
1,378.01
909.98
691.31
464.20
214.07
261.64
299.23
146.55
139.64

657
811
1,813
1,133
638
592
336
228
73
199
197

498.35
615.16
1,375.20
859.41
483.94
449.05
254.86
172.94
55.37
150.95
149.43

1,520
1,566
1,769
1,466
552
751
291
218
200
279
269

1,151.17
1,186.00
1,339.75
1,110.27
418.06
568.77
220.39
165.10
151.47
211.30
203.73

877
756
686
633
283
337
236
406
137
146
181

666.42
574.47
521.28
481.01
215.05
256.08
179.33
308.51
104.10
110.94
137.54

52

40.02

120

92.07

124

94.06

181

137.08

125

94.99

228
134
29

175.46
103.12
22.32

115
51
98

88.24
39.13
75.19

96
62
103

72.82
47.03
78.13

41
78
45

31.05
59.07
34.08

2
19
0

1.52
14.44
-
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

ตารางที่ 3.4.3-1 สถิตสิ าเหตุการเจ็บป่ วย 21 กลุม่ โรค ของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี (ฝั่ งบางใบไม้ ) ประจําปี พ.ศ. 2559-พ.ศ. 2563
กลุ่มโรค
18. สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ที่ทําให้ ป่วยหรื อตาย
19. เนื ้องอก (รวมมะเร็ง)
20. โรคหูและปุ่ มกกหู
21. ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤตติกรรม

2559
ต่ อแสน
จํานวน
ประชากร
65
50.02
7
5.39
11
8.47
17
13.08

2560
ต่ อแสน
จํานวน
ประชากร
64
49.10
4
3.07
11
8.44
16
12.28

ปี
2561
ต่ อแสน
จํานวน
ประชากร
46
34.89
4
3.03
14
10.62
16
12.14

2562
ต่ อแสน
จํานวน
ประชากร
43
32.57
77
58.32
15
11.36
9
6.82

2563
ต่ อแสน
จํานวน
ประชากร
25
19.00
8
6.08
21
15.96
5
3.80

ที่มา : แบบ รง.504 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี (ฝั่ งบางใบไม้ ), กันยายน 2563
(ข้ อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2559-31 สิงหาคม 2563)

3-176

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

จากสถิติสาเหตุการเจ็บป่ วย 21 กลุม่ โรค ของโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบลบางใบไม้ ประจําปี
พ.ศ. 2559-พ.ศ. 2563 (ข้ อมูล ณ เดือนมกราคม 2559 – สิงหาคม 2563) พบว่า 5 อันดับแรกของโรคที่พบ
ได้ แ ก่ โรคเกี่ ย วกับ ต่อ มไร้ ท่ อ โภชนการ และเมตะบอลิ สัม รองลงไป ได้ แ ก่ อาการ, อาการแสดงและ
สิ่งผิดปกติที่พบได้ จากการตรวจทางคลินิกและทางห้ องปฏิบตั ิการที่ไม่สามารถจําแนกโรคในกลุ่มอื่นได้ ,
โรคระบบกล้ ามเนื ้อ รวมโครงร่ าง และเนื ้อยึดเสริ ม, โรคที่เกิดอาการหลายระบบ และโรคระบบย่อยอาหาร
รวมโรคในช่องปาก ตามลําดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.4.3-2
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

ตารางที่ 3.4.3-2 สถิตสิ าเหตุการเจ็บป่ วย 21 กลุม่ โรค ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบางใบไม้ ประจําปี พ.ศ. 2559-พ.ศ. 2563
2559

กลุ่มโรค
1. การส่ งเสริมสุขภาพและการป้อง
กันโรค
2. โรคที่เกิดอาการหลายระบบ
3. โรคที่เกิดเฉพาะตําแหน่ ง
4. อาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติท่ พ
ี บได้ จากการ
ตรวจทางคลินิกและทางห้ องปฏิบัตกิ ารที่ไม่ สามารถ
จําแนกโรคในกลุ่มอื่นได้
5. โรคระบบกล้ ามเนือ้ รวมโครงร่ าง และเนือ้ ยึดเสริม
4. โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก
7. โรคระบบหายใจ
8. โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ ทอ่ โภชนการ และเมตะบอลิสมั
9. โรคระบบไหลเวียนเลือด
10. โรคผิวหนังและเนื ้อเยื่อใต้ ผิวหนัง
11. โรคตารวมส่วนประกอบของตา
12. โรคและอาการอื่น
13. โรคระบบประสาท
14. โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปั สสาวะ
15. โรคของสตรี
16. สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ที่ทําให้ ป่วยหรื อตาย

ปี
2561

2560

2562

2563

จํานวน

ต่ อแสน
ประชากร

จํานวน

ต่ อแสน
ประชากร

จํานวน

ต่ อแสน
ประชากร

จํานวน

ต่ อแสน
ประชากร

จํานวน

ต่ อแสน
ประชากร

37

28.47

18

13.81

1,015

769.90

529

400.64

1,539

1,169.46

11,451
1,366

8,812.46
1,051.25

4,856
678

3,725.84
520.21

1,674
332

1,269.77
251.83

1,788
358

1,354.14
271.13

1,155
435

877.67
330.55

691

531.78

1,765

1,354.22

846

641.71

724

548.32

351

266.72

760
988
411
174
220
64
77
51
27
36
40
35

584.88
760.35

5,067
1,137
501
386
366
136
103
62
112
36
30
23

3,887.73
872.38

311
835
469
178
157
106
49
17
6
28
33
11

235.90
633.37

430
949
424
142
98
91
64
22
2
24
5
27

325.66
718.72

335
311
212
111
56
63
23
56
2
17
13
16

254.56
236.32

316.30
133.91
169.31
49.25
59.26
39.25
20.78
27.70
30.78
26.94
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384.40
296.16
280.82
104.35
79.03
47.57
85.93
27.62
23.02
17.65

355.75
135.02
119.09
80.40
37.17
12.89
4.55
21.24
25.03
8.34

321.11
107.54
74.22
68.92
48.47
16.66
1.51
18.18
3.79
20.45

161.10
84.35
42.55
47.87
17.48
42.55
1.52
12.92
9.88
12.16

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

ตารางที่ 3.4.3-2 สถิตสิ าเหตุการเจ็บป่ วย 21 กลุม่ โรค ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบางใบไม้ ประจําปี พ.ศ. 2559-พ.ศ. 2563
กลุ่มโรค

2559
จํานวน

ต่ อแสน
ประชากร
54.64

17. เนื ้องอก (รวมมะเร็ง)
71
4.62
18. โรคติดเชื ้อและปรสิต
6
4.62
19. อุบตั ิเหตุจาการขนส่งและผลที่ตามมา
6
2.31
20. โรคหูและปุ่ มกกหู
3
21. ภาวะแทรกในการตังครรภ์
้
การคลอด
3.85
5
และระยะหลังคลอด
ที่มา : แบบ รง.504 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบางใบไม้ , กันยายน 2563
(ข้ อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2559-31 สิงหาคม 2563)

ปี
2561

2560
จํานวน
7
4
10
4
3
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ต่ อแสน
ประชากร
5.37

จํานวน

3.07

19
19
4
5

2.30

-

3.07
7.67

2562

ต่ อแสน
ประชากร
14.41

จํานวน

3.79

13
1
0
0

-

4

14.41
3.03

2563

ต่ อแสน
ประชากร
9.85

จํานวน

-

0
4
0
2

3.03

1

0.76
-

ต่ อแสน
ประชากร
3.04
1.52
0.76

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 3 สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั

จากการสํารวจภาคสนามโดยการสัมภาษณ์ประชาชนที่อยูอ่ าศัยใกล้ เคียงพื ้นที่โครงการในรัศมี 100500 เมตร พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีภาวะเจ็บป่ วย 5 อันดับแรก คือ โรคไข้ หวัด/โรคระบบทางเดินหายใจ
รองลงมาคือ โรคภูมิแพ้ /โรคผิวหนัง โรคทางเดินอาหาร โรคทางตา หู ฟั น และโรคกล้ ามเนื ้อ ตามลําดับ ส่วน
ประชาชนที่อยู่อาศัยใกล้ เคียงพืน้ ที่ โครงการในรัศมี 500-1,000 เมตร พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีภาวะ
เจ็บป่ วย 5 อันดับแรก คือ โรคไข้ หวัด/โรคระบบทางเดินหายใจ รองลงมาคือ โรคภูมิแพ้ /โรคผิวหนัง โรค
ทางเดินอาหาร โรคกล้ ามเนือ้ และโรคทางตา หู ฟั น ตามลําดับ ซึ่งสอดคล้ องกับข้ อมูลสถิติจํานวนผู้ป่วย
จํ า แนกตาม 21 กลุ่ม โรคของศูน ย์ บ ริ ก ารสาธารณสุข เทศบาลนครสุร าษฎร์ ธ านี (ฝั่ ง บางใบไม้ ) และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบางใบไม้
อย่างไรก็ตาม จากข้ อมูลสถิติการป่ วย 21 กลุ่มโรค ประจําปี พ.ศ. 2559-พ.ศ. 2563 ของศูนย์บริ การ
สาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี (ฝั่ งบางใบไม้ ) และโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบลบางใบไม้ และ
ข้ อมูลจากการสํารวจภาคสนามของประชาชนในรัศมี 100-1,000 เมตร จากพื ้นที่โครงการ จะเห็นได้ ว่าโรคหวัด/
โรคระบบทางเดินหายใจ เป็ นโรคที่มีการเจ็บป่ วยเป็ นอันดับต้ นๆ ทังนี
้ ้อาจมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพอากาศ ฝุ่ นละออง และมลพิษทางอากาศจากการจราจร รวมทังฝุ่
้ นละอองและมลพิษทางอากาศ
จากการก่อสร้ าง ซึง่ บริเวณใกล้ เคียงโครงการมีพื ้นที่ก่อสร้ างกระจายอยูท่ วั่ ไป
3.4.4 การป้องกันอัคคีภยั และภัยธรรมชาติ
โครงการเป็ นอาคารโรงแรม ตามกฎหมายว่าด้ วยโรงแรมที่จําเป็ นต้ องมีสงิ่ อํานวยความสะดวกสบาย
และความปลอดภัยแก่ผ้ พู กั อาศัย จึงได้ ออกแบบและจัดเตรี ยมระบบป้องกันอัคคีภยั ภายในโครงการอย่าง
เพียงพอ และเมื่อพิจารณาจากที่ตงของโครงการในกรณี
ั้
เกิดเหตุเพลิงไหม้ พบว่า ในพื ้นที่เมืองสุราษฎร์ ธานี
มีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ ธานี มีระยะห่าง
จากโครงการ ประมาณ 800 เมตร โดยมีรายละเอียดของอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย ดังนี ้
เจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั งิ านทังหมดในการร่
้
วมดับเพลิงมีจํานวน 43 คน โดยแบ่งได้ ดังนี ้
- พนักงานขับรถดับเพลิง 17 คน
- พนักงานดับเพลิง 26 คน
จํานวนเครื่ องมือเครื่ องใช้ ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี มีดงั นี ้
(1) จํานวนรถดับเพลิงและรถบริ การอื่นๆ มีจํานวนทังสิ
้ ้น 3 คัน ซึง่ แบ่งเป็ น
1.1 รถหัวฉีดนํ ้าดับเพลิง
- ขนาดความจุนํ ้า 4,000 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 1 คัน มีเจ้ าหน้ าที่ประจํารถ 6 คน/
คัน จํานวนสายฉีดทังหมด
้
15 เส้ น/คัน ความยาว 20เมตร/เส้ น
- ขนาดความจุนํ ้า 2,000 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 1 คัน มีเจ้ าหน้ าที่ประจํารถ 6 คน/คัน
จํานวนสายฉีดทังหมด
้
15 เส้ น/คัน ความยาว 20 เมตร/เส้ น
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1.2 รถบรรทุกนํ ้า
- ขนาดความจุนํ ้า 12,000 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 2 คัน มีเจ้ าหน้ าที่ประจํารถ 10
คน/คัน จํานวนสายฉีดทังหมด
้
20 เส้ น/คัน ความยาว 20 เมตร/เส้ น
- ขนาดความจุนํ ้า 6,000 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 2 คัน มีเจ้ าหน้ าที่ประจํารถ 10
คน/คัน จํานวนสายฉีดทังหมด
้
20 เส้ น/คัน ความยาว 20 เมตร/เส้ น
1.3 รถบันไดกระเช้ า
- ขนาดความสูง 18 ฟุต (เมตร) จํานวน 1 คัน มีเจ้ าหน้ าที่ ประจํารถ 5 คน/คัน
- ขนาดความสูง 14 ฟุต (เมตร) จํานวน 1 คัน มีเจ้ าหน้ าที่ประจํารถ 5 คน/คัน
ทังนี
้ ้ โครงการอยู่ใกล้ กบั งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี อําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี อยู่ห่างจากพื ้นที่โครงการไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 800 เมตร ซึง่ สามารถ
เข้ าช่วยเหลือและ ระงับเหตุได้ อย่างรวดเร็ ว โดยคาดว่าใช้ เวลาประมาณ 2 นาที (ขึ ้นกับปริ มาณการจราจร)
ในการเข้ าถึงพื ้นที่โครงการ
(แผนที่แสดงเส้ นทางจากพื ้นที่โครงการถึงหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล
นครสุราษฎร์ ธานี แสดงดังรู ปที่ 3.4.4-1)
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พื ้นที่โครงการ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี

ที่มา : จากการสํารวจภาคสนาม, ปรับปรุงจากภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth, พฤษภาคม 2563

รูปที่ 3.4.4-1

แผนที่แสดงเส้ นทางจากพื ้นที่โครงการถึงหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี
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3.4.5 สุนทรียภาพ
 แหล่ งท่ องเที่ยวสําคัญทางทะเลที่เป็ นเกาะ
- เกาะสมุย เกาะที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ อยู่บริ เวณอ่าวไทย พื ้นที่ 1 ใน 3 ของเกาะเป็ นที่
รายล้ อมรอบภูเขา เกาะมี หาดทรายสวยทรายขาว ชายหาดที่ ท อดยาวขนานไปกับทะเล มี ต้น มะพร้ าว
ริ มชายหาดและนํ ้าทะเลใสสวย
- เกาะพะงัน เป็ นเกาะที่คอ่ นข้ างสงบ มีความร่มรื่ นของทิวไม้ ริมชายหาด มีหาดทรายขาว และ
นํ ้าทะเลที่ใสจึงเป็ นเสน่ห์ของเกาะพะงัน โดยบนเกาะพะงันมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง เช่น นํ ้าตกธารเสด็จ
เป็ นนํ ้าตกที่รัชกาลที่ 5 ได้ พระราชทานนามไว้ และเสด็จประพาสถึง 14 ครัง้ นํ ้าตกแพง เป็ นนํ ้าตกที่สวยงาม
มีหลายชัน้ เช่น แพงน้ อย ธารนํ ้ารัก ธารกล้ วยไม้ มีนํ ้าตลอดทังปี
้ แสดงถึงความสมบูรณ์ของผืนป่ า มีทางเดินป่ า
ไปยังโดมศิลาซึง่ เป็ นจุดชมวิวและชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม
- เกาะเต่า เป็ นเกาะที่มีธรรมชาติและความสมบูรณ์ของชีวิตใต้ ทะเล สวยงามด้ วยแนวปะการัง
ทังนํ
้ ้าตื ้นและนํ ้าลึก หาดทรายขาวสวย
- หมู่เกาะอ่างทอง เป็ นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งที่สอง ประกอบด้ วยเกาะต่างๆ 42 เกาะ
ส่วนมากเป็ น เกาะหินปูน หมู่เกาะนี ้เดิมเป็ นเขตหวงห้ ามของทหารเรื อ แต่ก็ได้ มีราษฎรอพยพไปตังบ้
้ านเรื อน
โดยประกอบอาชีพทําสวนมะพร้ าว จับปลา และเก็บรังนก
- เกาะแตน เป็ นเกาะที่งดงามด้ วยธรรมชาติอนั เงียบสงบ มีชายหาดที่ยาว ประกอบด้ วยแนว
ปะการังและ ชายฝั่ งที่คอ่ นข้ างสมบูรณ์
- ทะเลใน ทะเลสาบกลางภูเขา อยู่บนเกาะแม่เกาะ เป็ นปรากฏการทางธรณีวิทยา โดยเกิดจาก
แอ่งหินปูนที่ยบุ ตัว ทะเลในมีลกั ษณะเป็ นวงรี มีทิวทัศน์สวยงาม
 แหล่ งท่ องเที่ยวสําคัญทางศาสนา วัฒนธรรมและโบราณสถาน
- สวนโมกขพลาราม อยู่บริ เวณเขาพุทธทอง เดิมชื่อวัดธารนํ ้าไหล มีท่านพุทธทาสภิกขุเป็ น
ผู้ริเริ่ มสร้ างขึ ้น เพื่อเป็ นสถานที่แสวงหาความสงบและศึกษาธรรม พื ้นที่โดยรอบร่ มรื่ นเหมาะสําหรับเป็ นที่
ฝึ กอบรมจิตใจและศึกษาพุทธศาสนา
- พระพุทธบาทจําลอง (วัดมะเดื่อหวาน) ตังอยู
้ ่บนเกาะพะงัน บนยอดเขามีมณฑปพระพุทธบาท
จําลอง และจากเชิงเขาจะมีบนั ไดให้ ขึ ้นไปนมัสการพระพุทธบาท
- วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ ตังอยู
้ ่อําเภอดอนสัก พระครู สวุ รรณประดิษฐ์ การ หรื อหลวงพ่อจ้ อย
เกจิอาจารย์ ชื่อดังแห่งภาคใต้ เป็ นผู้บกุ เบิกสร้ างขึ ้น และมรณภาพเมื่อปี พ.ศ. 2536 แต่ยงั คงอยู่ในโลงแก้ ว
ภายในอุโบสถ บนยอดเขายังเป็ นที่ประดิษฐานพระเจดีย์ บรรจุพระบรมสารี ริกธาตุ
- วัดเขาถํ ้า (สวนสุวรรณโชติการาม) ตังอยู
้ ่บนยอดเขาข้ าวแห้ ง เป็ นสํานักสงฆ์ที่มีผ้ นู ิยมมานัง่
วิปัสสนาทังชาวไทยและชาวต่
้
างประเทศ
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- วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร ตังอยู
้ ่ตําบลเวียง โดยองค์พระเจดีย์เป็ นโบราณสถานที่สร้ าง
ขึ ้นตาม แบบลัทธิมหายาน ตังแต่
้ ครัง้ อาณาจักรศรี วิชยั รุ่งเรื อง รอบองค์พระธาตุมีเจดีย์เล็กๆ 4 ทิศ ล้ อมรอบ
ด้ วยวิหารคด ซึง่ ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ขนาดต่างๆ ทัง้ 4 ด้ าน
- วัดรัตนาราม หรื อวัดแก้ ว ตังอยู
้ ่ที่ตําบลเลม็ด อําเภอไชยา เป็ นวัดเก่าแก่ มีโบราณสถานที่
สําคัญเรี ยกว่า เจดีย์วดั แก้ ว เป็ นโบราณสถานสถาปั ตยกรรมศรี วิชยั ลักษณะของเจดีย์เป็ นสถาปั ตยกรรม
แบบก่ออิฐไม่ถือปูน ฐานล่างเป็ น รูปสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส มีมขุ 4 ด้ าน ระหว่างมุขทําเป็ นย่อมุมไม้ สิบสอง ซุ้มด้ าน
ทิศตะวันออก มีทางเดินไปห้ องกลางขององค์เจดีย์ ภายในซุ้มมีพระพุทธรูปปางมารวิชยั ประดิษฐานอยูท่ กุ ซุ้ม
- พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไชยา ตังอยู
้ ่ฝั่งตรงข้ ามวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร อาคารหลัง
แรกด้ านหน้ า จัดแสดงประติมากรรมศิลาและสําริ ดที่ค้นพบในเมืองไชยาเก่า ได้ แก่ เทวรู ปพระนารายณ์
ั ้ สมัยทวาราวดี
พระโพธิสตั ว์อวโลกิเตศวร ส่วนอาคารที่สอง เป็ นที่จดั แสดงหลักฐานสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ตงแต่
ศรี วิชยั ลพบุรี สุโขทัย อยุธยา นอกจากนี ้ยังจัดแสดงงานประณีตศิลป์ต่างๆ อีกมากมาย
 อุทยานแห่ งชาติ แหล่ งท่ องเที่ยวตามธรรมชาติ
- อุทยานแห่งชาติเขาสก ครอบคลุมพื ้นที่อําเภอบ้ านตาขุน อําเภอพนม และอําเภอคีรีรัฐนิคม
สภาพ โดยทัว่ ไปเป็ นภูเขาดิน และภูเขาหินปูนสูงสลับซับซ้ อน มีแนวหน้ าผาสูงชัน ด้ านทิศเหนือเป็ นแหล่งนํ ้า
ขนาดใหญ่ เกิดจากการก่อสร้ างเขื่อนรัชชประภา มีป่าไม้ และสัตว์ป่าอุดมสมบูรณ์ พันธุ์ไม้ หายากที่พบใน
เขตอุทยานฯ ได้ แก่ ปาล์มหลังขาว และบัวผุด
- อุทยานแห่งชาติคลองพนม เป็ นภูเขาหินปูนเรี ยงสลับซับซ้ อน และมีป่าที่อุดมสมบูรณ์
มีลําธารใหญ่น้อย จํานวนมาก ซึง่ ลําธารนี ้ไหลรวมกับคลองสกและคลองสกไหลไปรวมกับคลองแสง เป็ นต้ น
กําเนิดของคลองพุมดวง ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของแม่นํ ้าตาปี
- อุทยานแห่งชาติใต้ ร่มเย็น ครอบคลุมพื ้นที่ป่าสงวนแห่งชาติปากคลองนํ ้าเฒ่า อําเภอบ้ านนาสาร
อําเภอกาญจนดิษฐ์ และอเภอเวียงสระ
- เขตห้ ามล่าสัตว์ป่าหนองทุ่งทอง ตังอยู
้ ่ตําบลเขาตอก สภาพพื ้นที่ส่วนใหญ่เป็ นที่ล่มุ สลับกับ
หนองนํ ้า
- อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ – เกาะพะงัน (เตรี ยมการ) มี สภาพป่ าที่ อุดมสมบูรณ์ มีพืช
หลากหลายชนิดและมีกล้ วยไม้ ที่ลําต้ นใหญ่ที่สดุ ในโลก
- อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง เป็ นหมู่เกาะในอ่าวไทยท้ องที่ตําบลอ่างทอง อําเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี อยู่ห่างจากเกาะสมุยและเกาะพะงันไปทางทิ ศตะวันตกประมาณ 20 กิ โลเมตร
ประกอบด้ วยหมูเ่ กาะต่างๆ 42 เกาะ มีเกาะที่สําคัญ ได้ แก่ เกาะพะลวย เกาะวัวจิ๋ว เกาะวัวตาหลับ เกาะแม่เกาะ
เกาะสามเส้ า เกาะไผ่ลวก เกาะคา เกาะหินดับ เกาะผี เกาะวัวกันตัง เกาะแปยัด เกาะวัวเตะ เกาะนายพุด
เกาะช้ างโทรม เกาะหนุมาน เกาะท้ ายเพลา เกาะหัวกล้ อง และ เกาะโคนบาน เป็ นต้ น สภาพของเกาะส่วนมาก
เป็ นเขาหินปูนเกือบทังหมดมี
้
ความสูงจากระดับนํ ้าทะเลตังแต่
้ 10 เมตร จนถึง 400 เมตร ลักษณะของเกาะที่เป็ น
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โครงสร้ างของหินปูนจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีอย่างรุนแรง รวมทังการกร่
้
อนทางกายภาพและดินฟ้าอากาศ
ทํ าให้ เกิ ดถํ า้ และหน้ าผา ทํ าให้ รูปร่ างของเกาะมี ลักษณะแปลกๆ เกิ ดขึน้ เช่น บางแห่งคล้ ายกับปราสาท
หินพิมายหรื อนครวัดอันเก่าแก่ตามเกาะต่างๆ จะมีหาดทรายอยู่เกื อบทุกเกาะ บางเกาะหาดทรายมีสีขาว
สะอาดบริ สทุ ธิ์ บางเกาะมีปะการังตามชายทะเลหลายชนิด สีสวยงามหลากสี อยูท่ ่ามกลางความ เงียบสงบ
- อุทยานแห่งชาติแก่งกรุ ง ตังอยู
้ ่ในพื ้นที่จงั หวัดสุราษฎร์ ธานี ครอบคลุมพื ้นที่อําเภอท่าชนะ
อําเภอไชยา อําเภอท่าฉาง และอําเภอวิภาวดี เป็ นอุทยานที่มีสภาพป่ าเป็ นเทือกเขาสลับซับซ้ อน มีสถานที่น่า
รื่ นรมย์สําหรับพักผ่อนหย่อนใจ เช่น นํ ้าตก ลํานํ ้า บ่อนํ ้าร้ อน ภูเขา ซึง่ มีทศั นียภาพที่สวยงาม เป็ นป่ าต้ นนํ ้าลํา
ธารที่หล่อเลี ้ยงชาวจังหวัดสุราษฎร์ ธานีและจังหวัดชุมพร มีเนื ้อที่ประมาณ 338,125 ไร่ หรื อ 541 ตาราง
กิ โลเมตร แก่งกรุ งเป็ นชื่ อแก่ ง ขนาดใหญ่ ในลํานํ า้ คลองยัน ในอดีตการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ง ประเทศไทย
ดําเนินการสํารวจเพื่อก่อสร้ างเขื่อน อเนกประสงค์ ปั จจุบนั ได้ ชะลอโครงการดังกล่าวไว้
 แหล่ งท่ องเที่ยวชุมชน
- หมู่บ้านพุมเรี ยง อยู่ที่ตําบลพุมเรี ยง อําเภอไชยา เป็ นชุมชนชาวมุสลิม ส่วนใหญ่มีอาชีพ
ทอผ้ าไหม ผ้ าไหม พุมเรี ยงเป็ นผ้ าทอยกดิ ้นเงิน หรื อดิ ้นทองสวยงาม คุณภาพดี มีลวดลายอันเป็ นเอกลักษณ์
ของชาวพุมเรี ยง ได้ แก่ ลายราชวัตร ดอกโคม ลายดอกพิกลุ ลายนพเก้ า และลายยกเบ็ด
- แหลมโพธิ์ มีทะเลที่น่าท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของตําบลพุมเรี ยง มีอาหารทะเลขึ ้นชื่อโดยเฉพาะ
“หอยขาว”
- คลองร้ อยสาย เป็ นพื ้นที่ชมุ ชนที่อยูใ่ กล้ ตวั เมืองสุราษฎร์ ธานี ในบริ เวณแม่นํ ้าตาปี ซึง่ มีวิถีชีวิต
ที่ยงั คงใช้ เรื อเป็ นพาหนะท้ องถิ่นในการเดินทางสัญจร และยังกิจกรรมต่างๆ ของชาวบ้ าน เช่น การทําสวน
เกษตร การทํ า ประมงพื น้ บ้ า น ล่อ งเรื อ ชมหิ่ ง ห้ อย ชมป่ าชายเลน ชมบ้ า นโบราณ ชมการสาธิ ตการทํ า
หัตถกรรมกะลามะพร้ าว นมัสการหลวงพ่อข้ าวสุก ณ วัดบางใบไม้
- กลุม่ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บ้านถํ ้าผึ ้ง อยูต่ ําบลต้ นยวน อําเภอพนม ได้ ชื่อมาจากภูเขาลูกหนึ่งที่
มีผึ ้งอาศัยอยู่สภาพโดยทังไปเป็
้
นหุบเขา และถํา้ หินปูน แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนได้ แก่ บึงมหัศจรรย์นํ ้าดัน
ทรายดูด ดอกไม้ สีดํา ถํ ้าประวัตศิ าสตร์ สมรภูมิ และนํ ้าตกธารพฤกษาและนํ ้าตกบางคุย
- ชุมชนท่องเที่ยวลีเล็ด อยู่ตําบลลีเล็ด อําเภอพุนพิน แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนได้ แก่ ป่ าชายเลน
้ ่ในพื ้นที่อ่าวบ้ านดอน และกิจกรรมชมวงจรชีวิตหิ่งห้ อย ชมผืนป่ าชายเลนที่ชุมชนร่ วมกัน
บ้ านลีเล็ด ตังอยู
อนุรักษ์ ไว้
- ชุมชนท่องเที่ยวบางใบไม้ อยู่ตําบลบางใบไม้ อําเภอเมืองสุราษฎร์ ธานี สภาพทัว่ ไปของชุมชน
บางใบไม้ มีลําคลองหลายสายไหลมาบรรจบกันเป็ นพื ้นที่ที่มีนํ ้าล้ อมรอบเป็ นเกาะ อาชีพชาวบ้ านส่วนใหญ่ทํา
สวนมะพร้ าวและประมงนํ ้ากร่อย
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- ชุมชนท่องเที่ยวบ้ านยวนสาว อยู่ตําบลท่าขนอน อําเภอคีรีรัฐนิคม ลักษณะพื ้นที่เป็ นที่ราบเชิง
เขาและภูเขาสูง มีความอุดมสมบูรณ์ แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนได้ แก่ หินพัด (หินปู่ - หินย่า) นํ ้าตกบ้ านยวนสาว
สูง 15 ชัน้ หินช้ าง และคลองกะเปา
- ชุมชนท่องเที่ยวเขาเพ-ลา อยู่ตําบลสมอทอง อําเภอท่าชนะ มีโบราณสถานเก่าแก่ชื่อว่าเมือง
ไซหยาและถํ ้าเพ-ลา ปากนํ ้าท่ากระจาย ศูนย์ศกึ ษาธรรมชาติป่าพรุคนั ธุลี ซึง่ มีความหลากหลายทางพันธุกรรม
และพืชสมุนไพร
- ชุมชนท่องเที่ยวบ้ านช่องช้ าง อยู่ตําบลพรุ พี อําเภอนาสาร เดิมเป็ นแหล่งอุดมสมบูรณ์ เคยเป็ น
แหล่งอาศัยของโขลงช้ างเป็ นที่มาของชื่อหมู่บ้าน แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนได้ แก่ อนุสรณ์ สถานบ้ านช่องช้ าง
กลุม่ ตีเหล็ก ป่ าโบราณสันเย็น “ไซบีเรี ยแห่งป่ าใต้ ”
- ชุมชนท่องเที่ยวบึงขุนทะเล ตําบลขุนทะเล อําเภอเมืองสุราษฎร์ ธานี เป็ นเส้ นทางขนส่งทางทะเล
การขุด ค้ นพบเรื อสินค้ าขนาดใหญ่ กิจกรรมที่น่าสนใจได้ แก่ ชมการทําตาลมะพร้ าวแห่งเดียวในภาคใต้ ล่องเรื อ
ศึกษาธรรมชาติ ชมวิถีชมุ ชนแบบชาวบ้ าน และชมหิ่งห้ อยพันธุ์ตวั ใหญ่กลางบึงขุนทะเล
- ชมรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศอําเภอวิภาวดี เป็ นกลุม่ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กิจกรรมของ
กลุม่ ได้ แก่ การล่องแก่งตามลํานํ ้าคลองยัน สาธิตการเพาะเห็ดนางฟ้า เดินป่ าดูนก
- ชุมชนท่องเที่ยวบ้ านบางโพธิ์ อยู่ตําบลบางโพธิ์ อําเภอเมืองสุราษฎร์ ธานี มีจุดเด่นที่สภาพ
ธรรมชาติริมนํ ้า สมบูรณ์ มีหิ่งห้ อยจํานวนมาก และวิถีชมุ ชนชนบทใจกลางเมืองการทําประมงพื ้นบ้ าน ผักปลอด
สารพิษ
- กลุม่ ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมอําเภอไชยา อยูต่ ําบลพุมเรี ยง อําเภอไชยา เป็ นชุมชนโบราณ
ที่เป็ นศูนย์กลางความรุ่งเรื องในอดีต แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนได้ แก่ แหลมโพธิ์ เกาะเส็ด สุสานเจ้ าเมืองไชยา
วัดพระบรมธาตุไชยา บ่อนํ ้าพุร้อน เจดีย์วดั แก้ ว
- ชุมชนท่องเที่ยวบ้ านสิงขร อยู่ตําบลสิงขร อําเภอคีรีรัฐนิคม มีเขาวัดถํ ้าสิงขร ซึง่ มีถํ ้าโบราณที่
งดงาม ผนัง ถํ า้ ประดับด้ วยเครื่ องลายครามสมัยโบราณ กิจกรรมของการท่องเที่ยวชุมชนได้ แก่ นมัสการ
หลวงพ่อชุม ณ วัดถํ ้าสิงขร ชมหินงอก หินย้ อย เล่นนํ ้าคลองนํ ้าใส
- ชมรมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศบ้ านหินลาด ตําบลนํ ้าหัก อําเภอคีรีรัฐนิคม อุดมไปด้ วยป่ าไม้
ทรั พยากรทางธรรมชาติ กิ จกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนได้ แก่ ปลูกไปเที่ยวไปโดย 1 คน 1 ต้ น การทํ า
ขนมจีนเส้ นสด ทําข้ าวหลาม
- เครื อข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม อําเภอท่าฉาง อําเภอเมืองสุราษฎร์ ธานี กิจกรรม
การท่ อ งเที่ ย วของชุ ม ชนได้ แก่ การปลูก ป่ าชายเลน ล่ อ งเรื อ ชมวิ ถี ชี วิ ต ชาวบ้ า น ชมหิ่ ง ห้ อย ชมนก
การเพาะพันธุ์ปเู ปรี ย้ ว การอาบนํ ้าพุร้อน
- กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนเลม็ด ตําบลเลม็ด อําเภอไชยา มีภมู ิศาสตร์ เป็ นที่สงู ลุม่ ทะเล เป็ นชุมชน
โบราณ กิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนได้ แก่ ชมการผลิตไข่เค็ม อสม. ชมการทํานาข้ าวพื ้นเมือง ป่ าชุมชน
ชิมอาหาร ทะเลสดๆ
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- กลุม่ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ประวัตศิ าสตร์ ค่าย 357 อยูต่ ําบลบ้ านส้ อง อําเภอเวียงสระ ลักษณะ
ภูมิประเทศ เป็ นพื ้นที่ป่าต้ นนํ ้าคลองตาล อุดมด้ วยผืนป่ าและลําธาร กิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนได้ แก่
ร่องรอยประวัตศิ าสตร์ คา่ ย 357 เดินป่ า ชมนํ ้าตก 357
 แหล่ งท่ องเที่ยวอื่นๆ ตามธรรมชาติ
- เขื่อนรัชชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน) ตังอยู
้ ่อําเภอบ้ านตาขุน เป็ นเขื่อนหินทิ ้งแกนดินเหนียว
อเนกประสงค์ สูง 95 เมตร ยาว 700 เมตร บริ เวณเขื่ อนและอ่างเก็ บนํ า้ ร่ ม รื่ นด้ วยต้ นไม้ ใหญ่ และสวน
สวยงาม ภูเขา หินปูนที่อยูใ่ นเขื่อนมีรูปร่างต่าง ๆ แปลกตาสวยงามตามธรรมชาติ
- นํ ้าตกวิภาวดี มีต้นนํ ้ากําเนิดจากเทือกเขาแดน และไหลลงมาตามลํานํ ้าคลองพาย นํ ้าตกมี
จํานวน 9 ชัน้ แต่ละชันมี
้ ความสูงและสวยงามมาก บริ เวณนํ ้าตกเป็ นเขตป่ าสงวนอุดมไปด้ วยไม้ ใหญ่หลาย
ชนิดให้ ความชุ่มชื่นควรแก่การพักผ่อน
- สถานีพัฒนาและส่งเสริ มอนุรักษ์ สตั ว์ป่าเขาท่าเพชร ตังอยู
้ ่ในอําเภอเมือง เป็ นป่ าแบบ
ป่ าดิบแล้ ง ป่ าเบญจพรรณ มีไม้ ตะเคียนทราย ไม้ คอแลน กระบก หวายแดง รอบบริ เวณร่มรื่ นด้ วยต้ นไม้ ใหญ่
มากมายบนยอดเขาสามารถชมทิวทัศน์รอบตัวเมืองสุราษฎร์ ได้ โดยรอบ และเป็ นที่ตงของพระธาตุ
ั้
ศรี สรุ าษฎร์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สร้ างขึ ้นเมื่อ พ.ศ. 2500 เป็ นปูชนียสถานองค์แรกของชาวบ้ านดอน ต่อมาพระธาตุชํารุด
มี ร อยร้ าวที่ ฐาน พระธาตุจึ ง ถูก รื อ้ แล้ ว สร้ างขึ น้ ใหม่ เ ป็ นทรงสูง เรี ย วลัก ษณะคล้ า ยลํ า เที ย น นับว่ า เป็ น
สถาปั ตยกรรมที่สวยงาม
- สถานที่ฝึกลิง “วิทยาลัยฝึ กลิงเพื่อการเกษตร” มีการสาธิตและบรรยายหลักสูตรการฝี กลิงกัง
- ถํา้ ขมิ ้น ตังอยู
้ ่ที่อําเภอนาสาร เป็ นถํา้ ขนาดใหญ่โตมีหินงอกหินย้ อยสวยงาม และเป็ นที่
ศึกษาวิจยั ทางด้ าน โบราณคดี ศาสนา ธรณีวิทยาและสัตววิทยา
(ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ ธานี ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579))
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บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อมเป็ นกระบวนการในการคาดการณ์ สภาพการเปลี่ยนแปลง
ของทรัพยากรสิ่งแวดล้ อม โดยอาศัยข้ อมูลพื ้นฐานของทรัพยากร และคุณค่าสิ่งแวดล้ อมในสภาพปั จจุบนั
ประกอบกับ รายละเอี ย ดการดํ า เนิ น กิ จ กรรมของโครงการ มาศึก ษาวิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น ผลกระทบ
สิ่งแวดล้ อมที่ คาดว่าจะเกิ ดขึน้ จากการดําเนินงานของโครงการ ทัง้ ในช่วงเปิ ดดําเนินโครงการ หลังการ
ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ โดยพิจารณาผลกระทบทังในด้
้ านบวกและด้ านลบ รวมทังผลกระทบทางตรงและทางอ้
้
อม
จะแยกพิจารณาเป็ นผลกระทบจากกิจกรรมต่างๆ ที่มีต่อคุณภาพสิ่งแวดล้ อมต่างๆ ได้ แก่ ทรัพยากรด้ าน
กายภาพ ทรั พยากรด้ านชี วภาพ คุณค่าการใช้ ประโยชน์ ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชี วิต ผลการ
ประเมินที่ได้ จะนําไปใช้ ในการจัดทํ ามาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้ อม และแผนการดําเนินการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้ อมที่เหมาะสมต่อไป
สําหรับการประเมินผลกระทบจากโครงการ ได้ ประเมินผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรและคุณค่า
ของสิง่ แวดล้ อมที่สําคัญทัง้ 4 ด้ าน โดยแยกผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ ้นเป็ น 2 ส่วน คือ ผลกระทบทางบวกและ
ผลกระทบทางลบ โดยได้ จดั ระดับของผลกระทบเป็ น 4 ระดับ ดังนี ้
(1) ผลกระทบในระดับสูง
หมายถึง การดําเนินโครงการ ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ (Structure) หน้ าที่
(Function) ของพื ้นที่ศกึ ษา และส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมอื่นๆ จนไม่สามารถฟื น้ ฟูสภาพกลับคืนได้
(2) ผลกระทบในระดับปานกลาง
หมายถึง การดําเนินโครงการ ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ (Structure) หน้ าที่ (Function)
ของพื ้นที่ศกึ ษา และส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมอื่นๆ แต่สามารถฟื น้ ฟูสภาพกลับคืนได้ ในระยะเวลานานพอสมควร
(3) ผลกระทบในระดับตํ่า
หมายถึง การดําเนินโครงการ ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ (Structure) หน้ าที่ (Function)
พื ้นที่ศกึ ษา และส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมอื่นๆ ในระยะสัน้ สามารถฟื น้ ฟูสภาพกลับคืนได้ ในระยะเวลาอันสัน้
(4) ไม่ มีผลกระทบ
หมายถึง การดําเนินโครงการ ไม่ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ (Structure) หน้ าที่
(Function) ของพื ้นที่ศกึ ษา หรื ออาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้ างเล็กน้ อย แต่ไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบสิง่ แวดล้ อมอื่น
สําหรับผลการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้ อมของโครงการ มีรายละเอียดดังนี ้
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4.1 ผลกระทบต่ อทรัพยากรกายภาพ
4.1.1 สภาพภูมิประเทศ
ระยะดัดแปลงอาคารและระยะดําเนินการ
การดําเนินโครงการมีลกั ษณะเป็ นโรงแรม โดยไม่มีการก่อสร้ างอาคารใหม่แต่อย่างใด มีเพียงการขอ
ดัดแปลงอาคารเดิมบางส่วนเท่านัน้ ดังนัน้ เมื่อเปิ ดดําเนินการ ดินในพื ้นที่โครงการยังเป็ นดินเดิม ซึง่ จะมีความ
แข็งแรง มีการยึดเกาะตัวของอนุภาคดินดีอยู่แล้ ว ประกอบกับกิจกรรมภายในโครงการเป็ นเพียงการพักอาศัย
ไม่มีกิจกรรมใดที่ทําให้ ลกั ษณะภูมิประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงหรื อเกิดการพังทลายของดินในบริ เวณใกล้ เคียง
แต่ยงั คงความกลมกลืนและสอดคล้ องกับบริ เวณพื ้นที่ข้างเคียง นอกจากนี ้ ภายในโครงการปั จจุบนั ได้ มีการ
ตกแต่งด้ วยต้ นไม้ และพืชพรรณชนิดต่าง ๆ ไว้ อย่างสวยงามและเป็ นระเบียบ ดังนัน้ ในระยะดําเนินการจึงไม่มี
ผลกระทบที่เกิดจากการเปิ ดดําเนินการแต่อย่างใด
4.1.2 ธรณีวิทยาและการเกิดแผ่ นดินไหว
ระยะดัดแปลงอาคารและระยะดําเนินการ
จากหลักฐานทางธรณีวิทยาเชื่อว่า เกาะสมุย เกิดจากการแทรกดันของหินแกรนิตเข้ ามาในชันหิ
้ น
ตะกอน ที่มีอายุแก่กว่า ทําให้ ชันหิ
้ นตะกอนบางส่วนได้ กลายสภาพเป็ นหินแปร ต่อมาเกิดการผุพงั ของหินที่
ปกคลุมอยูข้่ างบนและถูกพัดพาออกไปตกสะสมตัวในที่ลมุ่ ตํ่าคงเหลือแต่ภูเขาหินแกรนิตซึง่ มีความคงทนต่อ
การผุพงั มากกว่า และพื ้นที่โครงการอยู่ในเขต 1 ซึง่ มีระดับความรุ นแรง 3-4 เมอร์ คลั ลี คือ ผู้อยู่บนอาคารสูง
รู้ สึกว่ามีแผ่นดินไหว และไม่อยู่ในพื ้นที่แนวรอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทย โดยในเขตนี ้ กรมทรัพยากรธรณี
กําหนดว่ามีความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายน้ อย แต่อาจมีความเสียหายบ้ าง
นอกจากนี ้ บริ เวณพื ้นที่โครงการไม่ได้ อยู่ในบริ เวณรอยเลื่อนแต่อย่างใด โดยอยู่ห่างจากแนวรอย
เลื่อนที่ใกล้ ที่สดุ คือรอยเลื่อนคลองมะรุ่ ย ซึง่ เป็ นรอยเลื่อนที่วางตัวอยู่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ ธานี กระบี่และ
พังงา อย่างไรก็ตาม โครงการได้ คํานวณการป้องกันแผ่นดินไหวของอาคารตามกฎกระทรวงกําหนดการรับ
นํ ้าหนัก ความต้ านทาน ความคงทนของอาคาร และพื ้นดินที่รองรับอาคารในการต้ านทานแรงสัน่ สะเทือนของ
แผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 เรี ยบร้ อยแล้ ว ดังนัน้ ผลกระทบจากการเกิดแผ่นดินไหวที่มีตอ่ โครงการจึงอยูใ่ นระดับตํ่า
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4.1.3 ทรัพยากรดินและการชะล้ างพังทลายของดิน
ระยะดัดแปลงอาคารและระยะดําเนินการ
โครงการจัดให้ มี แนวรั ว้ กํ าแพงที่ อยู่ล้อมรอบโครงการ รวมทัง้ ยัง มี ต้น ไม้ ยื นต้ น ไม้ พุ่มและหญ้ า
ปกคลุม ดิ น ซึ่ ง กระจายอยู่ ต ามบริ เ วณต่ า งๆ ของพื น้ ที่ สี เ ขี ย วภายในโครงการ ซึ่ ง สามารถช่ ว ยป้ องกัน
การพังทลายของดินได้ ในระดับหนึ่ง ดังนัน้ ปั ญหาการชะล้ างพังทลายของดินในช่วงเปิ ดดําเนินการจะเกิด
ขึ ้นอยูใ่ นระดับตํ่า
4.1.4 คุณภาพอากาศ
ระยะดําเนินการ
ในการดัดแปลงอาคารของโครงการ จะมีกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ เช่น การเจาะ
ผนัง การขนส่งวัสดุดดั แปลงโดยรถบรรทุก เป็ นต้ น ซึง่ อาจก่อให้ เกิดฝุ่ นละอองฟุ้งกระจายไปยังพื ้นที่ข้างเคียง
ได้ สําหรั บพืน้ ที่ บริ เวณทางเข้ า-ออกของรถขนส่งวัสดุดดั แปลงนัน้ อาจมีเศษดิน ทรายตกหล่นบนถนน
สาธารณะได้ ซึง่ เมื่อรถวิ่งทับนานๆ จะทําให้ เกิดฝุ่ นละอองฟุ้งกระจายได้ นอกจากนี ้ เนื่องจากบริ เวณโดยรอบ
พื ้นที่โครงการนัน้ ส่วนใหญ่มีการใช้ ประโยชน์เป็ นบ้ านพักอาศัย โรงแรม อาคารอยู่อาศัยรวม ร้ านค้ า และ
ร้ านอาหาร เป็ นต้ น ซึง่ ฝุ่ นละอองที่เกิดขึ ้นภายในพื ้นที่ดดั แปลง สามารถฟุ้งกระจายเข้ าสู่อาคารดังกล่าวได้
ดังนัน้ ในระหว่างการดัดแปลงจะต้ องมีการฉีดล้ างล้ อ และฉีดพื ้นถนนอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อป้องกันฝุ่ นละออง
ฟุ้งกระจายออกไปสูบ่ ริ เวณใกล้ เคียงพื ้นที่โครงการ
ระยะดําเนินการ
เมื่อโครงการเปิ ดดําเนินการผลกระทบด้ านคุณภาพอากาศที่จะเกิดขึ ้นกับโครงการนันไม่
้ มีนยั สําคัญ
เนื่องจากไม่มีแหล่งปล่อยมลพิษที่จะก่อให้ เกิดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศโดยรอบแต่อย่างใด แต่โครงการมีที่
จอดรถยนต์ภายในโครงการซึง่ อาจจะก่อให้ เกิดปริ มาณมลสารต่างๆ จากบริ เวณที่จอดรถยนต์ของโครงการต่อ
้ ้เนื่องจาก
พื ้นที่ใกล้ เคียงได้ เมื่อโครงการเปิ ดดําเนินการผลกระทบที่จะเกิดขึ ้นต่อคุณภาพอากาศมีน้อยมาก ทังนี
กิจกรรมของโครงการมีวตั ถุประสงค์เพื่อการพักอาศัยเป็ นสําคัญ แต่อย่างไรก็ตาม โครงการได้ จดั เตรี ยม
้
พืน้ ที่จอดรถยนต์ จํานวน 42 คัน และรถจักรยานยนต์ จํานวน 15 คัน เป็ นที่จอดรถนอกอาคารทังหมด
ประกอบกับโครงการได้ จดั เตรี ยมต้ นไม้ ที่เป็ นไม้ ยืนต้ นในพื ้นที่โครงการ เพื่อเป็ นแนวป้องกันและดูดซับมลพิษ
ทางอากาศที่เกิดขึ ้นจากการดําเนินโครงการได้ ในเบื ้องต้ น จึงลดปั ญหาการกระจายตัวของมลพิษที่จะเกิดขึ ้น
้
่จะเกิดขึ ้นจากการดําเนินโครงการจึงอยูใ่ นระดับตํ่า
จากที่จอดรถได้ ในระดับหนึง่ ดังนันผลกระทบที
จากการประเมินมลพิษที่ปล่อยออกจากท่อไอเสียของรถยนต์ในโครงการรวม ซึ่งโครงการได้
จัดเตรี ยมพื ้นที่จอดรถยนต์ จํานวน 42 คัน และรถจักรยานยนต์ จํานวน 15 คัน ดังนัน้ ผลกระทบด้ าน
คุณภาพอากาศจึงจะเกิดจากการจราจรภายในโครงการ ซึ่งมลพิษที่เกิดขึ ้นจะมาจากท่อไอเสียรถยนต์
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โดยสามารถประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นได้ ดงั นี ้ ฝุ่ นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน(PM-10) ก๊ าซคาร์ บอนมอนอกไซด์
(CO) ก๊ าซไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2) และก๊ าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์(SO2) และไฮโดรคาร์ บอน (HC)
การคํานวณใช้ สมการของ แบบจําลอง Box Model ของ John G Rau and David C.Wooten,1996
พิ จ ารณาร่ ว มกับ การพัด ผ่ า นของกระแสลมที่ พัด ผ่ า นบริ เ วณพื น้ ที่ โ ครงการ จากผัง ลมของสถิ ติ ข้ อ มูล
อุตุนิยมวิทยาของสถานี ตรวจวัดอากาศจังหวัดสุราษฎร์ ธานี โดยเฉลี่ยในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2530-2559)
เพื่อเปรี ยบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ
มีเงื่อนไขในการคํานวณ ดังนี ้
(1) สมการที่ใช้ คํานวณ
C (mg/m3)

=

Q (mg/s)
D(m) x W(m/s) x M(m)

โดยที่ C
Q

=
=

D

=

W

=

M

=

ความเข้ มข้ นของปริมาณฝุ่ นที่เกิดขึ ้น (มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร)
อัตราการปล่อยมลสารที่เกิดขึ ้น (มก./วินาที) สัมประสิทธิ์ตวั คูณ
ของการปล่อยมลพิษ x ระยะทางวิ่งภายในโครงการ x จํานวนรถ
ั้
บ
ความกว้ างของพื ้นที่ (ระยะขจัดของพื ้นที่ก่อสร้ างด้ านที่ตงฉากกั
ทิศทางลม ของโครงการประมาณ 151.17 เมตร)
ความเร็วลม (นอต) (ใช้ สถิตจิ ากข้ อมูลอุตนุ ิยมวิทยาของ
สถานีตรวจวัดอากาศจังหวัดสุราษฎร์ ธานีคาบ 30 ปี
(พ.ศ. 2530-2559) โดยใช้ คา่ เฉลี่ยความเร็ วลม คือ 1.9 Knots
หรื อ 0.98 เมตร/วินาที (1 นอต = 0.5144 เมตร/วินาที))
Mixing Height เป็ นสภาพคงตัวของอากาศ เพื่อศึกษาการฟุ้ง
กระจายของสารมลพิษทางอากาศจากแหล่งกําเนิด
(ตารางที่ 4.1.4-1) เป็ นข้ อมูลในการประเมินซึง่ มีคา่ เฉลี่ย
เท่ากับ 1,454.58 เมตร

(2) ปริ มาณรถยนต์คิดเทียบเท่าที่จอดรถยนต์ จํานวน 42 คัน และรถจักรยานยนต์ จํานวน
15 คัน มีระยะทางวิ่งภายในโครงการเพื่อเข้ าสู่พืน้ ที่โครงการวนในพืน้ ที่ โครงการและนอกพืน้ ที่โครงการ
(วิ่ง 2 เที่ยว/วัน) เท่ากับ 0.15 กิโลเมตร ซึง่ กําหนดให้ วิ่งเข้ า-ออกในโครงการภายใน 1 ชัว่ โมง
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(3) ใช้ อตั ราการระบายมลสารจากรถยนต์ซึ่งอนุมานว่าเป็ นเครื่ องยนต์ดีเซลเล็ก และ
เครื่ องยนต์เบนซิน เมื่อเปรี ยบเทียบมลพิษที่ปล่อยออกมาระหว่างเครื่ องยนต์ดีเซลเล็กและเครื่ องยนต์เบนซิน
ถ้ า ค่า ไหนมากกว่า จะนํ า ค่า นัน้ มาประเมิ น และอัต ราการระบายมลสารของรถจัก รยานยนต์ โดยมี ค่า
Emission Factor (EF) ของก๊ าซแต่ละชนิด ดังตารางที่ 4.1.4-2 ถึงตารางที่ 4.1.4-3
ตารางที่ 4.1.4-1 ค่าเฉลี่ย Mixing Height ในแต่ละเดือน
เดือน
ค่ าตํ่าสุดของ Mixing Height (m)*
มกราคม
1,461.24
กุมภาพันธ์
1,483.21
มีนาคม
1,480.00
เมษายน
1,567.33
พฤษภาคม
1,263.00
มิถนุ ายน
1,380.67
กรกฎาคม
1,227.10
สิงหาคม
1,222.00
กันยายน
1,345.65
ตุลาคม
1,287.33
พฤศจิกายน
1,707.06
ธันวาคม
2,030.34
เฉลี่ยตลอดปี
1,454.58
ที่มา : ส่วนแผนที่อตุ นุ ิยมวิทยา สํานักพยากรณ์อากาศ, 2553

ตารางที่ 4.1.4-2 สัมประสิทธิ์การปล่อยของก๊ าซแต่ละชนิดระหว่างเครื่ องยนต์ดีเซลเล็กและเบนซิน
สัมประสิทธิ์การปล่ อยมลพิษ (กรั ม/กิโลเมตร)
0.1*
0.398**
5.745**
4.116**
0.182**
1.535**

ชนิดของมลสาร
1. ฝุ่ นละออง(TSP) เฉลี่ย 24 ชัว่ โมง
2. ฝุ่ นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชัว่ โมง
3. ก๊ าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชัว่ โมง
4.ก๊ าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชัว่ โมง
5.ก๊ าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชัว่ โมง
6.ไฮโดรคาร์ บอน (HC)

ที่มา : * Pollution Control Department, Final Report, Air and Noise Emission Database for Thailand,1994

** กรมควบคุมมลพิษ,2543
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ตารางที่ 4.1.4-3 สัมประสิทธิ์การปล่อยของก๊ าซของก๊ าซของรถจักรยานยนต์
สัมประสิทธิ์การปล่ อยมลพิษ (กรั ม/กิโลเมตร)
0.1*
0.150**
5.868**
0.051**
0.041**
8.552**

ชนิดของมลสาร
1. ฝุ่ นละออง(TSP) เฉลี่ย 24 ชัว่ โมง
2. ฝุ่ นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชัว่ โมง
3. ก๊ าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชัว่ โมง
4.ก๊ าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชัว่ โมง
5.ก๊ าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชัว่ โมง
6.ไฮโดรคาร์ บอน (HC)

ที่มา : * Pollution Control Department, Final Report, Air and Noise Emission Database for Thailand,1994

** กรมควบคุมมลพิษ,2543
จากเงื่อนไขข้ างต้ น สามารถคํานวณหาอัตราการระบายของสารมลพิษและความเข้ มข้ นของมลสาร
ได้ ดงั นี ้
1) ความเข้ มข้ นของฝุ่ นละอองรวม (TSP)
รถยนต์
=
0.1 x 1,000 x 0.15 x 42 x 2
Q
=
1,320.00
มิลลิกรัม/ชัว่ โมง
=
0.37
มิลลิกรัม/วินาที
C
=
0.37 / (151.17 x 0.98 x 1,454.58)
=
0.0000017
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
รถจักรยานยนต์
Q
=
0.1 x 1,000 x 0.15 x 15 x 2
=
510.00
มิลลิกรัม/ชัว่ โมง
=
0.14
มิลลิกรัม/วินาที
C
=
0.14 / (151.17 x 0.98 x 1,454.58)
=
0.0000006
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
จากการคํานวณความเข้ มข้ นของฝุ่ นละอองรวม (TSP) ที่เกิดขึ ้นภายในโครงการจากท่อ
ไอเสียรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ มีคา่ รวมกันเท่ากับ 0.0000017 + 0.0000006 = 0.0000023 มิลลิกรัม/
ลูกบาศก์เมตร ซึง่ มีคา่ ไม่เกินมาตรฐานเฉลี่ยกําหนดไว้ 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
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2) ความเข้ มข้ นของฝุ่ นขนาดเล็กกว่ า 10 ไมครอน (PM-10)
รถยนต์
Q
=
0.398 x 1,000 x 0.15 x 42 x 2
=
5,253.60
มิลลิกรัม/ชัว่ โมง
=
1.46
มิลลิกรัม/วินาที
C
=
1.46 / (151.17 x 0.98 x 1,454.58)
=
0.0000068
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
รถจักรยานยนต์
=
0.150 x 1,000 x 0.15 x 15 x 2
Q
=
765.00
มิลลิกรัม/ชัว่ โมง
=
0.21
มิลลิกรัม/วินาที
C
=
0.21 / (151.17 x 0.98 x 1,454.58)
=
0.000001
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
จากการคํานวณความเข้ มข้ นของฝุ่ นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) ที่เกิดขึ ้นภายใน
โครงการจากท่อไอเสียรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ มีค่ารวมกันเท่ากับ 0.0000068 + 0.000001 =
0.0000078 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึง่ มีคา่ ไม่เกินมาตรฐานเฉลี่ยกําหนดไว้ 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
3) ความเข้ มข้ นของก๊ าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO)
รถยนต์
Q
=
5.745 x 1,000 x 0.15 x 42 x 2
=
75,834.00
มิลลิกรัม/ชัว่ โมง
=
21.07
มิลลิกรัม/วินาที
C
=
21.07 / (151.17 x 0.98 x 1,454.58)
=
0.0000978
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
รถจักรยานยนต์
=
5.868 x 1,000 x 0.15 x 15 x 2
Q
=
9,926.80
มิลลิกรัม/ชัว่ โมง
=
8.31
มิลลิกรัม/วินาที
C
=
8.31 / (151.17 x 0.98 x 1,454.58)
=
0.0000386
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
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จากการคํานวณความเข้ มข้ นของก๊ าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO) ที่เกิดขึ ้นภายในโครงการ
จากท่อไอเสียรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ มีคา่ รวมกันเท่ากับ 0.0000978 + 0.0000386 = 0.0001364
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึง่ มีคา่ ไม่เกินมาตรฐานเฉลี่ยกําหนดไว้ 30.00 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
4) ความเข้ มข้ นของก๊ าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
รถยนต์
=
4.116 x 1,000 x 0.15 x 42 x 2
Q
=
54,331.20
มิลลิกรัม/ชัว่ โมง
=
15.09
มิลลิกรัม/วินาที
C
=
15.09 / (151.17 x 0.98 x 1,454.58)
=
0.00007
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
รถจักรยานยนต์
=
0.051 x 1,000 x 0.15 x 15 x 2
Q
=
260.10
มิลลิกรัม/ชัว่ โมง
=
0.07
มิลลิกรัม/วินาที
C
=
0.07 / (151.17 x 0.98 x 1,454.58)
=
0.0000003
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
จากการคํานวณความเข้ มข้ นของก๊ าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ที่เกิดขึ ้นภายในโครงการ
จากท่อไอเสียรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ มีค่ารวมกันเท่ากับ 0.00007+ 0.0000003 = 0.0000703
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึง่ มีคา่ ไม่เกินมาตรฐานเฉลี่ยกําหนดไว้ 0.17 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
5) ความเข้ มข้ นของก๊ าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2)
รถยนต์
=
0.182 x 1,000 x 0.15 x 42 x 2
Q
=
2,402.40
มิลลิกรัม/ชัว่ โมง
=
0.67
มิลลิกรัม/วินาที
C
=
0.67 / (151.17 x 0.98 x 1,454.58)
=
0.0000031
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
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รถจักรยานยนต์
Q

C

=
=
=
=
=

บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

0.041 x 1,000 x 0.15 x 15 x 2
209.10
มิลลิกรัม/ชัว่ โมง
0.06
มิลลิกรัม/วินาที
0.06 / (151.17x 0.98 x 1,454.58)
0.0000003
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

จากการคํานวณความเข้ มข้ นของก๊ าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2) ที่เกิดขึ ้นภายในโครงการ
จากท่อไอเสียรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ มีค่ารวมกันเท่ากับ 0.0000031 + 0.0000003 = 0.0000034
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึง่ มีคา่ ไม่เกินมาตรฐานเฉลี่ยกําหนดไว้ 0.30 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
6) ความเข้ มข้ นของก๊ าซไฮโดรคาร์ บอน (HC)
รถยนต์
=
1.535 x 1,000 x 0.15 x 42 x 2
Q
=
20,262.00
มิลลิกรัม/ชัว่ โมง
=
5.63
มิลลิกรัม/วินาที
C
=
5.63/ (151.17 x 0.98 x 1,454.58)
=
0.0000261
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
รถจักรยานยนต์
Q

C

=
=
=
=
=

8.552 x 1,000 x 0.15 x 15 x 2
43,615.20
มิลลิกรัม/ชัว่ โมง
12.12
มิลลิกรัม/วินาที
12.12 / (151.17 x 0.98 x 1,454.58)
0.0000562
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

จากการคํานวณความเข้ มข้ นของก๊ าซไฮโดรคาร์ บอน (HC) ที่เกิดขึ ้นภายในโครงการจาก
ท่อไอเสียรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ มีค่ารวมกันเท่ากับ 0.0000261 + 0.0000562 = 0.0000823
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึง่ มีคา่ ไม่เกินมาตรฐานเฉลี่ยกําหนดไว้ 5.3 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
จากการประเมิน ปริ มาณมลสารที่ระบายออกจากท่อไอเสียรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
ของโครงการ มีคา่ ความเข้ มข้ นไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (ดูตารางที่ 4.1.4-4 ประกอบ)
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ตารางที่ 4.1.4-4 ความเข้ มข้ นของมลพิษจากท่อไอเสียรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ในระยะดําเนินการ
ความเข้ มข้ นของสารมลพิษจากท่ อไอเสีย
พารามิเตอร์
หน่ วย
รถยนต์ +รถจักรยานยนต์
1. ฝุ่ นละออง (TSP) เฉลี่ย 24 ชัว่ โมง
มก./ลบ.ม.
0.0000023
2. ฝุ่ นขาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชัว่ โมง
มก./ลบ.ม.
0.0000078
3. ก๊ าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชัว่ โมง
มก./ลบ.ม.
0.0001364
4.ก๊ าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชัว่ โมง
มก./ลบ.ม.
0.0000703
5.ก๊ าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชัว่ โมง
มก./ลบ.ม.
0.0000034
6.ไฮโดรคาร์ บอน (HC)
มก./ลบ.ม.
0.0000823

ค่ ามาตรฐาน
0.331/
0.122/
30.01/
0.174/
0.303/
5.35/

: 1/ หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้ อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่ องกําหนดค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป
: 2/ หมายถึง ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศตามประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้ อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่ องกําหนดค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป
: 3/ หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้ อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่ อง กําหนดมาตรฐานค่าก๊ าซซัลเฟอร์ ไดออไซด์ ในบรรยากาศโดยทัว่ ไปในเวลา 1 ชัว่ โมง
: 4/ หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้ อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่ อง กําหนดมาตรฐานค่าก๊ าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ ไป
: 5/ หมายถึง ค่ามาตรฐานความเข้ มของก๊ าซไฮโดรคาร์ บอนเฉลี่ย 1 ชัว่ โมงของประเทศเกาหลี
ที่มา : บริษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด, 2562
หมายเหตุ
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ทังนี
้ ้ บริ ษัทที่ปรึกษาฯ ได้ ประเมินกรณีรถวิ่งเข้ าออกโครงการสูงสุดใน 1 ชัว่ โมง ประกอบด้ วยที่
จอดรถยนต์ จํานวน 42 คัน และรถจักรยานยนต์ จํานวน 15 คัน ดังนัน้ โครงการได้ ตระหนักถึงปั ญหามลภาวะ
ทางอากาศที่เกิดขึ ้น จึงได้ กําหนดให้ มีการปฏิบตั ิตามมาตรการอย่างเคร่ งครัด ซึง่ จะทําให้ การระบายอากาศใน
บริเวณพื ้นที่จอดรถดีขึ ้นและส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในบริ เวณใกล้ เคียงระดับตํ่า
สําหรับการดําเนินโครงการอาจก่อให้ เกิดก๊ าซคาร์ บอนมอนอกไซด์จากยานพาหนะ แต่ทงนี
ั้ ้
เนื่องจากบริ เวณโดยรอบพื ้นที่โครงการเป็ นพื ้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทตลอดเวลา จึงไม่เกิดการสะสมของมลพิษ
และโครงการจะติดตังป
้ ้ ายห้ ามติดเครื่ องยนต์ทิง้ ไว้ ภายในบริ เวณลานจอดรถ ให้ สามารถสังเกตได้ อย่าง
ชัดเจนและทัว่ ถึง นอกจากนี ้ โครงการจะจัดให้ มีได้ การปลูกต้ นไม้ ภายในโครงการให้ มากที่สดุ เพื่อให้ ต้นไม้
ต่างๆ ช่วยดูดซับก๊ าซคาร์ บอนมอนอกไซด์จากที่จอดรถของโครงการ
โดยพันธุ์ไม้ ยืนต้ นที่โครงการเลือกปลูก ได้ แก่ ต้ นหูกระจง ต้ นโมก ต้ นลีลาวดี ต้ นปี บ ต้ นปาล์ม
ฟอกเทล และต้ นหมากเขียว ซึ่งพันธุ์ไม้ ดงั กล่าวสามารถดูดซับก๊ าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ เมื่อเทียบเป็ นก๊ าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ ไ ด้ 2,637.36 กรั ม (ดู ต ารางที่ 4.1.4-5 ประกอบ) ในขณะที่ มี ป ริ ม าณก๊ าซ
คาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO) ที่ปล่อยจากรถยนต์ภายในโครงการ เมื่อคิดเทียบเป็ น CO2 เท่ากับ 34.51 กรัม ซึง่
ต้ นไม้ ที่ปลูกสามารถดูดซับก๊ าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO) ภายในโครงการได้ อย่างเพียงพอ โดยสามารถ
คํานวณหาความสามารถของต้ นไม้ ในการดูดซับก๊ าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO) เมื่อคิดเทียบเป็ น CO2 จาก
ยานพาหนะของโครงการได้ ดงั นี ้
(ก) การประเมินแหล่ งกําเนิด CO ภายในโครงการ
ปริ มาณยานพาหนะทังหมดของผู
้
้ ใช้ บริ การภายในโครงการ กําหนดพื ้นที่รองรับไว้ สําหรับ
ที่จอดรถยนต์ จํานวน 42 คัน และรถจักรยานยนต์ จํานวน 15 คัน ทังนี
้ ้ โดยผิวจราจรกําหนดให้ ใช้ ความเร็ ว
้ ้ พื ้นที่เกือบตลอด
ตํ่าภายในโครงการเพื่อความปลอดภัย และเพื่อรักษาคุณภาพอากาศภายในโครงการ ทังนี
แนวทางสัญจรภายในโครงการจัดให้ มีพื ้นที่สีเขียวที่มีคณ
ุ ภาพกรองการฟุ้งกระจายของมลสารที่ขบั ออกจาก
รถยนต์ ทังไม้
้ ยืนต้ นและไม้ พ่มุ เพื่อช่วยในการดูดซับ CO จากพาหนะและประสิทธิภาพภายในเป็ นม่านกัน
การฟุ้งกระจายของฝุ่ นละอองและมลสาร
(ข) การประเมินค่ าปริมาณการปล่ อย CO
ก) ปริมาณ CO ที่ปล่อยออกจากยานพาหนะในโครงการ 1 คัน (โดยคํานวณตามระยะทาง)
ระยะทาง 1 กิโลเมตร ด้ วยความเร็ว 20 กิโลเมตร/ชัว่ โมง
ปล่อย CO
=
1.206
กรัม/คัน/กิโลเมตร
ระยะทางในโครงการ 0.15 กิโลเมตร ด้ วยความเร็ว 20 กิโลเมตร/ชัว่ โมง
ปล่อย CO
=
1.206 x 0.15
=
0.18 กรัม/คัน
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ข) ปริ มาณการปล่อย CO ของยานพาหนะภายในโครงการ 57 คัน ใน 1 วัน
ปริ มาณการปล่อย CO ต่อยานพาหนะ 1 คัน
=
0.18
ปริมาณยานพาหนะทังสิ
้ ้น 57 คัน ปล่อย CO
=
0.18 x 57
=
10.26
ปริ มาณการเข้ าออกปกติวนั ละ 2 เที่ยว ปริมาณ CO
=
10.26 x 2
=
20.52 กรัม

กรัม
กรัม

ค) ปรับเปลี่ยนปริมาณ CO เพื่อเป็ น CO2
2 CO2

2CO+ O2

มวลโมเลกุลของ CO มีคา่
มวลโมเลกุลของ CO2 มีคา่
ปริ มาณ CO 28 กรัม คิดเป็ น CO2
ปริมาณ CO 25.592 กรัม คิดเป็ น CO2

=
=
=
=
=

28
44
44
กรัม
44 x 20.52
28
32.25
กรัม
หรื อคิดเป็ น 0.73 โมล

ง) การประมวลค่าการคายมลสาร CO และกระบวนการดูดซับโดยศักยภาพของพื ้นที่สีเขียว
ภายในโครงการ
จากอัตราการสังเคราะห์ แสงใน 1 วัน ของต้ นไม้ ภายในพืน้ ที่ โครงการ ซึ่งมีค่ารวมประมาณ
59.94 โมล หรื อประมาณ 2,637.36 กรั ม (ดู ต ารางที่ 4.1.4-5 ประกอบ) ในขณะที่ ป ริ มาณก๊ าซ
คาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO) ที่ปล่อยจากรถยนต์ภายในโครงการ เมื่อคิดเทียบเป็ น CO2 0.78 โมล หรื อ 34.51 กรัม
ดังนัน้ จะเห็นได้ ว่าปริ มาณก๊ าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO) เมื่อคิดเทียบเป็ น CO2 ที่เกิดขึ ้น
จากยานพาหนะภายในโครงการมีปริ มาณน้ อยมาก เมื่อเทียบกับอัตราการสังเคราะห์แสงของต้ นไม้ ภายใน
โครงการ ดังนัน้ การดําเนินโครงการจึงไม่สง่ ผลกระทบที่มีนยั สําคัญต่อคุณภาพอากาศบริ เวณโดยรอบ ทังนี
้ ้
โครงการจะจัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ดแู ลพื ้นที่สีเขียวของโครงการให้ มีความสมบูรณ์อยูเ่ สมอ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ตารางที่ 4.1.4-5 อัตราการสังเคราะห์แสงของพันธุ์ไม้ ที่ปลูกในพื ้นที่โครงการ
ชนิดพันธุ์ไม้

อัตราการสังเคราะห์ แสงสุทธิ
μmol/m2/s*

พืน้ ที่ปลูกต้ นไม้
ภายในโครงการ
(ตารางเมตร)

อัตราการสังเคราะห์ แสงของต้ นไม้ 1 วัน
(mol)**

58.89
22.91
50.24
125.60
50.24
70.70
378.58

6.40 x 10-6 x 58.89 x 60 x 60 x 8 = 10.85
4.31 x 10-6 x 22.91 x 60 x 60 x 8 = 2.84
0.67 x 10-6 x 50.24 x 60 x 60 x 8 = 0.97
6.23 x 10-6 x 125.60 x 60 x 60 x 8 = 22.54
1.50 x 10-6 x 50.24 x 60 x 60 x 8 = 2.17
10.10 x 10-6 x 70.70 x 60 x 60 x 8 = 20.57
59.94 mol = 2,637.36 กรัม

ต้ นหูกระจง
6.40
ต้ นโมก
4.31
ต้ นลีลาววดี
0.67
ต้ นปี บ
6.23
ต้ นปาล์มฟอกเทล
1.50
ต้ นหมากเขียว
10.10
รวมอัตราการสังเคราะห์ แสงของพันธุ์ไม้ ท่ ปี ลูกในพืน้ ที่โครงการ

ที่มา : * พูนพิภพ เกษมทรัพย์. วันต้ นไม้ ประจําปี แห่งชาติ 2542, ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ . 2542
** คิดอัตราการสังเคราะห์แสง 8 ชัว่ โมง/วัน
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

4.1.5

ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน
ระยะดัดแปลงอาคาร
แหล่ง กํ าเนิ ดของเสี ย งในระหว่า งการดัด แปลงอาคารเพิ่ ม เติม ได้ แก่ เสีย งจากเครื่ อ งจักร เสีย ง
รถบรรทุก การผสมปูน การตัดเหล็ก การตอกตะปู รวมทัง้ กิ จกรรมอื่นๆ ซึ่งเสียงดังกล่าวจะเกิ ดขึน้ บาง
ช่วงเวลาไม่ตอ่ เนื่อง เกิดเสียงดังระดับน้ อยและมีเฉพาะบางช่วงเวลากลางวันเท่านัน้
บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาจะประเมิ น ผลกระทบด้ า นเสี ย งที่ เ กิ ด ขึน้ จากกิ จ กรรมช่ ว งดัด แปลงอาคารของ
โครงการต่อพื น้ ที่ โดยรอบที่ อยู่ใกล้ เคียงพื น้ ที่ โครงการมากที่ สุดและอาจได้ รับผลกระทบจากเสี ยงรบกวน
รายละเอียดดังนี ้
ทิศเหนือ
- อาคารชันเดี
้ ยว ห่างจากแหล่งกําเนิดเสียงประมาณ 54.52 เมตร
ทิศตะวันออก
- อาคารพาณิชย์ สูง 3ชัน้ ห่างจากแหล่งกําเนิดเสียงประมาณ 74.05 เมตร
ทิศใต้
- โรงแรม สบายดี รี สอร์ ท (อาคารชันเดี
้ ยว) ห่างจากแหล่งกําเนิดเสียงประมาณ 7.54 เมตร
ทิศตะวันตก
- บ้ านพักอาศัย (ชันเดี
้ ยว) ห่างจากแหล่งกําเนิดเสียงประมาณ 37.05 เมตร
สําหรับระดับเสียงที่เกิดขึ ้นในส่วนกิจกรรมต่างๆ ในช่วงดัดแปลงอาคารจะมีความแตกต่างกันโดย
แบ่งเป็ นส่วนต่างๆ คือ
- การเตรี ยมพื ้นที่
ระดับเสียง ( Leq )
83
dB(A)
- การเก็บงานและงานตกแต่ง (เครื่ องตัด เจีย) ระดับเสียง
84
dB(A)
(ที่มา : Department for Environment Food and Rural Affairs: GOV.uk, Update of Noise Database for
Prediction of Noise on Construction and Open Sites, 2005 (ระดับเสียงที่ระยะห่างจากจุดกําเนิด 10 เมตร))

ในการประเมินระดับเสียงจากการดัดแปลงโครงการ ได้ ประเมินผลกระทบตามระดับความดังของ
เสียงจากกิจกรรมการเก็บงานและงานตกแต่ง (เครื่ องตัด เจีย) แต่การดําเนินการดัดแปลงไม่ได้ ทํางานพร้ อม
กันหมดทังพื
้ ้นที่ และเครื่ องจักอุปกรณ์ไม่ได้ ทํางานพร้ อมกันทุกเครื่ อง กิจกรรมต่างๆ ดังกล่าว เป็ นกิจกรรมที่
เกิดขึ ้นเป็ นช่วงๆ ไม่ตอ่ เนื่อง รวมทังใช้
้ ระยะเวลาช่วงสันๆ
้
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บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ขัน้ ตอนการประเมินเสียงช่ วงดัดแปลงอาคาร
ขัน้ ที่ 1 การประเมินเสียงที่เกิดจากกิจกรรมการดัดแปลงแต่ละกิจกรรมลดทอน ตามระยะทาง (กรณี
ไม่มีการติดตังกํ
้ าแพงกันเสียง) โดยใช้ สมการที่ (1) ดังนี ้
จากสูตร

Lp2

=

Lp1 – 20 log (r2/r1)

……………………..(1)

เมื่อ

Lp2
Lp1
r1
r2

=
=
=
=

ระดับเสียงที่ต้องการทราบที่ระยะทาง r2 (เมตร)
ระดับเสียงที่ระยะทาง r1 (10 เมตร)
ระดับเสียงที่ระยะทาง r1
ระดับเสียงที่ระยะทาง r2

ในการดําเนินโครงการ สําหรับกิจกรรมที่อาจก่อให้ เกิดเสียงดังมากที่สดุ มาจากกิจกรรมการเก็บงาน
และงานตกแต่ง (เครื่ องตัด เจีย) มีระดับเสียง (Leq) เท่ากับ 84 dB (A) โดยระดับเสียงจะแปรผกผันกับ
ระยะทาง หากหน่วยรับเสียงอยู่ห่างจากแหล่งกําเนิดเสียงมาก ระดับเสียงที่หน่วยรับเสียงได้ รับจะมีระดับที่
ลดลง ค่าที่ได้ จากการตรวจวัดเทียบกับมาตรฐานระดับเสียง หากพิจารณาจากกิจกรรมดัดแปลงของ
โครงการพบว่า ในกรณีที่ไม่มีกําแพงกัน้ เสียง ผู้รับเสียงที่อยู่ใกล้ โครงการมากที่สดุ คือ คือผู้ที่อยู่ในพื ้นที่
โรงแรม สบายดี รี สอร์ ท ทางด้ านทิศใต้ ซึ่งจะได้ รับผลกระทบด้ านเสียงจากกิจกรรมการก่อสร้ างโครงการ
ในช่วงงานเตรี ยมพื ้นที่ 65.56-85.15 (dB (A)) และเก็บงานและงานตกแต่ง (เครื่ องตัด เจีย) จะอยู่ในช่วง
66.56-86.15 (dB (A)) ดังแสดงในตารางที่ 4.1.5-1
้ าแพงหรื อวัสดุลดเสียง
ตารางที่ 4.1.5-1 ระดับเสียงจากกิจกรรมการดัดแปลง ในกรณีที่ไม่มีการติดตังกํ
ตําแหน่งที่ได้ รับผลกระทบ
ทิศเหนือ
อาคารชันเดี
้ ยว
ทิศตะวันออก
อาคารพาณิชย์ สูง 3 ชัน้
ทิศใต้
โรงแรม สบายดี รี สอร์ ท
(อาคารชันเดี
้ ยว)
ทิศตะวันตก
บ้ านพักอาศัย (ชันเดี
้ ยว)

ระดับเสียงจากกิจกรรมการก่อสร้ าง dB(A)
เก็บงานและงานตกแต่ง
งานเตรี ยมพื ้นที่
(เครื่ องตัด เจีย)

แหล่งรับเสียง
(ชัน)
้

ระยะห่างจาก
แหล่งกําเนิดเสียง
(เมตร)

1

54.67

68.25

69.25

1
2
3

74.20
74.29
74.47

65.59
65.58
65.56

66.59
66.58
66.56

1

7.81

85.15

86.15

1

37.21

71.59

72.59
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
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บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ขัน้ ที่ 2 นําเสียงที่ได้ จากการประเมินเสียงที่เกิดจากกิจกรรมการดัดแปลงแต่ละกิจกรรมลดทอนตาม
ระยะทาง (เสียงจากขันที
้ ่1) รวมกับระดับเสียงที่ได้ จากตรวจวัด (Background Noise) ตามสมการรวมเสียง
(สมการที่ 2) ทังนี
้ ้ กรณีที่ระดับเสียงจากกิจกรรมการดัดแปลงรวมกับผลการตรวจวัดระดับเสียงในพื ้นที่
โครงการส่งผลกระทบต่อพื ้นที่ข้างเคียงไม่เกิน Lp รวม < 70 dB (A) จะนําไปประเมินเสียงรบกวนได้ เลย โดย
คิดได้ จากสูตร
Lpรวม =

10 log (10Lp1/10+10Lp2/10)

Lpรวม =
Lp1 =
Lp2 =

ค่าระดับเสียงรวม
ค่าระดับเสียงปั จจุบนั บริเวณจุดสังเกต (จากผลตรวจวัด)
ค่าระดับเสียงจากแหล่งกําเนิดบริเวณจุดอ้ างอิง (จากการ
ลดทอนของเสียง)

..........................(2)

โดยที่

ระยะดัดแปลงอาคาร โครงการผู้รับเสียงที่อยู่ใกล้ เคียงพื ้นที่โครงการ ในกรณีที่ไม่มีการติดตังกํ
้ าแพง
หรื อวัสดุลดเสียง จะได้ รับค่าระดับเสียง แสดงดังตารางที่ 4.1.5-2
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บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ตารางที่ 4.1.5-2 ระดับเสียงรวมจากกิจกรรมการดัดแปลง ในกรณีที่ไม่มีการติดตังกํ
้ าแพงหรื อวัสดุลดเสียง
ตําแหน่งที่ได้ รับผลกระทบ

ระดับเสียงจากกิจกรรมการดัดแปลง dB(A)
เก็บงานและงานตกแต่ง
งานเตรี ยมพื ้นที่
(เครื่ องตัด เจีย)

ระดับเสียงรวม dB(A)
เก็บงานและงานตกแต่ง
งานเตรี ยมพื ้นที่
(เครื่ องตัด เจีย)

แหล่งรับเสียง(ชัน)
้

เสียงปั จจุบนั
(จากผลการตรวจวัด)

1

56.00

68.25

69.25

68.50

69.45

1

56.00

2

56.00

3

56.00

65.59
65.58
65.56

66.59
66.58
66.56

66.04
66.04
66.02

66.96
66.95
66.93

1

56.00

85.15

86.15

85.15

86.15

1

56.00

71.59

72.59

71.71

72.68

ทิศเหนือ

อาคารชันเดี
้ ยว
ทิศตะวันออก
อาคารพาณิชย์ สูง 3 ชัน้
ทิศใต้
โรงแรม สบายดี รี สอร์ ท
(อาคารชันเดี
้ ยว)
ทิศตะวันตก
บ้ านพักอาศัย (ชันเดี
้ ยว)

4-17

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
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บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ขัน้ ที่ 3 การประเมินผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมการดัดแปลง โดยการติดตังกํ
้ าแพงกันเสียง (กรณี
การติดตังกํ
้ าแพงกันเสียง)
(1) คํานวณหาเสียงข้ ามกําแพงไปสูผ่ ้ รู ับผลกระทบของชันต่
้ างๆ
คํานวณหาเสียงข้ ามกําแพงไปสู่ผ้ ูรับผลกระทบของชัน้ ต่างๆ ทุกทิศทาง เพื่อดูค่า N (Fresnel
Number) โดยทัว่ ไป N จะค่อยๆ ลดลงเมื่อความสูงของแหล่งรับเสียงเพิ่มขึ ้นที่กิจกรรมดัดแปลง ณ จุดใดๆ
จนกระทัง่ ลดลงเข้ าใกล้ ศนู ย์ แสดงให้ เห็นว่าประสิทธิภาพการกันเสียงของกําแพงลดลง ทังนี
้ ้ เมื่อ N เท่ากับ 0
แสดงว่า กําแพงกันเสียงไม่สามารถใช้ กนั เสียงได้ ความสามารถในการปลดเสียงอ้ อมของกําแพงกันเสียงจะ
เป็ นศูนย์ เมื่อค่า N = - 0.3 แสดงดังรูปที่ 4.1.5-1

ที่มา : เอกสารการประชุม เรื่ อง การจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้ อมให้ มีคณ
ุ ภาพ โครงการด้ านอาคาร การ
จัดการที่ดินและการบริการชุมชน, สผ. กรกฎาคม 2560

รูปที่ 4.1.5-1

การเดินทางของเสียงข้ ามกําแพงกันเสียงที่ทําให้ N (Fresnel Number)
มีคา่ มากกว่าศูนย์ หรื อน้ อยกว่าศูนย์ (กรณีสีฟ้าค่า N > 0 ส่วนกรณีสีส้มค่า N < 0 )
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ทังนี
้ ้ การคํานวณเสียงดังกล่าวด้ วยวิธี Maekawa ดังสมการต่อไปนี ้
ΔL =
10 log (3+20N)
……………………….. (3)
โดย ΔL =
การลดลงของเสียง (เดซิเบล เอ)
N =
Fresnel Number คํานวณได้ จากสมการที่ (4)
เมื่อ

N

=

โดย



=

λ
เมื่อ λ

=
=

โดย

=

C

C
C0
t0C

ดังนัน้ λ

=
=
=
=
=

เมื่อ 
โดย A
B
d

=
=
=
=
=

2
……………………….. (4)
Λ
ค่าความแตกต่างระหว่างทางผ่านของเสียงเหนือกําแพง
กับที่ผา่ นกําแพงโดยตรง (เมตร) คํานวณได้ จากสมการที่ (6)
ความยาวคลืน่ (เมตร) คํานวณได้ จากสมการที่ (5)
……………………….. (5)
C

C0 273+t0C
273
อัตราเร็วคลื่นเสียงที่อณ
ุ หภูมิใดๆ
อัตราเร็วคลืน่ เสียงที่อณ
ุ หภูมิ 00C มีคา่ เท่ากับ 331 ม./วินาที
อุณหภูมิบรรยากาศ (0C ) (คิดที่อณ
ุ หภูมิห้อง 25 องศาเซลเซียส)
ความถี่ของคลื่นเสียงที่ 1,000 เฮิรตซ์
346
1,000
0.35 เมตร
A+B-d
……………………….. (6)
ระยะขจัดจากแหล่งกําเนิดเสียงถึงขอบกําแพงด้ านบน
ระยะขจัดจากขอบกําแพงด้ านบนถึงผู้รับเสียง
ระยะขจัดจากแหล่งกําเนิดเสียงถึงผู้รับเสียง

การคํานวณหาค่า A, B และ d สามารถคํานวณตามทฤษฎีพีทาโกรัส ที่ระดับความสูงของชันต่
้ างๆ
แสดงในรู ปที่ 4.1.5-2
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ที่มา : เอกสารการประชุม เรื่ อง การจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้ อมให้ มีคณ
ุ ภาพ โครงการด้ านอาคาร
การจัดการที่ดินและการบริการชุมชน, สผ. กรกฎาคม 2560

รูปที่ 4.1.5-2

ภาพประกอบแสดงการคํานวณหาค่า A และค่า B และ d ตามสมการที่ (6)

(2) คํานวณหาเสียงจากกิจกรรมก่อสร้ างที่ลดทอนตามระยะทางและประสิทธิภาพการลดเสียงของ
กํ าแพงกันเสียง (กรณี มีมาตรการติดตัง้ กํ า แพงกันเสีย ง) โดยทํ าการประเมินเสียงจากกิ จกรรมก่ อสร้ าง
ลดทอนตามระยะทางโดยกําหนดให้ r2 เป็ นระยะห่างจากแหล่งกําเนิดเสียงถึงกําแพงแล้ วนํามาหักลบกับ
เสียงที่ดดู ซับโดยกําแพงกันเสียง (Transmission Loss)
(3) คํานวณหาระดับเสียงรวมที่เกิดขึ ้นต่อผู้ที่ได้ รับผลกระทบ (ภายหลังมีมาตรการติดตังกํ
้ าแพงกัน
้
่ 3 มารวมกับระดับเสียงพื ้นฐาน (Background
เสียง) นําค่าระดับเสียงที่ได้ จากข้ อ (1) และ (2) ในขันตอนที
Noise) ที่ตรวจวัดภายในพื ้นที่โครงการตามสมการรวมเสียง ตามสมการที่ 7
Lpรวม = 10 log (10Lp1/10 + 10Lp2/10 + 10Lp3/10) ……………………….... (7)
โดยที่

Lpรวม =
Lp1 =
Lp2 =
Lp3

=

ค่าระดับเสียงรวม
ค่าระดับเสียงปั จจุบนั บริเวณจุดสังเกต (จากผลตรวจวัด)
ค่าระดับเสียงจากแหล่งกําเนิดบริ เวณจุดอ้ างอิงจากการเดินทาง
ของเสียงข้ ามแนวกําแพงกันเสียง
ค่าระดับเสียงจากแหล่งกําเนิดบริ เวณจุดอ้ างอิงจากการเดินทาง
ของเสียงผ่านกําแพงกันเสียง
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

โดยผลการคํานวณระดับเสียงที่ที่คํานวณได้ แสดงดังตารางที่ 4.1.5-2 และสามารถคํานวณหาระดับ
เสียงที่กําแพงกันเสี
้ ยงสามารถลดได้ เมื่อมีกิจกรรมก่อสร้ าง ดังตารางที่ 4.1.5-5

รั ว้ ทึบ สูง 6 เมตร
52.05
6.62
2.80

54.67
51.72
54.52

แนวรัว้ ทึบห่างจากแหล่งกําเนิดเสียง 54.67 เมตร ที่ตําแหน่งรับเสียงชันที
้ ่1

รูปที่ 4.1.5-3

แนวรัว้ ทึบด้ านทิศเหนือ อาคารชันเดี
้ ยว
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

รั ว้ ทึบ สูง 6 เมตร
34.72

40.20
74.20
39.75

34.30
74.05

แนวรัว้ ทึบห่างจากแหล่งกําเนิดเสียง 74.20 เมตร ที่ตําแหน่งรับเสียงชันที
้ ่1

รั ว้ ทึบ สูง 6 เมตร

34.49

40.20
74.29

39.75

34.30
74.05

แนวรัว้ ทึบห่างจากแหล่งกําเนิดเสียง 74.29 เมตร ที่ตําแหน่งรับเสียงชันที
้ ่2

รั ว้ ทึบ สูง 6 เมตร
40.20

34.43

74.47

39.75

34.30
74.05

แนวรัว้ ทึบห่างจากแหล่งกําเนิดเสียง 74.47 เมตร ที่ตําแหน่งรับเสียงชันที
้ ่3

รูปที่ 4.1.5-4

แนวรัว้ ทึบด้ านทิศตะวันออก อาคารพาณิชย์ สูง 3 ชัน้
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

รั ว้ ทึบ สูง 6 เมตร
6.29

6.83

Source

7.81
3.27

4.27
7.54

แนวรัว้ ทึบห่างจากแหล่งกําเนิดเสียง 7.81 เมตร ที่ตําแหน่งรับเสียงชันที
้ ่1

้ ยว)
แนวรัว้ ทึบด้ านทิศใต้ โรงแรม สบายดี รี สอร์ ท (อาคารชันเดี

รูปที่ 4.1.5-5

รั ว้ ทึบ สูง 6 เมตร
6.34
2.04

35.43
37.21
35.01
37.05

แนวรัว้ ทึบห่างจากแหล่งกําเนิดเสียง 37.21 เมตร ที่ตําแหน่งรับเสียงชันที
้ ่1

รูปที่ 4.1.5-6

แนวรัว้ ทึบด้ านทิศตะวันตก บ้ านพักอาศัย (ชันเดี
้ ยว)
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ความยาวคลื่น

Fresnel Number

เสียงที่ลดลงจากการ
อ้ อมผ่ านกําแพงกําเสียง

เสียงที่ลดลงจากการ
อ้ อมผ่ านกําแพงกําเสียง
(ที่นํามาใช้ )

m

N

dB(A)

dB(A)

งานเตรี ยมพืน้ ที่

เก็บงานและ
งานตกแต่ ง
(เครื่ องตัด เจีย)

54.67

6

68.25

69.25

6.62

52.05

54.67

1500

25

301.6

331

0.23

34.68

28.43

25.00

43.25

43.25

ชันที
้ ่1
ชันที
้ ่2
ชันที
้ ่3

74.20
74.29
74.47

6
6
6

65.59
65.58
65.56

66.59
66.58
66.56

40.2
40.2
40.2

34.72
34.49
34.43

74.2
74.29
74.47

1500
1500
1500

25
25
25

301.6
301.6
301.6

331
331
331

0.23
0.23
0.23

6.24
3.47
1.39

21.07
18.60
14.88

21.07
18.60
14.88

44.52
46.99
50.68

45.52
47.99
51.68

ชันที
้ ่1

7.81

6

85.15

86.15

6.83

6.29

7.81

1500

25

301.6

331

0.23

46.04

29.66

25.00

60.15

61.15

ชันที
้ ่1

37.21

6

71.59

72.59

6.34

35.43

37.21

1500

25

301.6

331

0.23

39.54

29.00

25

46.59

47.59

A

B

d

m

m

Hz

อุณหภูมิ

เก็บงานและงานตกแต่ ง
(เครื่ องตัด เจีย)

ชันที
้ ่1

ความถี่เสียง

งานเตรี ยมพืน้ ที่

ระดับเสียง dB(A)
ที่เลีย้ วเบนผ่ านกําแพงกันเสียง

ความสูงของกําแพง

ทิศใต้
โรงแรม สบายดี รีสอร์ ท
(อาคารชันเดี
้ ยว)
ทิศตะวันตก
บ้ านพักอาศัย (ชันเดี
้ ยว)

m/s

คุณสมบัตขิ องเสียง

ระยะห่ างจากแหล่ งกําเนิด
เสียง (เมตร)

อาคารพาณิชย์ สูง 3 ชัน้

ค่ าใช้ คาํ นวณหา
Fresnel Number

m

ตําแหน่ งที่ได้ รับผลกระทบ

ทิศเหนือ
อาคารชันเดี
้ ยว
ทิศตะวันออก

ระดับเสียงเมื่อไม่ มีกาํ แพงกัน
เสียงdB(A)

ความเร็วเสียง

ตารางที่ 4.1.5-3 ระดับเสียงที่ลดลงจากการเลี ้ยวเบนของเสียงจากกิจกรรมดัดแปลงอาคาร

K

0

C

หมายเหตุ : * ค่า ∆L (Insertion Loss) ที่คํานวณได้ มีคา่ มากกว่า 25 (dB (A) ให้ ใช้ ได้ เพียง 25 (dB (A)
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

การประเมินการลดระดับเสียงที่เดินทางผ่ านกําแพงกัน้ เสียง (Transmission Loss)
โครงการจะจัดให้ มีการลดผลกระทบด้ านเสียงโดยการจัดให้ มีวสั ดุกนั เสียง ซึง่ สามารถลดเสียงจาก
การก่อสร้ างโดยประสิทธิภาพการลดเสียง เพื่อไม่ให้ เกินค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. (ไม่เกิน 70
dB(A)) ทังนี
้ ้ กิจกรรมการดัดแปลงที่เป็ นแหล่งกําเนิดเสียง ได้ แก่ งานเตรี ยมพื ้นที่ และการเก็บงานและงาน
ตกแต่ง ซึง่ มีกําแพงคอนกรี ต ทําหน้ าที่เป็ นกําแพงกันเสี
้ ยง โดยสามารถลดระดับเสียงลงได้ 40 dB(A) ดัง
ตารางที่ 4.1.5-4
ตารางที่ 4.1.5-4 ความสามารถลดระดับเสียงที่ทะลุผา่ น (Transmission Loss) ของวัสดุตา่ งๆ
วัสดุ
Concrete Block, 200mm x 200mm x 405
(8” x 8” x 16”) light weight
Dense Concrete
Light Concrete

ความหนา mm (inches)

Transmission Loss (เดซิเบล(เอ))

200 mm (8”)

34

100 mm (4”)
150 mm (6”)
100 mm (4”)
Steel, 18 ga
1.27 mm (0.050”)
Steel, 20 ga
0.95 mm (0.0375”)
Steel, 22 ga
0.79 mm (0.0312”)
Steel, 24 ga
0.64 mm (0.025”)
Aluminum, Sheet
1.59 mm (0.0625”)
3.18 mm (0.125”)
6.35 mm (0.25”)
Wood, Fir
12 mm (0.5”)
25 mm (1.0”)
50 mm (2.0”)
Plywood
12 mm (0.5”)
25 mm (1.0”)
Glass, Safety
3.18 mm (0.125”)
Plexiglass
6 mm (0.25”)
ที่มา : FHWA (Federal Highway Administration) ของสหรัฐอเมริกา, 2006

40
39
36
25
22
20
18
23
25
27
18
21
24
20
23
22
22

ดังนัน้ รัว้ ที่ล้อมรอบพื ้นที่โครงการ ซึ่งเปรี ยบเสมือนกับกําแพงกัน้ เสียงของโครงการจะสามารถลด
ระดับเสียงที่เดินทางผ่านวัสดุกนเสี
ั ้ ยง โดยมีระดับเสียงคงเหลือที่เดินทางผ่านวัสดุกนเสี
ั ้ ยง ดังตารางที่ 4.1.5-5
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ตารางที่ 4.1.5-5 ระดับเสียงรวมเมื่อเสียงเดินทางผ่านวัสดุกําแพง
ระดับเสียงเมื่อไม่ มีกาํ แพงกันเสียง
dB(A)
เก็บงานและงาน
งานเตรี ยมพืน้ ที่
ตกแต่ ง

ตําแหน่ งที่ได้ รับผลกระทบ
ทิศเหนือ
อาคารชันเดี
้ ยว
ทิศตะวันออก
อาคารพาณิชย์ สูง 3 ชัน้
ทิศใต้
โรงแรม สบายดี รีสอร์ ท
(อาคารชันเดี
้ ยว)
ทิศตะวันตก
บ้ านพักอาศัย (ชันเดี
้ ยว)

ระดับเสียงรวมเมื่อเดินทางผ่ านกําแพง
กันเสียง dB(A)
เก็บงานและงาน
งานเตรี ยมพืน้ ที่
ตกแต่ ง

ชันที
้ ่1

68.25

69.25

28.25

29.25

ชันที
้ ่1
ชันที
้ ่2
ชันที
้ ่3

65.59
65.58
65.56

66.59
66.58
66.56

25.59
25.58
25.56

26.59
26.58
26.56

ชันที
้ ่1

85.15

86.15

45.15

46.15

ชันที
้ ่1

71.59

72.59

31.59

32.59

หมายเหตุ : ใช้ คา่ ระดับเสียงที่ลดลงได้ จากการติดตังกํ
้ าแพงกันเสียงแบบคอนกรี ต ความหนา 100 mm. (4”) = 40 dB(A)

จากการประเมินหาค่าระดับเสียงเมื่อเสียงเลี ้ยวเบนผ่านกําแพงกันเสี
้ ยง (ดังตารางที่ 4.1.5-3) โดย
เลี ้ยวเบนและเสียงเดินทางผ่านกําแพงกันเสียงข้ างต้ น (ดังตารางที่ 4.1.5-5) จะนํามารวมกับระดับเสียง
พื ้นฐาน (Background Noise) ที่ตรวจวัดได้ จริ งในภาคสนามบริ เวณใกล้ เคียงพื ้นที่โครงการจํานวน 3 วัน
ระหว่างวันที่ 20-23 กันยายน 2563 ผลการตรวจวัดระดับเสียงมี รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.1.5-6
พบว่า ผลการตรวจวัดระดับเสียงทัว่ ไปเฉลี่ย 24 ชัว่ โมง (Leq) มีคา่ เท่ากับ 56 dB(A) และนํามาคํานวณหาระดับ
เสียงที่ผ้ รู ับเสียงได้ รับผลกระทบจากกิจกรรมดัดแปลงโครงการ เมื่อมีวสั ดุกนั ้ เสียงดังตารางที่ 4.1.5-7
(ผลรวมเสียง) ด้ วยสมการรวมระดับเสียง(Combined Noise Equation) เพื่อประเมินค่าระดับเสียงรวมที่ผ้ รู ับ
เสียงได้ รับผลกระทบในช่วงดัดแปลงโครงการ
ตารางที่ 4.1.5-6 ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริ เวณพื ้นที่โครงการ
ระดับเสียง
เสียงเฉลี่ย 24 ชัว่ โมง
(Leq 24 hr.)
เสียงสูงสุด (Lmax)
ระดับเสียงเฉลี่ย
กลางวันกลางคืน (Ldn)
ค่าระดับเสียงเปอร์ เซน
ไทล์ที่ 90 (L90)

ผลการตรวจวัด
20-21/9/63 21-22/9/63 22-23/9/63

ค่ า
มาตรฐาน

หน่ วย

ผลการเปรี ยบเทียบ
กับมาตรฐาน

54.7

56.0

55.1

70/1

เดซิเบล(เอ)

ผ่าน

84.4

89.8

81.0

115/1

เดซิเบล(เอ)

ผ่าน

58.9

59.6

58.7

-

เดซิเบล(เอ)

-

50.7

50.8

51.1

-

เดซิเบล(เอ)

-

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่ อง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงทัว่ ไป
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ตารางที่ 4.1.5-7 ระดับเสียงรวมที่ผ้ รู ับจะได้ รับจากกิจกรรมการก่อสร้ าง ในกรณีที่มีการติดตังกํ
้ าแพงหรื อวัสดุลดเสียง
เสียงปั จจุบนั
(จากผลการตรวจวัด)

ตําแหน่ งที่ได้ รับผลกระทบ
ทิศเหนือ
อาคารชันเดี
้ ยว
ทิศตะวันออก
อาคารพาณิชย์ สูง 3 ชัน้
ทิศใต้
โรงแรม สบายดี รีสอร์ ท
(อาคารชันเดี
้ ยว)
ทิศตะวันตก
บ้ านพักอาศัย (ชันเดี
้ ยว)

ระดับเสียงที่เลีย้ วเบนผ่ านกําแพงกันเสียง ระดับเสียงรวมเมื่อเดินทางผ่ านกําแพงกัน
dB(A)
เสียง dB(A)
เก็บงานและงาน
เก็บงานและงาน
งานเตรี ยมพืน้ ที่
งานเตรี ยมพืน้ ที่
ตกแต่ ง
ตกแต่ ง

ระดับเสียงรวม
dB(A)
เก็บงานและงาน
งานเตรี ยมพืน้ ที่
ตกแต่ ง

ชันที
้ ่1

56.00

43.25

44.25

28.25

29.25

56.23

56.29

ชันที
้ ่1
ชันที
้ ่2
ชันที
้ ่3

56.00
56.00
56.00

44.52
46.99
50.68

45.52
47.99
51.68

25.59
25.58
25.56

26.59
26.58
26.56

56.30
56.52
57.12

56.38
56.64
57.37

ชันที
้ ่1

56.00

60.15

61.15

45.15

46.15

61.66

62.41

ชันที
้ ่1

56.00

46.59

47.59

31.59

32.59

56.48

56.60

ระดับเสียงรวมที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้ าง เมื่อติดตังกํ
้ าแพงกันเสียง ทําให้ พื ้นที่ติดโครงการจะได้ รับค่าระดับเสียงไม่เกินค่ามาตรฐานระดับเสียงโดยทัว่ ไป
70 dB(A) ดังนี ้
- ทิศเหนือ : อาคารชันเดี
้ ยว ได้ รับค่าเสียงรวมอยูร่ ะหว่าง 56.23-56.29 dB(A)
- ทิศตะวันออก : อาคารพาณิชย์ สูง 3 ชัน้ ได้ รับค่าเสียงรวมอยูร่ ะหว่าง 56.30-57.37 dB(A)
- ทิศใต้ : โรงแรม สบายดี รี สอร์ ท (อาคารชันเดี
้ ยว) ได้ รับค่าเสียงรวมอยูร่ ะหว่าง 61.66-62.41 dB(A)
- ทิศตะวันตก : บ้ านพักอาศัย (ชันเดี
้ ยว) ได้ รับค่าเสียงรวมอยูร่ ะหว่าง 56.48-56.60 dB(A)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

จากผลการประเมินระดับเสียงรวมในตารางที่ 4.1.5-7 พบว่า เมื่อโครงการกําหนดให้ ติดตังกํ
้ าแพง
กันเสียง ทําให้ พื ้นที่ติดโครงการจะได้ รับค่าระดับเสียงในแต่ละกิจกรรมการดัดแปลงของโครงการ ไม่เกินค่า
มาตรฐานระดับเสียงทัว่ ไป 70 dB (A) ทุกกิจกรรม อย่างไรก็ตาม เนื่องจากระดับเสียงดังที่เกิดขึ ้นดังกล่าว
อาจก่อให้ เกิดความรํ าคาญบ้ าง แต่ก็จะเกิดขึ ้นในระยะเวลาอันสัน้ และจัดเป็ นผลกระทบที่เกิดขึ ้นจะอยู่ใน
ระดับที่สามารถยอมรับได้
3) เสียงรบกวน
“เสียงรบกวน” หมายความว่า ระดับเสียงจากแหล่งกําเนิดในขณะมีการรบกวนที่มีระดับเสียงสูงกว่า
ระดับเสียงพื ้นฐาน โดยมีระดับการรบกวนเกินกว่าระดับเสียงรบกวนเกิน 10 เดซิเบล ที่กําหนดไว้ ในประกาศ
คณะกรรมการสิง่ แวดล้ อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550)
ระดับเสียงพื ้นฐาน คือ ระดับเสียงที่ตรวจวัดในสิง่ แวดล้ อมในขณะยังไม่เกิดเสียงหรื อไม่ได้ รับเสียง
จากแหล่งกําเนิดที่ประชาชนร้ องเรี ยนหรื อแหล่งกําเนิดที่คาดว่าประชาชนจะได้ รับการรบกวนเป็ นระดับเสียง
เปอร์ เซ็นไทล์ที่ 90 (Percentile Level 90, LA90)
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน คือ ระดับเสียงที่ได้ จากการตรวจวัดและจากการคํานวณระดับเสียง
ในขณะเกิ ด เสี ย งของแหล่ง กํ า เนิ ด ซึ่ง เป็ นแหล่ง กํ า เนิ ด ที่ ป ระชาชนร้ องเรี ย นหรื อ แหล่ ง กํ า เนิ ด ที่ ค าดว่ า
ประชาชนจะได้ รับการรบกวน
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน คือ ระดับเสียงที่ตรวจวัดในสิง่ แวดล้ อมในขณะยังไม่เกิดเสียงหรื อไม่
ได้ รับเสียงจากแหล่งกําเนิดที่ประชาชนร้ องร้ องเรี ยนหรื อแหล่งกําเนิดที่คาดว่าประชาชนจะได้ รับการรบกวน
เป็ นระดับเสียงเฉลี่ย (LAeq)
ในการประเมินเสียงรบกวน กรณีเสียงจากแหล่งกําเนิดเสียงเกิดขึ ้นต่อเนื่องนานกว่า 1 ชัว่ โมง
มีรายละเอียด ดังนี ้
1. คํานวณค่าระดับเสียงของแหล่งกําเนิด
2. นําระดับเสียงของแหล่งกําเนิดหักลบด้ วยระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ผลลัพธ์เป็ นผลต่างของค่า
ระดับเสียง
3. นําผลต่างของค่าระดับเสียงมาเทียบกับค่าตามตารางปรับค่าระดับเสียง
4. นําผลการตรวจวัดระดับเสียงของแหล่งกําเนิดหักออกด้ วยตัวปรับค่าระดับเสียง ผลลัพธ์เป็ นระดับ
เสียงขณะมีการรบกวน
5. นําระดับเสียงขณะมีการรบกวนลบด้ วยระดับเสียงพื ้นฐานผลที่ได้ คือ ระดับการรบกวน
6. นําระดับการรบกวนเทียบกับค่ามาตรฐาน 10 dB(A) หากระดับการรบกวนมากกว่า 10 dB(A) จะ
ถือว่าเป็ นเสียงรบกวน
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

ตารางที่ 4.1.5-8 ตารางปรับค่าระดับเสียง
ผลต่ างของค่ าระดับเสียง (dB(A))
1.4 หรื อน้ อยกว่า
1.5 – 2.4
2.5 – 3.4
3.5 – 4.4
4.5 – 6.4
6.5 – 7.4
7.5 – 12.4
12.5 หรื อมากกว่า

บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ตัวปรับค่ าระดับเสียง (dB(A))
7.0
4.5
3.0
2.0
1.5
1.0
0.5
0

จากการประเมิ น เสี ย งรบกวนกรณี เ ลวร้ ายสุด จากกิ จ กรรมการดัด แปลงของโครงการ พบว่ า
ค่าระดับเสียงรบกวนจากการดัดแปลงโครงการ อาจจะส่งผลกระทบต่อพื ้นที่ข้างเคียงได้ โดยเฉพาะทางด้ าน
ทิศใต้ ซึง่ มีค่าระดับเสียงรบกวนอยู่ในช่วง 3.13-14.81 dB(A) (ตารางที่ 4.1.5-9) ดังนัน้ ระดับเสียงจาก
ั ้ ้กิจกรรมดังกล่าวจะเกิดขึ ้นเป็ นช่วงๆ ไม่ต่อเนื่อง และ
แหล่งกําเนิดของโครงการจึงเป็ นเสียงรบกวน แต่ทงนี
การก่อสร้ างไม่ได้ ใช้ เครื่ องจักรขนาดใหญ่ในการก่อสร้ าง รวมทัง้ ใช้ ระยะเวลาดัดแปลงเป็ นช่วงเวลาสัน้ ๆ
ดังนัน้ ผลกระทบด้ านเสียงในระยะดัดแปลงจึงอยูใ่ นระดับปานกลาง
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ค่ าระดับการรบกวนจาก
กิจกรรมของโครงการ2/

ระดับเสียงพืน้ ฐานจากการ
ตรวจวัด (L90)3/

ระดับเสียงขณะมีการ
รบกวน

ระดับเสียงกระแทก เสียง
แหลมดัง เสียงที่มีความ
สั่นสะเทือนร่ วมด้ วย

ระดับเสียงแหล่ งกําเนิดที่
ปรับค่ า

ตัวปรับค่ าระดับเสียง1/

ผลต่ างค่ าระดับเสียง

ระดับเสียงขณะไม่ มี
การรบกวน (Leq)4/

ระดับเสียงจาก
แหล่ งกําเนิด

แหล่ งรับเสียง
(ชัน้ )

กิจกรรมการดัดแปลง

ทิศ

ระยะห่ างระหว่ าง
แหล่ งกําเนิดเสียงถึงแหล่ ง
รับเสียง (เมตร)

ตารางที่ 4.1.5-9 การประเมินผลกระทบด้ านเสียงรบกวน

56.23
56.00
0.23
7.0
49.23
5.0
54.23
51.10
3.13
56.29
56.00
0.29
7.0
49.29
5.0
54.29
51.10
3.19
57.12
56.00
1.12
7.0
50.12
5.0
55.12
51.10
4.02
ตะวันออก
อาคารพาณิชย์ สูง 3 ชัน้
74.05
57.37
56.00
1.37
7.0
50.37
5.0
55.37
51.10
4.27
61.66
56.00
5.66
1.5
60.16
5.0
65.16
51.10
14.06
โรงแรม สบายดี รี สอร์ ท
ใต้
7.54
(อาคารชันเดี
้ ยว)
62.41
56.00
6.41
1.5
60.91
5.0
65.91
51.10
14.81
56.48
56.00
0.48
7.0
49.48
5.0
54.48
51.10
3.38
ตะวันตก
บ้ านพักอาศัย (ชันเดี
้ ยว)
37.21
56.60
56.00
0.60
7.0
49.60
5.0
54.60
51.10
3.50
4/
มาตรฐาน
10.00
1/
หมายเหตุ : ปรับค่าระดับตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่ อง วิธีการตรวจวัดเสียงพื ้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนการตรวจวัดและคํานวณรับเสียงขณะมีการรบกวน การคํานวณค่าระดับการรบกวน
และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนพิเศษ 145ง วันที่ 28 กันยายน 2550
2/
ค่าระดับการรบกวน = ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (ค่าระดับเสียงรวมหลังปรับค่าระดับเสียง) –ระดับเสียงพื ้นฐาน
3/
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดย บริ ษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รี เสิร์ซ แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด บริ เวณพื ้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 20-23 กันยายน 2563 โดยบริ ษัทที่ปรึ กษาจะเลือกใช้ ค่าสูงสุดที่ตรวจวัด
ได้ ซึง่ มีคา่ เท่ากับ 51.1 dB(A)
4/
มาตรฐานระดับเสียงโดยทัว่ ไปเฉลี่ย 24 ชัว่ โมง ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่ องค่าระดับเสียงรบกวน
ที่มา : บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด, 2564
เหนือ

อาคารชันเดี
้ ยว

54.52

งานเตรี ยมพื ้นที่
งานตกแต่ง
งานเตรี ยมพื ้นที่
งานตกแต่ง
งานเตรี ยมพื ้นที่
งานตกแต่ง
งานเตรี ยมพื ้นที่
งานตกแต่ง
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แหล่งกําเนิดของเสียงในระหว่างการดัดแปลงอาคารของโครงการ ได้ แก่ เสียงจากเครื่ องจักร เสียง
รถบรรทุก การตัดเหล็ก การตอกตะปู รวมทังกิ
้ จกรรมอื่นๆ ซึง่ จากการคํานวณเสียงรบกวนที่อาจเกิดขึ ้น พบว่า
พื ้นที่บริ เวณโครงการทางด้ านทิศใต้ มีการใช้ ประโยชน์เป็ นโรงแรม สบายดี รี สอร์ ท จะได้ รับผลกระทบเรื่ อง
เสียงรบกวนมากที่สดุ คือ 14.81 dB(A) ซึง่ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติฉบับที่ 29 (พ.ศ.
2550) เรื่ องค่าระดับเสียงรบกวน จะต้ องมีคา่ ไม่เกิน 10 dB(A)
ทังนี
้ ้ เสียงดังกล่าวจะเกิดขึ ้นบางช่วงเวลาไม่ต่อเนื่อง เกิดเสียงดังระดับน้ อยและมีเฉพาะบางช่วงเวลา
กลางวันเท่านัน้ ดังนัน้ คาดว่าผลกระทบด้ านเสียงและการสัน่ สะเทือนจึงอยูใ่ นทิศทางลบระดับตํ่า
ระยะดําเนินการ
การดําเนินโครงการมีลกั ษณะเป็ นโรงแรม โดยกิจกรรมภายในโครงการมีเพียงการพักอาศัยของ
ผู้มาใช้ บริ การเป็ นหลักเท่านัน้ ซึง่ ส่วนใหญ่ต้องการความสงบในการพักผ่อนในห้ องพัก ซึง่ ผลกระทบจากเสียง
ที่เกิดขึน้ ในระยะดําเนินการโครงการ จะเป็ นเสียงที่เกิดขึ ้นจากยานพาหนะที่วิ่งเข้ า-ออกโครงการเท่านัน้
ซึ่งเป็ นระดับเสียงปกติที่เกิดขึ ้นในชีวิตประจําวัน ประกอบกับเสียงจากการจราจรที่เกิดขึ ้นจัดเป็ นเสียงที่ดงั
เป็ นระยะ (Intermittent Noise) เป็ นเสียงที่ไม่ต่อเนื่อง และโครงการมีลกั ษณะเป็ นโรงแรมที่ผ้ ูใช้ บริ การ
ส่ว นใหญ่ต้ อ งการความเงีย บสงบ ต้ อ งการพัก ผ่อ นและมีค วามเป็ นส่ว นตัว สูง จึง ไม่มี กิ จ กรรมภายใน
โครงการใดที่จะก่อให้ เกิดผลกระทบด้ านเสียงและความสัน่ สะเทือน ดังนัน้ จึงคาดว่าผลกระทบด้ านนี ้จะอยู่
ในระดับตํ่า

4.2 ผลกระทบต่ อทรัพยากรทางชีวภาพ
4.2.1

ทรั พยากรชีวภาพบนบก
ระยะดัดแปลงอาคาร
สภาพภูมิประเทศโดยทัว่ ไปของพื ้นที่โครงการฯ มีลกั ษณะเป็ นพื ้นที่ราบ โดยภายในโครงการได้ จดั
พื ้นที่ว่างบางส่วนให้ เป็ นพื ้นที่สีเขียว โดยการปลูกไม้ ดอก ไม้ ประดับ เพื่อตกแต่งและสร้ างความร่ มรื่ นให้
โครงการ และเพื่อให้ เกิดความกลมกลืนกับสภาพพื ้นที่ข้างเคียง ซึ่งไม้ ดอกไม้ ประดับที่ปลูกไว้ ดงั กล่าว จะ
สามารถเป็ นแหล่งที่อยู่อาศัย และแหล่งหาอาหารของสัตว์ขนาดเล็กได้ เช่น มด นกกระจอก และผีเสื ้อ เป็ น
ต้ น ซึง่ จะเป็ นการเพิ่มพื ้นที่สีเขียว และพื ้นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตได้ ในระดับหนึ่ง โดยพันธุ์ไม้ ที่ปลูกภายใน
โครงการจะเป็ นชนิดที่สามารถพบเห็นได้ โดยทัว่ ไป ซึง่ เป็ นพืชเขตร้ อนและพันธุ์ไม้ พื ้นเมืองตกแต่งอาคาร ที่มี
ลักษณะเป็ นทังไม้
้ พ่มุ และพืชคลุมดินทัว่ ไป ซึง่ นอกจากจะเพิ่มความร่ มรื่ นแล้ ว ยังช่วยเพิ่มความสวยงามอีก
ด้ วย ทังนี
้ ้ พืชเหล่านี ้เป็ นพืชที่พบเห็นได้ ทวั่ ไปที่ใช้ ในการประดับตกแต่งอาคารสถานที่พกั ตากอากาศต่างๆ จึง
ไม่ใช่พรรณที่หายากแต่อย่างใด ดังนัน้ จะเห็นได้ ว่า การดําเนินการของโครงการจะจัดพื ้นที่สีเขียวอย่างเป็ น
สัดส่วน และเป็ นการเพิ่มพื ้นที่สีเขียวภายในโครงการ ประกอบกับกิจกรรมของโครงการเป็ นการดําเนินกิจการ
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เพื่อการพักอาศัยเป็ นหลัก ที่มีการวางระบบสาธารณูปโภคอย่างเป็ นระบบ และเป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด
โดยไม่มีกิจกรรมใดที่จะเป็ นการทําลายธรรมชาติ หรื อต้ นไม้ ในพื ้นที่โครงการและบริ เวณใกล้ เคียงแต่อย่างใด
ดังนันจึ
้ งคาดว่าจะเกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพบนบกในระดับตํ่า
ระยะดําเนินการ
โครงการได้ จดั พื ้นที่วา่ งบางส่วนให้ เป็ นพื ้นที่สีเขียว โดยการปลูกไม้ ดอก ไม้ ประดับ เพื่อตกแต่งและ
สร้ างความร่ มรื่ นให้ โครงการ และเพื่อให้ เกิดความกลมกลืนกับสภาพพื ้นที่ข้างเคียง ซึ่งไม้ ดอกไม้ ประดับที่
ปลูก ไว้ ดัง กล่ า ว จะสามารถเป็ นแหล่ ง ที่ อ ยู่อ าศัย และแหล่ ง หาอาหารของสัต ว์ ข นาดเล็ ก ได้ เช่ น มด
นกกระจอก และผีเสื ้อ เป็ นต้ น ซึง่ จะเป็ นการเพิ่มพื ้นที่สีเขียว และพื ้นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตได้ ในระดับหนึ่ง
โดยพันธุ์ไม้ ที่ปลูกภายในโครงการจะเป็ นชนิดที่สามารถพบเห็นได้ โดยทัว่ ไป ซึ่งเป็ นพืชเขตร้ อนและพันธุ์ไม้
พื ้นเมืองตกแต่งอาคาร ที่มีลกั ษณะเป็ นทังไม้
้ พ่มุ และพืชคลุมดินทัว่ ไป ซึง่ นอกจากจะเพิ่มความร่มรื่ นแล้ ว ยัง
ช่วยเพิ่มความสวยงามอีกด้ วย ทัง้ นี ้ พืชเหล่านีเ้ ป็ นพืชที่พบเห็นได้ ทั่วไปที่ใช้ ในการประดับตกแต่งอาคาร
สถานที่พักตากอากาศต่างๆ จึงไม่ใช่พรรณที่หายากแต่อย่างใด ดังนัน้ จะเห็นได้ ว่า การดําเนินการของ
โครงการจะจัดพื น้ ที่ สีเ ขียวอย่างเป็ นสัดส่ว น และเป็ นการเพิ่มพื น้ ที่ สีเขี ยวภายในโครงการ ประกอบกับ
กิจกรรมของโครงการเป็ นการดําเนินกิจการเพื่อการพักอาศัยเป็ นหลัก ที่มีการวางระบบสาธารณูปโภคอย่าง
เป็ นระบบ และเป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด โดยไม่มีกิจกรรมใดที่จะเป็ นการทําลายธรรมชาติ หรื อต้ นไม้ ใน
พื ้นที่โครงการและบริ เวณใกล้ เคียงแต่อย่างใด ดังนันจึ
้ งคาดว่าจะเกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพบนบก
ในระดับตํ่า
นอกจากนี ้ ในการดําเนินโครงการได้ วางมาตรการเพื่อป้องกันและแก้ ไขผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ ้น
เพื่อปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. ดําเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อทรัพยากรด้ านกายภาพ และคุณค่าการใช้
ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรด้ านชีวภาพ
2. บํารุง ดูแลรักษาต้ นไม้ และพื ้นที่สีเขียวภายในโครงการให้ อยูใ่ นสภาพดีอยูเ่ สมอ
3. รณรงค์และสร้ างจิตสํานึกให้ ผ้ ใู ช้ บริการช่วยกันดูแลรักษาพื ้นที่สีเขียวของโครงการ
4. ดูแลระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ของโครงการให้ อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อป้องกันการส่ง ผล
กระทบต่อพืชพรรณที่ปลูกไว้ ในโครงการ
5. ในบริ เวณที่เป็ นสนามหญ้ า ต้ องปั กป้ายห้ ามเดินลัดสนามหรื อห้ ามจอดรถ
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ทรั พยากรชีวภาพในนํา้
ระยะดัดแปลงอาคารและระยะดําเนินการ

จากการสํารวจพื ้นที่โครงการและบริ เวณข้ างเคียง พบว่า มีแม่นํ ้าตาปี อยู่ใกล้ เคียงพื ้นที่โครงการ
ไปทางทิศใต้ ซึ่งมีระยะห่างประมาณ 209 เมตร ทังนี
้ ้โครงการได้ ตรวจวัดคุณภาพนํ ้าแม่นํ ้าตาปี โดยได้ เก็บ
ตัวอย่างเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ลักษณะนํ ้าตัวอย่างมีความขุ่นและมีตะกอนเล็กน้ อย โดยผลการตรวจ
วิเคราะห์คณ
ุ ภาพนํ ้าในแม่นํ ้าตาปี แสดงดังภาคผนวกที่ 9-2 มีรายละเอียดดังตารางที่ 4.2.2-1
ตารางที่ 4.2.2-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ ้าแม่นํ ้าตาปี
ดัชนีตรวจวัด
หน่ วย
pH at 25.0 °C
Color
Color Unit
Odor
Nitrate-Nitrogen
mg/L
Nitrite-Nitrogen
mg/L
Ammonia-Nitrogen
mg/L
DO
mg/L
BOD
mg/L
Physical Appearance

LOQ
5
1
0.4
0.06
0.1
2

ผลการวิเคราะห์
7.8
50
ไม่มีกลิน่
<1
ไม่พบ
<0.06
6.5
<2

ค่ ามาตรฐาน
5.0-9.0
ธ’
ธ’
≤ 5.0
≤ 5.0
≤ 0.5
≥ 4.0
≤ 2.0

ขุ่นเล็กน้ อย

ที่มา : จากการเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์โดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562

ในระยะเปิ ดดําเนินการ นํ ้าเสียที่เกิดขึ ้นจากผู้ใช้ บริ การและจากกิจกรรมภายในโครงการ จะถูก
รวบรวมเข้ าสู่ระบบบําบัดนํ ้าเสียของโครงการ หลังจากนัน้ นํ ้าทิ ้งที่ผ่านกระบวนการบําบัดแล้ ว จะถูกปล่อย
ให้ ไหลผ่านบ่อตรวจคุณภาพนํ ้าทิ ้ง ก่อนจะถูกระบายออกสูท่ ่อระบายนํ ้าริ มถนนด้ านหน้ าโครงการต่อไป
ดังนัน้ จึงไม่มีผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพในนํ ้าในระยะเปิ ดดําเนินการ ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการป้องกัน
ผลกระทบต่างๆ โครงการจะต้ องปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบด้ านการจัดการนํา้ เสีย
อย่างเคร่งครัด
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4.3 ผลกระทบต่ อคุณค่ าการใช้ ประโยชน์ ของมนุษย์
4.3.1 ไฟฟ้า
ระยะดัดแปลงอาคารและระยะดําเนินการ
โครงการจะรั บกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ ธานี โดยจะเชื่ อมต่อสายส่ง
แรงสูงจากการไฟฟ้าฯ จากบริ เวณด้ านหน้ าโครงการเพื่อต่อเข้ าสูห่ ม้ อแปลงไฟฟ้า ขนาด 500 kVA จํานวน 1 ชุด
เพื่อลดแรงดันไฟฟ้าจาก 33 kv ให้ เป็ นกระแสไฟฟ้าแรงดันตํ่า ขนาด 400/230 V ก่อนจะจ่ายเข้ าสู่แผง
ควบคุมวงจรไฟฟ้ารวม (Main Distribute Board : MDB) และจ่ายไปยัง Panel Load ในส่วนต่าง ๆ ของ
โครงการต่อไป
สําหรั บในกรณี ไฟฟ้าปกติขัดข้ องโครงการได้ ติดตังระบบไฟฟ
้
้ าสํารอง ได้ แก่ เครื่ องกํ าเนิ ดไฟฟ้า
ฉุกเฉิน (Generator) ขนาด 100 kVA จํานวน 1 ชุด สําหรับจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ แก่พื ้นที่ส่วนกลางและ
อุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนกลาง นอกจากนี ้ โครงการได้ จดั ให้ มี Battery ขนาด 24 V สําหรับป้ายบอกทางหนีไฟและ
ไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน ซึง่ สามารถสํารองไฟฟ้าได้ นาน 2 ชัว่ โมง ติดตังในจุ
้ ดต่างๆ ของพื ้นที่โครงการ
โดยพื ้นที่โครงการอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ ธานี ซึ่งการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคฯ สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ ตามมาตรฐานคุณภาพที่ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติ (สพช.) กําหนด ซึง่ มีความเพียงพอกับความต้ องการของผู้ใช้ ไฟฟ้า และได้ มีการพัฒนาในด้ าน
มาตรฐานทางด้ านเทคนิคและมาตรฐานการให้ บริ การทัว่ ไป เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ ไฟฟ้าได้ รับบริ การที่สะดวกรวดเร็ ว
รองรับความต้ องการใช้ พลังงานไฟฟ้าได้ อย่างมัน่ คงและเพียงพอ รวมทังการจั
้
ดทําระบบแผนที่และข้ อสนเทศ
ระบบจําหน่ายไฟฟ้าเพื่อนําข้ อมูลไปใช้ ประโยชน์ในการวางแผนการพัฒนาในด้ านต่าง ๆ ตลอดจนการ
ปรับปรุ งการให้ บริ การติดตังไฟฟ
้ ้ าใหม่/ไฟฟ้าเพิ่ม การปรับปรุ งการให้ บริ การรับชําระค่าไฟฟ้าและการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพงานบริหารด้ านไฟฟ้าตามมาตรฐาน ISO 9002 เป็ นต้ น เพื่อเสริ มสร้ างความมัน่ คงและ
เพียงพอในการจ่ายไฟฟ้าให้ มากขึ ้น ดังนัน้ คาดว่าผลกระทบต่อการใช้ ไฟฟ้าของชุมชนจะอยูใ่ นระดับตํ่า
นอกจากนี ้ โครงการจะพิจารณาจัดทําคู่มือการประหยัดและอนุรักษ์ พลังงานแจกจ่ายให้ กับ
ผู้ใช้ บริ การทุกห้ อง รวมทังรณรงค์
้
จัดทําป้ายที่บริ เวณประชาสัมพันธ์ ภายในโรงแรมเกี่ยวกับการมาตรการ
ประหยัดและอนุรักษ์ พลังงาน คูม่ ือมาตรการอนุรักษ์ พลังงานแสดงดังตารางที่ 4.3.1-1
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ตารางที่ 4.3.1-1 คูม่ ือมาตรการอนุรักษ์ พลังงาน
มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
ส่ วนที่เจ้ าของโครงการเป็ นผู้รับผิดชอบ
ส่ วนที่ผ้ ูใช้ บริการในโครงการเป็ นผู้ปฏิบัติ
มาตรด้ านประหยัดและอนุรักษ์ พลังงาน
1. มาตรการด้ านการออกแบบ
- ออกแบบอาคารให้ เป็ นไปตามกฎกระทรวงกําหนดประเภท 1) ใช้ นํ ้าอย่างประหยัด
หรื อขนาดของอาคาร และมาตรฐานหลักเกณฑ์ วิธีการในการ - ปิ ดก็อกนํ ้าในระหว่างแปรงฟั น สระผม หรื อโกนหนวด
2) การใช้ หลอดไฟแสงสว่าง
ออกแบบอาคาร เพื่อการอนุรักษ์ พลังงาน พ.ศ. 2552
- เลือกใช้ อปุ กรณ์ที่ประหยัดพลังงานภายในอาคารเช่น หลอด - ปิ ดไฟเมื่อไม่ใช้ งาน เปิ ดไฟให้ แสงสว่างเท่าที่จําเป็ น
3) การใช้ ต้ เู ย็น
ไฟฟ้า ก็อกนํ ้า ฝั กบัว เป็ นต้ น
- การลดความร้ อนจากแสงอาทิตย์ที่เข้ ามาในอาคารโดยติดตัง้ - ไม่เปิ ดตู้เย็นบ่อยหรื อเปิ ดไว้ นานๆ ไม่นําของที่มีความ
ฉนวนกันความร้ อนที่หลังคา หรื อผนังที่กระทบกับแสงอาทิตย์ ร้ อนเข้ าไปแช่
4) การใช้ กระติกนํ ้าร้ อนไฟฟ้าหรื อกาต้ มนํ ้าไฟฟ้า
2.มาตรการด้ านประหยัดและอนุรักษ์ พลังงาน
- ใส่นํ ้าให้ พอเหมาะปริมาณนํ ้าที่ต้องการใช้
กําหนดให้ เจ้ าของโครงการเป็ นผู้รับผิดชอบการดําเนินการตาม 5) การใช้ โทรทัศน์
มาตรการประหยัดและอนุรักษ์ พลังงาน ดังนี ้
- ปิ ดเมื่อไม่มีคนดู และไม่ควรเสียบปลัก๊ ทิ ้งไว้ เพราะจะทํา
1) ดูสญ
ั ลักษณ์ Energy Star ก่อนเลือกซื ้ออุปกรณ์สํานักงาน ให้ เกิดการใช้ ไฟฟ้าตลอดเวลา
(เช่น เครื่ องคอมพิวเตอร์ เครื่ องโทรสาร เครื่ องพิมพ์ดีดไฟฟ้า - ไม่ควรปรับจอภาพให้ สว่างมากเกินไป เพราะจะทําให้
เครื่ องถ่ายเอกสาร ฯลฯ) ซึง่ จะช่วยประหยัดพลังงาน ลดการใช้ หลอดภาพมีอายุสนั ้ และสิ ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าโดยไม่
กําลังไฟฟ้า เพราะมีระบบประหยัดไฟฟ้าอัตโนมัติ
จําเป็ น
2) ภายในสํานักงานอย่าเปิ ดคอมพิวเตอร์ ทิ ้งไว้ ถ้าไม่ใช้ งาน 6) การใช้ เครื่ องปรับอากาศ
้
้ าเข้ าเครื่ อง เมื่อพักการทํางาน จะ - ตังเวลาปิ
ติดตังระบบลดกระแสไฟฟ
้
ดเครื่ องปรับอากาศก่อนตื่นประมาณ 30นาที
ประหยัดไฟได้ ร้อยละ 35-40 และถ้ าหากปิ ดหน้ าจอทันที เมื่อ - ปรับตังอุ
้ ณหภูมิของห้ องให้ เหมาะสม
ไม่ใช้ งานจะประหยัดไฟ ร้ อยละ 60
7) การใช้ เครื่ องทํานํ ้าอุน่
3) เครื่ องปรับอากาศ (กรณีติดตังเครื
้ ่ องปรับอากาศ)
- ปิ ดวาล์วนํ ้าและสวิตซ์ทนั ทีเมื่อเลิกใช้ งาน
(1) เลือกใช้ เครื่ องปรับอากาศให้ มีขนาดที่เหมาะสมกับขนาดพื ้นที่
ห้ องและเลือกเครื่ องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพในการประหยัด
พลังงานสูงที่สดุ (High Economic Efficiency Ratio (EER))
(2) บํารุงรักษาอุปกรณ์ระบบปรับอากาศเพื่อรักษาระดับการใช้
ไฟฟ้าให้ ตํ่า โดยข้ อแนะนําทัว่ ไป มีดงั นี ้
- ทดสอบและปรับแต่งระบบอย่างสมบูรณ์ เป็ นครัง้ คราวตาม
กําหนดที่ตงไว้
ั้
ตลอดอายุการใช้ งานของระบบโดยส่วนใหญ่
การปรับแต่งระบบในครัง้ แรกมักจะเป็ นการปรับแต่งครัง้ เดียวที่
ได้ กระทํากับระบบทําให้ ประสิทธิภาพของระบบลดลงเรื่ อยๆ
- ตัง้ Thermostat ให้ ควบคุมอุณหภูมิที่พอเหมาะ ไม่ควรตัง้
Thermostat ไว้ ให้ ตํ่าเกินไปและหมัน่ ตรวจสอบว่าสามารถทํา งานได้
เป็ นปกติหรื อไม่ อุณหภูมิที่พอเหมาะคือ 24-26 QC เพราะอุณหภูมิที่
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ตารางที่ 4.3.1-1 คูม่ ือมาตรการอนุรักษ์ พลังงาน
มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
ส่ วนที่เจ้ าของโครงการเป็ นผู้รับผิดชอบ
ส่ วนที่ผ้ ูใช้ บริการในโครงการเป็ นผู้ปฏิบัติ
เพิ่มขึ ้น 1 องศา ต้ องใช้ พลังงานเพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 5-10
- เครื่ องส่งลมเย็น ควรมีการทําความสะอาดแผงกรองอากาศ
ถ้ าอุปกรณ์ดงั กล่าวสกปรก พื ้นผิวรับความร้ อนจะถ่ายเทความ
ร้ อนได้ ไม่ดี ทําให้ นํา้ เย็นที่กลับไปยังเครื่ องทํานํ า้ เย็นยังมี
อุณหภูมิตํ่าอยู่ ทําให้ ประสิทธิภาพที่เครื่ องทํานํ ้าเย็นตํ่าลงด้ วย
- ทําความสะอาดคอนเดนเซอร์ ที่ระบายความร้ อนด้ วยอากาศ
เป็ นประจํา
- ตรวจสอบอย่าให้ มีวสั ดุปิดขวางลมที่ใช้ ในการระบายความร้ อน
- พัดลมทุกตัวจะต้ องหล่อลื่นโดยอัดจารบีหรื อหยอดนํา้ มัน
อย่างสมํ่าเสมอตามระยะเวลา
- ตรวจสอบการรั่วของท่อลมที่อาจเกิดขึน้ ได้ รวมถึงการ
ซ่อมแซมฉนวนท่อลมที่ฉีกขาด
- ตรวจสอบหน้ าต่างและประตูเข้ าออกอาคาร ว่ามีรูรั่ว ทําให้
อากาศร้ อนภายนอกเข้ าสูอ่ าคารหรื อไม่
(3) ในสํานักงานให้ ปิดไฟ ปิ ดเครื่ องปรับอากาศและอุปกรณ์
ไฟฟ้าที่ไม่จําเป็ นในช่วงเวลา 12.00-13.00 น. จะสามารถ
ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ และควรปิ ดเครื่ องปรับอากาศก่อนเวลา
เลิกใช้ งานเล็กน้ อย เพื่อประหยัดไฟ
4) เลือกใช้ หลอด LED ภายในโครงการทังหมด
้
5) นํานํ ้าทิ ้งที่ผ่านการบําบัดมาใช้ หมุนเวียนให้ เกิดประโยชน์
สูงสุด โดยการนํามารดนํา้ ต้ นไม้ บริ เวณพื ้นที่สีเขียวภายใน
โครงการ
6) บุคลากร
- อบรมเจ้ าหน้ าที่ทกุ คนให้ ตระหนักเรื่ องการประหยัดพลังงาน
เป็ นประจําสมํ่าเสมอ
- จัดเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบการเปิ ด-ปิ ดไฟในจุดที่หมดความ
จําเป็ นในการใช้ งาน เป็ นประจําทุกวัน
- จัดเจ้ าหน้ าที่ให้ หมัน่ ทําความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟอยู่
เสมอ เพราะฝุ่ นละอองที่เกาะหลอดไฟจะทําให้ แสงสว่างลด
น้ อยลง
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ตารางที่ 4.3.1-1 คูม่ ือมาตรการอนุรักษ์ พลังงาน
มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
ส่ วนที่เจ้ าของโครงการเป็ นผู้รับผิดชอบ
ส่ วนที่ผ้ ูใช้ บริการในโครงการเป็ นผู้ปฏิบัติ
3. การประชาสัมพันธ์
ต้ องมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ ผ้ ใู ช้ บริ การประหยัดและ
อนุรักษ์ พลังงานไว้ ตามป้ายประกาศ ที่ป้ายประชาสัมพันธ์
ห รื อ จั ด ทํ า แ ผ่ น พั บ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ไ ว้ บ ริ เ ว ณ ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์ เป็ นต้ นเช่น การใช้ นํ ้าอย่างคุ้มค่าและการใช้
ไฟฟ้าอย่างประหยัด เป็ นต้ น
ที่มา : บริษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด, 2563

4.3.2 นํา้ ใช้
ระยะดัดแปลงอาคาร
ในช่วงดัดแปลงอาคาร โครงการจะใช้ นํ ้าจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ ธานี เพื่อนํามาใช้
ในช่วงดัดแปลงอาคาร โดยนํ ้าใช้ ในช่วงดัดแปลงอาคารสามารถจําแนกได้ เป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ นํ ้าใช้ เพื่อการ
อุปโภคและบริ โภคของคนงานดัดแปลง ประมาณ 0.50 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดจากจํานวนคนงาน 10 คน ซึง่ คิด
อัตราการใช้ นํ ้า 50 ลิตร/คน/วัน) และนํ ้าใช้ เพื่อกิจกรรมการดัดแปลง เช่น ทําความสะอาดเครื่ องมือ เครื่ องใช้ ตา่ ง ๆ
โดยคาดว่านํ ้าในส่วนนี ้จะมีประมาณ 0.50 ลูกบาศก์เมตร/วัน
ดังนัน้ รวมปริมาณความต้ องการใช้ นํ ้าทังหมดของโครงการในช่
้
วงดัดแปลงจะมีปริ มาณ 1.00 ลูกบาศก์
เมตร/วัน ส่วนนํา้ ดื่มบริ ษัทรับเหมาจะจัดให้ มีถังนํา้ ดื่มตามจุดต่าง ๆ ที่กําหนดให้ เป็ นเขตพักผ่อนของคนงาน
ดัดแปลง
ทังนี
้ ้ เมื่อพิจารณาแหล่งนํ ้าใช้ ของชุมชนใกล้ เคียงพบว่า นํ ้าใช้ เพื่อการอุปโภคส่วนใหญ่ใช้ นํ ้าประปา
จากการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ ธานี สําหรับนํ ้าใช้ เพื่อการบริ โภคจะซื ้อนํ ้าดื่ม ดังนัน้ คาดว่าการใช้ นํ ้า
ในช่วงดัดแปลงจะมีผลกระทบต่อการใช้ นํ ้าของชุมชนในระดับตํ่า
ระยะดําเนินการ
(ก) แหล่ งนํา้ ใช้ และปริมาณนํา้ ใช้
โครงการขอรับบริ การนํ ้าประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฏร์ ธานี เป็ นแหล่งนํ ้าหลัก
โดยปริ มาณนํ ้าใช้ ทงหมดของโครงการคาดการณ์
ั้
จากจํานวนผู้มาใช้ บริ การ และพื ้นที่การใช้ ประโยชน์พื ้นที่ใช้
สอยของอาคารโครงการ เมื่อโครงการเปิ ดดําเนินการคาดว่าจะมีปริมาณการใช้ นํ ้ารวมสูงสุดประมาณ 113.79
ลูกบาศก์ เมตร/วัน ทังนี
้ ้ เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนใกล้ เคียง มีการใช้ นํ ้าประปาจากการประปา
ส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฏร์ ธานีเป็ นแหล่งนํ ้าหลัก ดังนัน้ คาดว่าการใช้ นํ ้าของโครงการจึงมีผลกระทบต่อ
การใช้ นํ ้าของชุมชนในระดับตํ่า
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(ข) ระบบการจ่ ายนํา้ และการสํารองนํา้ ใช้
โครงการจะเชื่อมต่อท่อประปาจากท่อส่งนํ ้าของการประปาฯ จากบริ เวณริ มถนนด้ านหน้ าโครงการ
เข้ าสูบ่ อ่ เก็บนํ ้าใต้ ดนิ ความจุ 168.00 ลูกบาศก์เมตร หลังจากนัน้ นํ ้าจากบ่อเก็บนํ ้าใต้ ดนิ จะถูกสูบขึ ้นไปเก็บไว้
ในถังเก็บนํ ้าสําเร็ จรูปบนชัน้ 6 ของอาคาร โดยถังเก็บนํ ้าบนชัน้ 6 มีความจุ 2.50 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 16 ถัง
(ถังเก็บนํ ้าบนชัน้ 6 มีความจุรวม 40.00 ลูกบาศก์เมตร) ก่อนจะจ่ายไปยังส่วนต่างๆ ของโครงการต่อไป รวม
ปริมาณนํา้ สํารองของโครงการทัง้ หมด 208.00 ลูกบาศก์ เมตร ซึง่ สามารถสํารองนํ ้าใช้ ภายในโครงการได้
ประมาณ 1.83 วัน
นอกจากนี ้ โครงการได้ มีมาตรการในการทําความสะอาดถังสํารองนํา้ ใช้ ในโครงการ เพื่อสุขภาพ
อนามัยของผู้ใช้ บริ การดังนี ้
1) ล้ างทําความสะอาดถังสํารองนํ ้าใช้ ทกุ 6 เดือน
2) ตรวจวัดคุณภาพนํ ้าในถังสํารองนํ ้าใช้ ทุก 6 เดือน โดยพารามิเตอร์ ที่ทําการตรวจวัด อย่างน้ อยต้ อง
ประกอบด้ วย โคลิฟอร์ มแบคทีเรี ย เอสเชอริ เชียโคไล สตาฟิ โลค็อกคัส ออเรี ยสคลอสตริ เดียม เพอร์ ฟริ งเจนส์
ตามมาตรฐานผลิ ต ภัณ ฑ์ อุ ต สาหกรรมนํ า้ บริ โ ภค ตามประกาศกระทรวงอุ ต สาหกรรม ฉบับ ที่ 3470
(พ.ศ.2549) ออกความตามในพระราชบัญญัตมิ าตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม
ทังนี
้ ้ โครงการได้ เสนอมาตรการใช้ นํ ้า และมาตรการอนุรักษ์ พลังงาน ในระยะดําเนินการของ
โครงการซึง่ เป็ นมาตรการที่โครงการกําหนดขึ ้นเพื่อให้ อาคารของโครงการใช้ นํ ้าให้ เกิดประโยชน์สงู สุด อย่างไร
ก็ตาม การที่จะสามารถบรรลุถึงการประหยัดนํ ้าได้ นนั ้ ผู้มาใช้ บริ การมีสว่ นสําคัญยิ่งที่จะทําให้ การประหยัด
ดังกล่าวเกิดประสิทธิผลหรื อล้ มเหลว ซึง่ ทัศนคติในการอนุรักษ์ พลังงานและจิตสํานึกในการมีส่วนร่ วมเป็ น
ส่วนสําคัญยิ่ง ซึง่ ถ้ าหากผู้มาใช้ บริ การปรับพฤติกรรมที่เคยใช้ พลังงานสิ ้นเปลือง ลด ละ เลิก การใช้ อปุ กรณ์
ไม่ถกู วิธี หมัน่ บํารุงรักษาอุปกรณ์เครื่ องใช้ ให้ มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ และมีสํานึกในการมีสว่ นร่วมก็จะทําให้
เกิดการใช้ พลังงานอย่างเกิดประโยชน์สงู สุดได้ ซึง่ โครงการได้ มีมาตรการรณรงค์การใช้ นํ ้าอย่างประหยัดดังนี ้
1) ติดป้ายรณรงค์การใช้ นํ ้า หรื อไฟฟ้าอย่างประหยัด บริ เวณจุดที่สงั เกตได้ ง่าย เช่น ป้ายอักษร แผ่น
ป้ายประชาสัมพันธ์ หรื อแผ่นพับประชาสัมพันธ์
2) จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่โครงการตรวจสอบการรั่วไหลของนํ ้าบริเวณพื ้นที่ใช้ สอยส่วนกลางอย่างสมํ่าเสมอ
3) ให้ คําแนะนําวิธีการประหยัดพลังงานแก่ผ้ ใู ช้ บริการภายในโครงการ
4) ใช้ นํ ้าอย่างประหยัด หมัน่ ตรวจสอบการรั่วไหลของนํ ้าภายในห้ องชุดเพื่อลดการสูญเสียนํ ้า
5) ปิ ดนํ ้าในช่วงเวลาล้ างหน้ า แปรงฟั น โกนหนวด และถูสบูต่ อนอาบนํ ้า
6) ใช้ สบู่เหลวแทนสบู่ก้อนเวลาล้ างมือ เพราะการใช้ สบู่ก้อนล้ างมือจะใช้ เวลามากกว่าการใช้
สบูเ่ หลว และการใช้ สบูเ่ หลวที่ไม่เข้ มข้ นจะใช้ นํ ้าน้ อยกว่าการล้ างมือด้ วยสบูเ่ หลวเข้ มข้ น
7) ตรวจสอบท่อนํ ้ารั่วภายในห้ องนํ ้าและส่วนซักล้ างด้ วยการปิ ดก๊ อกนํ ้าทุกตัวภายในห้ องนํ ้าและส่วน
ซักล้ างหลังจากที่ทกุ คนเข้ านอน
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8) ตรวจสอบชักโครกว่ามีจดุ รั่วซึมหรื อไม่ ให้ ลองหยดสีผสมอาหารลงในถังพักนํ ้า แล้ วสังเกตดูที่คอ
ห่าน หากมีนํ ้าสีลงมาโดยที่ไม่ได้ กดชักโครกแสดงว่ามีการรั่วซึมของชักโครก
นอกจากนี ้ โครงการจะพิจารณาจัดให้ มีค่มู ือการประหยัดและอนุรักษ์ พลังงานแจกจ่ายให้ กับ
ผู้ใช้ บริการทุกห้ อง รวมทังรณรงค์
้
และจัดทําป้ายที่บริ เวณประชาสัมพันธ์ภายในโรงแรมเกี่ยวกับการมาตรการ
ประหยัดและอนุรักษ์ พลังงาน (ดูตารางที่ 4.3.1-1 คูม่ ือมาตรการอนุรักษ์ พลังงานประกอบ)
4.3.3 การจัดการนํา้ เสีย
ระยะดัดแปลงอาคาร
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ อง กํ าหนดสวัสดิการเกี่ ยวกับสุขภาพอนามัยสําหรั บลูกจ้ าง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม 103 ตอนที่ 17 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2529 ข้ อ 1 ระบุว่า ให้
นายจ้ างจัดให้ มีนํ ้าดื่ม ห้ องนํ ้าและห้ องส้ วมอันถูกต้ องตามสุขลักษณะและมีปริ มาณเพียงพอแก่ลกู จ้ างตาม
ข้ อ 63 แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ อง การคุ้มครองแรงงาน ดังต่อไปนี ้
ก) สถานที่ทํางานที่มีลกู จ้ างไม่เกิน 15 คน นํ ้าสะอาดสําหรับดื่มไม่น้อยกว่า 1 ที่ ห้ องนํ ้าและห้ อง
ส้ วมไม่น้อยกว่า 1 ที่
ข) สถานที่ทํางานที่มีลกู จ้ างไม่เกิน 40 คน นํ ้าสะอาดสําหรับดื่มไม่น้อยกว่า 1 ที่ ห้ องนํ ้าไม่น้อยกว่า
1 ที่ และห้ องส้ วมไม่น้อยกว่า 2 ที่
ค) สถานที่ทํางานที่มีลกู จ้ างไม่เกิน 80 คน นํ ้าสะอาดสําหรับดื่มไม่น้อยกว่า 2 ที่ ห้ องนํ ้าไม่น้อย
กว่า 1 ที่ และห้ องส้ วมไม่น้อยกว่า 3 ที่
ง) สถานที่ทํางานที่มีลกู จ้ างเกิน 80 คนขึ ้นไป นํ ้าสะอาด ห้ องนํ ้าและห้ องส้ วมเพิ่มขึ ้นอย่างละ 1 ที่
สําหรับลูกจ้ างทุก ๆ 50 คน เศษของ 50 คน ถ้ าเกิน 25 คน ให้ ถือเป็ น 50 คน
จ) สถานที่ทํางานที่มีลกู จ้ างทังชายและหญิ
้
ง ห้ องนํ ้าและห้ องส้ วมหญิงไว้ เฉพาะตามสมควร
ดังนัน้ ตามประกาศดังกล่าวข้ างต้ น โครงการจะต้ องจัดเตรี ยมห้ องนํ ้าห้ องส้ วมไม่น้อยกว่า 1 ห้ อง (คิด
จากจํานวนคนงานทังหมด
้
10 คน)
ทังนี
้ ้ โครงการจะจัดเตรี ยมห้ องนํ ้า-ห้ องส้ วมสําหรับคนงานชาย จํานวน 1 ห้ อง และห้ องนํ ้า-ห้ อง
ส้ วมสําหรับคนงานหญิง จํานวน 1 ห้ อง สําหรับปริ มาณนํ ้าเสียที่เกิดจากคนงานมีปริ มาณ 0.40 ลูกบาศก์
เมตร/วัน (คิดร้ อยละ 80 ของปริ มาณนํ ้าใช้ )
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ระยะดําเนินการ
1) ปริมาณนํา้ เสีย
นํ ้าเสียจากโครงการจะแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทหลักๆ คือ นํ ้าเสียจากห้ องส้ วม และนํ ้าเสียจากส่วน
อื่นๆ ได้ แก่ นํา้ เสียจากการอาบนํา้ ซักล้ าง เมื่อโครงการเปิ ดดําเนินการคาดว่าจะมีปริ มาณนํา้ เสียเกิดขึน้
ประมาณ 91.69 ลูกบาศก์ เมตร/วัน (คิดที่อัตราร้ อยละ 80 ของปริ มาณนํา้ ใช้ ยกเว้ นปริ มาณนํา้ เสียจาก
ห้ องพักมูลฝอย)
2) รายละเอียดระบบบําบัดนํา้ เสีย
นํ ้าเสียที่เกิดขึ ้นจากกิจกรรมภายในโครงการมีปริ มาณนํ ้าเสียรวมประมาณ 91.69 ลูกบาศก์เมตร/วัน
(โดยคิดเป็ นร้ อยละ 80 ของปริ มาณนํ ้าใช้ ยกเว้ นปริ มาณนํ ้าเสียจากห้ องพักมูลฝอย) ซึ่งปริ มาณนํ ้าเสียที่
เกิดขึ ้นทังหมดจะเข้
้
าสูร่ ะบบบําบัดนํ ้าเสียภายในโครงการ ซึง่ จะบําบัดนํ ้าเสียที่เกิดขึ ้นทังหมดให้
้
มีคณ
ุ ภาพนํ ้า
ทิ ้งเป็ นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม พ.ศ. 2548 เรื่ อง กําหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายนํา้ ทิง้ จากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122
ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 โครงการมีลกั ษณะเป็ นโรงแรม จํานวน 103 ห้ อง จัดอยู่ในอาคาร
้
ประเภท ข (โรงแรมที่มีจํานวนห้ องสําหรับใช้ เป็ นห้ องพักรวมกันทุกชันของอาคาร
้
หรื อกลุม่ ของอาคารตังแต่
60 ห้ อง แต่ไม่ถึง 200 ห้ อง) ซึง่ กําหนดให้ มีค่าบีโอดีในนํ ้าทิ ้งไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร สารแขวนลอยต้ องไม่
เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร
3) ขัน้ ตอนการบําบัดนํา้ เสีย
สําหรับการติดตังถั
้ งบําบัดนํา้ เสีย โครงการเลือกใช้ ระบบบําบัดนํา้ เสียชนิดเติมอากาศเลี ้ยงตะกอน
เวียนกลับ (Aeration activated sludge process, A/S) จํานวน 3 จุดบําบัด ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
- จุดบําบัดที่ 1 โครงการเลือกใช้ ถังบําบัดนํา้ เสียชนิดเติมอากาศเลี ้ยงตะกอนเวียนกลับ (Aeration
activated sludge process,. A/S) ซึง่ มีความสามารถในการบําบัดนํ ้าเสียได้ 100 ลูกบาศก์เมตร / วัน จํานวน
1 ชุด เพื่อรองรับนํ ้าเสียจากห้ องพัก จํานวน 34 ห้ อง, ห้ องนํ ้ารวม, ห้ องประชุม, พนักงาน, ห้ องพักผู้จดั การ, ห้ อง
เตรี ยมอาหารสําหรั บห้ องประชุม ห้ องพักมูลฝอยรวม และห้ องซักรี ด (จุดบําบัดที่ 3) (รวมปริ มาณนํา้ เสียที่
เกิดขึ ้นจริง 42.05 ลูกบาศก์เมตร/วัน)
- จุดบําบัดที่ 2 โครงการเลือกใช้ ถังบําบัดนํา้ เสียชนิดเติมอากาศเลี ้ยงตะกอนเวียนกลับ (Aeration
activated sludge process,. A/S) ซึง่ มีความสามารถในการบําบัดนํ ้าเสียได้ 50 ลูกบาศก์เมตร / วัน จํานวน
1 ชุด เพื่อรองรับนํ ้าเสียจากห้ องพัก จํานวน 69 ห้ อง และนํ ้าเสียจากห้ องครัวและร้ านอาหาร (รวมปริ มาณนํ ้า
เสียที่เกิดขึ ้นจริง 49.64 ลูกบาศก์เมตร/วัน)
นอกจากนี ้ โครงการมีการติดตังถั
้ งดักไขมัน สําหรับรองรับนํ ้าจากอ่างล้ างจานของห้ องครัว เพื่อแยกไขมัน
และนํ ้ามันออกจากนํ ้าเสีย ก่อนจะรวบรวมเข้ าสูถ่ งั บําบัดนํ ้าเสียของจุดบําบัดที่ 2 ต่อไป
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- จุดบําบัดที่ 3 โครงการเลือกใช้ ถงั บําบัดนํ ้าเสียชนิดไร้ อากาศ ซึง่ มีความสามารถในการบําบัดนํ ้าเสีย
ได้ 8 ลูกบาศก์เมตร / วัน จํานวน 1 ชุด เพื่อรองรับนํ ้าเสียจากส่วนซักรี ด (ปริ มาณนํ ้าเสียที่เกิดขึ ้นจริ ง 4.50
ลูกบาศก์เมตร/วัน)
ทังนี
้ ้ ระบบบําบัดนํ ้าเสียดังกล่าว ทําหน้ าที่รองรับนํ ้าเสียจากกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการ โดยนํ ้าทิ ้งที่
ผ่านกระบวนการบําบัดแล้ ว จะถูกระบายออกสูท่ ่อระบายนํ ้าริมถนนด้ านหน้ าโครงการต่อไป
อนึ่ง ระบบบําบัดนํ ้าเสียดังกล่าวสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงปริ มาณและคุณสมบัติของนํ ้าเสีย
ได้ เป็ นอย่างดี และเป็ นระบบที่ไม่มีปัญหาเรื่ องส่งกลิน่ ออกมารบกวนมากนัก สําหรับการคํานวณปริ มาณการ
ความต้ องการในการติดตังระบบบํ
้
าบัดนํา้ เสียดังกล่าว พิจารณาจากอัตราการใช้ นํา้ ของโครงการ เพื่อให้
เพียงพอต่อการรองรับนํ ้าเสียที่เกิดขึ ้นของโครงการ
4.3.4 การระบายนํา้
ระยะดัดแปลงอาคาร
ในระหว่างการดัดแปลงอาคารนํ ้าฝนบางส่วนจะระเหยไปเองตามธรรมชาติ และบางส่วนจะซึมลง
สู่ดิน ส่วนที่ไหลล้ นจึงปล่อยให้ นํ ้าไหลไปตามธรรมชาติ สําหรับนํ ้าเสียจากกิจกรรมการดัดแปลงอาคารจะมี
ปริ มาณน้ อยมาก ส่วนนํ ้าเสียที่เกิดจากคนงาน เมื่อผ่านการบําบัดแล้ ว จะระบายลงสูท่ ่อระบายสาธารณะริ ม
ถนนด้ านหน้ าโครงการ โดยไม่มีการแช่ขงั หรื อไหลออกสู่พื ้นที่ข้างเคียงแต่อย่างใด ดังนัน้ คาดว่าในช่วง
ดัดแปลงอาคารจะเกิดผลกระทบต่อการระบายนํ ้าในทิศทางลบระดับตํ่า
ระยะดําเนินการ
เมื่อโครงการเปิ ดดําเนินบริ เวณนี ้จะก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ ที่ดินอย่างถาวรจากเดิมพื ้นที่
ว่างเปล่ามิได้ มีการใช้ ประโยชน์แต่อย่างใด โดยในการพัฒนาโครงการได้ มีการปรับสภาพพื ้นที่ให้ เหมาะสม
ต่อการก่อสร้ างอาคาร พร้ อมกันนี ้โครงการได้ จดั ให้ มีพื ้นที่สีเขียวไว้ พกั ผ่อน แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ ว่าจะมี
พื ้นที่ที่ให้ มีการจัดภูมิสถาปั ตย์ ปริ มาณนํ ้าฝนที่ซมึ ลงใต้ ดินก็จะลดลงเนื่องมาจากในบริ เวณพื ้นที่โครงการมี
ส่วนที่เป็ นอาคาร และถนน ทําให้ ปริ มาณนํ ้าฝนที่คงเหลืออยู่บนพื ้นผิวเพิ่มขึ ้นจากเมื่อก่อนมีการพัฒนา
โครงการ ดังนัน้ โครงการจึงต้ องมีการควบคุมอัตราการระบายนํ ้าออกจากโครงการ เพื่อป้องกันปั ญหานํ ้า
ท่วม ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
- การระบายนํา้ ฝน เมื่อเปิ ดดําเนินการ การระบายนํ ้าฝนของโครงการ จะรวบรวมนํ ้าฝนจากส่วน
ต่างๆ ของโครงการ เช่น นํ ้าฝนจากชันหลั
้ งคาของอาคารจะถูกรวบรวมตามจุดหัวรับนํ ้าบนชันหลั
้ งคา ลงมา
ตามท่อดิ่ง แล้ วระบายลงตามบ่อพักนํ ้ารอบอาคาร รวมกับนํ ้าฝนจากพื ้นที่สีเขียว ลงสู่ท่อระบายนํ ้าฝนของ
โครงการ ชนิด คสล. ซึง่ มีขนาด  0.40 เมตร ก่อนจะถูกระบายออกสูท่ ่อระบายนํ ้าริมถนนด้ านหน้ าโครงการ
- การระบายนํา้ ทิง้ นํ ้าทิ ้งที่ผา่ นกระบวนการบําบัดแล้ ว จะถูกปล่อยให้ ไหลผ่านบ่อตรวจคุณภาพนํ ้า
ทิ ้ง ก่อนจะถูกระบายออกสูท่ ่อระบายนํ ้าริ มถนนด้ านหน้ าโครงการเช่นเดียวกัน
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ดังนัน้ การระบายนํา้ ของโครงการในระยะดําเนินการจะมีผลกระทบต่อการระบายนํ ้าของชุมชนใน
ระดับตํ่า
4.3.5 การจัดการมูลฝอย
ระยะดัดแปลงอาคาร
ปริ มาณมูลฝอยทังหมดที
้
่เกิดขึ ้นในช่วงระหว่างดัดแปลง ส่วนใหญ่จะเกิดจากคนงานดัดแปลงโดยมูล
ฝอยในช่วงดัดแปลงสามารถแบ่งได้ เป็ น 2 ประเภท คือ
ก) มูลฝอยจากกิจกรรมการดัดแปลง เช่น เศษเหล็ก เศษอิฐ เศษปูน และเศษไม้ เป็ นต้ น มูลฝอย
เหล่านี ้ จะแยกเป็ นวัสดุที่สามารถนํามาใช้ ประโยชน์ได้ อีก เช่น เศษเหล็ก จะนําไปหลอมใหม่ ส่วนเศษอิฐ เศษ
ปูน ก็จะนําไปปรับถมระดับพื ้นที่บ้านของเจ้ าของทัง้ หมด โดยไม่มีการนําไปทิง้ ในพื ้นที่ของบุคคลอื่น หรื อ
พื ้นที่สาธารณะแต่อย่างใด ไม้ แบบ สามารถนํากลับมาใช้ ใหม่ได้ ส่วนมูลฝอยที่ไม่สามารถนํากลับมาใช้
ประโยชน์ได้ อีก ผู้รับเหมาก็จะนําไปใส่ถงั รองรับมูลฝอยที่โครงการจัดเตรี ยมไว้ เพื่อจะขายให้ ผ้ รู ับซื ้อของเก่า
ต่อไป
ข) มูล ฝอยจากกิ จ กรรมของคนงาน เช่ น กระดาษและถุง พลาสติก โดยมูล ฝอยของคนงาน
ดัดแปลง สามารถคํานวณได้ ดงั นี ้
จํานวนคนงานดัดแปลง
=
10
คน
อัตราการผลิตมูลฝอย (เกณฑ์ สผ.) =
3
ลิตร/คน/วัน
ดังนัน้ ปริมาณมูลฝอยรวม
=
10 x 3 =
30
ลิตร/วัน
=
0.03 ลูกบาศก์ เมตร/วัน
ระยะดําเนินการ
ก) ความเพียงพอของที่รองรั บมูลฝอยของโครงการ
เมื่อโครงการเปิ ดดําเนินการ คาดว่าจะมีปริ มาณมูลฝอยเกิดขึ ้นทังสิ
้ ้น 453 กิโลกรั ม/วัน หรื อ
0.453 ตัน/วัน (ใช้ เกณฑ์ขนตํ
ั ้ ่าของสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้ อม ซึ่งกําหนดอัตราผลิตมูลฝอยที่
เกิดจากที่พกั อาศัยไม่น้อยกว่า 3 ลิตร/คน/วัน อัตราเกิดมูลฝอย 0.4 ลิตร/ตารางเมตร)
ทัง้ นี ้ การรวบรวมมูล ฝอยของโครงการจะถูก รวบรวมโดยแม่บ้า นเป็ นประจํ า ทุก วัน โดยจะเก็ บ
รวบรวมมูลฝอยจากห้ องพักและบริ เวณทัว่ ไปภายในโครงการ และจะคัดแยกมูลฝอยไปเก็บยังจุดพักมูลฝอย
รวมอยู่บริ เวณด้ านหน้ าโครงการ โดยแบ่งเป็ นถังพักมูลฝอยรี ไซเคิล, ถังพักมูลฝอยอันตราย, ถังพักมูลฝอย
ทัว่ ไป และถังพักมูลฝอยอินทรี ย์/มูลฝอยที่ย่อยสลายได้ โดยถังมูลฝอยดังกล่าว มีลกั ษณะเป็ นถังสําเร็ จรู ป
ที่มีฝาปิ ดมิดชิด เพื่อรอให้ รถเก็บขนมูลฝอยเข้ ามาเก็บไปกําจัดต่อไป
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ข) การจัดการมูลฝอย
- ห้ องพักแต่ละห้ อง โครงการจะจัดให้ มีถงั รองรับมูลฝอยภายในห้ องพัก ขนาด 20 ลิตร จํานวน 2 ถัง/
ห้ อง (แยกเป็ นถังรองรับมูลฝอยอินทรี ย์/ขยะที่สามารถย่อยสลายได้ และมูลฝอยแห้ ง)
- ส่วนต้ อนรับ โครงการจะจัดให้ มีถงั รองรับมูลฝอยขนาด 60 ลิตร จํานวน 2 ถัง (แยกเป็ นถังรองรับมูล
ฝอยอินทรี ย์/ขยะที่สามารถย่อยสลายได้ และมูลฝอยแห้ ง)
ค) ความสามารถในการเก็บขนมูลฝอยของหน่ วยงานราชการ
การเก็บขนมูลฝอยของโครงการอยู่ในความรั บผิดชอบของเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี โดยเทศบาลนคร
สุราษฎร์ ธานีสามารถให้ บริการจัดเก็บมูลฝอยที่เกิดขึ ้นจากโครงการได้
ทัง้ นี ้ เพื่อเป็ นการป้องกันและลดผลกระทบด้ านปั ญหามูลฝอยตกค้ าง ในกรณี ที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่
สามารถเก็ บขนมูลฝอยได้ หมดในแต่ละวัน โครงการจึงได้ ออกแบบให้ ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ
สามารถรองรับมูลฝอยจากโครงการได้ มากกว่า 3 วัน ซึง่ จะช่วยลดผลกระทบด้ านปั ญหามูลฝอยตกค้ างได้
ในระดับหนึง่ ดังนัน้ คาดว่าผลกระทบที่เกิดจากมูลฝอยโครงการจะอยูใ่ นระดับตํ่า
ง) มาตรการในการคัดแยกมูลฝอยของโครงการ
1) โครงการได้ จดั เตรี ยมถังรองรับมูลฝอยไว้ ตามจุดต่างๆ ภายในโครงการเป็ น 4 ประเภท ได้ แก่
- ถังรองรับมูลฝอยอินทรี ย์/มูลฝอยที่ย่อยสลายได้ ซึ่งสามารถรองรับมูลฝอยย่อย
้ ดให้ มีเครื่ องปั่ นขยะอินทรี ย์ เพื่อย่อย
สลายได้ เช่น เศษอาหาร เปลือกผลไม้ เศษผัก เป็ นต้ น (ถังสีเขียว) รวมทังจั
สลาย และนํามาใช้ ภายในโครงการต่อไป เช่น นํามาทําปุ๋ยบํารุงต้ นไม้ และพื ้นที่สีเขียวของโครงการ เป็ นต้ น
- ถังรองรับมูลฝอยแห้ ง สามารถรองรับมูลฝอยทัว่ ไป เช่น ถุงหรื อพลาสติก เป็ นต้ น
(ถังสีนํ ้าเงิน)
- ถังรองรับมูลฝอยรี ไซเคิล ซึง่ เป็ นมูลฝอยที่ยงั ใช้ ได้ เช่น ขวดนํ ้าชนิดที่เป็ นแก้ วและ
พลาสติก เศษกระดาษ กระป๋ องนํ ้าอัดลม กระป๋ องเบียร์ (ถังสีเหลือง)
- ถังรองรับมูลฝอยอันตราย เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉายแบตเตอรี่
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาชนะบรรจุสารเคมี เป็ นต้ น (ถังสีแดง)เพื่อความสะดวกในการคัดแยกมูลฝอยชนิดที่
สามารถนํากลับมาใช้ ประโยชน์ หรื อขายได้ ออกก่อนที่นําไปทิง้ ยังแหล่งรวบรวมมูลฝอยอันตรายตามจุดที่
ท้ องถิ่นกําหนด
2) รณรงค์และให้ ความรู้กบั พนักงาน แม่บ้าน และเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องกับโครงการเกี่ยวกับ
การคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ ้งลงถังรองรับมูลฝอยแต่ละชนิด
3) ติดป้ายรณรงค์และประชาสัมพันธ์ กบั ผู้ใช้ บริ การให้ มีการคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ ้งให้ ถกู ที่
และถูกถัง
(ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่ องการคัดแยกประเภทมูลฝอย แสดงดังรูปที่ 4.3.5-1)
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ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่ องการคัดแยกประเภทมูลฝอย

4.3.6 การคมนาคม
ระยะดัดแปลงอาคาร
การประเมิ น ผลกระทบด้ า นการคมนาคมจากระยะดัด แปลงอาคารโครงการ ที่ ค าดว่า จะมี ต่ อ
การจราจรและคมนาคมภายนอกพื ้นที่โครงการ โดยใช้ คา่ V/C Ratio จากข้ อมูลการตรวจนับปริ มาณรถของ
บริ ษัทที่ปรึ กษา บนถนนฝั่ งบางใบไม้ ซึ่งเป็ นถนนสายหลักที่ใช้ เป็ นเส้ นทางเข้ าสู่พื ้นที่โครงการ ซึ่งสามารถ
นํามาคํานวณค่า V/C Ratio ภายในข้ อกําหนดที่กล่าวมา ผลการประเมิน สรุปได้ ว่า ปั จจุบนั ในวันธรรมดา
และวันหยุดราชการ พบว่าค่า V/C ratio ในช่วงเวลาที่เลวร้ ายที่สดุ มีคา่ เท่ากับ 0.82 และ 0.73 ตามลําดับ
ซึง่ อยูใ่ นระดับเลว เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานการจําแนกสภาพการจราจร พบว่า การจราจรเคลื่อนตัวได้ ช้าลง
เกิดความล่าช้ า และความเร็ วลดลง
และในระหว่างที่ มีการดัดแปลงอาคาร จะมีปริ มาณจราจรที่ เกิดขึน้ จากการขนส่งวัสดุอุปกรณ์
ตลอดจนเครื่ องมือ เครื่ องจักรต่างๆ โดยคาดว่าจะมีปริ มาณการจราจรที่เกิดขึ ้นสูงสุด ประมาณ 2 เที่ยว/วัน
หรื อ 1 PCU/ชัว่ โมง (คิดค่า PCE ของรถบรรทุกขนาดกลาง (6 ล้ อ) ที่ชวั่ โมงการทํางาน 8 ชัว่ โมง) ซึง่ สามารถ
นําไปคํานวณหาค่า V/C Ratio ในช่วงดัดแปลงอาคารได้ ดงั นี ้
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ค่ า V/C Ratio ในวันธรรมดา
ค่า V/C Ratio ของถนนฝั่ งบางใบไม้ เวลา 07.00 น.ถึง 08.00 น. ซึง่ เป็ นช่วงเวลาที่เลวร้ ายที่สดุ ในช่วง
ดัดแปลงอาคาร สามารถคํานวณได้ ดังนี ้
=
0.82
ค่า V/C Ratio
=
988.8 +1
1,200
จากการคํานวณ พบว่า วันธรรมดา ช่วงเวลา 07.00 น.ถึง 08.00 น. เป็ นช่วงเวลาชัว่ โมงเร่ งด่วนของ
ถนนฝั่ งบางใบไม้ ในช่วงที่มีการดัดแปลงอาคาร จะมีคา่ V/C Ratio เท่ากับ 0.82 เท่าเดิม ซึง่ อยู่ในระดับเลว
เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานการจําแนกสภาพการจราจร พบว่า การจราจรเคลื่อนตัวได้ ช้าลง เกิดความล่าช้ า
และความเร็ วลดลง
ค่ า V/C Ratio ในวันหยุดราชการ
ค่า V/C Ratio ของถนนฝั่ งบางใบไม้ เวลา 07.00 น.ถึง 08.00 น. ซึง่ เป็ นช่วงเวลาที่เลวร้ ายที่สดุ ในช่วง
ดัดแปลงอาคาร สามารถคํานวณได้ ดังนี ้
=
0.73
ค่า V/C Ratio
=
872.95+1
1,200
จากการคํานวณ พบว่า วันหยุดราชการ ช่วงเวลา 07.00 น.ถึง 08.00 น. เป็ นช่วงเวลาชัว่ โมงเร่ งด่วน
ของถนนฝั่ งบางใบไม้ ในช่วงที่มีการดัดแปลงอาคาร จะมีคา่ V/C Ratio เท่ากับ 0.73 เท่าเดิม ซึง่ อยู่ในระดับ
เลว เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานการจําแนกสภาพการจราจร พบว่า การจราจรเคลื่อนตัวได้ ช้าลง เกิดความ
ล่าช้ า และความเร็ วลดลง
ดังนัน้ ผลกระทบที่ เกิ ดขึน้ จากการเพิ่มปริ มาณจราจรช่วงดัดแปลงอาคารของโครงการ จัดอยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ อย่างไรก็ตามในระหว่างที่มีการขนส่งวัสดุอปุ กรณ์ก่อสร้ างอาจมีการร่ วงหล่นของเศษวัสดุก่อสร้ าง
เช่น ดิน หิน ปูน ทราย ฯลฯ ซึง่ ทําความสกปรกเสียหายให้ กบั เส้ นทางที่ยานพาหนะขนส่งผ่านได้ นอกจากนี ้
ยังอาจมีอบุ ตั เิ หตุจากการขนส่งเกิดขึ ้นได้ แต่ผลกระทบต่างๆ ดังกล่าวคาดว่าจะอยูใ่ นระดับปานกลาง
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ระยะดําเนินการ
(1) ประเมินความเพียงพอของพืน้ ที่จอดรถยนต์ ตามข้ อกําหนดของกฎหมาย
โครงการได้ จัดเตรี ยมที่จอดรถยนต์ จํานวน 42 คัน และที่จอดรถจักรยานยนต์จํานวน 15 คัน
ซึง่ เป็ นไปตามที่กฎหมายต่างๆ กําหนด ได้ แก่
1. กฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ.2517) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมการก่อสร้ างอาคาร พ.ศ. 2479
2. กฎกระทรวง ฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
มีรายละเอียดการคิดคํานวณจํานวนที่จอดรถยนต์ ดังนี ้
1. กฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ.2517) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมการก่ อสร้ างอาคาร
พ.ศ. 2479
ข้ อ 1 ในกระทรวงนี ้
(12) “อาคารขนาดใหญ่” หมายความว่า อาคารทีส่ ร้างขึ้นเพือ่ ใช้อาคารหรื อส่วนหนึ่งส่วนใด
ของอาคารเป็ นที ่ประกอบกิ จการประเภทเดี ยวหรื อหลายประเภท โดยมี ความสูงจากระดับถนนตัง้ แต่ 15
เมตรขึ้นไป และพืน้ ทีร่ วมกันทุกชัน้ ในหลังเดียวกันเกิ น 1,000 ตร.ม. หรื อมี พืน้ ทีร่ วมกันทุกชัน้ หรื อชัน้ หนึ่งชัน้
ใดในหลังเดียวกันเกิ น 2,000 ตร.ม.
ข้ อ 2 ให้กําหนดประเภทของอาคารซึ่ งต้องมี ทีจ่ อดรถยนต์ ที ก่ ลับรถยนต์ และทางเข้าออก
ของรถยนต์ไว้ ดังต่อไปนี ้
(2) โรงแรมทีม่ ี หอ้ งพักตัง้ แต่ 30 ห้องขึ้นไป
(4) ภัตตาคารทีม่ ีพืน้ ทีส่ ําหรับตัง้ โต๊ะอาหารตัง้ แต่ 150 ตร.ม. ขึ้นไป
(7) อาคารขนาดใหญ่
(8) ห้องโถงของโรงแรมตาม(2) ภัตตาคารตาม(4) หรื อ อาคารขนาดใหญ่ตาม (7)
ข้ อ 3 จํ านวนทีจ่ อดรถยนต์ ต้องจัดให้มีตามกําหนดดังต่อไปนี ้
(2) ในเขตเทศบาลทุกแห่งหรื อในเขตท้องที ่ที่ได้มีพระราชกฤษฎี กาให้ใช้พระราชบัญญัติ
ควบคุมการก่อสร้างอาคารพุทธศักราช 2479 ใช้บงั คับ
(ง) ภัตตาคาร ให้มีพื้นที ่จอดรถยนต์ ไม่น้อยกว่า 1 คันต่อพื ้นที ่ตงั้ โต๊ ะอาหาร 40
ตารางเมตร เศษของ 40 ตารางเมตรให้คิดเป็ น 40 ตารางเมตร
(ซ) อาคารขนาดใหญ่ ให้มีที่จอดรถยนต์ ตามจํ านวนที ่กําหนดของแต่ละประเภท
ของอาคารทีใ่ ช้เป็ นทีป่ ระกอบกิ จการในอาคารขนาดใหญ่นนั้ รวมกัน หรื อให้มีทีจ่ อดรถยนต์ไม่นอ้ ยกว่า 1 คัน
ต่อพื น้ ที ่อาคาร 240 ตารางเมตร เศษของ 240 ตารางเมตร ให้คิดเป็ น 240 ตารางเมตร ทัง้ นี ้ให้ถือที ่จอด
รถยนต์จํานวนทีม่ ากกว่าเป็ นเกณฑ์
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ความสอดคล้ องกับข้ อกําหนด : โครงการดําเนินกิจการในลักษณะประกอบกิจการ
โรงแรม มีห้องพักทังหมด
้
103 ห้ อง โดยอาคารของโครงการเข้ าข่ายเป็ นอาคารขนาดใญ่ ตามข้ อกําหนดของ
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ดังนัน้ การคํานวณพื ้นที่จอดรถจึงต้ องใช้ พื ้นที่อาคารสําหรับคํานวณพื ้นที่
จอดรถ ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
- คํานวณตามข้ อ 3 (2) (ซ) โครงการมีอาคารขนาดใหญ่ จํานวน 1 อาคาร โดยสามารถ
คํานวณพื ้นที่จอดรถได้ ดงั นี ้
= 6,762.15 / 240
อาคารของโครงการ
= 28.18 หรื อ 29 คัน
ดังนัน้ โครงการต้ องจัดให้ มีพื ้นที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 29 คัน
ทัง้ นี ้ โครงการได้ จัดให้ มี ท่ ีจอดรถยนต์ จํา นวน 42 คั น และที่ จ อดรถจั ก รยานยนต์
จํานวน 15 คัน ถือว่าสอดคล้ องกับข้ อกําหนดดังกล่าว
2. กฎกระทรวงฉบับที่ 64 (พ.ศ.2555) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
จากการตรวจสอบตามข้ อกํ า หนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 64 (พ.ศ.2555) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พบว่า โครงการดําเนินกิจการในลักษณะประกอบกิจการโรงแรม มี
ห้ องพักทังหมด
้
662 ห้ อง จึงเข้ าข่ายประเภทของอาคารที่ต้องจัดให้ มีที่จอดรถยนต์ตามข้ อกําหนดดังกล่าว คือ
(ข) โรงแรม ให้ มีที่จอดรถไม่น้อยกว่า 1 คัน ต่อพื ้นที่ห้องโถง 30 ตารางเมตร เศษของ 30 ตาราง
เมตร ให้ คิดเป็ น 30 ตารางเมตร และไม่น้อยกว่า 1 คัน ต่อพื ้นที่ที่ใช้ เพื่อกิจการพาณิชยกรรม 40 ตารางเมตร
เศษของ 40 ตารางเมตร ให้ คดิ เป็ น 40 ตารางเมตร
วิธีการคํานวณ
พื ้นที่ห้องโถงทังหมดของโครงการ
้
จํานวนที่จอดรถยนต์

=
232.89
=
232.89 / 30
=
7.76
เศษของ 30 ตารางเมตร ให้ คดิ เป็ น
30
ตารางเมตร
ทังนี
้ ้ โครงการจึงต้ องจัดให้ มีที่จอดรถยนต์ 7 + 1 =
8
และ
มีพื ้นที่ที่ใช้ เพื่อกิจการพาณิชยกรรมทังหมด
้
จํานวนที่จอดรถยนต์

=
800.56
=
800.56 / 40
=
20.016
เศษของ 40 ตารางเมตร ให้ คดิ เป็ น
40
ตารางเมตร
ทังนี
้ ้ โครงการจึงต้ องจัดให้ มีที่จอดรถยนต์ 20 + 1 =
21
คัน
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ดังนัน้ โครงการจึงต้ องจัดให้ มีที่จอดรถตามข้ อกําหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 64 (พ.ศ.2555) ฯ รวม
ทังหมด
้
8 + 21 = 29 คัน
ทังนี
้ ้ โครงการได้ จดั ให้ มีพื ้นที่จอดรถยนต์ไว้ ทงั ้ สิ ้น จํานวน 42 คัน และที่จอดรถจักรยานยนต์
จํ า นวน 15 คัน ซึ่ง เป็ นไปตามข้ อ กํ า หนดของกฎกระทรวงฉบับ ที่ 64 (พ.ศ.2555) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติค วบคุม อาคาร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวงฉบับ ที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตคิ วบคุมการก่อสร้ างอาคาร พุทธศักราช 2479 แก้ ไขตามกฎกระทรวงฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2537)
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.3.6-1
ตารางที่ 4.3.6-1 สรุปรายละเอียดการจัดเตรี ยมที่จอดรถของโครงการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง

จํานวนพืน้ ที่จอดรถ
ที่ต้องจัดให้ มี

กฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ.2517) ออกตามความ
29 คัน
ใน พ.ร.บ.ควบคุมการก่อสร้ างอาคาร พ.ศ. 2479
กฎกระทรวงฉบับที่ 64 (พ.ศ.2555) ออกตามความ
29 คัน
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ที่มา : ห้ างหุ้นส่วนจํากัด ออร์ คิด ริเวอร์ วิว, พฤษภาคม 2563

จํานวนพืน้ ที่จอดรถ
ที่โครงการจัดเตรี ยม

ความสอดคล้ อง

42 คัน

มากกว่าเกณฑ์

42 คัน

มากกว่าเกณฑ์

ดังนัน้ จากการประเมินความเพียงพอของพืน้ ที่จอดรถยนต์ ตามข้ อกํ าหนดของกฎหมายต่างๆ
ที่เกี่ยวข้ องแสดงให้ เห็นว่า โครงการสามารถจัดให้ มีพื ้นที่จอดรถยนต์และพื ้นที่จอดรถจักรยานยนต์ภายใน
โครงการได้ เพียงพอตามที่กฎหมายกําหนด ซึง่ จะช่วยลดผลกระทบต่อพื ้นที่ข้างเคียงได้ ในระดับหนึ่ง ซึง่ หาก
พิจารณาความต้ องการของผู้ใช้ บริ การและกลุม่ เป้าหมายของโครงการ ได้ แก่ ผู้ที่มีกําลังซื ้อในระดับปานกลาง
ซึง่ จะเดินทางโดยใช้ บริ การของรถส่วนตัว รถบัสแท็กซี่ เป็ นส่วนใหญ่ ประกอบกับในบริ เวณดังกล่าวมี
รถจักรยานยนต์รับจ้ างและรถรับจ้ างให้ บริ การ ดังนัน้ กลุ่มผู้พกั โรงแรมจะสามารถใช้ บริ การได้ หลากหลาย
และสะดวกแทนการใช้ รถยนต์สว่ นบุคคล
(2) ผลกระทบด้ านจราจร
เส้ นทางคมนาคมที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์ กับการดําเนินงานของโครงการมากที่สุดในการใช้
ประโยชน์และการเดินทางเข้ า-ออกโครงการ คือ ถนนฝั่ งบางใบไม้ โดยบริ ษัทที่ปรึกษาฯ ได้ ตรวจนับปริ มาณ
จราจรบนถนนฝั่ งบางใบไม้ เมื่อวันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2563 (วันธรรมดา) และวันเสาร์ ที่ 17 ตุลาคม 2563
(วันหยุดราชการ) ในช่วงชัว่ โมงเร่งด่วน 3 เวลา คือ 07.00-08.00 น. 12.00-13.00 น. และ 17.00-18.00 น. โดย
ตรวจนับทัง้ 2 ทิศทาง
ทังนี
้ ้ จากการสํารวจปริมาณการจราจรของจุดนับรถ พบว่า ในช่วงเวลาเย็น (เวลา 17.00 – 18.00 น.)
ทังในวั
้ นธรรมดาและวันหยุดราชการเป็ นช่วงเวลาที่มีปริ มาณการจราจรหนาแน่นมากที่สดุ (รายละเอียดดัง
แสดงในบทที่ 3) ซึง่ สภาพการจราจรของจุดนับรถแสดงดังตารางที่ 4.3.6-2
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ตารางที่ 4.3.6-2 สภาพการจราจรในเวลา 17.00 -18.00 น. ของจุดนับรถ
ค่ า V/C Ratio
ค่ า V/C Ratio
จุดที่นับ
วันธรรมดา
วันหยุดราชการ
ถนนฝั่ งบางใบไม้
0.82
0.73

สภาพที่ประเมิน
เลว

การประเมินผลกระทบในด้ านปริมาณการจราจร
การประเมินผลกระทบจากการดําเนินการของโครงการที่คาดว่าจะมีต่อการจราจรและคมนาคม
ภายนอกพื ้นที่โครงการสามารถวิเคราะห์ได้ ดงั นี ้
จากข้ อมูลการตรวจนับปริ มาณรถบนถนนฝั่ งบางใบไม้ ซึ่งเป็ นถนนสายหลักที่ใช้ เป็ นเส้ นทางเข้ าสู่
พื ้นที่โครงการ โดยบริ ษัทที่ปรึกษาฯ ซึง่ สามารถสรุปการคํานวณได้ ว่า ปั จจุบนั ถนนฝั่ งบางใบไม้ มีคา่ V/C
ratio หนาแน่นมากที่สดุ คือ ช่วงเวลา 07.00 น.ถึง 08.00 น. ของวันธรรมดา เท่ากับ 0.82 โดยคาดว่าจะมี
ปริ มาณการจราจรที่เกิดขึ ้นสูงสุด (กรณี Worst Case) ประมาณ 57 คัน ซึง่ เป็ นรถยนต์จํานวน 44 คัน และ
รถจักรยานยนต์ จํานวน 17 คัน คิดเป็ นปริ มาณจราจรที่เพิ่มขึ ้นเท่ากับ 32.73 PCU/วัน รายละเอียดแสดงดัง
ตารางที่ 4.3.6-3
ตารางที่ 4.3.6-3 รายละเอียดปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ ้นระยะดําเนินการ ในหน่วย PCU/วัน
ประเภท
ยานพาหนะ

ปริมาณการจราจร จํานวนยานพาหนะ
เทียบเป็ นหน่ วย PCE
(คัน)

รถส่วนบุคคล, แท็กซี่
รถจักรยานยนต์ 2 ล้ อ
รวม

1.00
0.30
-

42
15
57

ปริมาณจราจรที่เพิ่มขึน้
(คิดเที่ยวไป-กลับ)
(PCU/วัน)
(42x2) x 1.00 = 84.00
(15x2) x 0.30= 9.00
93.00

คิดเวลาทํางาน
8 ชั่วโมง/วัน
(PCU/วัน)
28.00
3.00
31.00

ทังนี
้ ้ จากข้ อมูลการประเมินปริมาณจราจรบนถนนฝั่ งบางใบไม้ พบว่า ช่วงเวลาที่มีปริ มาณการจาจร
หนาแน่นมากที่สดุ คือ วันธรรมดา ในช่วงเวลา 07.00 – 08.00 น. มีคา่ V/C ratio 0.82 และมีความสามารถ
รองรับรถได้ สงู สุด 1,200 PCU/ชัว่ โมง
ค่า V/C Ratio ของโครงการในระยะดําเนินการ = 0.02
ดังนัน้ ค่า V/C Ratio บนถนนฝั่ งบางใบไม้ ก่อนเลี ้ยวเข้ าสูถ่ นนส่วนบุคคล ในระยะดําเนินการ กรณี
Worst case
= ค่า V/C Ratio ปั จจุบนั ของถนน + ค่า V/C Ratio ในระยะดําเนินการโครงการ
= 0.82+ 0.02
= 0.84
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จากการประเมินดังกล่าว จะเห็นได้ ว่าปริ มาณจราจรที่เพิ่มขึ ้นจากการดําเนินการของโครงการใน
กรณี Worst Case (ช่วงเวลาช้ าซึง่ มีการจราจรหนาแน่นที่สดุ ) จะทําให้ ถนนฝั่ งบางใบไม้ มีคา่ V/C Ratio
เพิ่มขึน้ จาก 0.82 เป็ น 0.84 เท่ านัน้ ซึง่ ผลกระทบที่เกิดขึ ้นจากการเพิ่มปริ มาณจราจรของโครงการนี ้จัดอยู่
ในระดับตํ่า เนื่องจากไม่เกินความสามารถในการรองรับปริ มาณจราจรของถนนสายดังกล่าว ซึง่ สามารถ
รองรับปริ มาณจราจรได้ ประมาณ 1,200 คัน/วัน และจากเอกสารวิศวกรรมการทางของเผ่าพงษ์ นิจจันทร์ พนั ธ์
ศรี พบว่า ค่า V/C Ratio ดังกล่าว (ถนนฝั่ งบางใบไม้ ) เป็ นสภาพการจราจรบนถนนที่คล่องตัวดี อย่างไรก็ตาม
ยังอาจมีอบุ ตั ิเหตุจากการจราจรเกิดขึ ้นได้ แต่ผลกระทบดังกล่าวจะอยู่ในระดับตํ่า หากมีการปฏิบตั ิตาม
มาตรการลดผลกระทบสิง่ แวดล้ อมในบทที่ 5
การประเมินความเพียงพอของที่จอดรถที่ออกแบบกับการใช้ งานจริ งโครงการใกล้ เคียงที่
ประกอบกิจการประเภทเดียวกัน
การดําเนินการของโครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและ
เปลี่ยนการใช้ อาคาร) มีสดั ส่วนผู้ที่เข้ าพักอาศัยและที่จอดรถยนต์ เท่ากับ 103 ห้ อง/42 คัน เท่ากับ 2.45 ห้ อง
ต่อคัน หรื อ 2-3 ห้ องพัก/คัน ในขณะที่อาคารอ้ างอิง ประกอบด้ วย
1.โรงแรม CBD2 Hotel Suratthani โดยห่างจากโครงการไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพื ้นที่
โครงการประมาณ 200 เมตร
2.โรงแรมโฮริ ซอน (Horizon Hotel) โดยห่างจากโครงการไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพื ้นที่
โครงการประมาณ 300 เมตร
ซึ่งสัดส่วนของพื ้นที่จอดรถของโรงแรมอ้ างอิงเปรี ยบเทียบกับโครงการ แสดงดังตารางที่ 4.3.6-4
ซึง่ จากการเปรี ยบเทียบสัดส่วนดังกล่าว พบว่ามีสดั ส่วนที่จอดรถยนต์ตอ่ จํานวนห้ องพักใกล้ เคียงกัน
ทังนี
้ ้ ในการคํานวณและการจัดเตรี ยมพื ้นที่จอดรถยนต์ของโครงการนัน้ โครงการได้ ดําเนินการตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องแล้ ว ประกอบกับโครงการได้ มีการจัดเตรี ยมเพื่อให้ รองรับสําหรับกิจกรรมต่างๆ ของ
โครงการไว้ แล้ ว (สภาพพื ้นที่จอดรถของอาคารอ้ างอิงที่ใกล้ เคียงพื ้นที่โครงการแสดงดังรูปที่ 4.3.6-1)
นอกจากนี ้ จากการพิจารณาพฤติกรรมการใช้ ยานพาหนะของผู้ใช้ บริ การ และกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการนัน้ พบว่า กลุม่ เป้าหมายโดยส่วนใหญ่ เป็ นกลุม่ ผู้ที่มีกําลังซื ้อในระดับปานกลาง ร้ านค้ า หน่วยงาน
้ ้ ที่ทํางานอยู่ใกล้ เคียงกับโครงการ ซึ่งสามารถเดินทางได้ สะดวก โดยใช้ รถส่วนตัว และใช้
ต่างๆ รวมทังผู
บริ การรถสาธารณะ (รถแท็กซี่) เพื่อมายังพื ้นที่โครงการ ดังนัน้ กลุม่ ผู้ใช้ บริ การของโครงการจึงเป็ นกลุม่ ลูกค้ า
ที่มีความหลายหลายในเรื่ องการเดินทางเข้ าสู่พื ้นที่โครงการ นอกจากนี ้ในบริ เวณพื ้นที่โครงการ ยังมีบริ การ
รถจักรยานยนต์รับจ้ าง และรถรับจ้ างให้ บริ การ ดังนัน้ ผู้ใช้ บริ การจึงสามารถเลือกใช้ บริ การสําหรับการ
เดินทางได้ อย่างหลากหลายและสะดวก
ดังนัน้ เพื่อรองรับการเพิ่มขึ ้นของสัดส่วนการใช้ ที่จอดรถในโครงการในกรณี ที่มีความต้ องการ
มากกว่าที่จดั เตรี ยมไว้ โครงการต้ องกําหนดให้ มีมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบ โดยโครงการจะไม่มี
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

การกําหนดให้ มีที่จอดรถประจํา ซึง่ จะทําให้ มีการหมุนเวียนพื ้นที่จอดรถได้ เพิ่มมากกว่าแบบกําหนดที่จอดรถ
ประจํา และในการจัดการเดินรถและควบคุมปริ มาณรถของผู้ที่พกั อาศัยที่มีรถเข้ ามาพักอาศัยเป็ นจํานวน
มาก อาจเกิดปั ญหาการจราจรและที่จอดรถ ดังนัน้ โครงการจะให้ ผ้ พู กั อาศัยที่มีรถยนต์ส่วนตัวแจ้ งให้
เจ้ าหน้ าที่โครงการทราบ และจัดทําเป็ นบัญชี เพื่อตรวจสอบความเพียงพอของรถที่จอด และปริ มาณรถที่จะ
เข้ ามาในโครงการได้ เพื่อเป็ นการช่วยให้ เจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยให้ สามารถดูแลและคอยอํานวยความ
สะดวกได้ ง่ายยิ่งขึ ้น
ทังนี
้ ้ มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบดังกล่าว จะทําให้ ผ้ พู กั อาศัยภายในโครงการได้ รับความ
สะดวกในการใช้ ที่จอดรถ และสามารถจัดการที่จอดรถได้ อย่างเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามมาตรการดังกล่าว
เป็ นเพียงมาตรการรองรับในช่วงปี แรกๆ ที่โครงการเปิ ดดําเนินการเท่านัน้ โดยเมื่อโครงการเปิ ดดําเนินการไป
ได้ ระยะหนึง่ แล้ ว และพบว่าที่จอดรถของโครงการไม่เพียงพอ โครงการจะต้ องจัดหาแผนรองรับหรื อมาตรการ
อื่นๆ เพิ่มเติมตามความเหมาะสมต่อไป
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ตารางที่ 4.3.6-4 รายละเอียดเปรี ยบเทียบจํานวนที่จอดรถของโครงการข้ างเคียงกับพื ้นที่จอดรถของโครงการ
รายละเอียดที่ใช้
เปรี ยบเทียบ
1.รายละเอียดโครงการ
- ประเภทโครงการ
- จํานวนห้ อง
- รูปแบบอาคาร
- ส่ ว นประกอบภายใน
โครงการ
- ระยะห่างจากโครงการ
2.ตําแหน่งที่ตงโครงการ
ั้
3.จํานวนที่จอดรถยนต์

โครงการในพืน้ ที่ใกล้ เคียง

โครงการ โรงแรม ออร์ คดิ ริเวอร์ ววิ
(Orchid Riverview Hotel)
(ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)
โรงแรม
103 ห้ อง
อาคาร ค.ส.ล. 6 ชัน้ 1 อาคาร
ส่วนต้ อนรับ, ห้ องพัก ห้ องประชุม และห้ องอาหาร

โรงแรม CBD2 Hotel Suratthani

โรงแรมโฮริซอน (Horizon Hotel)

โรงแรม
80 ห้ องพัก
อาคาร ค.ส.ล. 6 ชัน้ 1 อาคาร

โรงแรม
60 ห้ องพัก
อาคาร ค.ส.ล. 4 ชัน้ จํานวน 1 อาคาร

ส่วนต้ อนรับ, ห้ องพัก ห้ องประชุม และร้ านอาหาร

-

ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพื ้นที่โครงการ
ประมาณ 200 เมตร
ถนนฝั่ งบางใบไม้ ตําบลตลาด อําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
50 คัน (1-2 ห้ องพัก/คัน)

ถนนฝั่ งบางใบไม้ ตําบลตลาด อําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
42 คัน (2-3 ห้ องพัก/คัน)
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ส่วนต้ อนรับ, ห้ องพัก และห้ องอาหาร
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพื ้นที่โครงการ
ประมาณ 300 เมตร
ถนนฝั่ งบางใบไม้ ตําบลตลาด อําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
30 คัน(2ห้ องพัก/คัน)

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

พืน้ ที่จอดรถของโรงแรม CBD2 Hotel Suratthani

พืน้ ที่จอดรถของโรงแรมโฮริซอน (Horizon Hotel)

ที่มา : จากการสํารวจภาคสนามของบริษัทที่ปรึกษา, กรกฎาคม 2563

รูปที่ 4.3.6-1

สภาพพื ้นที่จอดรถของอาคารอ้ างอิงที่ใกล้ เคียงพื ้นที่โครงการ
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

4.3.7 การใช้ ท่ ดี นิ
ระยะดัดแปลงอาคารและระยะดําเนินการ
1) การใช้ ประโยชน์ ท่ ดี นิ ตามกฎกระทรวงให้ ใช้ บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ ธานี พ.ศ. 2560
จากการตรวจสอบพื ้นที่โครงการตามกฎกระทรวงให้ ใช้ บงั คับผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ ธานี พ.ศ.
2560 พบว่า พื ้นที่โครงการตังอยู
้ ่บริเวณหมายเลข 1.11 กําหนดให้ เป็ นที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ตาม
กฎกระทรวง ข้ อ 6 วรรคแรก สามารถประกอบกิจการโรงแรมได้ ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
ข้ อ 5 การใช้ ประโยชน์ ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ ประโยชน์ ที่ดินตามที่ได้ จําแนกประเภท
ท้ ายกฎกระทรวงนี ้ ให้ เป็ นไปดังต่อไปนี ้
(1) ที่ดนิ ในบริ เวณหมายเลข 1.1 ถึงหมายเลข 1.26 ที่กําหนดไว้ เป็ นสีชมพู ให้ เป็ นที่ดนิ ประเภทชุมชน
ข้ อ 6 ที่ดินประเภทชุมชน ให้ ใช้ ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย พาณิชยกรรม เกษตรกรรม
สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ สําหรับการใช้
ประโยชน์ที่ดนิ เพื่อกิจการอื่น ให้ มีที่วา่ งไม่น้อยกว่าร้ อยละสามสิบของแปลงที่ดนิ ที่ยื่นขออนุญาต
ที่ดนิ ประเภทนี ้ ห้ ามใช้ ประโยชน์ที่ดนิ เพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี ้
(1) โรงงานตามกฎหมายว่าด้ วยโรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวกท้ ายกฎกระทรวงนี ้
(2) คลังนํ ้ามันและสถานที่เก็บรักษานํ ้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้ วยการควบคุม
นํ ้ามันเชื ้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย เว้ นแต่ที่ดนิ ในบริ เวณหมายเลข 1.11
(3) คลังก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิ โตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุ
ก๊ าซปิ โตรเลียมเหลวประเภทห้ องบรรจุ และสถานที่ เก็ บรั กษาก๊ า ซปิ โตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็ บตาม
กฎหมายว่าด้ วยการควบคุมนํ ้ามันเชื ้อเพลิง เว้ นแต่ที่ดนิ ในบริเวณหมายเลข 1.11
(4) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้ วยสุสานและฌาปนสถาน
(5) จัดสรรที่ดนิ เพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(6) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(7) กําจัดมูลฝอย
การใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ น ริ ม ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข 41 ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข 44
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 417 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 420 ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 4009 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4114 ให้ มีที่ว่างตามแนวขนานริ มเขตทางไม่น้อย
กว่า 6 เมตร
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริ ม ฝั่ ง แม่ นํ า้ ตาปี แม่นํ า้ พุม ดวง คลองศก และคลองอิ ปั น ให้ มี ที่ ว่ า งตาม
แนวขนานริ มฝั่ งตามสภาพธรรมชาติของแม่นํ ้าหรื อคลองไม่น้อยกว่า 15 เมตร เว้ นแต่เป็ นการก่อสร้ างเพื่อ
การคมนาคมและขนส่งทางนํ ้าหรื อการสาธารณูปโภค
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ซึง่ จากการตรวจสอบตามข้ อกําหนดฯ ข้ างต้ น พบว่า โครงการมีการใช้ ประโยชน์ที่ดินเป็ นโรงแรม ซึ่ง
เป็ นการใช้ ประโยชน์ เพื่อการท่องเที่ยว และพักอาศัย โดยถือเป็ นกิจการหลักของที่ดินประเภทนี ้ และการใช้
ประโยชน์ที่ดินของโครงการ ไม่อยู่ในข้ อห้ ามการใช้ ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงที่กําหนด ดังนัน้ การใช้
ประโยชน์ ที่ดินของโครงการจึงสอดคล้ องกับข้ อกํ าหนดการใช้ ประโยชน์ ที่ดินตามที่กําหนด จึงกล่าวได้ ว่า
ผลกระทบอยูใ่ นระดับตํ่า
2) การใช้ ประโยชน์ ท่ ดี นิ ตามตามเทศบัญญัตเิ ทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี
จากการตรวจสอบพื ้นที่โครงการตามเทศบัญญัตเิ ทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี เรื่ อง กําหนดบริ เวณห้ าม
ก่อสร้ างอาคาร ดัดแปลง ใช้ หรื อเปลี่ยนการใช้ อาคารบางชนิดหรื อบางประเภท ในท้ องที่เขตเทศบาลนคร
สุราษฎร์ ธานี อําเภอเมืองสุราษฎร์ ธานี จังหวัดสุราษฎร์ ธานี พ.ศ. 2552 และเทศบัญญัติเทศบาลนครสุ
ราษฎร์ ธานี เรื่ อง กําหนดบริ เวณห้ ามก่อสร้ างอาคาร ดัดแปลง ใช้ หรื อเปลี่ยนการใช้ อาคารบางชนิดหรื อบาง
ประเภท ในท้ องที่เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี อําเภอเมืองสุราษฎร์ ธานี จังหวัดสุราษฎร์ ธานี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2561 พบว่า พื ้นที่โครงการตังอยู
้ บ่ ริเวณหมายเลข 1.3 ตามเทศบัญญัตเิ ทศบาลนครสุราษฎร์ ธานีฯ
ที่ดนิ ประเภทนี ้ ห้ ามมิให้ บคุ คลใดก่อสร้ างอาคาร ดังต่อไปนี ้
(1) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้ วยโรงงาน เว้ นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวกที่
กําหนดให้ ดําเนินการได้ ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัติเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี เรื่ อง กําหนด บริ เวณห้ าม
ก่อสร้ าง ดัดแปลง ใช้ หรื อเปลี่ยนการใช้ อาคารบางชนิดหรื อบางประเภท ในท้ องที่ เขตเทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี อําเภอเมืองสุราษฎร์ ธานี จังหวัดสุราษฎร์ ธานี พ.ศ. 2552 และโรงบําบัดนํ ้าเสียรวมของชุมชน
(2) คลังก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิ โตรเลียมเหลวประเภทโรงงานบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิ โตรเลียมเหลวประเภทห้ องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว ประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมนํ ้ามันเชื ้อเพลิง
(3) คลังนํ ้ามันและสถานที่เก็บรักษานํ ้ามันลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมนํ ้ามัน
เชื ้อเพลิงเพื่อจําหน่าย
(4) สถานที่เลี ้ยงม้ า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อสัตว์ป่า ตามกฎหมายว่า
ด้ วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้ า
(5) สุสานและฌาปนสถาน ตามกฎหมายว่าด้ วยสุสานและฌาปนสถาน
(6) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้ วยสถานบริ การ
(7) สถานสงเคราะห์หรื อรับเลี ้ยงสัตว์
(8) โรงฆ่าสัตว์
(9) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(10) อาคารที่ใช้ ประโยชน์เพื่อจัดสวนสนุก
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(11) อาคารที่ใช้ ประโยชน์เพื่อการแข่งรถ
(12) อาคารที่ใช้ ประโยชน์เพื่อการแข่งม้ า
(13) โรงกําจัดมูลฝอย
(14) โรงซื ้อขายหรื อเก็บเศษวัสดุ
การก่อสร้ างอาคารริ มทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 สายตะกัว่ ป่ า - นครศรี ธรรมราช เริ่ มต้ น
จากเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 401
สายตะกั่วป่ า - นครศรี ธรรมราช (ตอนเลี่ ยงเมื อง) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401
สายตะกั่วป่ า นครศรี ธรรมราช (ตอนเลี่ยงเมือง) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4213 (จากแยกบางกุ้งถึงถนนสายสุราษฎร์ ปากนํ ้า) ให้ มีที่วา่ งตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า 15 เมตร
ซึง่ จากการตรวจสอบตามข้ อกําหนดฯ ข้ างต้ น พบว่า โครงการมีการใช้ ประโยชน์ที่ดินเป็ นโรงแรม
ซึง่ เป็ นการใช้ ประโยชน์ เพื่อการท่องเที่ยว และพักอาศัย และการดําเนินการของโครงการ ไม่อยู่ในข้ อห้ าม
การใช้ ประโยชน์ที่ดินตามเทศบัญญัติดงั กล่าว ดังนัน้ การใช้ ประโยชน์ที่ดินของโครงการจึงสอดคล้ องกับข้ อ
กําหนดการใช้ ประโยชน์ท่ีดินของเทศบัญญัติเทศบานครสุราษฎร์ ธานีตามที่กําหนด จึงกล่าวได้ ว่าผลกระทบ
อยูใ่ นระดับตํ่า
3) สภาพการใช้ ประโยชน์ ท่ ดี นิ ปั จจุบัน บริเวณโครงการและใกล้ เคียง
จากการสํารวจภาคสนาม (พฤศจิกายน 2562) พบว่า พื ้นที่โดยรอบโครงการส่วนใหญ่มีการใช้
ประโยชน์เป็ นโรงแรม อาคารอยูอ่ าศัยรวม บ้ านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ ร้ านค้ า และร้ านอาหาร เป็ นต้ น
จากศึกษาการใช้ ที่ดนิ โดยรอบพื ้นที่โครงการทางบริ ษัทฯ ได้ ศกึ ษาภาพถ่ายทางอากาศในระยะรัศมี
ประมาณ 1 กิโลเมตร จากพื ้นที่โครงการ และการสํารวจภาคสนามเพิ่มเติมให้ สอดคล้ องกับการใช้ ประโยชน์
ที่ดินในปั จจุบนั เพื่อนํามาจัดทําภาพแสดงการใช้ ประโยชน์ที่ดินบริ เวณโดยรอบพื ้นที่โครงการ โดยจําแนก
ประเภทการใช้ ที่ดนิ บริ เวณพื ้นที่โครงการและใกล้ เคียง ขนาดและสัดส่วนของที่ดนิ แต่ละประเภทพื ้นที่ที่ศกึ ษา
(สัดส่วนการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ บริเวณพื ้นที่โครงการและใกล้ เคียงก่อนและหลังพัฒนาโครงการ แสดง
ดังตารางที่ 4.3.7-1)
จากข้ อมูล พบว่า สามารถจัดลักษณะการใช้ ประโยชน์ที่ดินในพื ้นที่ศึกษาได้ 5 ประเภท โดยมี
การใช้ ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่เป็ นพื ้นที่ที่อยู่อาศัย คิดเป็ นร้ อยละ 52.26 รองลงมา ได้ แก่ พื ้นที่โล่ง/รกร้ าง
คิดเป็ นร้ อยละ 32.27 พื ้นที่แหล่งนํ ้า คิดเป็ นร้ อยละ 9.65 พื ้นที่ถนน/ซอย คิดเป็ นร้ อยละ 3.39 และพื ้นที่
อ่อนไหว คิดเป็ นร้ อยละ 2.43 ตามลําดับ โดยภาพรวมการใช้ ประโยชน์ที่ดินของโครงการไม่ขดั ต่อกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องแต่อย่างใด ดังนันผลกระทบจึ
้
งอยูใ่ นระดับตํ่า
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ตารางที่ 4.3.7-1 สัดส่วนการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ บริ เวณพื ้นที่โครงการและใกล้ เคียงก่อนและหลังพัฒนาโครงการ
ประเภท
1. พื ้นที่ที่อยูอ่ าศัย
2. พื ้นที่โล่ง/รกร้ าง
3. พื ้นที่แหล่งนํ ้า
4. พื ้นที่ถนน/ซอย
5.พื ้นที่ออ่ นไหว
รวม

ก่ อนพัฒนาโครงการ
พืน้ ที่(1)
สัดส่ วนการใช้
(ตร.กม.)
ประโยชน์ ท่ ดี นิ (%)
1.640866203
52.26
1.013172984
32.27
0.3029581823
9.65
0.1065613233
3.39
0.0764413075
2.43
3.14
100.00

หลังพัฒนาโครงการ
พืน้ ที่(1)
สัดส่ วนการใช้
(ตร.กม.)
ประโยชน์ ท่ ดี นิ (%)
1.640866203
52.26
1.013172984
32.27
0.3029581823
9.65
0.1065613233
3.39
0.0764413075
2.43
3.14
100.00

หมายเหตุ : พื ้นที่โครงการเดิมจัดอยู่ในพื ้นที่ที่อยู่อาศัย/การบริ การท่องเที่ยว มีลกั ษณะเป็ นพื ้นที่ราบ โดยภายในพื ้นที่โครงการมีอาคาร โรงแรม
คสล. 6 ชัน้ จํานวน 1 อาคาร ภายในพืน้ ที่โครงการพบพืชพรรณชนิดต่างๆ ขึ ้นปกคลุมอยู่ทวั่ ไป ได้ แก่ ต้ นหูกระจง ต้ นโมก ต้ นปาล์มฟอกเทล
ต้ นเฮลิโคเนีย ต้ นจัง๋ และพืชตระกูลหญ้ า มีขนาดประมาณ 0.0045204 ตร.กม. ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 0.14 ของพื ้นที่ศึกษาทังหมด
้
ซึง่ เป็ นการดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร ในพื ้นที่ที่อยู่อาศัย/การบริ การการท่องเที่ยวอยู่แล้ วจึงไม่ทําให้ สดั ส่วนการใช้ พื ้นที่เปลี่ยนแปลงแต่
อย่างใด
ที่มา : (1) ขนาดพื ้นที่จากการแปลภาพถ่ายทางอากาศ ของกรมแผนที่ทหาร และ Google earth.com, ประกอบการสํารวจภาคสนาม, พฤษภาคม 2563
ในพื ้นที่ศกึ ษา 3.14 ตารางกิโลเมตร

4.4 ผลกระทบต่ อคุณค่ าคุณภาพชีวติ
4.4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และคุณค่ าคุณภาพชีวิต
ระยะดัดแปลงอาคาร
ในระยะดัดแปลงอาคารโครงการจําเป็ นต้ องมีการซื ้อวัสดุ อุปกรณ์ดดั แปลงอาคาร ซึง่ หากเป็ นวัสดุ
อุปกรณ์ ขนาดเล็กที่สามารถหาซื ้อได้ ในชุมชน ผู้รับเหมาจะเลือกซื ้อจากชุมชนก่อนเป็ นหลัก เนื่องจากไม่
จําเป็ นต้ องสิ ้นเปลืองนํ ้ามันเชื ้อเพลิงไปซื ้อในสถานที่ที่ไกลออกไป นอกจากวัสดุที่มีขนาดใหญ่ และในชุมชน
ไม่มีให้ สงั่ ซื ้อ จึงจําเป็ นต้ องสัง่ ซื ้อมาจากที่อื่น ด้ วยเหตุดงั กล่าว จึงทําให้ ชมุ ชนมีรายได้ เพิ่มขึ ้น จากการขาย
ของดังกล่าว ซึง่ ถือเป็ นการเพิ่มรายได้ ให้ แก่ชมุ ชน
สําหรับในด้ านวิถีชีวิตของคนในชุมชนนัน้ คาดว่าจะไม่มีผลในเรื่ องดังกล่าวมากนัก เนื่องจากการ
ปฏิบตั ิงานของคนงาน จะปฏิบตั ิอยู่เฉพาะภายในพื ้นที่ดดั แปลงอาคารเป็ นหลักเท่านัน้ มิได้ ไปยุ่งเกี่ยวกับ
ชาวบ้ า นในพื น้ ที่ ใ กล้ เ คี ย ง กอปรกับ คนงานไม่ มี ก ารพัก อาศัย ในพื น้ ที่ ดัด แปลงอาคารแต่ อ ย่า งใด โดย
ผู้รับเหมาจะจัดให้ มีรถคอยรับ-ส่งคนงานทัง้ หมด เพื่อลดการรบกวนประชาชนในพืน้ ที่ข้างเคียง ซึ่งจะไม่
ส่งผลกระทบต่อชุมชนมากนัก โดยประชาชนก็ยงั คงสามารถปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันของตนเองได้ ตามปกติ
ดังนัน้ ผลกระทบต่อชุมชนบริเวณใกล้ เคียงจึงอยูใ่ นทิศทางบวกระดับตํ่า
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ระยะดําเนินการ
ในระยะดําเนินการจะมีผ้ ใู ช้ บริ การในพื ้นที่โครงการกรณีเข้ าอยู่เต็มพื ้นที่โครงการประมาณ 453 คน
จากลักษณะของโครงการ ซึง่ เป็ นโครงการประเภทโรงแรม โดยมีจดุ ประสงค์หลักเพื่อเป็ นการท่องเที่ยว และที่
พักอาศัย ทําให้ ลกั ษณะชุมชนที่เกิดขึ ้นมีลกั ษณะเป็ นสังคมเมือง แต่ลกั ษณะชุมชนเดิมในพื ้นที่ศึกษามี
ลักษณะเป็ นย่านชุมชนเมือง มีลกั ษณะการใช้ ประโยชน์บริ เวณพื ้นที่โครงการส่วนใหญ่เป็ นที่พกั อาศัยและ
แหล่งพาณิชยกรรม เช่น โรงแรม อาคารอยู่อาศัยรวม บ้ านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ ร้ านค้ า และร้ านอาหาร
เป็ นต้ น ดังนัน้ การเพิ่มขึ ้นของผู้ใช้ บริการอาจส่งผลบวกในด้ านการส่งเสริ มการค้ าขายกระตุ้นสภาพเศรษฐกิจ
ในพื ้นที่เพิ่มขึ ้น ประกอบกับการมีผ้ เู ข้ ามาใช้ บริ การในโครงการและพนักงานของโครงการ ประมาณ 256 คน
จะเป็ นตัวกระตุ้นภาวะของเศรษฐกิจได้ อีกทางหนึง่ ด้ วย อย่างไรก็ตาม เมื่อกล่าวโดยรวมจะเห็นได้ วา่ โครงการ
จะก่อให้ เกิดผลกระทบต่อสภาพสังคม-เศรษฐกิจในทางบวกระดับตํ่า
การประเมินผลกระทบต่ อชุมชนระยะดําเนินการ
จากผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในรัศมี 100-500 เมตรจากพื ้นที่โครงการ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า กิจกรรมช่วงเปิ ดดําเนินโครงการ มีผลกระทบเรื่ องเสียงรบกวนจาก
กิจกรรมการดําเนินโครงการ อยู่ในระดับตํ่า คิดเป็ นร้ อยละ 40.71 มีผลกระทบเรื่ องการแพร่ กระจายของฝุ่ น
ละออง/เขม่าควัน อยู่ในระดับตํ่า คิดเป็ นร้ อยละ 42.48 มีผลกระทบเรื่ องการสัน่ สะเทือนจากกิจกรรมการ
ดําเนินโครงการ อยู่ในระดับตํ่า คิดเป็ นร้ อยละ 38.05 ไม่มีผลกระทบเรื่ องความเพียงพอของกระแสไฟฟ้า คิด
เป็ นร้ อยละ 34.51 ไม่มีผลกระทบเรื่ องระบบประปา/นํ ้าใช้ ไม่เพียงพอ คิดเป็ นร้ อยละ 37.17 มีผลกระทบเรื่ อง
นํ ้าท่วม/ท่อระบายนํ ้าอุดตัน/ตื ้นเขิน อยูใ่ นระดับตํ่า คิดเป็ นร้ อยละ 41.59 ไม่มีผลกระทบเรื่ องการเพิ่มปริ มาณ
ขยะ/จัดเก็บขยะไม่ทนั /มูลฝอยตกค้ าง คิดเป็ นร้ อยละ 31.86 ไม่มีผลกระทบเรื่ องการจราจรคับคัง่ /ติดขัดมาก
ขึ ้น คิดเป็ นร้ อยละ 47.79 และไม่มีผลกระทบเรื่ องการเกิดอุบตั ิเหตุจากการจราจร คิดเป็ นร้ อยละ 62.83 ไม่มี
ผลกระทบเรื่ องก่อให้ เกิดความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน คิดเป็ นร้ อยละ 38.94 มีผลกระทบเรื่ องการ
บดบังแสง คิดเป็ นร้ อยละ 62.83 และมีผลกระทบเรื่ องการบดบังทิศทางลม คิดเป็ นร้ อยละ 56.64
และจากผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในรัศมี 500-1,000 เมตรจากพื ้นที่โครงการ
พบว่า ผู้ตอบแบบสํารวจส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นว่า กิจกรรมช่วงเปิ ดดําเนินโครงการ มีผลกระทบเรื่ องเสียง
รบกวนจากกิจกรรมการดําเนินโครงการ อยู่ในระดับตํ่า คิดเป็ นร้ อยละ 41.53 มีผลกระทบเรื่ องการแพร่ กระจาย
ของฝุ่ นละออง/เขม่าควัน อยูใ่ นระดับตํ่า คิดเป็ นร้ อยละ 40.68 มีผลกระทบเรื่ องการสัน่ สะเทือนจากการดําเนินการ
อยู่ในระดับตํ่า คิดเป็ นร้ อยละ 37.29 มีผลกระทบเรื่ องความเพียงพอของกระแสไฟฟ้า อยู่ในระดับตํ่า คิดเป็ นร้ อย
ละ 34.75 ไม่มีผลกระทบเรื่ องระบบประปา/นํ ้าใช้ ไม่เพียงพอ คิดเป็ นร้ อยละ 33.90 มีผลกระทบเรื่ องนํ ้าท่วม/ท่อ
ระบายนํ ้าอุดตัน/ตื ้นเขิน อยูใ่ นระดับตํ่า คิดเป็ นร้ อยละ 41.53 ไม่มีผลกระทบเรื่ องการเพิ่มปริมาณขยะ/จัดเก็บขยะ
ไม่ทนั /มูลฝอยตกค้ าง คิดเป็ นร้ อยละ 33.05 ไม่มีผลกระทบเรื่ องการจราจรคับคัง่ /ติดขัดมากขึ ้น คิดเป็ นร้ อยละ
45.76 ไม่มีผลกระทบเรื่ องการเกิดอุบตั ิเหตุจากการจราจร คิดเป็ นร้ อยละ 56.78 ไม่มีผลกระทบเรื่ องก่อให้ เกิด
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ความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน คิดเป็ นร้ อยละ 73.73 ไม่มีผลกระทบเรื่ องมีผลกระทบเรื่ องการบดบังแสง
คิดเป็ นร้ อยละ 61.02 และไม่มีผลกระทบเรื่ องการบดบังทิศทางลม คิดเป็ นร้ อยละ 66.95
4.4.2 สาธารณสุข
ระยะดัดแปลงอาคาร
การดัดแปลงอาคารโครงการ อาจจะก่อให้ เกิดผลกระทบด้ านสาธารณสุขในด้ านของการสุขาภิบาล
อาหาร การสุขาภิบาลสิ่ง แวดล้ อมในบริ เวณพื น้ ที่ โครงการ และการเจ็บป่ วยของคนงานในช่วงระหว่า ง
ดัดแปลงอาคาร โดยทางโครงการ จะจัดให้ มี ระบบสาธารณูป โภคขัน้ พื น้ ฐานไว้ สํา หรั บ คนงานในพื น้ ที่
้ ้ ในบริ เวณพื ้นที่
โครงการ ไว้ อย่างเพียงพอ และกําชับให้ คนงานดูแลเรื่ องความสะอาดอย่างสมํ่าเสมอ ทังนี
โครงการยังจัดให้ มีอปุ กรณ์ ในการปฐมพยาบาลเบื ้องต้ นภายในโครงการ ดังนันผลกระทบที
้
่เกิดขึ ้นจากการ
สาธารณสุขในช่วงดัดแปลงอาคารจะอยูใ่ นทิศทางลบระดับตํ่า
ระยะดําเนินการ
เมื่อเปิ ดดําเนินการ โครงการได้ จดั เตรี ยมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ อย่างครบครัน
รวมถึงการจัดการมูลฝอย การติดตังระบบบํ
้
าบัดนํ ้าเสีย ที่สามารถบําบัดมลพิษที่จะปล่อยออกจากพื ้นที่
โครงการ เพื่อให้ ถกู หลักสุขอนามัยและส่งเสริ มคุณภาพชีวิตอันดีภายในพื ้นที่โครงการ นอกจากนี ้ บริ เวณ
ใกล้ เคียงพื ้นที่โครงการและบริ เวณจังหวัดสุราษฎร์ ธานียงั มีสถานพยาบาลทังภาครั
้
ฐและเอกชนหลายแห่ง
ซึง่ สามารถให้ บริการได้ อย่างทัว่ ถึงและสามารถเข้ ารับบริการได้ อย่างสะดวก
อย่างไรก็ตาม ช่วงเปิ ดดําเนินการโครงการ อาจมีกิจกรรมที่ก่อให้ เกิดหรื อส่งผลกระทบทางด้ าน
สุขภาพต่อทังผู
้ ้ ใช้ บริ การภายในโครงการและผู้ที่พกั อาศัยภายนอกโครงการ ความหนาแน่นของจํานวนคนที่
เข้ ามาใช้ บริ การภายในโครงการอาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อสุขภาพตามมาได้ อาทิเช่น โรคระบบทางเดิน
หายใจ โรคระบบทางเดินอาหาร สุขภาพจิต เป็ นต้ น โดยสามารถพิจารณาได้ ดงั นี ้
1) โรคระบบทางเดินหายใจ โดยมีสาเหตุมาจากฝุ่ นละอองและมลสารจากการจราจร เข้ า-ออก
โครงการของผู้ใช้ บริ การ รวมทังความหนาแน่
้
นของจํานวนผู้ใช้ บริ การภายในโครงการ โดยมีมาตรการที่
สามารถช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพ ดังนี ้
(ก) ผลกระทบจากคุณภาพอากาศ การเปิ ดดําเนินการโครงการจะทําให้ เกิดฝุ่ นละออง
และมลสารที่เกิดจากการจราจรที่เข้ า-ออกโครงการของผู้ใช้ บริ การซึง่ เป็ นผลกระทบเชิงลบ โดยกลุม่ เสี่ยงที่
ได้ รับผลกระทบ คือ ผู้ใช้ บริ การในโครงการและผู้อยู่อาศัยโดยรอบโครงการ มาตรการป้องกันและลด
ผลกระทบสิง่ แวดล้ อมที่โครงการจะต้ องยึดถือและปฏิบตั เิ พื่อช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพ ประกอบด้ วย
ก) หมัน่ ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนน โดยอาจจะฉีดล้ างถนนเป็ นครัง้ คราว
ข) ประชาสัมพันธ์ไม่ให้ มีการติดเครื่ องยนต์ขณะจอดรถภายในพื ้นที่โครงการ
ค) กําหนดให้ เจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยคอยแจ้ งเตือนให้ ผ้ ขู บั ขี่ดบั เครื่ องยนต์ทกุ ครัง้
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ง) โครงการจัดให้ มีชนิดพันธุ์ไม้ ตา่ งๆ บริ เวณพื ้นที่สีเขียวของโครงการที่มีคณ
ุ ภาพกรองการฟุ้ง
กระจายของมลสารที่ปล่อยออกจากรถยนต์ทงพั
ั ้ นธุ์ไม้ ประเภท ไม้ ยืนต้ นทรงสูง ไม้ พ่มุ หนาและกลุม่ ไม้ ทรงสูง
ใบหนา เพื่อช่วยในการดูดซับ CO จากยานพาหนะและเป็ นม่านกันการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละอองและมลสาร
ตลอดจนการให้ ร่มเงาที่มีผลด้ านการช่วยคายอากาศให้ แก่พื ้นที่บริเวณโดยรอบ
2) ระบบระบายอากาศภายในอาคารของโครงการ ที่มีความโล่ง โปร่งและสามารถช่วยลดการ
แพร่ กระจายของเชื ้อโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจได้ เป็ นอย่างดี ทัง้ นีโ้ ครงการจะจัดให้ มีช่องเปิ ดสู่
ภายนอกอาคารได้ เช่น ประตู หน้ าต่างหรื อบานเกล็ด และระบบระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติของบริ เวณ
้ อากาศสามารถระบายได้ ซงึ่
ต่าง ๆ ภายในอาคาร คือ ทางเดินกลาง บันไดหนีไฟ บันไดหลัก ของแต่ละชันให้
จะสามารถช่วยลดการแพร่กระจายของเชื ้อโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
3) โรคระบบทางเดินอาหาร โดยมีสาเหตุมาจากนํ ้าเสียจากห้ องนํ ้า ห้ องส้ วม มูลฝอยจาก
ผู้ใช้ บริ การในโครงการ ถ้ าไม่มีการจัดการที่ถูกสุขลักษณะและถูกหลักสุขาภิบาลอาจก่อให้ เกิดโรคต่อ
ผู้ใช้ บริ การและผู้ที่อยู่อาศัยโดยรอบโครงการได้ ดังนัน้ โครงการจึงพิจารณาจัดให้ มีมาตรการที่สามารถช่วย
ลดผลกระทบต่อสุขภาพต่อชุมชนโดยรอบและผู้ใช้ บริ การภายในโครงการ ดังนี ้
(ก) มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบต่ อสุขภาพจากนํา้ เสีย ได้ แก่
ก) จัดให้ มีถังบําบัดนํ ้าเสียสําเร็ จรู ป ชนิดเติมอากาศเลี ้ยงตะกอนเวียนกลับ (Aeration
activated sludge process, A/S) จํานวน จํานวน 3 จุดบําบัด ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
- จุดบําบัดที่ 1 โครงการเลือกใช้ ถังบําบัดนํา้ เสียชนิดเติมอากาศเลี ้ยงตะกอนเวียนกลับ (Aeration
activated sludge process,. A/S) ซึง่ มีความสามารถในการบําบัดนํ ้าเสียได้ 100 ลูกบาศก์เมตร / วัน จํานวน 1
ชุด เพื่อรองรับนํ ้าเสียจากห้ องพัก จํานวน 34 ห้ อง, ห้ องนํ ้ารวม, ห้ องประชุม, พนักงาน, ห้ องพักผู้จดั การ, ห้ อง
เตรี ยมอาหารสําหรั บห้ องประชุม ห้ องพักมูลฝอยรวม และห้ องซักรี ด (จุดบําบัดที่ 3) (รวมปริ มาณนํา้ เสียที่
เกิดขึ ้นจริ ง 42.05 ลูกบาศก์เมตร/วัน)
- จุดบําบัดที่ 2 โครงการเลือกใช้ ถังบําบัดนํา้ เสียชนิดเติมอากาศเลี ้ยงตะกอนเวียนกลับ (Aeration
activated sludge process,. A/S) ซึง่ มีความสามารถในการบําบัดนํ ้าเสียได้ 50 ลูกบาศก์เมตร / วัน จํานวน
1 ชุด เพื่อรองรับนํ ้าเสียจากห้ องพัก จํานวน 69 ห้ อง และนํ ้าเสียจากห้ องครัวและร้ านอาหาร (รวมปริ มาณนํ ้า
เสียที่เกิดขึ ้นจริ ง 49.64 ลูกบาศก์เมตร/วัน)
นอกจากนี ้ โครงการมีการติดตังถั
้ งดักไขมัน สําหรับรองรับนํ ้าจากอ่างล้ างจานของห้ องครัว เพื่อแยกไขมัน
และนํ ้ามันออกจากนํ ้าเสีย ก่อนจะรวบรวมเข้ าสูถ่ งั บําบัดนํ ้าเสียของจุดบําบัดที่ 2 ต่อไป
- จุดบําบัดที่ 3 โครงการเลือกใช้ ถงั บําบัดนํ ้าเสียชนิดไร้ อากาศ ซึง่ มีความสามารถในการบําบัดนํ ้าเสีย
ได้ 8 ลูกบาศก์เมตร / วัน จํานวน 1 ชุด เพื่อรองรับนํ ้าเสียจากส่วนซักรี ด (ปริ มาณนํ ้าเสียที่เกิดขึ ้นจริ ง 4.50
ลูกบาศก์เมตร/วัน)
ั้
โดยระบบดังกล่าวได้ ออกแบบให้ มีความในการสามารถรองรับนํ ้าเสียของโครงการได้ ทงหมด
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ข)
บําบัดนํ า้ เสีย ที่ เ กิ ดขึน้ ทัง้ หมดให้ มี คุณภาพนํ า้ ทิ ง้ เป็ นไปตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม พ.ศ. 2548 เรื่ อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ ้าทิ ้งจากอาคารบาง
ประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 โครงการ
มีลกั ษณะเป็ นโรงแรม จํานวน 103 ห้ อง จัดอยู่ในอาคาร ประเภท ข (โรงแรมที่มีจํานวนห้ องสําหรับใช้ เป็ น
ห้ องพักรวมกันทุกชันของอาคาร
้
หรื อกลุ่มของอาคารตังแต่
้ 60 ห้ อง แต่ไม่ถึง 200 ห้ อง) ซึง่ กําหนดให้ มีค่าบี
โอดีในนํ ้าทิ ้งไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร สารแขวนลอยต้ องไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร
ค) ติดตังมาตรวั
้
ดกระแสไฟฟ้าของระบบบําบัดนํ ้าเสีย แยกออกจากส่วนอื่นๆ
ง) ตรวจสอบคุณภาพนํ ้าทิ ้งก่อนและหลังการบําบัดจากระบบบําบัดนํ ้าเสียทุกเดือนตลอดระยะ
ดําเนินการ โดยกําหนดให้ ตรวจวัดพารามิเตอร์ ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายนํ ้าทิ ้งจากอาคาร
ประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม รวมทังเติ
้ มคลอรี นในนํ ้าทิ ้งทุกครัง้ ก่อน
ระบายลงสูท่ ่อระบายนํ ้าสาธารณะ ซึง่ ช่วยลดการแพร่กระจายของเชื ้อโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารได้
จ) ตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบบําบัดนํ ้าเสียให้ สามารถบําบัดนํ ้าเสียได้ อย่างมีประสิทธิภาพปี ละ 1 ครัง้
(ข) มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบต่ อสุขภาพจากมูลฝอย เมื่อโครงการเปิ ด
ดําเนินการจะมีจํานวนผู้ที่เข้ าใช้ บริ การในโครงการจํานวนมาก ย่อมก่อให้ เกิดปริ มาณมูลฝอยตามมาจํานวน
มาก หากโครงการจัดการที่ไม่ถกู ต้ องตามหลักสุขาภิบาล เช่น ถังรองรับมูลฝอยไม่มีฝาปิ ดมิดชิด ทําให้ เป็ น
แหล่งเพาะพันธุ์โรคและพาหะนําโรค เช่น แมลงสาบ แมลงวัน หนู เป็ นต้ น ดังนัน้ จึงจําเป็ นต้ องตัดวิถีการแพร่
เชื ้อโรคจากสิ่งแวดล้ อมภายในโครงการ โดยโครงการได้ มีมาตรการที่ช่วยลดผลกระทบด้ านสุขภาพที่อาจ
เกิ ด ขึ น้ จากมูล ฝอยของโครงการต่ อ ผู้ ม าใช้ บริ ก ารภายในโครงการและผู้พัก อาศัย โดยรอบโครงการ
ประกอบด้ วย
ก) จัดให้ มีห้องพักมูลฝอยรวม โดยแบ่งเป็ น ห้ องพักมูลฝอยแห้ ง ห้ องพักมูลฝอยอินทรี ย์/มูล
ฝอยที่ยอ่ ยสลายได้ ห้ องพักมูลฝอยรี ไซเคิล และห้ องพักมูลฝอยอันตราย อย่างชัดเจน
ข) กําหนดให้ มีพนักงานทําความสะอาดดูแลรับผิดชอบบริ เวณห้ องพักมูลฝอยรวมของ
โครงการอย่างสมํ่าเสมอเพื่อป้องกันกลิ่นและแมลงนําโรค และทําความสะอาดห้ องพักมูลฝอยรวมทุกครัง้
ภายหลังจากการเก็บขนมูลฝอย
ค) นํ ้าเสียจากการล้ างห้ องพักมูลฝอยรวม ต้ องระบายลงสูร่ ะบบบําบัดนํ ้าเสียของโครงการ
ทุกครัง้ ก่อนระบายออกสูส่ งิ่ แวดล้ อมภายนอก
ง) ตรวจสอบความเรี ยบร้ อยของห้ องพักมูลฝอยรวมของโครงการทุกวันตลอดช่วงเปิ ด
ดําเนินการ
จ) ตรวจสอบการตกค้ างของมูลฝอยภายในพื ้นที่โครงการทุกวันตลอดช่วงเปิ ดดําเนินการ
ฉ) ทําความสะอาดถังรองรับมูลฝอย/ห้ องพักมูลฝอยรวมเป็ นประจําทุกวันตลอดช่วงเปิ ด
ดําเนินการ
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ช) ส่งเสริ มมาตรการคัดแยกมูลฝอยภายในโครงการอย่างจริงจัง
สรุปปั จจัยคุกคามสุขภาพ ลักษณะผลกระทบสิ่งแวดล้ อม ผลกระทบต่อสุขภาพ ระดับผลกระทบที่
ได้ รับรวมทังมาตรการที
้
่กําหนด แสดงดังตารางที่ 4.4.2-1
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ตารางที่ 4.4.2-1 การประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ ในระยะดําเนินการของโครงการ
ปั จจัย
ลักษณะผลกระทบ
คุกคามสุขภาพ
สิ่งแวดล้ อม
1. การระบายมลสารจาก การเผาไหม้ เ ชื อ้ แพลิ ง ของ
เครื่ องยนต์
ยานพาหนะและเครื่ องยนต์
ที่ เ ข้ ามาใช้ บริ ก ารภายใน
โครงการ

ผลกระทบต่ อสุขภาพ

ระดับผลกระทบต่ อสุขภาพ

ผลกระทบต่ อสุขภาพทางกาย
- ก๊ าซ CO เป็ นก๊ าซที่อนั ตรายต่อสุขภาพเมื่อหายใจเข้ า
ไปในร่ างกาย ปอดจะดู ด ซั บ และทํ า ปฏิ กิ ริ ยากั บ
ฮีโมลโกลบินได้ ดีก ว่าออกซิ เจนไปเลี ย้ งส่วนต่างๆ ของ
ร่ างกาย หากหายใจเอา CO เข้ าสู่ร่างกายในปริ มาณไม่
มาก ร่ า งกายจะขั บ เพื่ อ ให้ เกิ ด ความสมดุ ล แต่ ถ้ ามี
ปริ มาณมากกว่า 100 ลบ.ซม./ลบ.ม. ของอากาศจึงจะมี
ความเป็ นพิษสูง
- ก๊ าซ NO2 มีกลิ่นฉุน มีฤทธิ์การกัดกร่ อน ทําให้ เกิดการ
ระคายเคือง หากได้ รับปริ มาณ 10 ppm เป็ นเวลานาน 8
ชั่ว โมง จะทํ าลายปอดทํ าให้ เกิ ดปอดบวมได้ และหาก
ได้ รับขนาด 20-30 ppm อาจทําให้ เสียชีวิตได้
- ก๊ าซ HC สามารถทํ าปฏิกิริยาโฟโตเคมีคลั กลายเป็ น
หมอกผสมควัน ทําให้ เกิดการระคายเคืองตาและทางเดิน
หายใจส่วนบน (ที่มา: พัฒนา มูลพฤกษ์ , อนามัย
สิ่งแวดล้ อม,2539)

ป ริ ม า ณ ม ล ส า ร ที่ เ กิ ด ขึ น้ มี ค่ า น้ อ ย ม า ก เ มื่ อ
เปรี ยบเที ยบกั บ ค่ า ม าตรฐาน ที่ กํ าหนดและ
ผลกระทบจะเกิ ด ขึ น้ ในช่ ว งเวลาสัน้ ๆ ขณะที่ ก าร
ขนส่งและผ่านไปตามเส้ นทางต่างๆดังนัน้ ระดับของ
ผลกระทบต่อสุขภาพจึงอยู่ในระดับปานกลาง

ผลกระทบต่ อสุขภาพทางใจ
การสัมผัสมลสารอยู่ตลอดเวลาหรื อเป็ นระยะเวลานานๆ
จะมีผลกระทบต่อความรู้สกึ ของผู้สมั ผัส เช่น รู้สกึ รํ าคาญ
เป็ นต้ น
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มาตรการป้องกัน
และแก้ ไข้ ผลกระทบ
-หมัน่ ดูแลรักษาความสะอาด
บริ เ วณถนน พื น้ ที่ ส่ว นกลาง
โดยอาจจะฉี ด ล้ า งถนนเป็ น
ครัง้ คราว
- ประชาสัมพันธ์ ไม่ให้ มีการติด
เครื่ องยนต์ ขณะจอดรถภายใน
พื ้นที่โครงการ
- กํ าหนดให้ เจ้ าหน้ าที่ รั ก ษา
ความปลอดภัยแจ้ งเตือนให้ ผ้ ขู บั
ขี่ดบั เครื่ องยนต์ทกุ ครัง้
- โครงการจัดให้ มีชนิดพันธุ์ไม้
ต่างๆ บริ เวณพื ้นที่สีเขียวของ
โครงการที่มีคณ
ุ ภาพกรองการ
ฟุ้ งกระจายของมลสารที่
ปล่ อ ยออกจากรถยนต์ เพื่ อ
ช่วยในการดูดซับ CO จาก
ยานพาหนะและเป็ นม่ านกัน
การฟุ้งกระจายของฝุ่ นละออง
และมลสาร ตลอดจนการให้
ร่ มเงาที่มีผลด้ านการช่วยคาย
อากาศให้ แก่ พื น้ ที่ บ ริ เวณ
โดยรอบ

ผู้รับผิดชอบ
เจ้ าของโครงการ

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ตารางที่ 4.4.2-1 การประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ ในระยะดําเนินการของโครงการ
ปั จจัย
ลักษณะผลกระทบ
ผลกระทบต่ อสุขภาพ
คุกคามสุขภาพ
สิ่งแวดล้ อม
2. นํ ้าทิง้ จากกิจกรรมของ การระบายนํ า้ ทิ ง้ ลงท่ อ ผลกระทบต่ อสุขภาพทางกายและชีวิตความเป็ นอยู่
โครงการ
ระบายนํ า้ สาธารณะโดย แหล่งนํ ้ามีการปนเปื อ้ นของสารแขวนลอย ความขุ่นเพิ่ม
มากขึ น้ ซึ่ ง จะส่ ง ผลกระทบต่ อ การใช้ นํ า้ ด้ า นท้ ายนํ า้
ไม่ได้ ผ่านการบําบัด
นํ า้ เสี ยจากกิ จกรรมของโครงการมี ลักษณะเป็ นนํ า้ เสีย
ชุมชน จะปนเปื อ้ นของแบคทีเรี ยที่มาจากการขับถ่ายของ
มนุษ ย์ แ ละสัต ว์ เ ลื อ ดอุ่น หากมี ป ริ ม าณมาก อาจเป็ น
สาเหตุของการเจ็บป่ วยด้ วยโรคที่มีอาหารและนํ ้าเป็ นสื่อ
เช่น อุจจารร่ วง อหิวาห์ตกโรค เป็ นต้ น นอกจากนี ้ ในนํา้
เสียชุมชนยังมีการปนเปื อ้ นของสารอินทรี ย์สูง หากการ
บําบัดไม่สามารถบําบัดได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพจะทําให้
บริ เวณที่ ร องรั บ นํ า้ ทิ ง้ เกิ ด การเน่ า เสี ย มี แ บคที เ รี ย
ปนเปื อ้ นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ใกล้ เคียง รวมทัง้
อาจเป็ นแหล่งเพาะพัน ธุ์ของสัตว์ พาหะนํ าโรค เช่น ยุง
เป็ นต้ น ทําให้ แหล่งนํ ้ามีคณ
ุ ภาพเสื่อมโทรมลง
3. ขยะมูลฝอยทัว่ ไป

มูลฝอยที่ เกิดจากพนักงาน
และผู้ใช้ บริ การในโครงการ
0.77 ลบ.ม./วั น หากการ
จัดเก็บและกําจัดไม่ถกู ต้ อง
จะทําให้ เกิดการสะสมและ
แพร่ ก ระจายของเชื อ้ โรค
และเกิดกลิ่นเหม็น

ผลกระทบต่ อสุขภาพทางกาย
ผลกระทบต่อสุขภาพร่ างกาย ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ ้น หาก
ไม่มีการจัดเก็บให้ เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยและนําไปกําจัด
เป็ นประจําทุกวันจะทําให้ เกิดเป็ นแหล่งเพาะเชื ้อโรคและ
เพาะพันธุ์สตั ว์นําโรค เช่น แมลงหวี่ แมลงวัน แมลงสาบ
หนู เป็ นต้ น สัตว์ เหล่านีจ้ ะเป็ นพาหะนําโรค ไปสู่มนุษย์
โดยเฉพาะ โรคติดต่อทางนํา้ และอาหาร เช่น อุจจารร่ วง
เป็ นต้ น
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การควบคุมไม่ให้ ทิ ้งมูลฝอยหรื อระบายนํ ้าเสียลงท่อ
ระบายนํ า้ โดยตรง และมี ก ารบํ า บั ด นํ า้ เสี ย ที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ รวมทัง้ โครงการจะต้ อ งปฏิ บัติ ต าม
มาตรการที่ได้ กําหนดไว้ อย่างเคร่ งครัด การปนเปื อ้ น
นํ ้าเสียจากกิจกรรมของโรงแรมจะอยู่ในระดับตํ่าทํา
ให้ สง่ ผลกระทบต่อสุขภาพในระดับตํ่า

มาตรการป้องกัน
และแก้ ไข้ ผลกระทบ
- จัดให้ มีระบบบําบัดนํ ้าเสียที่
มีประสิทธิภาพ
- ต้ อ งจัด ให้ มี ก ารตรวจสอบ
วัด คุณ ภาพนํ า้ ทิ ง้ ที่ ผ่ า นการ
บํ า บั ด แล้ วเป็ นประจํ า ทุ ก
เดือน

การเก็บรวบรวมและกําจัดขยะมูลฝอยไว้ ในห้ องพัก
มู ล ฝอยรวมของโครงการที่ แ บ่ ง เป็ น 4 ห้ อง คื อ
ห้ องพั ก มู ล ฝอยอิ น ทรี ย์ / มู ล ฝอยที่ ย่ อ ยสลายได้
ห้ องพักมูลฝอยทัว่ ไป (มูลฝอยแห้ ง) ห้ องพักมูลฝอย
อันตรายหรื อมีพิษ และห้ องพักมูลฝอยรี ไซเคิล ที่ถกู
หลักสุขาภิบาล เพื่อไม่เกิดการสะสมและเป็ นแหล่ง
เพาะพั น ธุ์ ข องเชื อ้ โรคต่ า งๆ โดยโครงการ ต้ อง
กํ า หนดให้ มี ถั ง รองรั บ มูล ฝอยให้ เพี ย งพอ และมี
เจ้ าหน้ าที่ ในการควบคุมดูแลการทิ ้งมูลฝอยลงในถัง
รองรับมูลฝอยเท่านัน้

- จัดให้ มีห้องพักมูลฝอยรวมที่
สามารถรองรั บ มู ล ฝอยจาก
โครงการได้ ไม่น้อยกว่า 3 วัน
ก่อนที่รถเก็บขนฯมารับไปกําจัด
- ต้ องทําความสะอาดห้ องพัก
มูล ฝอยทุก ครั ง้ ภายหลัง จาก
รถเก็บขนฯ มารับไปกําจัด
- ควบคุมดูแลพนักงานและ
แม่ บ้ านเก็ บ กวาดทํ า ความ
ส ะ อ า ด ใ ห้ บ ริ เ ว ณ พื ้ น ที่

ระดับผลกระทบต่ อสุขภาพ

ผู้รับผิดชอบ
เจ้ าของโครงการ

เจ้ าของโครงการ

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ตารางที่ 4.4.2-1 การประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ ในระยะดําเนินการของโครงการ
ปั จจัย
คุกคามสุขภาพ
3. ขยะมูลฝอยทัว่ ไป (ต่อ)

ลักษณะผลกระทบ
สิ่งแวดล้ อม

4. การกีดขวางการจราจรและ กิ จกรรมการจราจรเข้ า-ออก
อุบตั ิเหตุจากการขนส่ง
โครงการ และจากการประเมิน
ความหนาแน่นของการจราจร
ในปั จจุบันของถนนฝั่ ง บาง
ใบไม้ เปรี ยบเที ยบกับระยะ
ดํ าเนิ นการโครงการ มี ค่ าไม่
แตกต่ า งจากสภาพความ
หนาแน่ นของการจราจรใน
ปั จจุบนั

ผลกระทบต่ อสุขภาพ

มาตรการป้องกัน
และแก้ ไข้ ผลกระทบ
ดูแลมูลฝอยไม่ให้ ตกหล่นสกปรกเป็ นแหล่งของเชือ้ โครงการให้ มีความสะอาดอยู่
โรคโดยนําไปรวมในห้ องพักมูลฝอยรวมของโครงการ เสมอ เพื่ อ ไม่ ใ ห้ มี มูล ฝอยตก
ที่ถกู หลักสุขาภิบาล ดังนันผลกระทบที
้
่จะเกิดขึ ้นต่อ หล่นอยู่ในพื ้นที่โครงการ
สุขภาพของพนักงานและผู้เข้ ามาพักอาศัยรวมทัง้
ชุมชนใกล้ เคียงจะอยู่ในระดับตํ่า
มี ผ ลกระทบบริ เวณด้ านหน้ าโครงการช่ ว งที่ มี - จั ด ใ ห้ มี เ จ้ า ห น้ า ที่ ค อ ย
การจราจรเข้ า-ออกโครงการ ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึน้ อํ า นวยความสะดวกช่ ว งที่ มี
เป็ นผลกระทบในระดับตํ่า
รถยนต์เข้ า-ออก โครงการ
- ติ ด ตั ง้ เครื่ องหมาย ป้ าย
เตื อ น ป้ ายแนะนํ า บริ เวณ
ด้ านหน้ าโครงการ
- จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ตรวจตราดูแล
อุปกรณ์ เครื่ องหมายสัญญาณ
ต่างๆ ให้ ใช้ งานได้ ดีตลอดเวลา
ระดับผลกระทบต่ อสุขภาพ

ผลกระทบต่ อสุขภาพทางใจและชีวิตความเป็ นอยู่
หากไม่มีการจัดการขยะมูลฝอยที่ดีจะทําให้ เกิดสภาพที่
ไม่น่าดู และเกิดกลิ่นเหม็นรบกวน

ผลกระทบต่ อสุขภาพทางกาย
การจราจรของรถผู้มาใช้ บริ การและนักท่องเที่ยวอาจเป็ น
สาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุบนท้ องถนนซึง่ ก่อให้ เกิดการ
บาดเจ็บ การเสียชีวิต และทรัพย์สินได้
ผลกระทบต่ อสุขภาพทางใจและชีวิตความเป็ นอยู่
อุบัติเหตุจากกิ จกรรมการจราจรอาจทําให้ ผ้ ูใช้ เส้ นทาง
เสียเวลาการเดินทางขึ ้น โดยเฉพาะให้ ชวั่ โมงเร่ งด่วน ทํา
ให้ หงุดหงิด เครี ยด และ ทําให้ ต้องเสียค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึน้
เช่น ค่านํ ้ามัน ค่าซ่อมรถ กรณีเกิดอุบตั ิเหตุ เป็ นต้ น
ผลกระทบต่ อสุขภาพทางกาย
หากสถานบริ การไม่เพียงพอหรื ออยู่ห่างไกล อาจทําให้
ผู้ป่วยหรื อผู้ได้ รับบาดเจ็บได้ รับการรักษาช้ า ซึง่ อาจส่งผล
ให้ อาการเจ็บป่ วยเพิ่มขึ ้น หรื อเสียชีวิตได้

ผู้รับผิดชอบ

เจ้ าของโครงการ

5. การเพิ่ มความต้ องการ การเพิ่มขึ ้นของผู้ใช้ บริ การภายใน
เจ้ าของโครงการ
เมื่อเปิ ดดําเนินโครงการจะมีทงผู
ั ้ ้ ใช้ บริ การในโรงแรม
บริ การทางสุขภาพ
โครงการ รวมถึ งมี การเจ็ บป่ วย
และพนักงานของโครงการ ดังนัน้ อาจจะทําให้ มีภาระ
หรื อเกิดอุบตั ิเหตุในขณะทํางาน
การรองรับผู้ป่วยของสถานบริ การสาธารณสุขเพิ่มมาก
และท่องเที่ยวที่อาจส่งผลกระทบ
ขึ ้น แต่ทงนี
ั ้ ้ เนื่องจากในบริ เวณพื ้นที่โครงการและพื ้นที่
ต่อศักยภาพในการให้ บริ การของ
ใกล้ เคียงเป็ นพื ้นที่ที่มีการบริ การด้ านสาธารณะอย่าง
สถานบริ การทางด้ านสาธารณสุข
ครบครัน ดังนัน้ จํานวนสถานบริ การทางสุขภาพจึงมี
ในพื ้นที่เพิ่มขึ ้น
อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
หมายเหตุ : เจ้ าของโครงการ จัดทํารายงานผลการดําเนินการตามมามาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้ อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม นับตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับ อนุญาตก่อสร้ างโครงการทุก
6 เดือน ให้ กบั หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องได้ แก่ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมและเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

โรคและความเจ็บป่ วยแก่ ผ้ ูใช้ บริ การภายในโครงการ
การเปิ ดดําเนินการของโครงการ
โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร) อาจก่อให้ เกิดโรค
และความเจ็บป่ วยแก่ผ้ ใู ช้ บริ การภายในโครงการ มีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.4.2-2
โรคและความเจ็บป่ วยจากการดําเนินงานของโครงการ ของผู้ใช้ บริการภายในโครงการ มีดงั นี ้
1. สุขภาพทางกาย
1.1 โรคระบบทางเดินหายใจ (ได้ แก่ โรคภูมิแพ้ โรคหอบหืด และโรค sick building
syndrome หรื อ SBS และโรคลีเจียนแนร์ )
1.2 สัตว์เป็ นพาหะนําโรค
(1) โรคที่แมลงวันเป็ นพาหะ(ได้ แก่ โรคอหิวาตกโรค และโรคบิด)
(2) โรคที่ยงุ เป็ นพาหนะนําโรค(ได้ แก่ โรคไข้ เลือดออก โรคมาลาเรี ย โรคไข้ สมองอักเสบ)
(3) โรคที่แมลงสาบเป็ นพาหะนําโรค(ได้ แก่ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคลําไส้
โรคท้ องเสีย โรคผิวหนัง และโรคตับอักเสบ)
(4) โรคที่หนูเป็ นพาหะนําโรค(ได้ แก่ โรคฉี่หนู และโรคมิวรี นทัยฟั ส)
1.3 โรคที่คนเป็ นพาหะ(ได้ แก่ โรควัณโรค, โรคไข้ หวัดนก, โรคซาร์ ส และโรคไข้ หวัดใหญ่)
1.4 โรคผิวหนัง (ได้ แก่ การแพร่กระจายของเชื ้อโรคจากถังเก็บนํ ้าใช้ การแพร่ กระจายของ
เชื ้อโรคจากสระว่ายนํ ้า การแพร่กระจายของเชื ้อโรคจากระบบบําบัดนํ ้าเสีย และการแพร่ กระจายของเชื ้อโรค
จากระบบระบายนํ ้า)
1.5 อุบตั ิเหตุตา่ งๆ จากการจราจร การพลัดตก หกล้ ม และการเกินอัคคีภยั และอุบตั ิเหตุ
จากที่สงู
2. สุขภาพทางจิตใจ ได้ แก่ ความเครี ยด และความวิตกกังวล
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ตารางที่ 4.4.2-2 ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้ บริการภายในและผู้พกั อาศัยภายนอกโครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)
ในช่วงเปิ ดดําเนินการ
โรค

สาเหตุการเกิดโรค

มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง

1.1 โรคระบบทางเดินหายใจ
 โรคภูมแิ พ้
 โรคหอบหืด
 โรค sick building syndrome หรือSBS

1. เกิดจากการใช้ เครื่ องปรับอากาศ โดยไม่มีการทําความสะอาดจนเป็ น
แหล่งเพาะเชื ้อแบคทีเรี ย ไวรัส และเชื ้อรา ซึง่ เป็ นสาเหตุโรค เช่น โรคระบบ
ทางเดินหายใจ
2. การระบายมลสารทางอากาศ แล้ วหายใจเอาควันไอเสียจากรถยนต์และ
ควันบุหรี่
3. เกิดจากภายในอาคารพักอาศัยไม่มีระบบระบายอากาศที่ดี จึงส่งผลให้
ความร้ อนภายในที่ เ กิ ด ขึ น้ ภายในอาคาร
เช่ น
ความร้ อนจาก
เครื่ องปรั บอากาศ ไอความร้ อนของรถยนต์ ที่ ทําให้ อุณหภูมิของบริ เวณ
โครงการสูงขึ ้น ไม่สามารถถ่ายเทความร้ อนออกสูภ่ ายนอกได้
4. ประชากรอยู่อาศัยกันอย่างหนาแน่น

มาตรการติดตามตรวจสอบ

1. สุขภาพทางกาย

 โรคลีเจียนแนร์

1.2 สัตว์ เป็ นพาหะนําโรค
(1) โรคที่แมลงวันเป็ น พาหะนําโรค
 โรคอหิวาตกโรค
 โรคบิด

(2) โรคที่ยุงเป็ นพาหนะนําโรค
 โรคไข้ เลือดออก
 โรคมาลาเรีย
 โรคไข้ สมองอักเสบ

1. ติดตังป
้ ้ ายห้ ามติดเครื่ องยนต์ทิ ้งไว้ เมื่อจอด ในตําแหน่งที่
สามารถสังเกตให้ เห็นได้ ชดั เจน
2. โครงการต้ องดําเนินการทําความสะอาดระบบปรับอากาศ
เป็ นประจําสมํ่าเสมอ
3. จัดให้ มีพื ้นที่สีเขียว โดยจัดให้ มีจํานวนต้ นไม้ ยืนต้ นที่สามารถดูด
ซับความร้ อนได้ ทงจากเครื
ั้
่ องปรับอากาศรถยนต์ และพื ้นคอนกรี ต
4. จัดให้ มีการถ่ายเทอากาศที่ดีภายในอาคารพักอาศัย เช่น เปิ ด
หน้ าต่างภายในห้ องพักเพื่อให้ อากาศหมุนเวียนสะดวก เป็ นต้ น
5. ตรวจสอบช่องระบายอากาศธรรมชาติ เช่น หน้ าต่างและ
ประตู ไม่ให้ มีวตั ถุหรื อสิ่งกีดขวาง
1. มีระบบกําจัดสิ่งปฏิกลู ที่ดี คือ ระบบบําบัดนํ ้าเสียสําเร็ จรูปที่
- เกิดจากการดื่มนํ ้ารับประทานอาหารที่ไม่สะอาด มีแมลงวันตอม โดย ฝั งอยู่ใต้ ดิน ซึง่ แมลงวันไม่สามารถเข้ าไปได้
แมลงวันจะตอมสิ่งปฏิกลู และอาเจียนของผู้ป่วยแล้ วนําเชื ้อแพร่ ส่อู าหารและ 2. ห้ องพักมูลฝอยต้ องมีประตูมิดชิด โดยจะเปิ ดประตูเฉพาะ
นํ ้าดื่ม
ช่วงที่มีการเก็บขนมูลฝอยเท่านัน้ เพื่อป้องกันมิให้ สตั ว์ และ
แมลงนําโรคเข้ าไปใช้ เป็ นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัย
3. ทําความสะอาดที่พกั มูลฝอยรวมทุกสัปดาห์ ภายหลังจาก
หน่วยงานรับผิดชอบเข้ ามารับไปกําจัด
4. ดื่มนํ ้าและรับประทานอาหารที่สกุ ใหม่ สะอาด ไม่มีแมลงวันตอม
- เกิดจากถูกยุงที่เป็ นพาหะนําโรคกัด
1.ไม่รดนํ ้าในพื ้นที่สีเขียวมากเกินไป จนทําให้ เกิดนํ ้าขังในพื ้นที่
สีเขียว ซึง่ อาจเป็ นแหล่งเพาะพันธุ์ของพาหะนําโรค
2.พนักงานต้ องกําจัดแหล่งลูกนํ ้ายุงลายบริ เวณห้ องพักเดือนละ1 ครัง้
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ตารางที่ 4.4.2-2 ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้ บริการภายในและผู้พกั อาศัยภายนอกโครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)
ในช่วงเปิ ดดําเนินการ
โรค
(3) โรคที่แมลงสาบเป็ นพาหะนําโรค
 โรคระบบทางเดินอาหาร
 โรคระบบลําไส้
 โรคท้ องเสีย
 โรคผิวหนัง
 โรคตับอักเสบ

สาเหตุการเกิดโรค
มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง
มาตรการติดตามตรวจสอบ
- เกิดจากการสัมผัสหรื อรับประทาน เชื ้อแบคทีเรี ยหนอนพยาธิ เชื ้อไวรัส เชื ้อ 1. ทําความสะอาดที่พกั มูลฝอยรวมทุกสัปดาห์ ภายหลังจาก
โปรโตซัว และเชื ้อรา ที่ติดมากับแมลงสาบ เนื่องจากแมลงสาบชอบอาศัยอยู่ หน่วยงานรับผิดชอบเข้ ามารับไปกําจัด
2. จัดถังรองรั บมูลฝอยที่มีฝาปิ ดมิดชิด ไว้ ตามจุดต่างๆภายใน
ตามมูลฝอย ของเสีย
อาคาร พร้ อมจัดให้ มีการทําความสะอาดจัดเก็บมูลฝอยตามจุด
ต่างๆ ลงถุง มัดปากถุงให้ แน่น รวบรวมไปยังถังพักมูลฝอยรวมต่อไป
3. ติดตามประสานงานให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้ เข้ ามาเก็บ
มูลฝอยอย่างสมํ่าเสมอ โดยไม่ให้ มีมลู ฝอยตกค้ าง
4. ใช้ ตะแกรงครอบตามรู ท่อระบายนํา้ ทังภายในอาคารและ
้
ภายนอกอาคาร
5. ใช้ สารเคมีที่มีความปลอดภัยฉีดพ่นภายในและรอบบริ เวณที่
พักอาศัยทุก 1 เดือน

(4) โรคที่หนูเป็ นพาหะนําโรค
 โรคฉี่หนู
 โรคมิวรี นทัยฟั ส

- เกิดจาการถูกหมัดหนูที่เป็ นพาหะนําโรคกัด โดยหมัดหนูจะนําเชื ้อแบคทีเรี ย
Yersinia pestis ที่เป็ นสาเหตุของโรคติดต่อมาสูค่ น
- เกิดจากการบดขยี ้ตัวหมัดหรื อมูลหมัดที่มีเชือ้ โรคมิวรี นทัยฟั ส เชือ้ เข้ าสู่
ร่ างกายทางรอยหมัดกัดหรื อแผลบนผิวหนัง บางครัง้ อาจติดจากการหายใจ
เอาละอองเชื ้อจากมูลแห้ งของหมัดเข้ าไป
- เกิดจากการสัมผัสกับปั สสาวะ เลือด หรื อเนือ้ เยื่อของสัตว์ที่มีการติดเชือ้
โดยตรง หรื อสัมผัสกับสิ่งแวดล้ อมที่มีการปนเปื อ้ นของเชื ้อ
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1. ใช้ ตะแกรงครอบตามรู ท่อระบายนํ ้าทัง้ ภายในอาคารและ
ภายนอกอาคาร
2. ทําความสะอาดท่อนํ ้าทิ ้งไม่ให้ มีเศษอาหารค้ างหรื ออุดตัน
3. ห้ ามนําสัตว์เลี ้ยงทุกชนิดเข้ ามาภายในตัวอาคาร
4. ถังพักมูลฝอยต้ องมีฝาปิ ดมิดชิด โดยจะเปิ ดเฉพาะช่วงที่มี
การเก็บขนมูลฝอยเท่านัน้ เพื่อป้องกันมิให้ สตั ว์และแมลงนําโรค
เข้ าไปใช้ เป็ นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัย
5. อุดรูรั่วผนังที่พกั อาศัยทันทีที่พบเห็น เพื่อทําลายแหล่งที่อยู่
อาศัยของหนู
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ตารางที่ 4.4.2-2 ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้ บริการภายในและผู้พกั อาศัยภายนอกโครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)
ในช่วงเปิ ดดําเนินการ
โรค
1.3 คนเป็ นพาหะนําโรค
 โรควัณโรค
 โรคไข้ หวัดนก

 โรคซาร์ ส
 โรคไข้ หวัดใหญ่ 2009

สาเหตุการเกิดโรค
1. ประชากรอยู่อาศัยกันอย่างหนาแน่น
2. เกิดจากการสัมผัสนํ ้ามูก นํ ้าลาย หรื อมูลของสัตว์ปีที่ป่วยหรื อตายด้ วยโรค
ไข้ หวัดนก
3. เกิ ดจากระบบระบายอากาศบริ เวณที่ พักอาศัยไม่ดี มี ความชื น้ ไม่ มี
แสงแดดส่องถึง
1. เกิดจากได้ รับเชื ้อแบคทีเรี ย Mycobacterium Tuberculosis ที่อาศัยอยู่ใน
ปอดของผู้ป่วย โดยเชื ้อจะออกมากับการไอจาม ทําให้ เชื ้อกระจายในอากาศ
นอกจากนี เ้ สมหะของผู้ที่ มี เชื อ้ วัณ โรคลงสู่พื น้ ที่ ที่ ไ ม่ มี แ สงแดดส่อ ง เชื อ้ ก็
สามารถอยู่ใ นเสมหะที่ แห้ งได้ นาน เชื อ้ จะกระจายอยู่ใ นอากาศและเข้ าสู่
ร่างกายทางระบบทางเดินหายใจจนก่อให้ เกิดโรค
2. เกิดจากการสัมผัสนํ ้ามูก นํ ้าลายของผู้ป่วยหรื อผู้ติดเชื ้อไวรัสซาร์ ส ซึง่ เชื ้อ
ไวรัสซาร์ สดังกล่าวสามารถลอยตัวอยู่ในอากาศได้ ราว 3-6 ชั่วโมง และ
เกาะติดอยู่กบั ข้ าวของเครื่ องใช้ ในบริ เวณนัน้ ซึง่ หากมีใครสัมผัสในระยะเวลา
ดังกล่าว แล้ วใช้ บริ เวณที่มีเชื ้อไวรัสซาร์ สอยู่ ป้ายเข้ าที่ตา
จมูกหรื อปากอาจติดเชื ้อได้
3. เกิดจากเชื ้อ H1N1 ในเสมหะ นํ ้ามูก นํ ้าลายของผู้ป่วยและสามารถ
แพร่ กระจายไปยังผู้อื่น ด้ วยการไอ หรื อจามรดกันในระยะใกล้ ชิด และ
สามารถติดต่อได้ จากมือ หรื อสิ่งของที่มีเชื ้อปนเปื อ้ นอยู่ ทังนี
้ ้เชื ้อโรคจะเข้ าสู่
ร่างกาย
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มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง
1. ในช่วงที่มีการระบาดของโรค ไม่ใช้ มือเปล่าในการสัมผัสสัตว์
ปี กที่ป่วยหรื อตาย แต่ต้องสวมใส่ถงุ มือ สวมผ้ าปิ ดปาก จมูก และ
ล้ างมือด้ วยสบู่และนํ ้าทุกครัง้ กรณีไม่มีถงุ มือจะใช้ ถงุ พลาสติก
หูหิ ้วสวมมือหลายๆ ชัน้ ก่อนจับ
2. จัดให้ ภายในอาคารมีการถ่ายเทอากาศที่ดี
3. ทําความสะอาดจุดต่างๆ ภายในอาคารอย่างสมํ่าเสมอ
4. จัดทํ าความสะอาดเครื่ องปรั บอากาศภายในอาคารเป็ น
ประจํา 6 เดือน เพื่อมิให้ เครื่ องปรับอากาศเป็ นแหล่งเพาะพันธุ์
เชื ้อโรค
5. ล้ างมือบ่อยๆ ด้ วยนํ ้าและสบู่ โดยเฉพาหลังจากไอ จาม เช็ด
นํ ้ามูก ไม่ควรใช้ มือขยี ้ตา จมูกหรื อปาก
6. งดหรื อหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในประเทศที่มีการะบาดของโรค
7. ใช้ ผ้าปิ ดปาก ปิ ดจมูกทุกครัง้ เมื่อไอหรื อจาม ขณะที่มีอาการ
เป็ นหวัด ควรใช้ หน้ ากากอนามัยอยู่เสมอ
8. รับประทานอาหารที่ปรุงสุกอยู่เสมอ

มาตรการติดตามตรวจสอบ

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ตารางที่ 4.4.2-2 ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้ บริการภายในและผู้พกั อาศัยภายนอกโครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)
ในช่วงเปิ ดดําเนินการ
โรค
1.4 โรคผิวหนัง

สาเหตุการเกิดโรค
1. การแพร่ กระจายของเชือ้ โรคจากถังเก็บนํา้ ใช้
จัดให้ มีการสํารองนํ ้าใช้ ไว้ ในถังเก็บนํา้ ใต้ ดิน ซึ่งการสะสมของตะกอน
สนิม และคราบสกปรกที่เกาะตามผนังหรื อซอกมุมของถังที่ นํา้ ไม่มีการ
หมุน เวียน อาจส่ง ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้ใ ช้ บริ การภายใน
โครงการที่ใช้ นํ ้าเพื่อกิจกรรมต่างๆได้ ดังนัน้ เพื่อไม่ให้ ส่งผลกระทบต่อการใช้
นํ ้าของผู้ใช้ บริ การภายในโครงการ จึงต้ องกําหนดให้ มีมาตรการป้องกันและ
แก้ ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้น

2. การแพร่ กระจายของเชือ้ โรคจากระบบบําบัดนํา้ เสีย
นํ ้าเสียส่วนใหญ่มาจากกิจกรรมของผู้ใช้ บริ การ ได้ แก่ นํ ้าอาบ/ซักล้ าง
และนํ ้าชักโครก เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ โครงการจัดให้ มีระบบบําบัดนํ ้าเสียที่สามารถ
รองรับนํา้ เสียที่เกิ ดจากโครงการได้ เพียงพอ และมีประสิทธิ ภาพสามารถ
บําบัดนํ ้าเสียให้ เป็ นไปตามมาตรฐานนํ ้าทิ ้งจากอาคาร ก่อนนํานํ ้าทิ ้งกลับมา
ใช้ ประโยชน์รดนํ ้าต้ นไม้ ภายในโครงการด้ วยวิธีซมึ ดิน จึงคาดว่าจะไม่ส่งผล
กระทบต่อผู้ใช้ บริ การภายในโครงการ หรื อผู้ที่อยู่ใกล้ เคียง
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มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง
มาตรการติดตามตรวจสอบ
1. กําหนดให้ ล้างทําความสะอาดถังเก็บนํ ้า เพื่อล้ างตะกอน สนิม และ
คราบสกปรกที่เกาะตามผนังหรื อซอกมุมของถังที่นํ ้าไม่หมุนเวียน โดย
ใช้ แปรงขัด และเครื่ องสูบนํา้ แรงดันสูงฉีดล้ างไม่ใช้ นํา้ ยาล้ างที่มี
สารเคมีซึ่งอาจตกค้ าง ทังนี
้ ้ กําหนดให้ ทําความสะอาดในช่วงเวลา
กลางคืนที่ไม่มีผ้ ใู ช้ นํ ้า เช่น ตังแต่
้ เวลา 24.00 - 02.00 น. (2 ชัว่ โมง)
ปรับได้ ตามความเหมาะสม โดยล้ างทําความสะอาดสลับกันระหว่าง
ถังเก็บนํ ้าใต้ ดิน เพื่อให้ ถงั ที่เหลือสามารถสํารองนํ ้าใช้ ของโครงการได้
โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ นํ ้าของผู้ใช้ บริ การ โดยมีความถี่ในการ
ล้ างทําความสะอาดปี ละ 2 ครัง้ (6 เดือน/ครัง้ )
2. ออกแบบให้ ฉาบผิวเสาคอนกรี ตให้ มีความหนาเพิ่มขึ ้นอีก 15
เซนติเมตร และภายในถังเก็บนํ ้าจะทาเคลือบผิวคอนกรี ตที่
สัมผัสกับนํ ้าด้ วยสาร NON-TOXIC CHRMICRETE E) เพื่อป้องกัน
นํ ้าซึมเข้ าไปจนถึงเหล็กเส้ นภายในเสาจนเกิดสนิมและออกมา
ปนเปื อ้ นกับนํ ้าใช้ ภายในถังเก็บนํ ้าใต้ ดิน
1. จัดให้ มีระบบบําบัดนํ ้าเสียที่รองรับนํ ้าเสียจากโครงการได้
อย่ า งเพี ย งพอ และสามารถบํา บัด นํ า้ เสีย ให้ ไ ด้ คุณ ภาพตาม
มาตรฐานนํ ้าทิ ้งจากอาคารประเภท ข ซึง่ กําหนดให้ มีค่า BOD
ในนํ ้าทิ ้งไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร
2. จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ที่มีความรู้ ความชํานาญ ดูแลรักษาและคุม
ระบบบํ า บั ด นํ า้ เสี ย ใ ห้ ทํ าง าน ได้ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและมี
ประสิทธิภาพ
3. นํานํ ้าทิ ้งมาใช้ ในการรดนํ ้าต้ นไม้ โดยออกแบบระบบรดนํ ้า
ต้ นไม้ ให้ เป็ นระบบซึมดิน เพื่อป้องกันไม่ให้ มีผ้ ไู ปสัมผัสกับนํ ้าทิ ้ง

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ตารางที่ 4.4.2-2 ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้ บริการภายในและผู้พกั อาศัยภายนอกโครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)
ในช่วงเปิ ดดําเนินการ
โรค
1.4 โรคผิวหนัง (ต่ อ)

1.5 อุบตั เิ หตุ

สาเหตุการเกิดโรค
3. การแพร่ กระจายของเชือ้ โรคจากระบบระบายนํา้
ในกรณีที่ฝนตก หากโครงการไม่มีระบบการระบายนํ ้าที่ดี อาจทํา ให้ เกิด
นํ ้าท่วมขังในพื ้นที่โครงการได้ ดังนัน้ โครงการจึงต้ องจัดให้ มีมาตรการป้องกัน
และแก้ ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้น

มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง
1. จัดให้ มีระบบท่อระบายนํ ้ารองรับนํ ้าหลากภายในโครงการ
เพื่อมิให้ ท่วมขังภายในพื ้นที่โครงการ
2. ตรวจสอบดูแลบ่อพักของระบบระบายนํ ้าเป็ นประจําทุกเดือน
เพื่อป้องกันไม่ให้ มีการสะสมของตะกอนดินในบ่อพัก ที่เป็ น
สาเหตุให้ เกิดการอุดตัน ซึง่ เป็ นอุปสรรคในการะบายนํ ้า
1. การจราจร
1 จัดให้ มีพนักงานรักษาความปลอดภัย คอยอํานวยความ
การสัญ จรของรถยนต์ ข องผู้ใ ช้ บ ริ ก ารภายในโครงการโดยเฉพาะบริ เ วณ สะดวกในการเดินรถภายในโครงการ และบริ เวณทางเข้ า-ออก
ทางเข้ า-ออกโครงการ และบริ เวณทางลาด (Ramp) อาจก่อให้ เกิดอุบตั ิเหตุ โครงการ เพื่อให้ เกิดความปลอดภัยในการเดินรถ
ได้ ดังนัน้ โครงการต้ องจัดให้ มีมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบที่อาจ 2. จัดทําเครื่ องหมายจราจรบนพื ้นทางแบ่งช่องจราจรการเดิน
เกิดขึ ้น
รถรวมทังป
้ ้ ายต่างๆ ภายในโครงการให้ ชดั เจน เพื่อไม่ให้ ผ้ ขู บั ขี่
เกิดความสับสน ทําให้ สามารถเดินรถได้ อย่างปลอดภัย
3. จัดทําสันนูนชะลอความเร็ ว เพื่อควบคุมการใช้ ความเร็ วที่ไม่
เหมาะสม ซึง่ อาจก่อให้ เกิดอันตรายได้
2. การพลัดตก หกล้ ม
1. จัด ให้ มี พ นัก งานคอยดูแลความสะอาดและความเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้ อย บริ เวณทางเดินภายในอาคาร และบันไดแต่
ละแห่ง ไม่ให้ พื ้นทางเดินเปี ยกนํ ้า หรื อมีการวางสิ่งของกีดขวาง
อันจะก่อให้ เกิดอุบตั ิเหตุได้
3. การเกิดอัคคีภยั
1. จัดให้ มีระบบป้องกันและเตือนอัคคีภยั ตามมาตรฐานการ
ป้องกันอัคคีภยั ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์
2. รณรงค์ให้ ผ้ ใู ช้ บริ การในโครงการมีความระมัดระวังในการ
ป้องกันอัคคีภยั โดยติดป้ายประชาสัมพันธ์ภายในโครงการ
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มาตรการติดตามตรวจสอบ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ตารางที่ 4.4.2-2 ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้ บริการภายในและผู้พกั อาศัยภายนอกโครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)
ในช่วงเปิ ดดําเนินการ
โรค

สาเหตุการเกิดโรค

4. อุบตั เิ หตุจากการตกจากที่สูง
2. ด้ านสุขภาพจิต
ได้ แก่ ความเครี ยด ความวิตกกังวล เป็ นต้ น

โครงการเปิ ดดําเนินการเป็ นโรงแรม เมื่อเปิ ดดําเนินการจะมีนกั ท่องเที่ยวทัง้
ชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ ามาพักอาศัยเป็ นครัง้ คราว ซึ่งการที่คนจํานวน
มากต้ องเข้ ามาใช้ ชีวิตร่ วมกันภายในโครงการ อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งหรื อ
ข้ อพิพาท ซึง่ กันและกัน หรื ออาจมีกิจกรรมร่ วมกันที่ก่อให้ เกิดเสียงดังรบกวน
เกิ ดความเดือ ดร้ อนรํ าคาญความรู้ สึก อึดอัด วุ่นวายของผู้ใ ช้ บริ ก ารใน
โครงการ แต่ทงนี
ั ้ ้ คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบที่มีนยั สําคัญ เนื่องจากผู้ที่เข้ ามา
ใช้ บริ การจะเข้ ามาพักอาศัยภายในโครงการเพียงชัว่ คราวเท่านัน้ และส่วน
ใหญ่ ต้องการที่จะเดินทางมาพักผ่อน จึงไม่มีกิจกรรมร่ วมกันที่จะก่อให้ เกิ ด
เสียงดังรบกวนผู้พกั อาศัยข้ างเคียง
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3. จัดให้ มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภยั ให้
สามารถใช้ งานได้ อยู่เสมอ หากพบว่ามีการเสียหาย หรื อใช้ การ
ไม่ได้ ให้ รีบดําเนินการแก้ ไขทันที
1. จัดให้ มีราวกันตก ความสูง 1 เมตร บริ เวณระเบียงสําหรับแต่
ละห้ องพัก
1. โครงการต้ องจัดทําข้ อบังคับกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
พักอาศัยให้ ผ้ ูใช้ บริ การปฏิบตั ิ โดยเน้ นการไม่ก่อให้ เกิ ดการ
รบกวนผู้ใช้ บริ การในโครงการและผู้พกั อาศัยบริ เวณข้ างเคียง
2. จัดให้ มีพื ้นที่สีเขียวภายในโครงการ เพื่อเป็ นที่พกั ผ่อนหย่อน
ใจ ทําให้ เกิดความผ่อนคลาย
3. ดูแลสภาพพื ้นที่สีเขียวของโครงการให้ สวยงามและมีความ
สมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา
4. ควบคุมดูแลการใช้ ประโยชน์ อาคารของผู้ใช้ บริ การและ
พนักงาน มิให้ เกิดทัศนียภาพที่ไม่ดีตอ่ ผู้พบเห็น

มาตรการติดตามตรวจสอบ

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

เนื่องจากปั จจุบนั มีสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) เพื่อให้
ลูกค้ าทุกท่านมีความมัน่ ใจเมื่อใช้ บริ การของโรงแรม และยึดมัน่ ในการให้ บริ การอันมีคณ
ุ ภาพ รวมถึงใส่ใจ
ในเรื่ องความปลอดภัยและสุขอนามัยของลูกค้ า พนักงาน และชุมชนเป็ นหลัก ภายใต้ สถานการณ์ การ
ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) ได้ มีมาตรการรับมือกับ “โควิด-19” ภายใต้
มาตรฐานสากล โดยโครงการมีมาตรการรับมือกับสถานการณ์ดงั กล่าว ดังนี ้
1. จัดให้ มีจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายแก่ผ้ ูเข้ าพัก และพนักงานทุกคน เมื่ อจะเข้ าพักหรื อเข้ า
ทํางานในแต่ละวัน
2. จัดเตรี ย มหน้ า กากอนามัย และติดตัง้ เครื่ อ งจ่ายแอลกอฮอล์ เจลล้ างมื อไว้ ในบริ เวณพื น้ ที่
ส่วนกลาง เช่น ประตูทางเข้ าออก ล็อบบี ้ โต๊ ะลงทะเบียน หน้ าลิฟท์ ร้ านอาหาร บันได และกระจายตาม
หน้ าห้ องพักต่างๆ เป็ นต้ น เพื่อให้ บริ การแก่ผ้ เู ข้ าพักและพนักงาน เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจาย
เชื ้อระหว่างบุคคล
3. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ และขอความร่ วมมือผู้มาใช้ บริ การทุกคนให้ ต้องสวมใส่หน้ ากากอนามัย
ตลอดเวลาที่อยูใ่ นบริ เวณพื ้นที่สว่ นกลางของโรงแรม
4. พนัก งานแผนกแม่บ้าน สวมใส่ถุง มือและหน้ า กากอนามัย ทุกครั ง้ เมื่ อเข้ าทํ า ความสะอาด
ห้ องพักเพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายของไวรัส
5. ทําความสะอาดทุกพื ้นที่ด้วยนํ ้ายาฆ่าเชื ้อ
6. พ่นสเปรย์ฆา่ เชื ้อในอากาศทัว่ บริเวณทุกชัว่ โมง
7.
จัดทํ าเอกสารประชาสัมพันธ์ ที่เ กี่ ยวข้ องกับการปฏิ บัติตวั ของผู้มาใช้ บริ การ เนื่ องจาก
สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

มีจดุ คัดกรองอุณหภูมิร่างกายแก่ผ้ มู าใช้ บริการ
เมื่อจะเข้ าภายในโครงการ

มีป้ายประชาสัมพันธ์ให้ ผ้ มู าใช้ บริ การทุกคนต้ อง
สวมใส่หน้ ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยูใ่ นบริเวณ
พื ้นที่สว่ นกลางของโรงแรม

ติดตังเครื
้ ่ องจ่ายแอลกอฮอล์ เจลล้ างมือไว้
ในบริเวณพื ้นที่สว่ นกลาง เพื่อให้ บริการแก่ผ้ เู ข้ าพัก
และพนักงาน

ที่มา : ห้ างหุ้นส่วนจํากัด ออร์ คิด ริเวอร์ วิว,พฤศจิกายน 2563

รูปที่ 4.4.2-1

ตัวอย่างการปฏิบตั ติ ามมาตรการรับมือกับ
การระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

นอกจากนี ้ โครงการได้ เพิ่มเติมมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบด้ านสุขภาพอนามัยให้
สอดคล้ องกับข้ อห่วงกังวลของประชาชน เช่น ฝุ่ นละออง เสียงดัง อุบตั ิเหตุ การระบายนํ ้า เป็ นต้ น ในระยะ
เปิ ดดําเนินการโครงการ (ตารางที่ 4.4.2-3) มีรายละเอียดดังนี ้
ตารางที่ 4.4.2-3 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบด้ านสุขภาพอนามัยเพิ่มเติมตามข้ อห่วงกังวลจาก
ประชาชน ในระยะเปิ ดดําเนินการ โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลง
และเปลี่ยนการใช้ อาคาร)
ข้ อห่ วงกังวล
มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบ
1. ฝุ่ นละออง

1) ให้ ดบั เครื่ องยนต์ทกุ ครัง้ หลังจากการจอดรถยนต์ในโครงการ
2) หมัน่ ทําความสะอาดและล้ างถนนภายในโครงการ พื ้นที่ทวั่ ไปเพื่อลดการฟุ้ง
กระจายของฝุ่ น
3) หมัน่ ดูแลพื ้นที่สีเขียวภายในโครงการ อย่างสมํ่าเสมอตลอดระยะดําเนินการ
เพื่อใช้ เป็ นแนวปะทะป้องกันฝุ่ นละอองที่อาจจะเกิดขึน้ ต่อผู้พักอาศัยโดยรอบ
โครงการ

2. การจัดการนํา้ เสีย

1) จัดให้ มีระบบบําบัดนํ ้าเสียที่มีความในการสามารถรองรับนํ ้าเสียจากโครงการ
ได้ อย่างเพียงพอ
2) บําบัดนํ ้าเสียที่เกิดขึ ้นทังหมดให้
้
มีคณ
ุ ภาพนํ ้าทิ ้งเป็ นไปตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม พ.ศ. 2548 เรื่ อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายนํ ้าทิ ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 โครงการมีจํานวนห้ องพักรวม
ทังหมด
้
103 ห้ อง ดังนัน้ จึงจัดอยู่ในอาคารประเภท ข. (โรงแรมที่มีจํานวนห้ อง
สํ าหรั บใช้ เป็ นห้ องพักรวมกันทุกชัน้ ของอาคาร หรื อกลุ่มของอาคารตัง้ แต่ 60
ห้ องพัก แต่ไม่ถึง 200 ห้ องพัก) กําหนดให้ มีค่าบีโอดีในนํ ้าทิ ้งไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/
ลิตร ทังนี
้ ้ โครงการได้ กําหนดให้ มีคา่ บีโอดีในนํ ้าทิ ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร
3) ติดตังมาตรวั
้
ดกระแสไฟฟ้าของระบบบําบัดนํ ้าเสีย แยกออกจากส่วนแยกออก
จากส่วนอื่น ๆ
4) ตรวจสอบคุณภาพนํ ้าทิ ้งก่อนและหลังการบําบัดจากระบบบําบัดนํ ้าเสียทุก
เดือน ตรวจวัดพารามิเตอร์ ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานตลอดระยะดําเนินการ โดย
กําหนดให้ มีการควบคุมการระบายนํ ้าทิ ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ซึ่งช่วยลดการแพร่ กระจายของ
เชื ้อโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารได้
5) สูบตะกอนในส่วนของถังตกตะกอนทุกเดือน
6) ตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบบําบัดนํ ้าเสียให้ สามารถบําบัดนํ ้าเสียได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพปี ละ 1 ครัง้
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บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ตารางที่ 4.4.2-3 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบด้ านสุขภาพอนามัยเพิ่มเติมตามข้ อห่วงกังวลจาก
ประชาชน ในระยะเปิ ดดําเนินการ โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลง
และเปลี่ยนการใช้ อาคาร)
ข้ อห่ วงกังวล
มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบ
3. การระบายนํา้

1) ดูแลและบํารุงรักษาระบบระบายนํ ้า รวมทังอุ
้ ปกรณ์ควบคุมต่างๆ ให้ มีสภาพดี
พร้ อมใช้ งานอยูต่ ลอดเวลา
2) ติดตังตะแกรงดั
้
กมูลฝอยบริเวณจุดระบายนํ ้าเข้ าสูท่ อ่ ระบายนํ ้าและมีการลอก
ตะแกรงทุกเดือน
3) มีระบบบําบัดนํ ้าเสียที่สามารถบําบัดนํ ้าเสียได้ ตามมาตรฐานนํ ้าทิ ้งของอาคาร
4. อุบัตเิ หตุ
1) จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่คอยอํานวยความสะดวกช่วงที่มีรถยนต์เข้ า-ออกโครงการ
4.1
อุ บั ติเหตุ จากการกี ดขวาง 2) ติดตังเครื
้ ่ องหมาย ป้ายเตือนป้ายแนะนํา บริเวณพื ้นที่ก่อสร้ างโครงการ
การจราจรและอุบัตเิ หตุจากการขนส่ ง 3) จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ตรวจตราดูแลอุปกรณ์ เครื่ องหมายและสัญญาณต่าง ๆ ให้
ใช้ งานได้ ดีตลอดเวลา
4.2 อุบัตเิ หตุจากการพลัดตกหกล้ ม 1) จัดให้ มีพนักงานคอยดูแลความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยบริ เวณ
ทางเดินภายในอาคาร และบันไดแต่ละแห่ง ไม่ให้ พื ้นทางเดินเปี ยกนํ ้า หรื อวาง
สิง่ ของกีดขวาง อันจะก่อให้ เกิดอุบตั ิเหตุได้
4.3 อุบัตเิ หตุจากจากการตกจากที่สูง 1) จัดให้ มีราวกันตก ความสูง 1 เมตร บริเวณระเบียงสําหรับแต่ละห้ องพัก

มาตรการป้องกันการแพร่ กระจายของเชือ้ โรคจากระบบปรั บและระบายอากาศ ในช่วงเปิ ด
ดําเนินการโครงการ โรงแรม ออร์ คดิ ริเวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)
1. ตรวจสอบการติดตังหอผึ
้ ง่ เย็นของโครงการให้ มีรายละเอียดเป็ นไปตามที่มีวิศวกรได้ ออกแบบไว้
เพื่อการควบคุมเชื ้อลีจิโอเนลลาตามข้ อกําหนดในประกาศอนามัย ดังนี ้
้ ปกรณ์กําจัดละอองปลิว (Drift eliminatior) ที่หอผึง่ เย็น เพื่อให้ มีการกระเซ็นของ
1.1 ติดตังอุ
นํ ้าน้ อย และออกแบบให้ หอผึง่ เย็นสามารถเข้ าตรวจสอบ และปฏิบตั ิการได้ ง่าย โดยกําหนดให้ มีการทําลาย
เชื ้อและทําความสะอาดหอผึง่ เย็นเป็ นประจํา ทุก 6 เดือน
1.2 ติดตังหอผึ
้ ง่ เย็นสําเร็ จรู ปรุ่ นมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต เพื่อให้ ใช้ ได้ ง่าย และสะดวก
โดยหลีกเลี่ยงอุปกรณ์ของระบบผึง่ เย็นที่เป็ น ท่อปลายตัน วง ห่วง และข้ องอ
1.3 ติดตังหอผึ
้ ง่ เย็นให้ สามารถเข้ าตรวจสอบ และปฏิบตั กิ ารเข้ าซ่อมบํารุงได้ ง่าย
1.4 กําหนดให้ หอผึง่ เย็นมีการกระเซ็นของละอองนํ ้าเพียง 0.005 % ของนํ ้าหมุนเวียน
1.5 ติดตังอุ
้ ปกรณ์กําจัดจับละอองปลิว (Drift eliminatior) ที่มีประสิทธิภาพสูง
1.6 กําหนดให้ ก่อสร้ างผนังทึบรอบข้ างเหนืออ่างรองรับนํ ้าในหอผึง่ เย็น เพื่อไม่มีการกระเซ็น
นํ ้าด้ านข้ างและลดการเจริ ญเติบโตของเชื ้อจากแสงแดด
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1.7 วัสดุที่ใช้ สําหรับหอผึ่งเย็นเป็ นโครงสร้ างเหล็กชุบกัลวาไนส์ และพลาสติกพีวีซี ซึ่ง
ทนทานสารเคมี และไม่เพิ่มการเจริ ญเติบโตของเชื ้อ
1.8 ระบบระบายนํ ้าทิ ้งของหอผึง่ เย็นต้ องอยู่ตําแหน่งล่างสุดของอ่างรองรับนํ ้าในหอผึง่ เย็น
้
ง่ เย็นได้ ง่าย และสะดวก
เพื่อให้ สามารถระบายนํ ้าทิ ้งทังหมดในระบบผึ
1.9 ติดตังหอผึ
้ ง่ เย็นเหนือชันห้
้ องเครื่ อง ซึง่ ไม่มีคนอาศัยอยู่ และมีระยะห่างจากทางลมเข้ า
ท่อส่งลมเย็นช่องระบายอากาศ และถังเก็บนํ ้ามากกว่า 5 เมตร
1.10 กําหนดให้ นํ ้าที่ใช้ เติมชดเชยในระบบหมุนเวียนนํ ้าต้ องเป็ นนํ ้าจากแหล่งนํ ้าเดียวกันที่
ใช้ ในหอผึง่ เย็นโดยใช้ นํ ้าจากระบบประปาของอาคารเท่านัน้
1.11 นํ ้าทิ ้งจากเครื่ องปรับอากาศจะทําการระบายลงสูร่ ะบบรวบรวมนํ ้าทิ ้ง (ไม่เข้ าสูร่ ะบบ
บําบัดนํ ้าเสีย) โดยจัดให้ มีท่อระบายนํ ้าที่แยกออกจากนํ ้าทิ ้งอื่นๆ โดยอาศัยแรงโน้ มถ่วง นํ ้าทิ ้งจึงไม่สามารถ
ไหลย้ อนกลับได้
2. กําหนดให้ โครงการปฏิบตั ิตามข้ อปฏิบตั ิในการควบคุมเชื ้อลิจิโอเนลลาในหอผึง่ เย็น รวมถึงการ
ดูแลระบบปรับอากาศที่กําหนดไว้ ในข้ อมูลเกี่ยวกับการดูแลบํารุงรักษา และตรวจสอบเฝ้าระวังระบบผึง่ เย็น
ตามประกาศของกรมอนามัยอย่างเคร่งครัด โดยมีรายละเอียดดังนี ้
2.1 กําหนดให้ โครงการมีการบํารุงรักษาระบบผึง่ เย็น ดังต่อไปนี ้
2.1.1 ซ่อมแซม ดูแล และบํารุ งรักษาหอผึ่งเย็นให้ อยู่ในสภาพที่ดี และสะอาด
พร้ อมที่จะใช้ งานได้ ตลอดเวลา
1) ซ่อมแซม ดูแล และบํารุงรักษาหอผึง่ เย็นให้ อยูใ่ นสภาพที่ดีและสะอาดพร้ อมที่จะ
ใช้ งานได้ ตลอดเวลา
2) จัดหาคูม่ ือการบํารุงรักษาระบบผึง่ เย็นของโครงการเป็ นประจํา ประกอบด้ วย
2.1) แผนผังโครงสร้ างที่สมบูรณ์ของระบบระบายอากาศและระบบผึง่ เย็น
2.2) วิธีการทําความสะอาด การทําลายเชื ้อ และขันตอนการกํ
้
าจัดสิ่ง
ปนเปื อ้ น พร้ อมทังคํ
้ าแนะนําในการรื อ้ ถอนส่วนประกอบ
2.3) วิธีการบําบัดนํ ้าในหอผึง่ เย็น
2.4) วิธีการปิ ด-เปิ ด และเดินเครื่ อง
3) บํารุ งรักษาระบบผึ่งเย็นเป็ นประจํา ซึ่งต้ องดําเนินการโดยผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ ความชํานาญ และประสบการณ์
4) ตรวจตราทําความสะอาด ดูแลความสกปรก รวมถึงกากตะกอนที่เกิดขึ ้นในหอ
ผึง่ เย็นทุกเครื่ องสัปดาห์ละครัง้ โดยใช้ สายตา
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5) กําหนดให้ โครงการจัดทํา และดําเนินการตามแผนการบํารุงรักษาหอผึง่ รวมถึง
ทําความสะอาด จัดให้ มีการทําลายเชื ้อ และทําการบําบัดนํ ้า สําหรับหอผึง่ เย็นทุกเครื่ อง เพื่อเป็ นการป้องกัน
การเพิ่มจํานวนของเชื ้อลีจิโอเนลลา
2.2 กําหนดให้ โครงการมีการทําความสะอาด และการทําลายเชื ้อในระบบผึง่ เย็นของอาคาร
ด้ วยการปฏิบตั ดิ งั นี ้
2.2.1 ทําลายเชื ้อ ทําความสะอาด และกําจัดตะกอนในหอผึง่ เย็น อย่างน้ อย 1 ครัง้
ภายใน 6 เดือน หรื อมากกว่า เมื่อจําเป็ น
2.2.2 ทําความสะอาด และทําลายเชื ้อในกรณีที่หอผึง่ เย็นมีสภาพ ดังนี ้
1) มีการปนเปื อ้ นในระหว่างการก่อสร้ างจากฝุ่ นหรื อสารอินทรี ย์ตา่ งๆ
2) หยุดใช้ งานมานานกว่า 1 เดือน
3) ถูกดัดแปลงแก้ ไขทางกลไก หรื อถอดชิ ้นส่วนออกในลักษณะที่อาจทําให้ หอผึ่ง
เย็นได้ รับการปนเปื อ้ น
4) เมื่อสภาพแวดล้ อมรอบหอผึง่ เย็นเต็มไปด้ วยฝุ่ นหรื อไม่สามารถควบคุมคุณภาพ
นํ ้าได้ หรื อเมื่อหอผึง่ เย็นที่อยูใ่ กล้ เคียงกันเป็ นแหล่งระบาดของโรคลีเจียนแนร์
5) อื่นๆ ตามที่พนักงานเจ้ าหน้ าที่เห็นสมควร
2.2.3 จัดให้ มีระบบเก็บกักนํ ้าพิเศษ ซึง่ ต่อเชื่อมกับระบบผึง่ เย็น โดยต้ องได้ รับการ
ทําความสะอาด และฆ่าเชื ้อก่อนนํามาใช้ งานในสภาพปกติ
2.2.4 การทําความสะอาดและทําลายเชื ้อ ต้ องปฏิบตั ดิ งั นี ้
1) เติมคลอรี นครัง้ แรกในนํ ้าในระบบผึง่ เย็น เพื่อให้ มีคลอรี นอิสระตกค้ าง (residual
free chlorine) อยู่ในระดับ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร เพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้ทําความสะอาด แล้ วทํา
การหมุนเวียนนํ ้าพร้ อมๆกับเติมตัวกระจายสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทําลายเชื ้อโรคของคลอรี น โดย
หมุนเวียนนํ ้าเป็ นระยะเวลา 6 ชัว่ โมง และทําการักษาปริ มาณคลอรี นอิสระให้ อยู่ในระดับไม่น้อยกว่า 5
มิลลิกรัมต่อลิตร ตลอดเวลา
ในกรณีที่คา่ ความเป็ นกรดเป็ นด่าง(pH) ของนํ ้ามากกว่า 8.0 ปริ มาณความเข้ มข้ น
ของคลอรี นอิสระตกค้ างที่วดั ได้ ต้องอยู่ระหว่าง 15 ถึง 20 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง หรื อใช้ วิธีการ
ระบายนํ ้าออกจากระบบอย่างเต็มที่เป็ นเวลาหลายชัว่ โมง เพื่อลดค่าความเป็ นกรดเป็ นด่างและปริ มาณ
คลอรี นในระบบลง
2) ระบายนํ ้าทิ ้งออกจากเส้ นท่อและทําความสะอาดระบบจ่ายนํ ้า บ่อสูบนํ ้าและหอ
ผึง่ เย็น ทําการล้ างบริเวณหรื อทางที่จะเข้ าไปยังหอผึง่ เย็นและอุปกรณ์ตา่ งๆ สําหรับตะกรันและตะกอนอื่นๆที่
ไม่สามารถกําจัดออกไปได้ ให้ ใช้ สารเคมี สําหรับกําจัดตะกรันที่ไม่ทําให้ เกิดความเสียหายแก่หอผึ่งเย็นและ
เส้ นท่อหลีกเลี่ยงวิธีทําความสะอาดที่ก่อให้ เกิดละอองนํ ้าล่องลอยมากเกินไป เช่น ระบบฉีดนํ ้าแรงดันสูง เป็ น
ต้ น หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ให้ ปิดประตู หน้ าต่าง และช่องลมที่อยู่ใกล้ เคียงให้ สนิทก่อนการทําความ
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สะอาดผู้ที่ต้องฉีดนํ ้าด้ วยระบบแรงดันสูง ต้ องได้ รับการฝึ กอบรมและต้ องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลในขณะปฏิบตั งิ านทุกครัง้
2.2.5 เติมนํ ้าสะอาดและคลอรี นซํ ้า เพื่อให้ ระดับคลอรี นอิสระตกค้ าง ไม่น้อยกว่า 5
มิลลิกรัมต่อลิตร เป็ นเวลา 6 ชัว่ โมง
2.2.6 ระบายและถ่ายเทนํ ้าทิ ้ง แล้ วเปลี่ยนถ่ายเติมนํ ้าสะอาด สารเคมี และสารชีวฆาตที่
ใช้ ในการบําบัดคุณภาพนํ ้าให้ อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมก่อนเปิ ดเดินเครื่ องระบบ
2.2.7 ในระหว่างการทําความสะอาดและการทําลายเชื ้อ ต้ องปิ ดพัดลมของหอผึ่ง
เย็นทุกครัง้
2.2.8 ตรวจสอบให้ นํ ้าในหอผึง่ เย็นมีปริ มาตรความเข้ มข้ นของคลอรี นอิสระตกค้ าง
ไม่น้อยกว่า 1.0มิลลิกรัมต่อลิตร ตลอดเวลา
2.3 กําหนดให้ โครงการทําการบําบัดนํ ้าในระบบผึง่ เย็นของอาคาร โดยปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี ้
2.3.1 ควบคุมเชื ้อลีจิโอเนลลา กรรมวิธีการบําบัดนํ ้าต้ องลดหรื อป้องกันการเกิดขึ ้น
ของสิง่ ต่างๆในระบบผึง่ เย็น ดังต่อไปนี ้
1) ตะกรัน และสิ่งที่เป็ นผลผลิตจากการกัดกร่อน ซึง่ อาจจะเป็ นแหล่งอาศัยและ
คุ้มครองเชื ้อลีจิโอเนลลาในระบบ
2) ตะกอนซึง่ อาจไปลดประสิทธิภาพกรรมวิธีการบําบัดนํ ้า
3) แบคทีเรี ยและจุลนิ ทรี ย์อื่นๆ
2.3.2 ใช้ สารชีวฆาต เพื่อควบคุมการเจริ ญเติบโตของตะไคร่ และสาหร่าย สําหรับ
กรณีที่มีการเจริ ญเติบโตของตะไคร่และสาหร่ายอย่างรวดเร็ว ให้ ใช้ สารทําความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็ นด่างกําจัด
และทําให้ แตกกระจายออกไปแล้ วจึงชะล้ างทําความสะอาดและเติมสารชีวภาพซํ ้าอีกครัง้
2.3.3 ในการกําจัดตะกอนเลน อาจใช้ ตวั กระจายสาร หรื อสารเคมีที่ช่วยให้ เกิดการ
รวมตัวได้
2.3.4 สารเคมีที่ใช้ ในการบําบัดนํ ้าต้ องไม่มีฤทธิ์ที่เป็ นผลเสียต่อวัสดุอปุ กรณ์ที่เป็ น
อโลหะที่ใช้ ในระบบเส้ นท่อ เช่น ยาง และโลหะที่เคลือบสารอีฟ๊อกซีย์ป้องกันการกัดกร่ อน เป็ นต้ น และต้ อง
เหมาะสมเป็ นกลางต่อวัสดุอปุ กรณ์ที่ใช้ ในงานระบบเส้ นท่อ
2.3.5 การบรรจุ เก็บสะสมและควบคุมดูแลสารเคมีต้องปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดขอ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
2.4 กําหนดให้ การใช้ สารชีวฆาตต้ องปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี ้
2.4.1 ต้ องใช้ สารชีวฆาตอย่างน้ อย 2 ชนิด โดยใส่สลับกันสัปดาห์ละครัง้ เพื่อ
ป้องกัน อุบตั กิ ารณ์ดื ้อสารเคมีของเชื ้อจุลนิ ทรี ย์
2.4.2 ก่อนเริ่มดําเนินการบําบัดนํ ้าด้ วยสารชีวฆาต ต้ องมัน่ ใจว่า ระบบผึง่ เย็นอยู่ใน
สภาพที่สะอาด
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2.4.3 การป้องกันการปรับตัวเข้ ากับสิง่ แวดล้ อมของสิ่งมีชีวิต ขนาดเล็ก ในระบบผึง่
เย็นต้ องใช้ สารชีวฆาตด้ วยวิธีการเติมใส่เป็ นครัง้ ๆแบบไม่ตอ่ เนื่อง (Shot/Slug dose) และให้ รวมถึงการเติม
สารชีวฆาตใส่ลงในอ่างรองรับนํ ้าของหอผึง่ เย็นโดยตรง เป็ นระยะสลับกัน ด้ วยวิธีแบบเดียวกัน
2.4.4 สารชีวฆาตที่ใช้ ในการกําจัดและควบคุมการเจริ ญเติบโตของเชื ้อลีจิโอเนลลา
ต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
1) เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ได้ มาตรฐานและได้ รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้ อง โดยสารเคมี
ทุกชนิดที่ใช้ ในการบําบัดนํ ้าต้ องได้ รับอนุญาตให้ ใช้ และปฏิบตั ติ ามข้ อกําหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
2) มีประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ ในการทําลายเชื ้อลีจิโอเนลลาและเชื ้อจุลินทรี ย์อื่นๆได้
กว้ างขวางเมื่อใช้ ในปริมาณหรื อขนาดตามที่ผ้ ผู ลิตหรื อผู้จําหน่ายได้ กําหนดหรื อแนะนําไว้
3) สารชีวฆาตอื่นที่นํามาใช้ ต้องมีส่วนช่วยสนับสนุน ให้ สารชีวฆาตที่ใช้ สําหรับ
ทําลายเชื ้อลีจิโอเนลลาทํางานอย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์ยิ่งขึ ้น และช่วยให้ ระบบผึ่งเย็นปลอดจากภาวะ
ใดๆทางจุลชีววิทยา
4) ไม่รบกวนต่อวิธีการชันสูตรเพื่อจําแนกชนิดและประเภทของเชื ้อลีจิโอเนลลา
5) เหมาะสมทังทางด้
้
านกายภาพและเคมีกบั นํ ้าที่ผา่ นกรรมวิธีการบําบัดแล้ ว
2.5 สารเคมีที่ใช้ และผลิตภัณฑ์สดุ ท้ าย(End-Product) ที่เกิดขึ ้นภายหลังจากการบําบัดนํ ้า
ต้ องสามารถย่อยสลายทางชีวภาพและเคมีได้ โดยก่อให้ เกิดอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้ อมน้ อยที่สดุ
สําหรับในกรณีที่มีการระบายหรื อเกิดอุบตั ิเหตุรั่วไหลของสารเคมีหรื อผลิตภัณฑ์สดุ ท้ ายลงสู่ระบบบําบัดนํ ้า
นํ ้าทิ ้งจากระบบต้ องผ่านการบําบัดคุณภาพนํ ้าก่อนระบายลงสูแ่ หล่งรองรับนํ ้าสาธารณะ
2.6 กําหนดให้ โครงการบันทึกข้ อมูล โดยปฏิบตั ดิ งั นี ้
2.6.1 เจ้ าของหรื อผู้ครอบครองอาคารต้ องจัดให้ มีการบันทึกในสมุดบันทึกประจํา
หอผึง่ เย็นทุกเครื่ องพร้ อมให้ ข้อมูลที่ถกู ต้ องเพียงพอและสะดวกต่อการตรวจสอบขอดูของพนักงาน เจ้ าหน้ าที่
ตลอดเวลา การบันทึกข้ อมูลต้ องครอบคลุมรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
1) รายละเอียดเกี่ยวกับหอผึง่ เย็น เช่น ที่ตงั ้ แบบ รุ่น และขนาด เป็ นต้ น
2) ชื่อผู้บนั ทึกและเก็บรักษาสมุดบันทึกข้ อมูล
3) ชื่อบุคคลหรื อบริ ษัทที่รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง แผนปฏิบตั ิการ การ
จัดมาตรการป้องกันและข้ อควรระวัง
4) ชื่อบุคคลหรื อบริ ษัทที่ดําเนินการบําบัดนํ ้า
5) รายละเอียดในการบํารุงรักษา เช่น
- วันที่และผลในการตรวจตราเบื ้องต้ นโดยสายตา
- วันที่ทําความสะอาดและทําลายเชื ้อ
- วันที่บําบัดนํ ้าด้ วยสารเคมีและสารชีวฆาต
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- วันที่เก็บตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพนํ ้าและเชื ้อลีจิโอเนลลา
รวมทังวั
้ นที่ รายงานผลการตรวจสอบ
6) รายละเอียดในการปรับปรุงแก้ ไข และวันที่เริ่มดําเนินการ
2.6.2 การบันทึกข้ อมูลต้ องมีลายเซ็นของผู้ปฏิบตั ิงานหรื อผู้ที่รับผิดชอบรับรอง
กํากับว่าได้ มีการดําเนินงานจริ ง
2.6.3 สมุดบันทึกต้ องเก็บรักษาไว้ อย่างน้ อย 2 ปี
2.7 กําหนดให้ โครงการจัดให้ แผนการดําเนินงาน เมื่อเกิดการระบาดของโรคลีเจียนแนร์ ใน
อาคารด้ วยการปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี ้
2.7.1 ถ้ าปรากฏว่ามีหรื อสงสัยว่าจะมีการระบาดของโรคลีเจียนแนร์ เกิดขึ ้น ผู้ที่
ได้ รับใบอนุญาตผู้ดําเนินการ เจ้ าของหรื อผู้ครอบครองอาคารต้ องแจ้ งพนักงานเจ้ าหน้ าที่ทราบทันที
2.7.2 ในกรณีที่สงสัยว่ามีการระบาดของโรคลีเจียนร์ อันเนื่องมาจากหอผึง่ เย็นของ
อาคารให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่เรี ยกหรื อขอดูเอกสารหรื อหลักฐานจากผู้ได้ รับใบอนุญาต ผู้ดําเนินการ เจ้ าของ
หรื อผู้ครอบครองอาคาร ดังนี ้
1) แบบแปลนอาคารที่แสดงรายละเอียดชันต่
้ างๆในอาคารที่ตงของหอผึ
ั้
ง่ เย็น และ
ช่องทางสําหรับอากาศภายนอกระบายเข้ าสูอ่ าคาร
2) แผนผังวงจรขอหอผึง่ เย็น
3) สมุดบันทึกประจําหอผึง่ เย็น
4) หอผึง่ เย็นที่สงสัยเป็ นต้ นเหตุของการระบาดนํ ้าของโรคต้ องไม่มีการระบายนํ ้าทิ ้ง
หรื อทําลายเชื ้อก่อนพนักงานเจ้ าหน้ าที่จะดําเนินการเก็บตัวอย่างนํ ้าส่งตรวจ
5) ข้ อมูลอื่นๆที่จําเป็ น สําหรับการสอบสวนทางวิทยาการระบาด
2.7.3 เมื่อได้ ชนั สูตรแน่ชดั แล้ วว่าหอผึง่ เย็นใด เป็ นต้ นเหตุของการระบาดของโรคลี
เจียนแนร์ ให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ออกคําสัง่ ให้ ผ้ รู ับใบอนุญาต ผู้ดําเนินการ เจ้ าของหรื อผู้ครอบครองอาคารทํา
ความสะอาดและทําลายเชื ้อทันทีในหอผึ่งเย็นที่เกี่ยวข้ องกับการระบาดของโรคตามขันตอน
้
ดังนี ้ เติมสาร
คลอรี นหรื อสารประกอบคลอรี นลงในนํ ้าของระบบ เพื่อให้ มีคลอรี นอิสะในนํ ้าอยู่ที่ระดับ20-50 มิลลิกรัม/ลิตร
เป็ นเวลานาน 1-2 ชัว่ โมง พร้ อมกับเติมตัวกระจายทางชีวภาพ (Biodispersant) ทันทีหรื อในเวลาเดียวกัน
1) หมุนเวียนนํ ้าในระบบ โดยปิ ดพัดลมนานอย่างน้ อย 6 ชัว่ โมง และรักษาระดับ
คลอรี นอิสระให้ อยูต่ ํ่าสุดที่ 10 มิลลิกรัมต่อลิตร ตลอดเวลา
2) หลังจาก 6 ชัว่ โมง แล้ วใช้ ขจัดคลอรี น (dechlorinate) และระบายนํ ้าออกจากระบบ
3) ทําความสะอาดหอผึง่ เย็น บ่อสูบนํ ้า และระบบจ่ายนํ ้า ทังนี
้ ้ผู้ปฏิบตั ิงาน จะต้ อง
สวมใส่อปุ กรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
4) เติมนํ ้า สะอาดใส่สารคลอรี นหรื อสารประกอบคลอรี น
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5) หมุนเวียนนํ ้า ซึง่ มีคลอรี นอิสระที่ 5 มิลลิกรัม/ลิตร อีกครัง้ ในขณะปิ ดพัดลมเป็ น
เวลา 6ชัว่ โมง หรื อ 10 มิลลิกรัม/ลิตร เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง
6) ขจัดคลอรี นและระบายนํ ้าออกจากระบบ
7) เติมและหมุนเวียนนํ ้าสะอาดอีกครัง้ แล้ วเก็บตัวอย่างนํ ้าไปตรวจวิเคราะห์
8) เปิ ดใช้ งานระบบผึง่ เย็นตามปกติใหม่
9) โดยทัว่ ไปนํ ้าในหอผึง่ เย็น ต้ องมีปริ มาณความเข้ มข้ นของคลอรี นอิสระตกค้ าง ไม่
น้ อยกว่า 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร ตลอดเวลา
2.8 กําหนดให้ โครงการต้ องทําการเก็บตัวอย่างนํ ้า และการตรวจสอบเฝ้าระวังทางจุล
ชีววิทยา ด้ วยการปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี ้
2.8.1 โครงการต้ องจัดให้ และดําเนินการทดสอบหาเชื ้อลีจิโอเนลลาและการตรวจ
นับแบคทีเรี ยทังหมดตามแผนเป็
้
นประจํา เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบําบัดนํ ้า โดยให้ มีการ
ตรวจวัดทุกๆ 6 เดือน
2.8.2 การเก็บตัวอย่างนํ ้า เพื่อการเฝ้าระวังทางจุลชีววิทยา ต้ องปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี ้
1) เก็บตัวอย่างนํ ้าก่อนมีการใช้ สารชีวฆาต หรื อเก็บตัวอย่างนํ ้าในขณะที่เปิ ด
เดินเครื่ องระบบและมีนํ ้าไหลเวียนในระบบแล้ ว อย่างน้ อย 1 ชัว่ โมง
2) ในกรณีที่มีการทําลายเชื ้อจะต้ องเก็บตัวอย่างนํ ้า หลังจากการทําลายเชื ้อแล้ ว ไม่
น้ อยกว่า 3วัน
3) เก็บรักษาตัวอย่างนํ ้าไว้ ที่อณ
ุ หภูมิ 2-8 องศาเซลเซียสหรื อแช่เย็น และนําส่งเข้ า
ห้ องปฏิบตั เิ พื่อการตรวจวิเคราะห์ทนั ทีหรื ออย่างช้ าภายใน 5 วัน
4) เก็บตัวอย่างนํ ้า ณ จุดที่นํ ้าไหลเข้ ามาเติมชดเชยในระบบ ในอ่างรองรับนํ ้าและ
ท่อนํ ้าทิ ้งจากหอผึง่ เย็น แต่ละเครื่ อง อย่างน้ อย 3 ตัวอย่าง และเก็บตัวอย่างนํ ้าจากก๊ อกนํ ้า ฝั กบัว ท่อประปา
และสระว่ายนํ ้า เพื่อนํามาตรวจวิเคราะห์เชื ้อลีจิโอเนลลาด้ วย
2.8.3 ห้ องปฏิบตั ิการเอกชนที่ตรวจวิเคราะห์เชื ้อลีจิโอเนลลา ต้ องได้ รับการรับรอง
จากกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์
2.8.4 โครงการต้ องจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ หรื อกรม
อนามัยและกรมควบคุมโรคติดต่อ หน่วยงานละ 1 ชุด ตามเวลาที่กําหนดในข้ อ 2.8.1 พร้ อมกับข้ อมูลที่
บันทึกตามรายละเอียดในแบบบันทึกข้ อมูล สําหรับการควบคุมเชื ้อลีจิโอเนลลาในระบบผึง่ เย็นที่แนบท้ ายข้ อ
ปฏิบตั นิ ี ้
2.8.5 การตรวจสอบเฝ้าระวังเชือ้ ลีจิโอเนลลาในหอผึ่งเย็น ก๊ อกนํา้ ฝั กบัว ท่อ
ประปา และสระว่ายนํ ้า เป็ นประจํา ต้ องเป็ นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบตั ิที่ดีด้านการบํารุ งรักษา การทําความ
สะอาด และการติดตามผลอย่างสมํ่าเสมอ
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4.4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ระยะดัดแปลงอาคาร
ในช่วงดัดแปลงอาคารของโครงการนัน้ ผลกระทบด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ส่วนใหญ่จะ
เกิดขึ ้นกับคนงานและเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิงานในโครงการ ซึง่ สามารถเกิดได้ จากอุบตั ิเหตุตา่ ง ๆ จากการทํางาน
ในแต่ละวัน โดยอาจจะเกิดจากการทํางานที่ขาดความระมัดระวัง ในการใช้ เครื่ องมือและเครื่ องจักร หรื อ
้ ้ โครงการจะจัด
อุปกรณ์ที่ไม่สมบูรณ์ และอาจจะเกิดจากแรงสัน่ สะเทือนที่เกิดจากการดัดแปลงอาคาร ทังนี
ให้ มีคนงานคอยรักษาความเรี ยบร้ อยภายในพื ้นที่โครงการตลอด 24 ชัว่ โมง ทังบริ
้ เวณทางเข้ าออกโครงการ
และรอบพื ้นที่โครงการ ทังนี
้ ้ จะต้ องมีมาตรการในการป้องกันและลดผลกระทบดังกล่าวอย่างเป็ นระบบเพื่อ
ลดผลกระทบในด้ านอาชีวอนามัยต่อคนงานและพื ้นที่รอบข้ างให้ เกิดขึ ้น ดังนัน้ คาดว่า ผลกระทบที่อาจเกิด
ขึ ้นอยูใ่ นระดับตํ่า
ระยะดําเนินการ
1) ความสามารถของระบบป้องกันอัคคีภยั ของโครงการ
ในการจัดเตรี ยมระบบการป้องกันและควบคุมอัคคีภยั ของโครงการนัน้ โครงการได้ ยึดตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) แก้ ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) และกฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) และเพื่อให้
สามารถป้องกันและควบคุมสถานการณ์ ในเบื ้องต้ นได้ ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ก่อนที่หน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้ องจะเข้ ามาให้ การช่วยเหลือ ดังนัน้ โครงการได้ ติดตังระบบป
้
้ องกันและควบคุมอัคคีภยั ให้ เป็ นไปตาม
ข้ อกําหนดของดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดการติดตังระบบป
้
้ องกันและควบคุมอัคคีภยั รวมทังรายละเอี
้
ยด
โครงการที่ เกี่ ยวกับการอพยพคนออกจากโครงการ รวมทัง้ แผนอพยพคนกรณี เกิ ดเหตุเพลิงไหม้ ภายใน
โครงการดังนี ้
2) บันไดหลัก บันไดหนีไฟ และประตูหนีไฟ
โครงการจัดให้ มีบนั ไดหลัก บันไดหนีไฟ และประตูหนีไฟ ของแต่ละอาคาร มีรายละเอียดดังนี ้
- บันไดหลัก จํานวน 1 แห่ง มีความกว้ าง 2.80 เมตร ลูกตัง้ 0.17 เมตร และลูกนอน 0.30 เมตร
- บันไดหนีไฟ จํานวน 2 แห่ง/ชัน้ มีความกว้ าง 0.90 เมตร ลูกตัง้ 0.19 เมตร และลูกนอน 0.25 เมตร
- ประตูบนั ไดหนีไฟ เป็ นประตูบานเหล็ก ทนไฟได้ ไม่น้อยกว่า 2 ชัว่ โมง ชนิดผลักเปิ ดออกสู่ภายนอก
้ คอัพด้ านในเพื่อบังคับให้ ประตูปิดได้ เอง และไม่มีธรณีประตูกนั ้
พร้ อมติดตังโช๊
นอกจากนี ้ โครงการติดตังป
้ ้ ายบอกทางออกฉุกเฉิน ซึง่ แสดงให้ เห็นได้ ชดั เจนและไม่ใช้ สีหรื อรูปร่ างที่
กลมกลืนกับการตกแต่งป้ายอื่นๆ ที่ ติดไว้ ใกล้ เคียงกัน สําหรั บป้ายบอกทางหนี ไฟจะใช้ สญ
ั ลักษณ์ หนีไฟ
พร้ อมระบุคําว่า “ทางหนีไฟ” และ “FIRE EXIT” ตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร โดยตัวอักษรใช้ สี
ขาวบนพื ้นสีเขียว และมีไฟแสงสว่างให้ เห็นเด่นชัดตลอดเวลาทัง้ ภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉินไว้ ที่บริ เวณ
ทางออกสู่บัน ไดทุก ๆ ชัน้ ของอาคาร ส่ ว นป้ ายบอกตํ า แหน่ ง ชัน้ อาคาร จะติ ด ตัง้ หมายเลขชัน้ อาคาร
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ด้ วยตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร บริเวณโถงบันไดหลักและโถงบันไดหนีไฟทุกชันของอาคาร
้
3) การลําเลียงคนออกนอกอาคารและจุดรวมพลภายในโครงการ
การลํ า เลี ย งผู้ใช้ บริ ก ารออกนอกอาคารจะใช้ บัน ไดหลัก และบัน ไดหนี ไฟของแต่ ล ะอาคารก่ อ น
เคลื่อนย้ ายตามเส้ นทางหนีไฟที่กําหนดไปยังจุดรวมพลจุดต่างๆ ภายในโครงการ ซึ่งมีขนาดพื ้นที่จุดรวมพล
115.70 ตารางเมตร
(ก) จุดรวมพลของโครงการ
การจัดเตรี ยมพื ้นที่รวมคนเพื่อนับยอดจํานวนผู้ใช้ บริ การภายในโครงการ และเคลื่อนย้ าย
ออกนอกพืน้ ที่ โครงการ โดยจะเคลื่อนย้ ายคนออกไปยังพืน้ ที่ ที่ปลอดภัยโดยเร็ วที่ สุด ซึ่งโครงการจะต้ อง
จัดเตรี ยมพื ้นที่จดุ รวมพลทังสิ
้ ้นต้ องไม่น้อยกว่า 113.25 ตารางเมตร (คิดจากจํานวนผู้อพยพประมาณ 453
คน (พนักงานประจําโครงการและผู้ใช้ บริการ)  สัดส่วนพื ้นที่ตอ่ ผู้ใช้ บริ การไม่น้อยกว่า 0.25 ตารางเมตร/คน)
ทังนี
้ ้ โครงการได้ จดั เตรี ยมพื ้นที่จดุ รวมพลของโครงการไว้ จํานวน 1 จุด อยู่บริ เวณด้ านหน้ า
อาคาร มีขนาด 115.70 ตารางเมตร หรื อคิดเป็ นสัดส่วน 0.26 ตารางเมตรต่อคน จึงสอดคล้ องกับแนวทาง
ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม ที่กําหนดให้ มีสดั ส่วนพื ้นที่ตอ่ ผู้ใช้ บริ การ
ไม่น้อยกว่า 0.25 ตารางเมตร/คน
(ข) การอพยพคนภายในโครงการ
สําหรับผู้พกั อาศัยในโครงการและพนักงานจะต้ องอพยพออกจากอาคารกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้
โดยผู้อพยพจะต้ องเดินทางออกจากอาคารโดยเร็ วที่สดุ ตามเส้ นทางที่มีป้ายแจ้ งไว้ สําหรับทางหนีไฟ และลง
มายังพื ้นที่จุดรวมพลภายในโครงการ สําหรับระยะเวลาในการอพยพคนไปยังจุดรวมพลของโครงการจะใช้
เวลาประมาณ 4 นาที ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
ความสามารถในการลําเลียงคนออกนอกอาคารของบันไดหนีไฟ
สามารถคํานวณหาระยะเวลาในการระบายคนออกทางบันไดหนี ไฟลงมาสู่ชัน้ ล่าง โดย
อ้ างอิงตามมาตรฐานการคํานวณตามกฎ NFPA 101 ซึง่ เป็ นมาตรฐานสากลในการ
คํานวณ โดยใช้ สตู ร
=
2+{[Z/(Y-1.80 m)]x0.0117}
te
=
2+{[Z/(Y-1.80 m)]x0.0117}
เมื่อ
te
=
เวลาทังหมดที
้
่ใช้ ในการหนีไฟ
Z
=
จํานวนคนทังหมดในอาคาร
้
Y
=
ความกว้ างของบันไดหนีไฟทุกตัวรวมกัน
ข้ อมูลการออกแบบบันไดของโครงการ
- มีลกั ษณะเป็ นอาคาร 6 ชัน้ โครงการจัดให้ มีบนั ไดหนีไฟ 2 บันได และใช้ บนั ไดหลักในการ
หนีไฟร่วมด้ วย
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บันไดหนีไฟ 1 กว้ าง
บันไดหนีไฟ 2 กว้ าง
บันไดหลัก กว้ าง
รวมความกว้ างของบันไดหนีไฟ

=
=
=
=

0.90
0.90
2.80
4.60
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เมตร
เมตร
เมตร
เมตร

จํานวนคนที่ลําเลียงทางบันไดหนีไฟ
จํานวนผู้ใช้ บริการ
=
403
คน
จํานวนพนักงาน
=
50
คน
รวมจํานวนผู้พกั อาศัย
=
453
คน
แทนค่าในสูตร
te
=
2+{[453/(4.60-1.80 m)]x0.0117}
te
=
3.89
นาที
ดัง นัน้ บัน ไดหนี ไ ฟของอาคาร สามารถลํ า เลี ย งคนทัง้ หมดออกนอกอาคารได้ ภ ายใน
ระยะเวลา ประมาณ 4 นาที
4) ความสามารถในการให้ บริการดับเพลิงของหน่ วยงานราชการ
ในด้ า นการป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ในเขตตํา บลตลาด อยู่ภายใต้ ความรั บผิ ด ชอบของ
เทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี ดังนัน้ ในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ โครงการสามารถขอความช่วยเหลือจากงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ ธานี อยู่ห่างจากพื ้นที่
โครงการไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 800 เมตร ซึง่ สามารถเข้ าช่วยเหลือและ ระงับเหตุได้ อย่าง
รวดเร็ว โดยคาดว่าใช้ เวลาประมาณ 2 นาที (ขึ ้นกับปริมาณการจราจร) ในการเข้ าถึงพื ้นที่โครงการ
นอกจากนี ้ โครงการยังได้ จดั ให้ มีการฝึ กอบรมและสาธิตการระงับอัคคีภยั ในเบื ้องต้ นให้ กบั บุคลากรที่
ได้ กําหนดไว้ ตามแผนงาน พร้ อมทังมาตรการด้
้
านความปลอดภัย และมีการจัดซ้ อมอพยพหนีไฟอย่างน้ อยปี
ละ 1 ครัง้ เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมให้ กบั บุคลากรและผู้ใช้ บริการภายในห้ องพักของโครงการ ดังนัน้ จะ
เห็นได้ ว่าระบบดับเพลิงและแผนปฏิบตั ิการที่โครงการได้ จดั เตรี ยมไว้ มีความสามารถในการดับเพลิงได้ ใน
เบื ้องต้ น ก่อนที่หน่วยดับเพลิงของราชการจะเดินทางมาถึง รวมทังความสามารถในการอพยพผู
้
้ ใช้ บริการและ
ผู้ที่เกี่ยวข้ องออกได้ ทนั เวลา ดังนัน้ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นในด้ านอัคคีภยั จึงคาดว่าจะอยูใ่ นระดับตํ่า
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5) การประเมินผลกระทบด้ านความปลอดภัยต่ อชีวิตและทรั พย์ สินของประชาชนในบริ เวณ
ใกล้ เคียง ในระยะดําเนินการ
การดําเนินการของโครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและ
เปลี่ยนการใช้ อาคาร) อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรั พย์ สินของประชาชนในบริ เวณ
ใกล้ เคียง ได้ แก่ ความหนาแน่นของปริ มาณการจราจร บริ เวณทางเข้ า-ออกโครงการ อุบตั ิเหตุจากรถยนต์
และการจอดรถยนต์ในที่สาธารณะของโครงการ
นอกจากนี ้ จากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในรัศมี 100 – 500 เมตร พบว่า ส่วนใหญ่
ประชาชนมีความคิดเห็นว่า กิจกรรมช่วงเปิ ดดําเนินโครงการ ไม่มีผลกระทบเรื่ องก่อให้ เกิดความไม่ปลอดภัย
ต่อชีวิตและทรัพย์สนิ คิดเป็ นร้ อยละ 38.94
อย่างไรก็ตาม การเปิ ดดําเนินการของโครงการ อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนในบริ เวณใกล้ เคียง ด้ วยเหตุนี ้ ทางโครงการจึงนําเสนอมาตรการป้องกันและแก้ ไข
ผลกระทบฯ หากปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบฯ คาดว่า ประชาชนในบริ เวณใกล้ เคียงกับ
พื ้นที่โครงการจะได้ รับผลกระทบลดลง
มาตรการป้ องกั น และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มในด้ า นความปลอดภั ย ต่ อ ชี วิ ต และ
ทรัพย์ สินของประชาชนในบริเวณใกล้ เคียง ในระยะดําเนินการ
1) การควบคุมการจราจรภายในโครงการ
2) ติดตังป
้ ้ ายชื่อโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางบริ เวณทางเข้ า-ออกโครงการที่สามารถเห็นได้ ชดั เจน
และในระยะทางพอสมควรที่จะชะลอรถได้ ทนั ก่อนเข้ าสูโ่ ครงการได้ อย่างปลอดภัย
3) ห้ ามจอดรถยนต์บริเวณริ มถนนด้ านหน้ าโครงการ โดยเด็ดขาด เพื่อให้ เกิดความคล่องตัวในการเดินรถ
4) จัดเตรี ยมที่จอดรถยนต์ไว้ จํานวน 42 คัน และรถจักรยานยนต์ 15 คัน ซึง่ ผู้ใช้ บริ การของโรงแรม
สามารถจอดรถในพื ้นที่จอดรถได้ ทกุ เวลา โดยไม่จํากัดที่จอดรถ
5) สําหรับบุคคลภายนอกและผู้ที่มาติดต่อกับผู้ใช้ บริการในโรงแรม สามารถจอดได้ เฉพาะลานจอดที่
โครงการกําหนดให้ เท่านัน้
6) จัดให้ มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ใู ช้ บริ การภายในโรงแรมใน
การเดินทางเข้ า-ออกโครงการ โดยเน้ นให้ รถสามารถเข้ าโครงการได้ สะดวก และรวดเร็ ว และขอความร่วมมือ
ให้ ผ้ ใู ช้ บริการภายในโครงการ เดินรถตามการจัดจราจรอย่างเคร่ งครัด เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการ
เดินรถ ตลอด 24 ชัว่ โมง
7) ประชาสัมพันธ์ให้ ผ้ ใู ช้ บริการในโรงแรมใช้ บริการรถประจําทางและรถจักรยานยนต์รับจ้ าง เป็ นต้ น
8) แจ้ งให้ ผ้ ใู ช้ บริ การในโรงแรมที่มีรถยนต์สว่ นตัว แจ้ งทางเจ้ าหน้ าที่โครงการทราบ และจัดทําเป็ น
บัญชี เพื่อตรวจสอบความเพียงพอของที่จอดรถ และปริ มาณรถที่จะเข้ ามาในโครงการ เพื่อช่วยให้ เจ้ าหน้ าที่
รักษาความปลอดภัย สามารถดูแลและคอยอํานวยความสะดวกได้ ดียิ่งขึ ้น
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6) มาตรการป้องกันผลกระทบจากการเกิดวินาศภัย
โครงการมีมาตรการป้องกันผลกระทบจากการเกิดวินาศภัย ในระยะเปิ ดดําเนินการของโครงการไว้ ดังนี ้
(1) ตรวจตราและตรวจสอบกล่องวัตถุที่ผิดปกติ แจ้ งเจ้ าหน้ าที่ตํารวจท้ องถิ่น
(2) ติดตังกล้
้ องวงจรปิ ด (CCTV) โดยรอบพื ้นที่โครงการ และต้ องมีกล้ อง CCTV ที่หนั ออกสูด่ ้ านหน้ า
โครงการ เพื่อให้ สามารถบันทึกภาพบริ เวณด้ านหน้ าได้ อย่างครอบคลุม และเพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลหลักฐานใน
กรณีที่หน่วยงานราชการขอความช่วยเหลือ
(3) จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่และเครื่ องมือ สําหรับตรวจสอบหาอาวุธที่ต้องสงสัย
(4) จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่และเครื่ องมือ สําหรับตรวจสอบหาวัตถุระเบิดที่ต้องสงสัย
(5) กําหนดแผนฉุกเฉินในการป้องกันการเกิดและขณะที่เกิดวินาศภัยในพื ้นที่โครงการ
(6) ติดตังป
้ ้ ายประชาสัมพันธ์ การปฏิบตั ิตนของผู้เข้ าพักโรงแรม ขณะก่อนการเกิดวินาศภัยและขณะ
เกิดวินาศภัย เพื่อป้องกันการตื่นตระหนก
4.4.4 สุนทรียภาพ
ระยะดัดแปลงอาคาร
เนื่องจากการดัดแปลงอาคารของโครงการ เป็ นการดัดแปลงภายในพื ้นที่โครงการที่มีรัว้ คอนกรี ตกัน้
อย่างชัดเจน และการดัดแปลงอาคารส่วนใหญ่ จะอยู่ภายในตัวอาคาร จึงคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบด้ าน
สุนทรี ยภาพ/ทัศนียภาพแต่อย่างใด
สําหรับสภาพของอาคาร มีสภาพไม่แตกต่างกับสภาพภายในชุมชนมากนัก เนื่องจากใน
บริ เวณใกล้ เคียงพื ้นที่โครงการส่วนใหญ่มีการใช้ ประโยชน์เป็ นบ้ านพักอาศัย โรงแรม อาคารอยู่อาศัยรวม
ร้ านค้ า และร้ านอาหาร เป็ นต้ น สภาพอาคารของโครงการจึงมิได้ เป็ นสิง่ แปลกใหม่ของชุมชนมากนัก
ระยะดําเนินการ
1) การจัดพืน้ ที่สีเขียวภายในโครงการ
โครงการได้ กํา หนดให้ มีพื น้ ที่ สีเขี ยวภายในโครงการทัง้ หมด เท่า กับ 496.20 ตารางเมตร โดยจัดไว้
บริ เวณภายนอกอาคาร มีรายละเอียดดังนี ้
พื ้นที่สีเขียวภายนอกอาคาร มีขนาดพื ้นที่รวม 496.20 ตารางเมตร โดยปลูกไม้ ยืนต้ นตามแนวเขตที่ดิน
และแนวอาคารโดยรอบโครงการ ประกอบด้ ว ยต้ น ไม้ ช นิ ด ต่ า งๆ ได้ แ ก่ ต้ น เหลื อ งปรี ดี ย าธร ต้ น โมก
ต้ นจิกทะเล ต้ นนํา้ เต้ าต้ น ต้ นทองอุไร ต้ นอินทนิลนํา้ และต้ นพุดกังหัน คิดเป็ นพื ้นที่ปลูกไม้ ยืนต้ น 344.83
ตารางเมตร
ทังนี
้ ้ โครงการได้ ออกแบบพื ้นที่สีเขียวภายในโครงการ โดยแสดงพื ้นที่สีเขียวในแต่ละบริ เวณมีจํานวน 4
แปลง ประกอบด้ วย ไม้ ยืน ต้ น ไม้ พุ่มและไม้ คลุม ดิน จํ านวนพื น้ ที่ สีเขี ยวภายในโครงการทัง้ หมดเท่ากับ
496.20 ตารางเมตร แยกเป็ น พื ้นที่ไม้ ยืนต้ น (ร่มเงา) เท่ากับ 344.83 ตารางเมตร คิดเป็ นร้ อยละ 69.49 ของ
พื ้นที่สีเขียวทังหมด
้
สําหรับสัดส่วนพื ้นที่สีเขียวต่อคน เท่ากับ 1.10:1 (คํานวณจํานวนคน 453 คน พื ้นที่สี
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เขี ย วโครงการ 496.20 ตารางเมตร) ซึ่ ง เป็ นไปตามเกณฑ์ กํ า หนดของสํ า นั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม (สผ.) ซึง่ จะต้ องไม่น้อยกว่า 1 ตารางเมตรต่อคน โดยพื ้นที่ที่เขียวของ
โครงการมากกว่าเกณฑ์ที่กําหนดดังกล่าว
บริ ษัทที่ปรึกษาได้ สรุ ปรายละเอียดการจัดการพื ้นที่สีเขียวโดยการเปรี ยบเทียบข้ อกําหนดหรื อเกณฑ์
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องไว้ แล้ ว พร้ อมแสดงผังการจัดการพื ้นที่สีเขียวในแต่ละบริ เวณในแผนผังการจัดพื ้นที่สีเขียว
ของโครงการไว้ เรี ยบร้ อยแล้ ว
2) ความกลมกลืนกับสภาพพืน้ ที่โดยรอบ
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)
ประกอบด้ วย อาคาร คสล. 6 ชัน้ จํานวน 1 อาคาร โดยอาคารดังกล่าวเป็ นอาคารที่มีอยู่เดิม โดยโครงการ
ไม่ได้ มีการก่อสร้ างอาคารเพิ่มเติมแต่อย่างใด จึงไม่ส่งผลให้ มีการเปลี่ยนแปลงจากทัศนียภาพเดิม ทังนี
้ ้ การ
ดํ า เนิ น การของโครงการส่ ง ผลต่ อ การขยายตัว ของที่ พัก อาศัย มาสู่ย่ า นนี เ้ พิ่ ม ขึ น้ ส่ ว นผลกระทบด้ า น
ทัศนียภาพที่เกิดขึ ้นซึ่งขึ ้นอยู่กบั การรับรู้ แต่ละบุคคล ทําให้ ผลกระทบด้ านทัศนียภาพของแต่ละบุคคลไม่
เท่ากัน
3) การบดบังทิศทางลม
การบังลม หมายถึง การที่อาคารโครงการบังทิศทางลมธรรมชาติทําให้ เกิดการอับลมหรื อ
เปลี่ยนแปลงความแรงหรื อทิศทางของลม
จากข้ อมูลสถิติภมู ิอากาศในคาบ 30 ปี พ.ศ. 2530-2559 (กรมอุตนุ ิยมวิทยา,2560) พบว่าทิศทาง
้
ลมส่วนใหญ่พดั มาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันตกเฉียงใต้ ส่วนลมทางทิศใต้ มีเพียงช่วงสันๆ
แสดงดังตารางที่ 4.4.4-1

ตารางที่ 4.4.4-1 ข้ อ มูล สถิ ติ ภูมิ อ ากาศในคาบ 30 ปี ของสถานี ต รวจวัด อากาศจัง หวัด สุร าษฎร์ ธ านี
พ.ศ. 2530-2559
ลม/เดือน
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
ความเร็วลมเฉลี่ย
2.1 2.3 2.1
(นอต)
ความเร็วลมสูงสุด
28
30
34
(นอต)
ทิศทางลม
NE NE NE
ที่มา: สถานีตรวจวัดอากาศจังหวัดสุราษฎร์ ธานี

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1.6

1.5

1.9

2

2.1

1.8

1.3

1.8

2.5

47

42

36

43

46

32

29

31

42

NE

S,SW

SW

SW

SW

SW

SW

NE

NE
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จากข้ อมูลความเร็ วลมและทิศทางลม เมื่อพิจารณาร่ วมกับตัวอาคารของโครงการ แสดงดังรู ปที่
4.4.4-1 สามารถประเมินผลกระทบด้ านการบดบังทิศทางลมตามกระแสลมหลักได้ ดังนี ้
(1) กรณีลมพัดด้ านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน
ผลกระทบจะเกิดทางด้ านทิศตะวันตกเฉียงใต้ คือ โรงแรม สบายดี รี สอร์ ท
(2) กรณีลมพัดด้ านทิศใต้ ในช่วงเดือนพฤษภาคม ผลกระทบจะเกิดด้ านทิศเหนือ คือ พื ้นที่
ว่างมีการครอบครอง
(3) กรณีลมพัดด้ านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ผลกระทบ
จะเกิดด้ านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ คือ พื ้นที่วา่ งมีการครอบครอง และถนนฝั่ งบางใบไม้
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สัญลักษณ์
หมายถึง ทิศทางลมที่พดั มาจากด้ านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
หมายถึง ทิศทางลมที่พดั มาจากด้ านทิศใต้
หมายถึง ทิศทางลมที่พดั มาจากด้ านทิศตะวันตกเฉียงใต้

ที่มา : สถิติภมู ิอากาศในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2530-2559) ณ สถานีตรวจวัดอากาศจังหวัดสุราษฎร์ ธานี

รูปที่ 4.4.4-1

ทิศทางลมที่พดั ผ่านพื ้นที่โครงการ
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จากข้ อมูลข้ างต้ น พบว่า โครงการมีผลกระทบด้ านการบดบังทิศทางลมต่ออาคารข้ างเคียงเพียง
เล็กน้ อยเนื่องจากบริ เวณใกล้ เคียงพื ้นที่โครงการมีสภาพเป็ นพื ้นที่ว่าง ซึง่ จะเกิดผลกระทบเป็ นช่วงเวลาสันๆ
้
กอปรกับทิศทางลมจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อีกทังการออกแบบการวางตั
้
วอาคารของโครงการได้ มีการเว้ น
ระยะห่าง ระยะร่ นเพียงพอ ไม่มีการก่อสร้ างตัวอาคารชิดแนวเขตที่ดิน ทําให้ เกิดการไหลเวียนของลมได้ ดี
พร้ อมกันนี ้ โครงการยังจัดให้ มีพื ้นที่สีเขียว (Buffer Zone) เพื่อช่วยสร้ างความร่ มรื่ นอีกด้ วย ดังนัน้ ผลกระทบ
ด้ านการบดบังทิศทางลมจึงอยูใ่ นระดับตํ่า
5) การบดบังแสงแดด
การบดบังแสง หมายถึง การที่อาคารโครงการบดบังแสงอาทิตย์ ทําให้ เกิดร่ มเงาพื ้นที่นอกอาคาร
บริ เวณบ้ านเรื อนและชุมชนโดยรอบ และทําให้ ไม่สามารถมองเห็นดวงอาทิตย์ได้ โดยตรง ทังนี
้ ้ ผลกระทบที่
เกิดขึ ้นในหัวข้ อนี ้จะเปลี่ยนย้ ายไปตามการเดินทางของดวงอาทิตย์ซึ่งเป็ นไปตามช่วงเวลาของวันและตาม
ฤดูกาล
หลักเกณฑ์ ในการพิจารณาได้ ใช้ วนั และเดือนสําหรับแต่ละฤดูกาลตามการเคลื่อนที่ของโลกและ
การเปลี่ยนแปลงความเข้ มของแสงอาทิตย์ที่ตกบนโลกในรอบปี โดยโลกจะโคจรรอบดวงอาทิตย์ เป็ นวงรี
ในขณะที่โคจรไปก็หมุนรอบแกนของโลกไปพร้ อมๆ กัน แกนของโลกนี ้เอียงทํามุม 23.5๐กับแกนที่หมุนรอบ
ดวงอาทิตย์ โดยมีความแตกต่างในแต่ละช่วงเวลา รายละเอียดแสดงดังรู ปที่ 4.4.4-2

รูปที่ 4.4.4-2

การหมุนรอบแกนของโลกและรอบดวงอาทิตย์
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- ในวันที่ 21 มิถนุ ายน บริเวณเส้ นรุ้งที่ 23.5๐ เหนือ จะอยูใ่ กล้ ดวงอาทิตย์ที่สดุ เมื่อเทียบกับจุดอื่น ๆ
บนโลก และซีกโลกเหนือจะเป็ นช่วงฤดูร้อน
- ในวันที่ 21 ธันวาคม บริ เวณเส้ นรุ้งที่ 23.5๐ ใต้ จะอยู่ใกล้ ดวงอาทิตย์ที่สดุ เมื่อเทียบกับจุดอื่น ๆ
บนโลก และซีกโลกใต้ จะเป็ นช่วงฤดูหนาว
- ในวันที่ 21 มีนาคม และวันที่ 21 กันยายน บริ เวณเส้ นศูนย์สตู รจะอยู่ใกล้ ดวงอาทิตย์ที่สดุ เมื่อ
เทียบกับจุดอื่น ๆ บนโลก
ณ ตําแหน่งใด ๆ บนเส้ นศูนย์สตู ร ในวันที่ 21 มีนาคม และ 21 กันยายน ของทุกปี จะสังเกตเห็นว่า
เมื่อเวลาเที่ยงวันนันดวงอาทิ
้
ตย์อยู่เหนือศีรษะพอดี ส่วนในวันที่ 21 มิถนุ ายนของทุกปี จะสังเกตเห็นว่าเมื่อ
เวลาเที่ยงวันนันดวงอาทิ
้
ตย์ไม่ได้ อยู่ตรงศีรษะ แต่เอียงไปทางทิศเหนือเป็ นมุม 23.5๐ ตรงข้ ามกับเที่ยงวันที่
21 ธันวาคม ซึง่ จะเห็นดวงอาทิตย์ปรากฏอยูเ่ อียงไปทางทิศใต้ เป็ นมุม 23.5๐ และสามารถประเมินผลกระทบ
ได้ ดงั นี ้
(ก) ผลกระทบด้ านสุนทรียภาพ
ก) ผลกระทบด้ านบวก
- ลดการเคืองตาจากแสงโดยตรงและการสะท้ อนจากวัสดุ ทําให้ เกิดโอกาสในการ
ชื่นชมธรรมชาติภายนอกอาคาร
ข) ผลกระทบด้ านลบ
- ปิ ดกัน้ ปริ มาณแสงสว่างซึ่งอาจลดโอกาสหรื อความชัดเจนของ ภาพในการ
มองเห็นธรรมชาติภายนอก
้ ้ระดับ/ขนาดของผลกระทบ
- ปิ ดกันการมองเห็
้
นดวงอาทิตย์ขึ ้นและตกโดยตรง ทังนี
ขึ ้นอยูก่ บั ทัศนคติของทัศนากรแต่ละบุคคล
(ข) ผลกระทบต่ อคุณภาพชีวิตและการใช้ ประโยชน์ ท่ ดี นิ
ก) ผลกระทบด้ านบวก
- ช่วยลดอุณหภูมิของบ้ านเรื อนทําให้ ประหยัดค่าพลังงานในการใช้ เครื่ องปรับอากาศ
- ช่วยลดอุณหภูมิพืน้ ที่ภายนอกบ้ านเรื อนและเพิ่มโอกาสในการใช้ ชีวิต/พักผ่อน
ภายนอกอาคาร
- เพิ่มโอกาสในการเลือกปลูกต้ นไม้ ชนิดไม่ต้องการแสงแดดโดยตรง
ข) ผลกระทบด้ านลบ
- ลดโอกาสในการใช้ ประโยชน์จากแสงแดดโดยตรงในกิจกรรมในครัวเรื อนปกติ
เช่น การตากผ้ า การตากอากาศ และกิจกรรมสนทนาการกลางแจ้ งต่าง ๆ
- ลดโอกาสในการใช้ แสงสว่างในการดําเนินชีวิตปกติ อาจทําให้ ต้องใช้ ไฟฟ้าและ
แสงสว่างเพิ่มขึ ้น
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- จํากัดการเลือกชนิดต้ นไม้ ที่ต้องการแสงแดดโดยตรง
ทังนี
้ ้ระดับ/ขนาดของผลกระทบขึ ้นอยู่กบั ลักษณะการใช้ สอยที่ดินบริ เวณข้ างเคียง
เป็ นเกณฑ์ ดังนัน้ การบดบังแสงมีผลกระทบทังด้
้ านบวกและด้ านลบต่อชุมชนข้ างเคียง แต่ผลกระทบใน
หัวข้ อนี ้มีระดับที่ยอมรับได้
เนื่องจากสภาพปั จจุบนั ของโครงการ เป็ นอาคารที่ได้ มีการก่อสร้ างและดัดแปลงอาคารแล้ ว โครงการ
จึงไม่ได้ เปรี ยบเทียบภาพก่อนพัฒนาแต่อย่างใด
ทัง้ นี ้ จากการตรวจสอบบริ เวณใกล้ เคียงพื น้ ที่ โครงการ พบว่า มีสถานที่ สําคัญที่ ใกล้ ที่สุด ได้ แก่
ศาลหลักเมืองจังหวัดสุราษฎร์ ธานี โดยมีระยะห่างจากพื ้นที่โครงการประมาณ 400 เมตร ซึ่งจากมุมมอง
ดังกล่าว สามารถมองเห็ นพืน้ ที่โครงการได้
แต่ไม่ได้ เป็ นการบดบังความสําคัญหรื อเอกลักษณ์ ของ
ศาลหลักเมืองฯ แต่อย่างได้
(ตําแหน่งศาลหลักเมื องจังหวัดสุราษฎร์ ธานี และพืน้ ที่ โครงการ และภาพแสดงมุมมองพืน้ ที่
โครงการศาลหลักเมืองจังหวัดสุราษฎร์ ธานี แสดงดังรูปที่ 4.4.4-3)
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ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 2007
(ถนนฝั่ งบางใบไม้ )

พืน้ ที่โครงการ

ศาลหลักเมืองฯ
สัญลักษณ์
ทิศทางการมอง

พืน้ ที่โครงการ

ที่มา : อ้ างอิงจากภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth และการสํารวจภาคสนามโดยบริ ษัทที่ปรึกษาฯ, กรกฎาคม 2563

รูปที่ 4.4.4-3

ตําแหน่งศาลหลักเมืองจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
และภาพแสดงมุมมองพื ้นที่โครงการจากศาลหลักเมืองจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
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4.5 สรุ ปผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
ตารางสรุ ปผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้ อม คุณค่าการใช้ ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่า
คุณภาพชีวิตที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นจากการดําเนินโครงการ แสดงดังตารางที่ 4.5-1
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ตารางที่ 4.5-1 สรุประดับของผลกระทบสิง่ แวดล้ อม
ระดับของผลกระทบ
ทรั พยากรกาย/คุณภาพสิ่งแวดล้ อม
ไม่ มี
1. ทรั พยากรกายภาพ
- สภาพภูมิประเทศ
- ทรัพยากรดินและการชะล้ างพังทลายของดิน
- ธรณีวิทยาและการเกิดแผ่นดินไหว
- คุณภาพอากาศ
- ระดับเสียงและความสัน่ สะเทือน
2. ทรั พยากรชีวภาพ
- ทรัพยากรชีวภาพบนบก
- ทรัพยากรชีวภาพในนํ ้า
3. คุณค่ าการใช้ ประโยชน์ ของมนุษย์
-การใช้ นํ ้า
-การจัดการนํ ้าเสียและสิง่ ปฏิกลู
-การระบายนํ ้าและการป้องกันนํ ้าท่วม
-การจัดการมูลฝอย
-พลังงาน/ไฟฟ้า
-การจราจร

ช่ วงดัดแปลงอาคาร
ตํ่า
ปานกลาง
x
x
x
x

สูง

ไม่ มี

สูง

x
x
x
x
x

x
x
x

ช่ วงดําเนินการ
ตํ่า
ปานกลาง

x
x

x

x

x

x

x
x
x
x

x
x
x
x
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ตารางที่ 4.5-1 สรุประดับของผลกระทบสิง่ แวดล้ อม
ระดับของผลกระทบ
ทรั พยากรกาย/คุณภาพสิ่งแวดล้ อม
-การสื่อสาร
-การใช้ ที่ดนิ
4. คุณค่ าคุณภาพชีวิต
- เศรษฐกิจ-สังคม และคุณค่าคุณภาพชีวิต
- สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสุขภาพ
- สุนทรี ยภาพ
-การมีสว่ นร่วมของประชาชน

ไม่ มี
x

ช่ วงดัดแปลงอาคาร
ตํ่า
ปานกลาง
x
x
x
x
x
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ปานกลาง
x
x
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x
x
x
x
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บทที่
มาตรการป้องกัน
และแก้ ไขผลกระทบสิง่ แวดล้ อม

5

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
5.1 บทนํา
สํ า หรั บ การประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มที่ มี ส าเหตุม าจากกิ จ กรรมอัน เนื่ อ งมาจากการดํ า เนิ น
โครงการ ซึง่ อาจเกิดขึ ้นทังในช่
้ วงดัดแปลงและช่วงดําเนินการต่อทรัพยากรและคุณค่าสิ่งแวดล้ อมทัง้ 4 ด้ าน
คือ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ คุณค่าการใช้ ประโยชน์ของมนุษย์และคุณค่าคุณภาพชีวิต พบว่า
ทรัพยากร/คุณค่าสิ่งแวดล้ อมในบริ เวณพื ้นที่ศกึ ษาได้ รับผลกระทบทังด้
้ านดีและด้ านเสียในระดับต่าง ๆ ดังนัน้
เพื่อให้ ทรัพยากร/คุณค่าสิง่ แวดล้ อมได้ รับผลกระทบด้ านเสียน้ อยที่สดุ จึงควรกําหนดแนวทางและวิธีการในการ
ป้องกันและแก้ ไขผลกระทบต่อคุณค่าสิ่งแวดล้ อมทัง้ ในช่วงดัดแปลงและช่วงดําเนินการรวมทัง้ การติดตาม
ตรวจสอบที่เหมาะสม
5.2 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
ผลกระทบในด้ านต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ ้นต่อคุณภาพสิ่งแวดล้ อม อันเนื่องมาจากการดําเนินการของ
โครงการนัน้ บริ ษัทที่ปรึกษาได้ เสนอมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้ อมดังกล่าวไว้ ใน
ตารางที่ 5-2 และตารางที่ 5-3 โดยครอบคลุมในช่วงดัดแปลงอาคารและช่วงเปิ ดดําเนินการ
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ตารางที่ 5-1 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิง่ แวดล้ อม โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริเวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร) ของห้ างหุ้นส่วนจํากัด ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้ อม
มาตรการทัว่ ไป

มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการจะต้ องปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม ตามที่ เสนอไว้ ในรายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่งแวดล้ อมโครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว
(Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร) ตังอยู
้ ่ที่ ถนนฝั่ งบางใบไม้ ตําบลตลาด อําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี มีขนาดพืน้ ที่ 2-3-30.10 ไร่ หรื อคิดเป็ นพื ้นที่ 4,520.40 ตารางเมตร เป็ นโครงการประเภทโรงแรม
จํานวน 103 ห้ อง จัดทํารายงานฯ โดยบริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1. โครงการจะต้ องยึดถือปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อมตามที่เสนอไว้ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์
วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร) ของห้ างหุ้นส่วนจํากัด ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว อย่างเคร่ งครัด
2. โครงการจะต้ องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดําเนินการหรื อปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก้ ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม ตามที่เสนอไว้ ในรายงานฯ และส่งผลการ
ดําเนินการมายังหน่วยงานอนุญาตและสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ตามแนวทางการ
เสนอรายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้ อม
3. ในกรณีที่โครงการมีความจําเป็ นต้ องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรื อมาตรการป้องกันและแก้ ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม ตามที่เสนอไว้ ในรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้ อมที่ได้ รับความเห็นชอบไว้ แล้ ว ให้ โครงการแจ้ งให้ หน่วยงานที่มีอํานาจหน้ าที่ในการพิจารณาอนุมตั ิหรื อ
อนุญาตดําเนินการดังนี ้
1) หากหน่วยงานผู้อนุมตั ิหรื ออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีตอ่ สิ่งแวดล้ อมมากกว่า หรื อ
เทียบเท่ามาตรการที่กําหนดไว้ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อมที่ได้ รับความเห็นชอบแล้ ว ให้ หน่วยงานผู้อนุมตั ิ
หรื ออนุญาตรับจดแจ้ งให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ ในกฎหมายนันๆ
้ ต่อไป พร้ อมกับให้ จดั ทําสําเนา
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้ างต้ นที่รับจดแจ้ งไว้ แจ้ งให้ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เพื่อ
ทราบ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ตารางที่ 5-1 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิง่ แวดล้ อม โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริเวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร) ของห้ างหุ้นส่วนจํากัด ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้ อม

มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
2) หากหน่วยงานผู้อ นุมัติห รื ออนุญาต เห็น ว่าการเปลี่ ยนแปลงดัง กล่าว อาจกระทบต่อสาระสํ าคัญ ใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อมที่ได้ รับความเห็นชอบไว้ แล้ ว ให้ หน่วยงานผู้อนุมตั ิหรื ออนุญาตจัดส่งรายงานการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้ สํานักงานนโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ง แวดล้ อ ม เพื่ อเสนอให้ คณะกรรมการ
ผู้ชํา นาญการพิ จารณารายงานผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มเบือ้ งต้ น (คชก.) ชุดที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ ความเห็ น ชอบประกอบก่ อ น
ดําเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้ รับอนุมตั ิหรื ออนุญาตให้ มีการเปลี่ยนแปลง ให้ หน่วยงานผู้อนุมตั ิหรื ออนุญาต
แจ้ งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมเพื่อทราบ
4.เมื่อเจ้ าของโครงการดําเนินโครงการเสร็ จสิ ้นแล้ ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิ์ให้ กบั นิติบคุ คล (ในกรณีที่มีการ
โอนสิทธิ์) เจ้ าของโครงการมีหน้ าที่ต้องแจ้ งให้ นิติบคุ คลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้ าที่ในการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกัน
และแก้ ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อมที่ระบุในรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้ อมอย่างเคร่ งครัด หากเจ้ าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้ งสิทธิและหน้ าที่และหลักฐานการรับทราบถึง
สิทธิและหน้ าที่ดงั กล่าว ของนิติบคุ คลให้ ถือว่าเจ้ าของโครงการยังต้ องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้ าที่ที่กําหนดไว้ ในมาตรการ
ป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อมที่ระบุไว้ ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อมอย่างเคร่ งครัด
5. หากได้ รับการร้ องเรี ยนจากประชาชนว่าได้ รับความเดือดร้ อน รํ าคาญจากกิจกรรมการดําเนินการโครงการ หรื อ
โครงการก่อให้ เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรื อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้ าของโครงการจะต้ องดําเนินการ
แก้ ไขปั ญหาดังกล่าวโดยไม่ชกั ช้ า และแจ้ งหน่วยงานผู้อนุญาต สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทราบ เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ ไขปั ญหาต่อไป
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ตารางที่ 5-2 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิง่ แวดล้ อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้ อม ในระยะดัดแปลงอาคาร
องค์ ประกอบทาง
สิ่งแวดล้ อมและคุณค่ าต่ างๆ
1. ทรัพยากรทางกายภาพ
1.1 สภาพภูมปิ ระเทศ

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมที่สาํ คัญ
การดําเนินโครงการมีลกั ษณะเป็ นโรงแรม โดยไม่มีการดัดแปลงอาคารใหม่แต่อย่างใด มี
เพียงการขอดัดแปลงอาคารเดิมบางส่วนเท่านัน้ ดังนัน้ เมื่อเปิ ดดําเนินการ ดินในพื ้นที่โครงการยัง
เป็ นดินเดิม ซึ่งจะมีความแข็งแรง มีการยึดเกาะตัวของอนุภาคดินดีอยู่แล้ ว ประกอบกับกิจกรรม
ภายในโครงการเป็ นเพี ยงการพักอาศัย ไม่ มี กิ จกรรมใดที่ ทํ าให้ ลักษณะภูมิ ประเทศเกิ ดการ
เปลี่ ยนแปลงหรื อเกิ ดการพังทลายของดิ นในบริ เวณใกล้ เคี ยง แต่ ยังคงความกลมกลื นและ
สอดคล้ องกับบริ เวณพื ้นที่ข้างเคียง นอกจากนี ้ ภายในโครงการปั จจุบนั ได้ มีการตกแต่งด้ วยต้ นไม้
และพื ชพรรณชนิดต่าง ๆ ไว้ อย่างสวยงามและเป็ นระเบี ยบ ดังนัน้ ในระยะดําเนินการจึงไม่ มี
ผลกระทบที่เกิดจากการเปิ ดดําเนินการแต่อย่างใด

1.2 ธรณีวิทยาและการเกิด
จากหลักฐานทางธรณีวิทยาเชื่อว่า เกาะสมุย เกิดจากการแทรกดันของหินแกรนิตเข้ ามาในชัน้
แผ่ นดินไหว
หินตะกอน ที่มีอายุแก่กว่าทําให้ ชันหิ
้ นตะกอนบางส่วนได้ กลายสภาพเป็ นหินแปร ต่อมาเกิดการผุพงั
ของหินที่ปกคลุมอยู่ข้ างบนและถูกพัดพาออกไปตกสะสมตัวในที่ล่มุ ตํ่าคงเหลือแต่ภูเขาหินแกรนิต
ซึง่ มีความคงทนต่อการผุพงั มากกว่า และพื ้นที่โครงการอยู่ในเขต 1 ซึง่ มีระดับความรุนแรง 3-4 เมอร์
คัลลี คือ ผู้อยู่บนอาคารสูงรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหว และไม่อยู่ในพื ้นที่แนวรอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศ
ไทย โดยในเขตนี ้ กรมทรัพยากรธรณีกําหนดว่ามีความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายน้ อย แต่อาจมี
ความเสียหายบ้ าง
นอกจากนี ้ บริ เวณพื ้นที่โครงการไม่ได้ อยู่ในบริ เวณรอยเลื่อนแต่อย่างใด โดยอยู่ห่าง
จากแนวรอยเลื่อ นที่ ใ กล้ ที่ สุด คือรอยเลื่อ นคลองมะรุ่ ย ซึ่งเป็ นรอยเลื่อนที่ วางตัวอยู่ใ นเขต
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี กระบี่และพังงา อย่างไรก็ตาม โครงการได้ คํานวณการป้องกันแผ่นดินไหว
ของอาคารตามกฎกระทรวงกําหนดการรับนํ ้าหนัก ความต้ านทาน ความคงทนของอาคาร และ
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มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

(1) กําหนดพื ้นที่กองเศษวัสดุ เช่น เศษกิ่งไม้ ต้ นไม้ ภายใน
พื ้นที่โครงการ
(2) ใช้ ผ้าใบคลุมรถบรรทุกขณะขนย้ าย เศษวัสดุเข้ า-ออก
พื ้นที่โครงการ
(3) ติดป้ายประกาศบริ เวณพืน้ ที่ดดั แปลงอาคารทัง้ ระบุชื่อ
ที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ หรื อสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ ของเจ้ าของ
โครงการเพื่อรับข้ อร้ องเรี ยนหรื อข้ อเสนอแนะ
(4) ควบคุ ม ดู แ ลและกํ าชั บ ให้ ผู้ รั บเหมาปฏิ บั ติ ต าม
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 และกฎกระทรวงว่า
ด้ วยการกําหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดิน หรื อสิ่งปลูก
สร้ างในการขุดดินหรื อถมดิน พ.ศ. 2548 อย่างเคร่ งครั ดโดย
เฉพาะงาน ดัดแปลงฐานรากอาคาร
(1) จัดให้ มีการซ้ อมหนีภยั กรณีเกิดแผ่นดินไหว เพื่อให้ พนักงาน
และผู้ใช้ บริ การในอาคาร มีความตื่นตัวและปฏิบตั ิตนได้ ถกู ต้ อง
(2) ภายหลังการเกิ ดแผ่นดินไหวต้ องมีการปฏิบตั ิการสํารวจ
ความเสียหายที่เกิดขึ ้น เช่น การค้ นหาช่วยชีวิต การเตรี ยมอุปกรณ์
ช่วยเหลือ การพยาบาล สุขอนามัย อาหาร นํ ้า และเสื ้อผ้ า รวมทังต้
้ อง
มี ก ารซ่ อ มแซมบู ร ณะฟื ้ น ฟู สิ่ ง ก่ อ สร้ างที่ เสี ย หายและระบบ
สาธารณูปโภคที่เสียหายให้ แล้ วเสร็ จ โดยเร็วที่สดุ
(3) จัดทําข้ อควรปฏิบตั ิของพนักงานและผู้ใช้ บริ การ ขณะเกิด
แผ่นดินไหวติดประกาศไว้ ในบริ เวณที่สามารถมองเห็นได้ อย่างชัดเจน
เช่น บริ เวณโถงทางเดิน เพื่อให้ ผ้ มู าใช้ บริ การปฏิบตั ิตนได้ อย่างถูกต้ อง

(1) กํ าชับให้ รับเหมาดัดแปลง
ภายใต้ การกํ ากับดูแลของ ห้ าง
หุ้นส่วนจํ ากัด ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว
ดู แ ลพื น้ ที่ โ ครงการให้ มี ค วาม
เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย
(2) จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่จาก
โครงการเข้ าพบผู้ พั ก อาศั ย
ใกล้ เ คี ย งโครงการเป็ นประจํ า
เพื่ อสอบถามถึงผลกระทบจาก
การดัด แปลงอาคารโครงการ
หากมีปัญหาเกิดขึ ้นต้ องหาทาง
แก้ ไขอย่างเร่ งด่วน
-

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ตารางที่ 5-2 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิง่ แวดล้ อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้ อม ในระยะดัดแปลงอาคาร
องค์ ประกอบทาง
มาตรการป้องกันและแก้ ไข
ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมที่สาํ คัญ
สิ่งแวดล้ อมและคุณค่ าต่ างๆ
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
1.2 ธรณีวิทยาและการเกิด พื ้นดินที่รองรับอาคารในการต้ านทานแรงสัน่ สะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 เรี ยบร้ อยแล้ ว
แผ่ นดินไหว (ต่ อ)
ดังนัน้ ผลกระทบจากการเกิดแผ่นดินไหวที่มีตอ่ โครงการจึงอยู่ในระดับตํ่า
1.3 ทรั พยากรดินและการ โครงการจัดให้ มีแนวรัว้ กําแพงที่อยู่ล้อมรอบโครงการ รวมทังยั
้ งมีต้นไม้ ยืนต้ น ไม้ พ่มุ และหญ้ า
(1) ปลูกหญ้ าหรื อพืชคลุมดินตามความลาดชันของพื ้นที่ภายใน
ชะล้ างพังทลายของดิน
ปกคลุมดิน ซึ่งกระจายอยู่ตามบริ เวณต่างๆ ของพื ้นที่สีเขียวภายในโครงการ ซึ่งสามารถช่วย โครงการ เพื่อป้องกันการชะล้ างของหน้ าดิน
ป้องกันการพังทลายของดินได้ ในระดับหนึ่ง ดังนัน้ ปั ญหาการชะล้ างพังทลายของดินในช่วง
(2) จัดให้ มีรัว้ โดยรอบแนวเขตที่ดินของโครงการ สูงไม่น้อยกว่า
ดัดแปลงอาคารจะเกิดขึ ้นอยู่ในระดับตํ่า
1.5 เมตร เพื่อป้องกันการพังทลายของดินถมลงสูพ่ ื ้นที่ข้างเคียง
(3) จัดให้ มีแนวรัว้ กําแพง ล้ อมรอบโครงการ รวมทังยั
้ งมีต้นไม้
ยืนต้ น ไม้ พ่มุ และหญ้ าปกคลุมดิน
(4) หากมีการร้ องเรี ยนจากผู้ที่ได้ รับความเสียหายอันเกิดจากการ
ดําเนินงานของโครงการ โครงการจะต้ องรี บดําเนินการแก้ ไข และ
ชดเชยค่าเสียหายให้ แก่ผ้ ทู ี่ได้ รับความเดือดร้ อนโดยเร็ ว
1.4 คุณภาพอากาศ
ในการดัดแปลงอาคารของโครงการ จะมีกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ มาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้ านฝุ่ นละออง
(1) มีสถานที่เพื่อใช้ สําหรับล้ างล้ อรถพร้ อมอุปกรณ์ ใช้ ฉีดที่มี
เช่น การเจาะผนัง การขนส่งวัสดุดดั แปลงโดยรถบรรทุก เป็ นต้ น ซึง่ อาจก่อให้ เกิดฝุ่ นละอองฟุ้ง
ความดันสูง เพื่อล้ างล้ อรถหรื อตัวถังรถหรื อวิธีการอื่นที่เหมาะสมเพื่อ
กระจายไปยังพื ้นที่ข้างเคียงได้ สําหรับพื ้นที่บริ เวณทางเข้ า-ออกของรถขนส่งวัสดุดดั แปลงนัน้
อาจมีเศษดิน ทรายตกหล่นบนถนนสาธารณะได้ ซึ่งเมื่อรถวิ่งทับนานๆ จะทําให้ เกิดฝุ่ นละออง ทําความสะอาดรถก่อนออกจากสถานที่ดดั แปลง
(2) การใช้ เครื่ องจักรหรื อเครื่ องยนต์ ในการเจาะ การตัด การ
ฟุ้งกระจายได้ นอกจากนี ้ เนื่ อ งจากบริ เ วณโดยรอบพื น้ ที่ โ ครงการนัน้ ส่ ว นใหญ่ มี ก ารใช้
ประโยชน์เป็ นบ้ านพักอาศัย โรงแรม อาคารอยู่อาศัยรวม ร้ านค้ า และร้ านอาหาร เป็ นต้ น ซึง่ ฝุ่ น ขัดผิววัสดุต้องฉีดนํ ้าหรื อสารเคมีบนผิวอย่างต่อเนื่อง เว้ นแต่ได้ มีการ
้ ปกรณ์ที่แยกฝุ่ นหรื อกรองฝุ่ นไว้ แล้ ว
ละอองที่เกิ ดขึน้ ภายในพืน้ ที่ดดั แปลง สามารถฟุ้งกระจายเข้ าสู่อาคารดังกล่าวได้ ดังนัน้ ใน ติดตังอุ
(3) การผสมคอนกรี ต การไสไม้ การกระทําใด ๆ ที่ก่อให้ เกิด
ระหว่างการดัดแปลงจะต้ องมีการฉี ดล้ างล้ อ และฉี ดพืน้ ถนนอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อป้องกันฝุ่ น
มลภาวะต้ องจัดทําในพื ้นที่ที่ได้ คลุมด้ วยผ้ าคลุมหรื อในห้ องที่มีหลังคา
ละอองฟุ้งกระจายออกไปสูบ่ ริ เวณใกล้ เคียงพื ้นที่โครงการ
และผนังปิ ดด้ านข้ างอีก 3 ด้ าน หรื อวิธีการอื่นที่เหมาะสม
(4) การดําเนินการกับเศษวัสดุที่เหลือใช้
1) เศษวัสดุจะต้ องปกคลุมด้ วยผ้ าคลุมหรื อปิ ดมิดชิดทัง้
ด้ านบนและด้ านข้ าง
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- ตรวจสอบคุณภาพอากาศ
ภายในพื ้นที่โครงการ ทุกวัน
ตลอดช่วงดัดแปลงอาคาร โดยมี
ดัชนีตรวจวัดดังนี ้
(1) Total Suspended
Particulate (TSP)
(2) PM-10
(3) CO
(4) SOx
(5) NOx
(6) HC

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ตารางที่ 5-2 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิง่ แวดล้ อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้ อม ในระยะดัดแปลงอาคาร
องค์ ประกอบทาง
สิ่งแวดล้ อมและคุณค่ าต่ างๆ

1.5 ระดับเสียง

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมที่สาํ คัญ

แหล่งกํ าเนิดของเสียงในระหว่างการดัดแปลงอาคารของโครงการ ได้ แก่ เสียงจาก
เครื่ องจักร เสียงรถบรรทุก การตัดเหล็ก การตอกตะปู รวมทังกิ
้ จกรรมอื่นๆ ซึง่ จากการคํานวณเสียง
รบกวนที่อาจเกิดขึน้ พบว่า พืน้ ที่บริ เวณโครงการทางด้ านทิศใต้ มีการใช้ ประโยชน์ เป็ นโรงแรม
สบายดี รี สอร์ ท จะได้ รับผลกระทบเรื่ องเสียงรบกวนมากที่สดุ คือ 14.81 dB(A) ซึง่ ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่ องค่าระดับเสียงรบกวน จะต้ องมีค่า
ไม่เกิน 10 dB(A)
ทัง้ นี ้ เสียงดังกล่าวจะเกิ ดขึน้ บางช่วงเวลาไม่ต่อเนื่ อง เกิ ดเสียงดังระดับน้ อยและมี
เฉพาะบางช่วงเวลากลางวันเท่านัน้ ดังนัน้ คาดว่าผลกระทบด้ านเสียงและการสัน่ สะเทือนจึงอยู่ใน
ทิศทางลบระดับตํ่า
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2) ต้ องขนย้ ายเศษวัสดุ ขยะ และสิ่งปฏิกลู ออกจาก
สถานที่ดดั แปลงอย่างน้ อยทุก ๆ 3 วัน หากยังไม่
พร้ อมที่ จ ะขนย้ า ยต้ อ งจัด ให้ มี ที่ พัก รวมที่ มี ข นาด
เพียงพออยู่ในตําแหน่งที่สะดวกต่อการจัดเก็บและ
ต้ องมี ม าตรการทํ า ความสะอาดอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ตลอดเวลา ป้องกันไม่ให้ เกิ ดฝุ่ นละอองหรื อสิ่ง
สกปรกเปรอะเปื อ้ น
(5) การควบคุม ด้ า นฝุ่ นละอองและเศษวัส ดุร่ ว งหล่ น การ
ดัดแปลง ดัดแปลง รื อ้ ถอนหรื อเคลื่อนย้ ายอาคารในส่วนที่อยู่เหนือ
ระดับดินเกิน 10 เมตร ต้ องใช้ ผ้าทึบหรื อผ้ าใบโปร่ งแสงหรื อวัสดุอื่นที่
เหมาะสมปิ ดกัน้ ตัวอาคารเพื่อป้องกันเศษวัสดุดดั แปลงร่ วงหล่นและ
ฝุ่ นละอองฟุ้งกระจาย
(1) จํากัดระยะเวลาทํ างานในขัน้ ตอนที่ ทําให้ เกิ ดเสียงดังให้
ดําเนินการช่วงวันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.
(2) ควบคุมดูแลคนงานให้ รักษาความสงบอยูเ่ สมอ ไม่ส่งเสียง
ดังรบกวนผู้อื่นในเวลาทํางาน
(3) ตรวจสอบ เครื่ องจักรให้ อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อลดเสียงดัง

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)
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2. ทรัพยากรทางชีวภาพ
2.1 ชีวภาพทางบก

2.2 ชีวภาพทางนํ ้า

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมที่สาํ คัญ
สภาพภูมิประเทศโดยทัว่ ไปของพื ้นที่โครงการฯ มีลกั ษณะเป็ นพื ้นที่ราบ โดยภายใน
โครงการได้ จดั พื ้นที่ว่างบางส่วนให้ เป็ นพื ้นที่สีเขียว โดยการปลูกไม้ ดอก ไม้ ประดับ เพื่อตกแต่ง
และสร้ างความร่ มรื่ นให้ โครงการ และเพื่อให้ เกิดความกลมกลืนกับสภาพพื ้นที่ข้างเคียง ซึ่งไม้
ดอกไม้ ประดับที่ปลูกไว้ ดงั กล่าว จะสามารถเป็ นแหล่งที่อยู่อาศัย และแหล่งหาอาหารของสัตว์
ขนาดเล็กได้ เช่น มด นกกระจอก และผีเสื ้อ เป็ นต้ น ซึง่ จะเป็ นการเพิ่มพื ้นที่สีเขียว และพื ้นที่อยู่
อาศัยของสิ่งมีชีวิตได้ ในระดับหนึ่ง โดยพันธุ์ไม้ ที่ปลูกภายในโครงการจะเป็ นชนิดที่สามารถพบ
เห็นได้ โดยทัว่ ไป ซึง่ เป็ นพืชเขตร้ อนและพันธุ์ไม้ พื ้นเมืองตกแต่งอาคาร ที่มีลกั ษณะเป็ นทังไม้
้ พ่มุ
และพืชคลุมดินทัว่ ไป ซึง่ นอกจากจะเพิ่มความร่ มรื่ นแล้ ว ยังช่วยเพิ่มความสวยงามอีกด้ วย ทังนี
้ ้
พืชเหล่านี ้เป็ นพืชที่พบเห็นได้ ทวั่ ไปที่ใช้ ในการประดับตกแต่งอาคารสถานที่พกั ตากอากาศต่างๆ
จึงไม่ใช่พรรณที่หายากแต่อย่างใด ดังนัน้ จะเห็นได้ ว่า การดําเนินการของโครงการจะจัดพื ้นที่
สีเขียวอย่างเป็ นสัดส่วน และเป็ นการเพิ่มพื ้นที่สีเขียวภายในโครงการ ประกอบกับกิจกรรมของ
โครงการเป็ นการดําเนินกิจการเพื่อการพักอาศัยเป็ นหลัก ที่มีการวางระบบสาธารณูปโภคอย่าง
เป็ นระบบ และเป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด โดยไม่มีกิจกรรมใดที่จะเป็ นการทําลายธรรมชาติ
หรื อต้ นไม้ ในพื ้นที่โครงการและบริ เวณใกล้ เคียงแต่อย่างใด ดังนันจึ
้ งคาดว่าจะเกิดผลกระทบต่อ
ทรัพยากรชีวภาพบนบกในระดับตํ่า
จากการสํารวจพื น้ ที่โครงการและบริ เวณข้ างเคียง พบว่า มีแม่นํา้ ตาปี อยู่ใกล้ เคียง
พืน้ ที่โครงการไปทางทิศใต้ ซึ่งมีระยะห่างประมาณ 209 เมตร สําหรั บการไหลนองของนํา้ ใน
คลองท่ากูบ ภายหลังการพัฒนาโครงการนัน้ นํ า้ ในคลองยังคงมี ทิ ศทางการไหลเหมื อนเดิ ม
เนื่องจากโครงการมิได้ กระทําการใดที่เป็ นการเปลี่ยนแปลงเส้ นทางนํ ้า
ดังนัน้ จึงมีผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพในนํ ้าในระยะดัดแปลงอยู่ในระดับตํ่า
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มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

(1) กําชับ และควบคุมดูแลคนงานไม่ให้ ไปทําลายต้ นไม้ หรื อ
พืชพรรณในพื ้นที่ข้างเคียง
(2) ดํ า เนิ น การตามมาตรการป้ องกั น /ลดผลกระทบต่ อ
ทรัพยากรด้ านกายภาพ และคุณค่าการใช้ ประโยชน์ของมนุษย์ อย่าง
เคร่ งครัด เพื่อที่จะไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรด้ านชีวภาพ
(3) ห้ ามคนงานหรื อเจ้ าหน้ าที่ อื่ น ๆ ล่ า สั ต ว์ ที่ อ ยู่ ต าม
ธรรมชาติ หรื อใช้ เครื่ องมือจับสัตว์ที่ผิดกฎหมาย

-

(1) ไม่กระทําการใด ๆ ที่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ
บนบกและชีวภาพในนํ ้า เช่น การรุ กลํ ้าพื ้นที่บคุ คลอื่น ๆ การทิ ้งเศษขยะมูล
ฝอย/วัสดุดดั แปลง เป็ นต้ น
(2) ห้ ามคนงานหรื อเจ้ าหน้ าที่ อื่ น ๆ ล่ า สั ต ว์ ที่ อ ยู่ ต าม
ธรรมชาติ หรื อใช้ เครื่ องมือจับสัตว์ที่ผิดกฎหมาย

-

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ตารางที่ 5-2 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิง่ แวดล้ อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้ อม ในระยะดัดแปลงอาคาร
องค์ ประกอบทาง
ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมที่สาํ คัญ
สิ่งแวดล้ อมและคุณค่ าต่ างๆ
3. คุณค่ าการใช้ ประโยชน์ ของมนุษย์
3.1 การใช้ ไฟฟ้า
โครงการจะรั บ กระแสไฟฟ้ าจากการไฟฟ้ าส่ ว นภูมิ ภ าคจัง หวัด สุร าษฎร์ ธ านี โดยจะ
เชื่อมต่อสายส่งแรงสูงจากการไฟฟ้าฯ จากบริ เวณด้ านหน้ าโครงการเพื่อต่อเข้ าสู่หม้ อแปลง
ไฟฟ้า ขนาด 500 kVA จํานวน 1 ชุด เพื่อลดแรงดันไฟฟ้าจาก 33 kv ให้ เป็ นกระแสไฟฟ้าแรงดัน
ตํ่า ขนาด 400/230 V ก่อนจะจ่ายเข้ าสู่แผงควบคุมวงจรไฟฟ้ารวม (Main Distribute Board :
MDB) และจ่ายไปยัง Panel Load ในส่วนต่าง ๆ ของโครงการต่อไป
สําหรับในกรณีไฟฟ้าปกติขดั ข้ องโครงการได้ ติดตังระบบไฟฟ
้
้ าสํารอง ได้ แก่ เครื่ องกําเนิด
ไฟฟ้าฉุกเฉิน (Generator) ขนาด 100 kVA จํานวน 1 ชุด สําหรับจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ แก่พื ้นที่
ส่วนกลางและอุปกรณ์ ไฟฟ้าส่วนกลาง นอกจากนี ้ โครงการได้ จดั ให้ มี Battery ขนาด 24 V
สําหรับป้ายบอกทางหนีไฟและไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน ซึง่ สามารถสํารองไฟฟ้าได้ นาน 2 ชัว่ โมง
ติดตังในจุ
้ ดต่างๆ ของพื ้นที่โครงการ
3.2 การใช้ นํา้
ในช่ ว งดั ด แปลงอาคาร โครงการจะใช้ นํ า้ จากการประปาส่ ว นภู มิ ภ าคสาขา
สุราษฎร์ ธานี เพื่อนํามาใช้ ในช่วงดัดแปลงอาคาร โดยนํ ้าใช้ ในช่วงดัดแปลงอาคารสามารถจําแนกได้
เป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ นํ ้าใช้ เพื่อการอุปโภคและบริ โภคของคนงานดัดแปลง ประมาณ 0.50 ลูกบาศก์
เมตร/วัน (คิดจากจํานวนคนงาน 10 คน ซึง่ คิดอัตราการใช้ นํ ้า 50 ลิตร/คน/วัน) และนํ ้าใช้ เพื่อกิจกรรม
การดัดแปลง เช่น ทําความสะอาดเครื่ องมือ เครื่ องใช้ ต่าง ๆ โดยคาดว่านํ ้าในส่วนนี ้จะมีประมาณ
0.50 ลูกบาศก์เมตร/วัน
ดังนัน้ รวมปริ มาณความต้ องการใช้ นํ า้ ทัง้ หมดของโครงการในช่ วงดัดแปลงจะมี
ปริ มาณ 1.00 ลูกบาศก์ เมตร/วัน ส่วนนํ า้ ดื่มบริ ษั ทรั บเหมาจะจัดให้ มี ถังนํ า้ ดื่มตามจุดต่าง ๆ ที่
กําหนดให้ เป็ นเขตพักผ่อนของคนงานดัดแปลง
ทังนี
้ ้ เมื่อพิจารณาแหล่งนํ ้าใช้ ของชุมชนใกล้ เคียงพบว่า นํ ้าใช้ เพื่อการอุปโภคส่วนใหญ่
ใช้ นํ ้าประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ ธานี สําหรับนํ ้าใช้ เพื่อการบริ โภคจะซื ้อนํ ้า
ดื่ม ดังนัน้ คาดว่าการใช้ นํ ้าในช่วงดัดแปลงจะมีผลกระทบต่อการใช้ นํ ้าของชุมชนในระดับตํ่า
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(1) ติดตังไฟฟ
้ ้ า เพื่อให้ แสงสว่างตลอดแนวรัว้ โดยไม่กระทบกับผู้
- ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์
มาใช้ บริ การภายในโครงการ
ไฟฟ้ าให้ อยู่ ใ นสภาพสมบู ร ณ์
(2) ติดตังหม้
้ อแปลงไฟฟ้า บริ เวณด้ านหน้ าอาคารโดยไม่ติดกับ พร้ อมใช้ งานอยู่เสมอ
บ้ านพักอาศัย
(3) ไม่วางวัสดุ หรื ออุปกรณ์ ที่เป็ นสื่อนํากระแสไฟฟ้า ในบริ เวณ
ใกล้ เคียงหม้ อแปลงไฟฟ้า

(1) จัดให้ มีถงั เก็บนํา้ สํารองไม่น้อยกว่า 1 ลูกบาศก์ เมตร
ตรวจดูจดุ รั่วซึม ของระบบ
ภายในพื ้นที่โครงการ
ท่อนํา้ และถังเก็ บนํ า้ หากพบให้
(2) ให้ คนงานใช้ นํ ้าอย่างประหยัด
แก้ ไขโดยด่วน
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สิ่งแวดล้ อมและคุณค่ าต่ างๆ
3.3 การจัดการนํา้ เสีย

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมที่สาํ คัญ
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ อง กําหนดสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
สําหรับลูกจ้ าง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม 103 ตอนที่ 17 วันที่ 3 กุมภาพันธ์
2529 ข้ อ 1 ระบุว่า ให้ นายจ้ างจัดให้ มีนํ ้าดื่ม ห้ องนํา้ และห้ องส้ วมอันถูกต้ องตามสุขลักษณะ
และมีปริ มาณเพียงพอแก่ลกู จ้ างตามข้ อ 63 แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ อง การคุ้มครอง
แรงงาน ดังต่อไปนี ้
ก) สถานที่ทํางานที่มีลกู จ้ างไม่เกิน 15 คน นํ ้าสะอาดสําหรับดื่มไม่น้อยกว่า 1 ที่
ห้ องนํ ้าและห้ องส้ วมไม่น้อยกว่า 1 ที่
ข) สถานที่ทํางานที่มีลกู จ้ างไม่เกิน 40 คน นํ ้าสะอาดสําหรับดื่มไม่น้อยกว่า 1 ที่
ห้ องนํ ้าไม่น้อยกว่า 1 ที่ และห้ องส้ วมไม่น้อยกว่า 2 ที่
ค) สถานที่ทํางานที่มีลกู จ้ างไม่เกิน 80 คน นํ ้าสะอาดสําหรับดื่มไม่น้อยกว่า 2 ที่
ห้ องนํ ้าไม่น้อยกว่า 1 ที่ และห้ องส้ วมไม่น้อยกว่า 3 ที่
ง) สถานที่ทํางานที่มีลกู จ้ างเกิน 80 คนขึ ้นไป นํ ้าสะอาด ห้ องนํ ้าและห้ องส้ วม
เพิ่มขึ ้นอย่างละ 1 ที่ สําหรับลูกจ้ างทุก ๆ 50 คน เศษของ 50 คน ถ้ าเกิน 25 คน ให้ ถือเป็ น 50
คน
จ) สถานที่ทํางานที่มีลกู จ้ างทังชายและหญิ
้
ง ห้ องนํา้ และห้ องส้ วมหญิงไว้ เฉพาะตาม
สมควร
ดังนัน้ ตามประกาศดังกล่าวข้ างต้ น โครงการจะต้ องจัดเตรี ยมห้ องนํ ้าห้ องส้ วมไม่น้อย
กว่า 1 ห้ อง (คิดจากจํานวนคนงานทังหมด
้
10 คน)
ทังนี
้ ้ โครงการจะจัดเตรี ยมห้ องนํ ้า-ห้ องส้ วมสําหรับคนงานชาย จํานวน 1 ห้ อง
และห้ องนํ า้ -ห้ องส้ วมสําหรั บคนงานหญิ ง จํ านวน 1 ห้ อ ง สําหรั บปริ ม าณนํา้ เสีย ที่ เกิ ดจาก
คนงานมีปริ มาณ 0.40 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดร้ อยละ 80 ของปริ มาณนํ ้าใช้ )
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มาตรการป้องกันและแก้ ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
(1) จัดให้ มีท่อรวบรวมนํา้ เสียจากห้ องส้ วมเข้ าระบบบําบัด
นํ ้าเสียของโครงการ
(2) ตรวจสอบการรั่วซึมของนํ ้าจากห้ องส้ วม เพื่อให้ ห้องนํา้
สะอาดไม่สง่ กลิ่นรบกวนผู้ที่อยู่ใกล้ เคียง
(3) ติดป้ายระบุตํ าแหน่ งห้ องนํ า้ ห้ องส้ วมสํ าหรั บคนงานให้
ชัดเจน

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ตารางที่ 5-2 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิง่ แวดล้ อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้ อม ในระยะดัดแปลงอาคาร
องค์ ประกอบทาง
สิ่งแวดล้ อมและคุณค่ าต่ างๆ
3.4 การระบายนํา้

3.5 การจัดการมูลฝอย

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมที่สาํ คัญ
ในระหว่างการดัดแปลงอาคารนํา้ ฝนบางส่วนจะระเหยไปเองตามธรรมชาติ และ
บางส่วนจะซึมลงสู่ดิน ส่วนที่ไหลล้ นจึงปล่อยให้ นํา้ ไหลไปตามธรรมชาติ สําหรั บนํา้ เสียจาก
กิจกรรมการดัดแปลงอาคารจะมีปริ มาณน้ อยมาก ส่วนนํ ้าเสียที่เกิดจากคนงาน เมื่อผ่านการ
บําบัดแล้ ว จะระบายลงสูท่ ่อระบายสาธารณะริ มถนนด้ านหน้ าโครงการ โดยไม่มีการแช่ขงั หรื อ
ไหลออกสู่พื ้นที่ข้างเคียงแต่อย่างใด ดังนัน้ คาดว่าในช่วงดัดแปลงอาคารจะเกิดผลกระทบต่อ
การระบายนํ ้าในทิศทางลบระดับตํ่า
ปริ มาณมูลฝอยทังหมดที
้
่เกิ ดขึน้ ในช่วงระหว่างดัดแปลง ส่วนใหญ่ จะเกิดจาก
คนงานดัดแปลงโดยมูลฝอยในช่วงดัดแปลงสามารถแบ่งได้ เป็ น 2 ประเภท คือ
ก) มูลฝอยจากกิจกรรมการดัดแปลง เช่น เศษเหล็ก เศษอิฐ เศษปูน และเศษไม้
เป็ นต้ น มูลฝอยเหล่านี ้ จะแยกเป็ นวัสดุที่สามารถนํามาใช้ ประโยชน์ ได้ อีก เช่น เศษเหล็ก จะ
นําไปหลอมใหม่ ส่วนเศษอิฐ เศษปูน ก็จะนําไปปรับถมระดับพื ้นที่บ้านของเจ้ าของทังหมด
้
โดย
ไม่มีการนําไปทิง้ ในพืน้ ที่ของบุคคลอื่น หรื อพืน้ ที่สาธารณะแต่อย่างใด ไม้ แบบ สามารถนํา
กลับมาใช้ ใหม่ได้ ส่วนมูลฝอยที่ไม่สามารถนํากลับมาใช้ ประโยชน์ได้ อีก ผู้รับเหมาก็จะนําไปใส่
ถังรองรับมูลฝอยที่โครงการจัดเตรี ยมไว้ เพื่อจะขายให้ ผ้ รู ับซื ้อของเก่าต่อไป
ข) มูลฝอยจากกิจกรรมของคนงาน เช่น กระดาษและถุงพลาสติก โดยมูลฝอย
ของคนงานดัดแปลง สามารถคํานวณได้ ดงั นี ้
จํานวนคนงานดัดแปลง = 10 คน
อัตราการผลิตมูลฝอย (เกณฑ์ สผ.) = 3 ลิตร/คน/วัน
ดังนัน้ ปริ มาณมูลฝอยรวม = 10 x 3 = 30 ลิตร/วัน
= 0.03 ลูกบาศก์เมตร/วัน
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มาตรการป้องกันและแก้ ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
(1) ติดตังตะแกรงดั
้
กมูลฝอยบริ เวณจุดระบายนํ ้าเข้ าสู่ท่อระบาย
นํ ้าและลอกตะแกรงทุกเดือน
(2) จัดให้ มีการขุดลอก ฉีดล้ างทําความสะอาดภายในรางระบาย
นํ ้า (Gutter) ภายในโครงการอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ นํ ้าไหลได้ อย่าง
สะดวก

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
-

(1) ในแต่ละวัน ต้ องจัดให้ มี ผ้ ูรับผิ ดชอบในการรวบรวมมูล
ฝอยตามจุดต่าง ๆ เพื่อให้ รถเก็บขนมูลฝอยเป็ นผู้ดําเนินการจัดเก็บมูล
ฝอยไปกําจัดต่อไป
(2) กําชับให้ คนงานทิ ้งมูลฝอยลงภาชนะรองรับที่ได้ จดั เตรี ยม
ไว้
(3) รวบรวมมูลฝอยหรื อเศษวัสดุดดั แปลงเพื่อนํากลับไปใช้
ประโยชน์ใหม่ เช่น ถมที่หรื อขายให้ แก่ผ้ รู ับซื ้อของเก่า
(4) ไม่นําเศษวัสดุดดั แปลงไปทิง้ ในพื น้ ที่ หรื อสถานที่ที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อผู้พกั อาศัยที่อยู่ในบริ เวณนัน้ ๆ

(1)
ตรวจสอบความ
เรี ยบร้ อยของถังรองรั บมูลฝอย
ทุกวันตลอดช่วงการดัดแปลง
(2) ตรวจสอบการตกค้ าง
มูล ฝอยภายในพื น้ ที่ ดัด แปลง
โครงการทุ ก วัน ตลอดช่ ว งการ
ดัดแปลง
(3) ตรวจสอบภายใน
ภ า ช นะ ร อ ง รั บมู ล ฝอยเป็ น
ป ร ะ จํ า ส มํ่ า เ ส ม อ ต ล อ ด
ระยะเวลาดัดแปลง เพื่อป้องกัน
แมลงวันและสัตว์ที่เป็ นพาหะนํา
โรคใช้ เ ป็ นที่ อ ยู่อ าศัย และเป็ น
แ ห ล่ ง อ า ห า ร ก ร ณี ที่ พ บ ว่ า
ภ า ช น ะ ร อ ง รั บ
มูล ฝอยชํ า รุ ดหรื อเสี ยหายต้ อ ง
ซ่อมแซมหรื อเปลี่ยนใหม่ทนั ที

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ตารางที่ 5-2 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิง่ แวดล้ อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้ อม ในระยะดัดแปลงอาคาร
องค์ ประกอบทาง
สิ่งแวดล้ อมและคุณค่ าต่ างๆ
3.6 การคมนาคม

มาตรการป้องกันและแก้ ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
การประเมินผลกระทบด้ านการคมนาคมจากระยะดัดแปลงอาคารโครงการ ที่คาดว่า
(1) ไม่ทําการขนส่งวัสดุก่อสร้ างในช่วงที่มีการจราจรหนาแน่น ให้
จะมีต่อการจราจรและคมนาคมภายนอกพืน้ ที่โครงการ โดยใช้ ค่า V/C Ratio จากข้ อมูลการ ทําการขนส่งช่วงเวลา 09.00-16.00 น.
ตรวจนับปริ มาณรถของบริ ษัทที่ปรึ กษา บนถนนฝั่ งบางใบไม้ ซึ่งเป็ นถนนสายหลักที่ ใช้ เป็ น
(2) จัดคนงานไว้ คอยอํานวยความสะดวกในการจราจรเข้ า-ออก
เส้ นทางเข้ าสู่พื ้นที่โครงการ ซึ่งสามารถนํามาคํานวณค่า V/C Ratio ภายในข้ อกําหนดที่กล่าว โครงการ
มา ผลการประเมิน สรุ ปได้ ว่า ปั จจุบนั ในวันธรรมดาและวันหยุดราชการ พบว่าค่า V/C ratio
(3) จัดให้ มีพื ้นที่ล้างล้ อรถบริ เวณทางเข้ า-ออก โครงการ
(4) มี ก ารติ ด ตัง้ ป้ ายเตื อ นผู้ที่ ผ่ า นไป-มา ก่ อ นถึ ง ทางแยกเข้ า
ในช่วงเวลาที่เลวร้ ายที่สดุ มีค่าเท่ากับ 0.82 และ 0.73 ตามลําดับ ซึง่ อยู่ในระดับเลว เมื่อเทียบ
กับค่ามาตรฐานการจําแนกสภาพการจราจร พบว่า การจราจรเคลื่อนตัวได้ ช้าลง เกิดความ โครงการ โดยให้ มีข้อความเช่น “ทางแยกข้ างหน้ า มีรถบรรทุกเข้ าล่าช้ า และความเร็วลดลง
ออก” หรื อ “กรุ ณาลดความเร็ ว ทางแยกข้ างหน้ ามีรถเข้ า-ออก”
และในระหว่างที่มีการดัดแปลงอาคาร จะมีปริ มาณจราจรที่เกิดขึ ้นจากการขนส่งวัสดุ เป็ นต้ น
อุปกรณ์ ตลอดจนเครื่ องมือ เครื่ องจักรต่างๆ โดยคาดว่าจะมีปริ มาณการจราจรที่เกิดขึ ้นสูงสุด
ประมาณ 2 เที่ยว/วัน หรื อ 1 PCU/ชัว่ โมง (คิดค่า PCE ของรถบรรทุกขนาดกลาง (6 ล้ อ) ที่
ชัว่ โมงการทํางาน 8 ชัว่ โมง) ซึง่ สามารถนําไปคํานวณหาค่า V/C Ratio ในช่วงดัดแปลงอาคาร
ได้ ดงั นี ้
ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมที่สาํ คัญ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
-

ค่ า V/C Ratio ในวันธรรมดา
ค่า V/C Ratio ของถนนฝั่ งบางใบไม้ เวลา 07.00 น.ถึง 08.00 น. ซึง่ เป็ นช่วงเวลาที่
เลวร้ ายที่สดุ ในช่วงดัดแปลงอาคาร สามารถคํานวณได้ ดังนี ้
ค่า V/C Ratio
= 988.8 +1 = 0.82
1,200
จากการคํานวณ พบว่า วันธรรมดา ช่วงเวลา 07.00 น.ถึง 08.00 น. เป็ นช่วงเวลาชัว่ โมง
เร่ งด่วนของถนนฝั่ งบางใบไม้ ในช่วงที่มีการดัดแปลงอาคาร จะมีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.82
เท่ า เดิ ม ซึ่ง อยู่ใ นระดับ เลว เมื่ อ เที ย บกับ ค่ า มาตรฐานการจํ า แนกสภาพการจราจร พบว่ า
การจราจรเคลื่อนตัวได้ ช้าลง เกิดความล่าช้ า และความเร็วลดลง

5-11

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ตารางที่ 5-2 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิง่ แวดล้ อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้ อม ในระยะดัดแปลงอาคาร
องค์ ประกอบทาง
สิ่งแวดล้ อมและคุณค่ าต่ างๆ

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมที่สาํ คัญ

มาตรการป้องกันและแก้ ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

(1) ตรวจตราพื ้นที่ก่อสร้ างทังก่
้ อนและหลังเลิกงานทุกวัน
(2) เตรี ยมถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ ง ไว้ ในบริ เวณก่อสร้ างในจุด
ที่สามารถนํามาใช้ ได้ สะดวก เพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้ ที่อาจจะเกิดขึ ้น
ซึง่ จะช่วยแก้ ปัญหาในขันต้
้ นได้
(3) แนะนําวิธีการใช้ ถงั ดับเพลิงให้ กบั คนงานทุกคน ให้ ใช้ ได้ อย่าง
ถูกวิธี
(4) จัดสถานที่สําหรับสูบบุหรี่ และกําชับคนงานให้ ดบั ก้ นบุหรี่ ให้ สนิท
และห้ ามเผาขยะเศษไม้ ในพื ้นที่ก่อสร้ าง
(5) จัดชุดปฐมพยาบาลเบื ้องต้ นในพื ้นที่โครงการ เพื่อใช้ ในกรณี

- ต ร ว จ ส อ บ ส ภ า พ ข อ ง ถั ง
ดับเพลิงเคมีให้ มีสภาพที่พร้ อม
ใช้ งานอยู่เสมอทุก 1 เดือน/ครัง้
ตลอดช่วงระยะเวลาก่อสร้ าง

ค่ า V/C Ratio ในวันหยุดราชการ
ค่า V/C Ratio ของถนนฝั่ งบางใบไม้ เวลา 07.00 น.ถึง 08.00 น. ซึง่ เป็ นช่วงเวลาที่
เลวร้ ายที่สดุ ในช่วงดัดแปลงอาคาร สามารถคํานวณได้ ดังนี ้
ค่า V/C Ratio
= 872.95+1
= 0.73
1,200
จากการคํานวณ พบว่า วันหยุดราชการ ช่วงเวลา 07.00 น.ถึง 08.00 น. เป็ นช่วงเวลา
ชัว่ โมงเร่ งด่วนของถนนฝั่ งบางใบไม้ ในช่วงที่มีการดัดแปลงอาคาร จะมีค่า V/C Ratio เท่ากับ
0.73 เท่าเดิม ซึ่งอยู่ในระดับเลว เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานการจําแนกสภาพการจราจร พบว่า
การจราจรเคลื่อนตัวได้ ช้าลง เกิดความล่าช้ า และความเร็วลดลง
ดังนัน้ ผลกระทบที่เกิดขึ ้นจากการเพิ่มปริ มาณจราจรช่วงดัดแปลงอาคารของโครงการ
จัดอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ อย่างไรก็ตามในระหว่างที่มีการขนส่งวัสดุอปุ กรณ์ ก่อสร้ างอาจมีการ
ร่ วงหล่นของเศษวัสดุก่อสร้ าง เช่น ดิน หิน ปูน ทราย ฯลฯ ซึ่งทําความสกปรกเสียหายให้ กับ
เส้ นทางที่ยานพาหนะขนส่งผ่านได้ นอกจากนีย้ ังอาจมีอุบตั ิเหตุจากการขนส่งเกิ ดขึน้ ได้ แต่
ผลกระทบต่างๆ ดังกล่าวคาดว่าจะอยู่ในระดับปานกลาง
4. คุณค่ าต่ อคุณภาพชีวิต
4.1 การป้องกันอัคคีภยั

สาเหตุการเกิดอัคคีภยั ในการดัดแปลงอาคาร เช่น การใช้ วสั ดุไวไฟ หรื อวัสดุที่เป็ น
เชื อ้ เพลิง ประกายไฟจากการเชื่อมเหล็ก ตัดเหล็ก ก้ นบุหรี่ ความประมาทของคนงาน ฯลฯ
สิ่งเหล่านี ้อาจเป็ นสาเหตุทําให้ เกิดอัคคีภยั ได้ ทางผู้รับเหมาจะมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ ชิด
และจัดเตรี ยมถังดับเพลิงมื อถื อไว้ บริ เวณพื น้ ที่ดัดแปลงอาคารในจุดต่างๆ เพื่ อ ดับเพลิ งใน
เบือ้ งต้ น โดยเฉพาะจุดที่จะทําให้ เกิ ดเปลวไฟหรื อประกายไฟได้ ง่าย โดยติดตัง้ ในบริ เวณที่
สามารถมองเห็นได้ ชดั เจน และสามารถนํามาใช้ ได้ สะดวก ประกอบกับมีการอบรมให้ คนงาน
รู้จกั การใช้ อปุ กรณ์ ป้องกันอัคคีภยั อย่างถูกวิธี และมีการติดป้ายแนะนําการใช้ อปุ กรณ์ ที่ถกู วิธี
ไว้ ทุก ๆ จุด เพื่อใช้ ในการระงับเหตุเพลิงไหม้ ที่อาจเกิดจากความประมาทเลินเล่อของคนงาน
จากการดัดแปลงอาคาร การสูบบุหรี่ หรื อความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ของคนงาน ส่วนระบบไฟฟ้าที่
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ตารางที่ 5-2 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิง่ แวดล้ อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้ อม ในระยะดัดแปลงอาคาร
องค์ ประกอบทาง
สิ่งแวดล้ อมและคุณค่ าต่ างๆ

มาตรการป้องกันและแก้ ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมที่สาํ คัญ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

อาจก่อให้ เกิดเพลิงไหม้ ได้ นนั ้ จะต้ องมีการติดตังให้
้ ถกู หลักวิศวกรรมไม่ก่อให้ เกิดความขัดข้ อง ฉุกเฉิน
และกระแสไฟฟ้าลัดวงจรได้ ง่าย โดยมีผ้ ทู ี่มีความรู้ในด้ านดังกล่าวเป็ นผู้ดแู ลทุกขันตอน
้
ดังนัน้
(6) ดูแลตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในโครงการให้ มีสภาพที่ดีอยู่
คาดว่าในช่วงดัดแปลงอาคารหากเกิดอัคคีภยั อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนอยู่ในทิศทางลบระดับ เสมอและซ่อมแซมทันทีเมื่อเกิดการชํารุด
ปานกลาง
(7) เก็ บรวบรวมเศษวัส ดุที่ติดไฟง่ายและแยกไว้ ให้ เป็ นสัดส่วน
เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้
4.2 สภาพเศรษฐกิ จ และ
ในระยะดัดแปลงอาคารโครงการจําเป็ นต้ องมีการซื ้อวัสดุ อุปกรณ์ ดดั แปลงอาคาร
(1) ผู้ รั บ เหมาหรื อ หั ว หน้ าคนงานก่ อ สร้ างต้ อ งคอยเฝ้ าระวัง
สังคม
ซึง่ หากเป็ นวัสดุอปุ กรณ์ ขนาดเล็กที่สามารถหาซื ้อได้ ในชุมชน ผู้รับเหมาจะเลือกซื ้อจากชุมชน สอดส่องพฤติกรรมของคนงานมิให้ ก่อความเดือดร้ อนและปั ญหาต่าง
ก่อนเป็ นหลัก เนื่องจากไม่จําเป็ นต้ องสิ ้นเปลืองนํ ้ามันเชือ้ เพลิงไปซื ้อในสถานที่ที่ไกลออกไป ๆ แก่คนงานด้ วยกันและประชาชนใกล้ เคียง
(2) ผู้ รั บ เหมาก่ อ สร้ างกํ า หนดบทลงโทษสํ า หรั บ คนงานที่ ก่ อ
นอกจากวัสดุที่มีขนาดใหญ่ และในชุมชนไม่มีให้ สงั่ ซื ้อ จึงจําเป็ นต้ องสัง่ ซื ้อมาจากที่อื่น ด้ วย
เหตุดงั กล่าว จึงทําให้ ชมุ ชนมีรายได้ เพิ่มขึ ้น จากการขายของดังกล่าว ซึง่ ถือเป็ นการเพิ่มรายได้ ปั ญหา และร่ วมมือกับเจ้ าหน้ าที่ของท้ องถิ่นในการช่วยควบคุมปั ญหา
ให้ แก่ชมุ ชน
สังคม
สําหรับในด้ านวิถีชีวิตของคนในชุมชนนัน้ คาดว่าจะไม่มีผลในเรื่ องดังกล่าวมากนัก
เนื่องจากการปฏิบตั ิงานของคนงาน จะปฏิบตั ิอยู่เฉพาะภายในพื ้นที่ดดั แปลงอาคารเป็ นหลัก
เท่านัน้ มิได้ ไปยุ่งเกี่ยวกับชาวบ้ านในพื ้นที่ใกล้ เคียง กอปรกับคนงานไม่มีการพักอาศัยในพื ้นที่
ดัดแปลงอาคารแต่อย่างใด โดยผู้รับเหมาจะจัดให้ มีรถคอยรับ-ส่งคนงานทัง้ หมด เพื่อลดการ
รบกวนประชาชนในพื ้นที่ข้างเคียง ซึง่ จะไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนมากนัก โดยประชาชนก็ยงั คง
สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจํ าวันของตนเองได้ ตามปกติ ดังนัน้ ผลกระทบต่อ ชุม ชนบริ เวณ
ใกล้ เคียงจึงอยู่ในทิศทางบวกระดับตํ่า
4.3 การสาธารณสุข
การดัดแปลงอาคารโครงการ อาจจะก่อให้ เกิดผลกระทบด้ านสาธารณสุขในด้ าน
(1) จัดให้ มีสถานที่ปฐมพยาบาลและอุปกรณ์ การรั กษาพยาบาล
ของการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้ อมในบริ เวณพื ้นที่โครงการ และการเจ็บป่ วย เบื ้องต้ น สําหรับคนงานในพื ้นที่ก่อสร้ างอย่างเพียงพอ
ของคนงานในช่วงระหว่างดัดแปลงอาคาร โดยทางโครงการ จะจัดให้ มีระบบสาธารณูปโภคขัน้
(2) ดูแลและเข้ มงวดคนงานในด้ านสุขาภิบาล เช่น นํา้ ดื่มนํา้ ใช้ ที่
พื ้นฐานไว้ สําหรับคนงานในพื ้นที่โครงการ ไว้ อย่างเพียงพอ และกําชับให้ คนงานดูแลเรื่ องความ สะอาด ห้ องนํ ้าห้ องส้ วม ภาชนะรองรับมูลฝอยให้ เพียงพอ เป็ นต้ น เพื่อ
สะอาดอย่างสมํ่าเสมอ ทัง้ นี ้ ในบริ เวณพื ้นที่โครงการยังจัดให้ มีอุปกรณ์ ในการปฐมพยาบาล ป้ องกั น การแพร่ ก ระจายของเชื อ้ โรคและโรคติ ด ต่ อ ต่ าง ๆ สู่ ชุ ม ชน
เบื ้องต้ นภายในโครงการ ดังนันผลกระทบที
้
่เกิดขึ ้นจากการสาธารณสุขในช่วงดัดแปลงอาคาร ข้ างเคียง
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ตารางที่ 5-2 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิง่ แวดล้ อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้ อม ในระยะดัดแปลงอาคาร
องค์ ประกอบทาง
สิ่งแวดล้ อมและคุณค่ าต่ างๆ

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมที่สาํ คัญ
จะอยู่ในทิศทางลบระดับตํ่า

4.4 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย

ในช่ว งดัดแปลงอาคารของโครงการนัน้ ผลกระทบด้ า นอาชี วอนามัย และความ
ปลอดภัย ส่วนใหญ่จะเกิดขึ ้นกับคนงานและเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิงานในโครงการ ซึง่ สามารถเกิดได้
จากอุบตั ิเหตุต่าง ๆ จากการทํางานในแต่ละวัน โดยอาจจะเกิ ดจากการทํ างานที่ ขาดความ
ระมัดระวัง ในการใช้ เครื่ องมือและเครื่ องจักร หรื ออุปกรณ์ ที่ไม่สมบูรณ์ และอาจจะเกิดจาก
แรงสัน่ สะเทือนที่เกิดจากการดัดแปลงอาคาร ทังนี
้ ้ โครงการจะจัดให้ มีคนงานคอยรักษาความ
เรี ยบร้ อยภายในพื ้นที่โครงการตลอด 24 ชัว่ โมง ทังบริ
้ เวณทางเข้ าออกโครงการและรอบพื ้นที่
โครงการ ทังนี
้ ้ จะต้ องมีมาตรการในการป้องกันและลดผลกระทบดังกล่าวอย่างเป็ นระบบเพื่อ
ลดผลกระทบในด้ า นอาชี ว อนามัย ต่ อ คนงานและพื น้ ที่ ร อบข้ า งให้ เ กิ ด ขึ น้ ดัง นัน้ คาดว่ า
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นอยู่ในระดับตํ่า
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มาตรการป้องกันและแก้ ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
(3) กรณีที่มีอบุ ตั ิเหตุหรื อเหตุฉกุ เฉินเกิดขึ ้นกับคนงานก่อสร้ างให้ มี
การปฐมพยาบาลโดยเจ้ าหน้ าที่ ข องโครงการเบื อ้ งต้ นก่ อ นนํ า ส่ ง
โรงพยาบาลที่ใกล้ ที่สดุ
(1) ในกรณีที่วสั ดุอปุ กรณ์ ในการก่อสร้ าง หรื อสิ่งป้องกันอันตราย
เกิ ด การชํ า รุ ด เสี ย หาย ต้ อ งหยุด การก่ อ สร้ างทัน ที จนกว่ า จะแก้ ไ ข
ข้ อขัดข้ องให้ เรี ยบร้ อยก่อน จึงจะดําเนินการต่อไปได้
(2) กํ า หนดเขตอัน ตราย โดยติ ดป้ ายประกาศให้ ชัด เจนและมี
สัญญาณไฟสีแดงเวลากลางคืน
(3) ห้ ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้ องเข้ ามาในบริ เวณพื ้นที่ก่อสร้ าง และห้ ามมิ
ให้ บคุ คลใดพักอาศัย หลับนอน หรื อนอนค้ างในอาคารที่กําลังก่อสร้ าง
(4) ห้ ามคนงานเข้ าไปในอาคารที่กําลังก่อสร้ างหรื อเขตก่อสร้ าง
นอกเวลาทํางาน เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตจากผู้รับเหมา
(5) ให้ จดั ทํารัว้ และปิ ดประกาศแสดงเขตก่อสร้ าง โดยรอบพื ้นที่
ก่อสร้ าง
(6) จัดชุดปฐมพยาบาลเบื ้องต้ นในพื ้นที่โครงการ เพื่อใช้ ในกรณี
ฉุกเฉิน
(7) เตรี ยมรถให้ พร้ อมเสมอในการนําคนงานที่ได้ รับบาดเจ็บส่ง
โรงพยาบาล
(8) การทํ างานสูง เกิ น 2 เมตรขึน้ ไป ต้ องสร้ างนั่ง ร้ าน โดยพื น้
นั่ง ร้ านต้ อ งมี ความกว้ า งไม่น้ อ ยกว่า 35 เซนติเมตร และต้ อ งจัดทํ า
บันไดเพื่อใช้ ขึ ้น-ลง ในนัง่ ร้ าน
(9) ตรวจดูแลเครื่ องจักรกลให้ อยู่ในสภาพใช้ งานได้ ดีอยู่เสมอ
(10)ห้ า มกองหรื อ เก็ บ เครื่ อ งมื อ
วัส ดุก่ อ สร้ างหรื อ ชิ น้ ส่ ว น
โครงสร้ างในที่สาธารณะ และบนอาคารที่กําลังก่อสร้ าง

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

-

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ตารางที่ 5-2 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิง่ แวดล้ อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้ อม ในระยะดัดแปลงอาคาร
องค์ ประกอบทาง
สิ่งแวดล้ อมและคุณค่ าต่ างๆ
4.4 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ต่ อ)

4.5 สุนทรียภาพ/
ทัศนียภาพ

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมที่สาํ คัญ

เนื่องจากการดัดแปลงอาคารของโครงการ เป็ นการดัดแปลงภายในพืน้ ที่โครงการที่มีรัว้
คอนกรี ตกันอย่
้ างชัดเจน และการดัดแปลงอาคารส่วนใหญ่จะอยู่ภายในตัวอาคาร จึงคาดว่าจะ
ไม่สง่ ผลกระทบด้ านสุนทรี ยภาพ/ทัศนียภาพแต่อย่างใด
สําหรับสภาพของอาคาร มีสภาพไม่แตกต่างกับสภาพภายในชุมชนมากนัก เนื่องจากใน
บริ เวณใกล้ เคียงพื ้นที่โครงการส่วนใหญ่มีการใช้ ประโยชน์เป็ นบ้ านพักอาศัย โรงแรม อาคารอยู่
อาศัยรวม ร้ านค้ า และร้ านอาหาร เป็ นต้ น สภาพอาคารของโครงการจึงมิได้ เป็ นสิ่งแปลกใหม่
ของชุมชนมากนัก
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มาตรการป้องกันและแก้ ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
(11) จัดเตรี ยมอุปกรณ์ ป้องกันภัยเบื ้องต้ นให้ เพียงพอ เช่น หมวก
นิ ร ภัย รองเท้ า นิ ร ภัย ถุง มื อ หนัง เป็ นต้ น และกํ า ชับ ให้ ค นงานใช้
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกครัง้
(12) มีหวั หน้ าคนงานคอยควบคุมขณะปฏิบตั ิงานอย่างน้ อย 1 คน
(13) เครื่ องจักรที่มีการถ่ายทอดพลังงาน โดยใช้ เพลา สายพาน
ปุลเล ไฟล์วีล ต้ องมีตะแกรงเหล็กเหนียวครอบในส่วนที่หมุนได้ และ
ส่วนส่งถ่ายกําลังให้ มิดชิด
(14) เครื่ องลับ ฝน หรื อแต่งผิวโลหะ ต้ องมีเครื่ องปิ ดบังประกาย
ไฟหรื อเศษวัสดุขณะทํางาน
(1) ควบคุมดูแลการวางวัสดุก่อสร้ างให้ เป็ นสัดส่วนและเป็ นระเบียบ
และดูแลความสะอาดภายในพื ้นที่ก่อสร้ างเป็ นประจําทุกวัน

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
-

-

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ตารางที่ 5-3 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิง่ แวดล้ อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้ อม ในระยะดําเนินการ
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้ อมทางกายภาพ
1.1 สภาพภูมปิ ระเทศ

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมที่สาํ คัญ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

การดําเนินโครงการมีลกั ษณะเป็ นโรงแรม โดยไม่มีการดัดแปลงอาคารใหม่แต่อย่าง
ใด มีเพียงการขอดัดแปลงอาคารเดิมบางส่วนเท่านัน้ ดังนัน้ เมื่อเปิ ดดําเนินการ ดินในพื ้นที่
โครงการยังเป็ นดินเดิม ซึ่งจะมี ความแข็งแรง มี การยึดเกาะตัวของอนุภาคดินดีอยู่แล้ ว
ประกอบกับกิจกรรมภายในโครงการเป็ นเพียงการพักอาศัย ไม่มีกิจกรรมใดที่ทําให้ ลกั ษณะ
ภูมิประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงหรื อเกิดการพังทลายของดินในบริ เวณใกล้ เคียง แต่ยงั คง
ความกลมกลืนและสอดคล้ องกับบริ เวณพื ้นที่ข้างเคียง นอกจากนี ้ ภายในโครงการปั จจุบนั
ได้ มีการตกแต่งด้ วยต้ นไม้ และพืชพรรณชนิดต่าง ๆ ไว้ อย่างสวยงามและเป็ นระเบียบ ดังนัน้
ในระยะดําเนินการจึงไม่มีผลกระทบที่เกิดจากการเปิ ดดําเนินการแต่อย่างใด
1.2
ธรณี วิ ท ยาและการเกิ ด
จากหลักฐานทางธรณีวิทยาเชื่อว่า เกาะสมุย เกิดจากการแทรกดันของหินแกรนิตเข้ า
แผ่ นดินไหว
มาในชันหิ
้ นตะกอน ที่มีอายุแก่กว่าทําให้ ชัน้ หินตะกอนบางส่วนได้ กลายสภาพเป็ นหินแปร
ต่อมาเกิดการผุพงั ของหินที่ปกคลุมอยู่ข้ างบนและถูกพัดพาออกไปตกสะสมตัวในที่ล่มุ ตํ่า
คงเหลือแต่ภูเขาหินแกรนิตซึ่งมีความคงทนต่อการผุพงั มากกว่า และพื ้นที่โครงการอยู่ในเขต
1 ซึง่ มีระดับความรุนแรง 3-4 เมอร์ คลั ลี คือ ผู้อยู่บนอาคารสูงรู้สกึ ว่ามีแผ่นดินไหว และไม่อยู่
ในพืน้ ที่แนวรอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทย โดยในเขตนี ้ กรมทรัพยากรธรณี กําหนดว่ามี
ความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายน้ อย แต่อาจมีความเสียหายบ้ าง
นอกจากนี ้ บริ เวณพื ้นที่โครงการไม่ได้ อยู่ในบริ เวณรอยเลื่อนแต่อย่างใด โดยอยู่
ห่างจากแนวรอยเลื่อนที่ใกล้ ที่สดุ คือรอยเลื่อนคลองมะรุ่ ย ซึ่งเป็ นรอยเลื่อนที่วางตัวอยู่
ในเขตจัง หวัดสุร าษฎร์ ธ านี กระบี่ แ ละพัง งา อย่ างไรก็ ตาม โครงการได้ คํ านวณการ
ป้องกันแผ่นดินไหวของอาคารตามกฎกระทรวงกําหนดการรับนํา้ หนัก ความต้ านทาน
ความคงทนของอาคาร และพื ้นดินที่รองรับอาคารในการต้ านทานแรงสัน่ สะเทือนของ
แผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 เรี ยบร้ อยแล้ ว ดังนัน้ ผลกระทบจากการเกิดแผ่นดินไหวที่มีต่อ
โครงการจึงอยู่ในระดับตํ่า
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(1) ปลูกหญ้ าหรื อพืชคลุมดินตามความลาดชันของพื ้นที่ภายในพื ้นที่
โครงการ เพื่อป้องกันการชะล้ างของหน้ าดิน
(2) จัดให้ มีรัว้ โดยรอบแนวเขตที่ดินของโครงการ สูงไม่น้อยกว่า 1.5
เมตร เพื่อป้องกันการพังทลายของดินถมลงสูพ่ ื ้นที่ข้างเคียง

(1) จัดให้ มีการซ้ อมหนีภยั กรณีเกิดแผ่นดินไหว เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ บริ การใน
อาคาร มีความตื่นตัวและปฏิบตั ิตนได้ ถกู ต้ อง
(2) ภายหลังการเกิดแผ่นดินไหวต้ องมีการปฏิบตั ิการสํารวจความ
เสียหายที่เกิดขึ ้น เช่น การค้ นหาช่วยชีวิต การเตรี ยมอุปกรณ์ ช่วยเหลือ
การพยาบาล สุขอนามัย อาหาร นํา้ และเสื ้อผ้ า รวมทังต้
้ องมีการ
ซ่อมแซมบูรณะฟื ้นฟูสิ่งดัดแปลงที่เสียหายและระบบสาธารณูปโภคที่
เสียหายให้ แล้ วเสร็จ โดยเร็ วที่สดุ
(3) จัดทําข้ อควรปฏิบตั ิของผู้ใช้ บริ การ ขณะเกิดแผ่นดินไหวติด
ประกาศไว้ ในบริ เวณที่สามารถมองเห็นได้ อย่างชัดเจน เช่น บริ เวณโถง
ทางเดิน เพื่ อให้ ผ้ ูมาใช้ บริ การปฏิ บัติตนได้ อ ย่างถูกต้ อ ง โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
- อย่าตกใจ อยู่ในความสงบ มีสติ พยายามปลอบคนข้ างเคียง
ให้ คิดถึงวิธีการกู้สถานการณ์
- ถ้ าอยู่ในอาคาร ให้ ระวังสิ่งของที่อยู่สงู ตกใส่ เช่น โคมไฟ
ชิ ้นส่วนอาคาร เศษอิฐ และปูนซีเมนต์ ที่แตกออกจากผนัง หรื อเพดาน

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ตารางที่ 5-3 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิง่ แวดล้ อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้ อม ในระยะดําเนินการ
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
1.2
ธรณี วิ ท ยาและการเกิ ด
แผ่ นดินไหว (ต่ อ)

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมที่สาํ คัญ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
ให้ ระมัดระวังตู้หนังสือ ตู้โชว์ ชันวางของ
้
โต๊ ะ ทีวี ตู้เย็น และเฟอร์ นิเจอร์
อาจเลื่อนชนหรื อล้ มทับ
- ให้ ออกห่างจากหน้ าต่าง ประตู และกระจก ถ้ าการสัน่ สะเทือน
รุนแรง ให้ หลบอยู่ใต้ โต๊ ะ ใต้ เตียงหรื อมุมห้ อง ซึง่ ห่างจากหน้ าต่าง หรื อ
หลบอยู่ใ ต้ ว งกบประตูที่ แ ข็ ง แรง พยายามชัก ชวนให้ ผ้ ูอื่ น ปฏิ บัติ ต าม
อย่างวิ่งออกมานอกอาคาร
- ถ้ าอยู่นอกอาคาร ให้ ออกห่างจากอาคารสูงกําแพง เสาไฟฟ้า และ
สิ่งดัดแปลงอื่นๆ ที่อาจโค่นล้ ม อย่าวิ่งไปตามถนนให้ อยู่ในที่โล่งแจ้ ง
- ถ้ าอยู่ในรถให้ หยุดรถในที่ปลอดภัย คือ ที่โล่งหลีกเลี่ยงที่ลาด
ชัน บริ เวณภูเขาซึง่ อาจเกิดแผ่นดินถล่ม หินกลิ ้ง เมื่อมีการหยุดการสัน่
ไหว ให้ ขบั ด้ วยความระมัดระวัง
- ติดตามข่าวสารของทางราชการอย่างใกล้ ชิด

1.3 ทรั พยากรดินและการชะล้ าง
โครงการจัดให้ มีแนวรัว้ กําแพงที่อยู่ล้อมรอบโครงการ รวมทังยั
้ งมีต้นไม้ ยืนต้ น ไม้ พ่มุ
(1) ปลูกหญ้ าหรื อพืชคลุมดินตามความลาดชันของพืน้ ที่ภายใน
พังทลายของดิน
และหญ้ าปกคลุมดิน ซึง่ กระจายอยู่ตามบริ เวณต่างๆ ของพื ้นที่สีเขียวภายในโครงการ ซึง่ โครงการ เพื่อป้องกันการชะล้ างของหน้ าดิน
สามารถช่ ว ยป้องกัน การพัง ทลายของดิ น ได้ ใ นระดับ หนึ่ง ดัง นัน้ ปั ญ หาการชะล้ า ง
(2) จัดให้ มีรัว้ โดยรอบแนวเขตที่ดินของโครงการ สูงไม่น้อยกว่า 1.5
พังทลายของดินในช่วงเปิ ดดําเนินการจะเกิดขึ ้นอยู่ในระดับตํ่า
เมตร เพื่อป้องกันการพังทลายของดินถมลงสูพ่ ื ้นที่ข้างเคียง
(3) จัดให้ มีแนวรัว้ กําแพง ล้ อมรอบโครงการ รวมทังยั
้ งมีต้นไม้
ยืนต้ น ไม้ พ่มุ และหญ้ าปกคลุมดิน
(4) หากมีการร้ องเรี ยนจากผู้ที่ได้ รับความเสียหายอันเกิดจากการ
ดําเนินงานของโครงการ โครงการจะต้ องรี บดําเนินการแก้ ไข และชดเชย
ค่าเสียหายให้ แก่ผ้ ทู ี่ได้ รับความเดือดร้ อนโดยเร็ ว
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ตารางที่ 5-3 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิง่ แวดล้ อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้ อม ในระยะดําเนินการ
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
1.4 คุณภาพอากาศ

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมที่สาํ คัญ

มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

เมื่อโครงการเปิ ดดําเนินการผลกระทบด้ านคุณภาพอากาศที่จะเกิดขึ ้นกับโครงการ
นันไม่
้ มีนยั สําคัญ เนื่องจากไม่มีแหล่งปล่อยมลพิษที่จะก่อให้ เกิดผลกระทบต่อคุณภาพ
อากาศโดยรอบแต่ อ ย่ า งใด แต่ โ ครงการมี ที่ จ อดรถยนต์ ภ ายในโครงการซึ่ ง อาจจะ
ก่อให้ เกิดปริ มาณมลสารต่างๆ จากบริ เวณที่จอดรถยนต์ของโครงการต่อพื ้นที่ใกล้ เคียง
ได้ เมื่อโครงการเปิ ดดําเนินการผลกระทบที่จะเกิดขึ ้นต่อคุณภาพอากาศมีน้อยมาก ทังนี
้ ้
เนื่องจากกิจกรรมของโครงการมีวตั ถุประสงค์เพื่อการพักอาศัยเป็ นสําคัญ แต่อย่างไรก็
ตาม โครงการได้ จดั เตรี ยมพืน้ ที่จอดรถยนต์ จํานวน 42 คัน และรถจักรยานยนต์
จํานวน 15 คัน เป็ นที่ จอดรถนอกอาคารทัง้ หมด ประกอบกับโครงการได้ จัดเตรี ย ม
ต้ นไม้ ที่เป็ นไม้ ยืนต้ นในพื ้นที่โครงการ เพื่อเป็ นแนวป้องกันและดูดซับมลพิษทางอากาศที่
เกิดขึ ้นจากการดําเนินโครงการได้ ในเบื ้องต้ น จึงลดปั ญหาการกระจายตัวของมลพิษที่จะ
เกิดขึ ้นจากที่จอดรถได้ ในระดับหนึ่งดังนันผลกระทบที
้
่จะเกิดขึ ้นจากการดําเนินโครงการ
จึงอยู่ในระดับตํ่า
จากการประเมินมลพิษที่ปล่อยออกจากท่อไอเสียของรถยนต์ในโครงการรวม ซึ่ง
โครงการได้ จดั เตรี ยมพืน้ ที่จอดรถยนต์ จํานวน 42 คัน และรถจักรยานยนต์ จํานวน 15
คัน ดังนัน้ ผลกระทบด้ านคุณภาพอากาศจึงจะเกิดจากการจราจรภายในโครงการ ซึ่ง
มลพิษที่เกิดขึ ้นจะมาจากท่อไอเสียรถยนต์ โดยสามารถประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้น
ได้ ดงั นี ้ ฝุ่ นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน(PM-10) ก๊ าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊ าซ
ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และก๊ าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2) และไฮโดรคาร์ บอน
(HC) ได้ ผลดังนี ้
1) จากการคํานวณความเข้ มข้ นของฝุ่ นละอองรวม (TSP) ที่เกิ ดขึน้ ภายใน
โครงการจากท่อไอเสียรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ มีค่ารวมกันเท่ากับ 0.0000017 +
0.0000006 = 0.0000023 มิ ล ลิ ก รั ม /ลูก บาศก์ เมตร ซึ่ง มี ค่าไม่เ กิ น มาตรฐานเฉลี่ ย
กําหนดไว้ 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
2) จากการคํานวณความเข้ มข้ นของฝุ่ นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) ที่

(1) ควบคุมความเร็ วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจํากัดความเร็ ว
สันนูน เพื่อลดความเร็ ว เพื่อไม่ให้ เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละอองบน
พื ้นผิวถนน
(2) หมัน่ ดูแลรักษาความสะอาดบริ เวณถนน พื ้นที่ส่วนต่างๆ โดย
อาจฉีดล้ างถนนเป็ นครัง้ คราว
(3) ประชาสัมพันธ์ไม่ให้ มีการติดเครื่ องยนต์ขณะจอดรถภายในพื ้นที่
โครงการ
(4) กํ าหนดให้ เจ้ าหน้ าที่ รักษาความปลอดภัยคอยแจ้ งเตือนให้
ผู้ขบั ขี่ดบั เครื่ องยนต์ทกุ ครัง้ เมื่อจอดรถ
(5) จัดให้ มีชนิดพันธุ์ไม้ ต่าง ๆ บริ เวณพื ้นที่สีเขียวของโครงการที่มี
คุณภาพกรองการฟุ้งกระจายของมลสารที่ปล่อยออกจากรถยนต์ทงพั
ั ้ นธุ์
ไม้ ประเภทไม้ ยืนต้ นทรงสูง ไม้ พ่มุ ให้ กลิ่นพุ่มหนา และกลุ่มไม้ ทรงสูงใบ
หนา เพื่อช่วยในการดูดซับ CO จากยานพาหนะและเป็ นม่านกันการฟุ้ง
กระจายของฝุ่ นละอองและมลสารตลอดจนการให้ ร่มเงาที่มีผลด้ านการ
ช่วยคายอากาศให้ แก่พื ้นที่บริ เวณโดยรอบ
(6) จัดให้ มีพื ้นที่สีเขียวเพื่อเพิ่มปริ มาณ O2 ในอากาศด้ วยพันธุ์ไม้ ยืน
ต้ นในโครงการ
(7) ติดตังป
้ ้ ายเตือน "ห้ ามติดเครื่ องขณะจอดรถ" ในพื ้นที่จอดรถ
ของอาคารและกําชับให้ เจ้ าหน้ าที่ควบคุมดูแลอย่างเคร่ งครัด
(8) จัดระบบการจราจรภายในโครงการให้ เหมาะสมกับสภาพ
การจราจรภายนอก และจัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่อํานวยความสะดวกบริ เวณ
ทางเข้ า-ออกโครงการโดยเฉพาะในชัว่ โมงเร่ งด่วนเช้ า-เย็น เพื่อลดการ
ระบายมลสารในอากาศจากการจราจร
(9) ปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันการแพร่ กระจายของเชื ้อโรคจาก
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มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
- ตรวจสอบคุณ ภาพอากาศ ทุก
6 เดือน ตลอดช่วงเปิ ดดําเนินการ
โดยประกอบไปด้ วย
(1) Total Suspended Particulate
(TSP)
(2) PM-10
(3) CO
(4) SOx
(5) NOx
(6) HC

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ตารางที่ 5-3 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิง่ แวดล้ อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้ อม ในระยะดําเนินการ
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่ อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมที่สาํ คัญ

มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

เกิดขึน้ ภายในโครงการจากท่อไอเสียรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ มีค่ารวมกันเท่ากับ
0.0000068 + 0.000001 = 0.0000078 มิ ล ลิ ก รั ม /ลูก บาศก์ เ มตร ซึ่ ง มี ค่ า ไม่ เ กิ น
มาตรฐานเฉลี่ยกําหนดไว้ 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
3) จากการคํานวณความเข้ มข้ นของก๊ าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO) ที่เกิดขึ ้น
ภายในโครงการจากท่ อ ไอเสี ย รถยนต์ และรถจั ก รยานยนต์ มี ค่ า รวมกั น เท่ า กั บ
0.0000978 + 0.0000386 = 0.0001364 มิ ล ลิ ก รั ม /ลูก บาศก์ เ มตร ซึ่ง มี ค่า ไม่ เ กิ น
มาตรฐานเฉลี่ยกําหนดไว้ 30.00 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
4) จากการคํานวณความเข้ มข้ นของก๊ าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ที่เกิดขึน้
ภายในโครงการจากท่ อ ไอเสี ย รถยนต์ และรถจั ก รยานยนต์ มี ค่ า รวมกั น เท่ า กั บ
0.00007+ 0.0000003 = 0.0000703 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐาน
เฉลี่ยกําหนดไว้ 0.17 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
5) จากการคํานวณความเข้ มข้ นของก๊ าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2) ที่เกิ ดขึน้
ภายในโครงการจากท่ อ ไอเสี ย รถยนต์ และรถจั ก รยานยนต์ มี ค่ า รวมกั น เท่ า กั บ
0.0000031 + 0.0000003 = 0.0000034 มิ ล ลิ ก รั ม /ลูก บาศก์ เ มตร ซึ่ง มี ค่า ไม่ เ กิ น
มาตรฐานเฉลี่ยกําหนดไว้ 0.30 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
6) จากการคํานวณความเข้ มข้ นของก๊ าซไฮโดรคาร์ บอน (HC) ที่เกิดขึน้ ภายใน
โครงการจากท่อไอเสียรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ มี ค่ารวมกันเท่ากับ 0.0000261 +
0.0000562 = 0.0000823 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึง่ มีค่าไม่เกินมาตรฐานเฉลี่ยกําหนดไว้
5.3 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
ทังนี
้ ้ บริ ษัทที่ปรึ กษาฯ ได้ ประเมินกรณี รถวิ่งเข้ าออกโครงการสูงสุดใน 1 ชั่วโมง
ประกอบด้ วยที่จอดรถยนต์ จํานวน 42 คัน และรถจักรยานยนต์ จํานวน 15 คัน ดังนัน้
โครงการได้ ตระหนักถึงปั ญหามลภาวะทางอากาศที่เกิดขึ ้น จึงได้ กําหนดให้ มีการปฏิบตั ิ
ตามมาตรการอย่างเคร่ งครัด ซึ่งจะทําให้ การระบายอากาศในบริ เวณพืน้ ที่จอดรถดีขึน้
และส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในบริ เวณใกล้ เคียงระดับตํ่า

ระบบปรับและระบายอากาศ ดังนี ้
1)
ตรวจสอบการติ ด ตัง้ ระบบผึ่ ง เย็ น ของโครงการให้ มี
รายละเอียดเป็ นไปตามที่มีวิศวกรได้ ออกแบบไว้ เพื่อการควบคุมเชื ้อลีจิ
โอเนลลาตามข้ อกําหนดในประกาศอนามัย
2) กําหนดให้ โครงการปฏิบตั ิตามข้ อปฏิบตั ิในการควบคุมเชื ้อลิจิ
โอเนลลาในระบบผึง่ เย็น รวมถึงการดูแลระบบปรับอากาศที่กําหนดไว้ ใน
ข้ อมูลเกี่ยวกับการดูแลบํารุ งรักษา และตรวจสอบเฝ้าระวังระบบผึ่งเย็น
ตามประกาศของกรมอนามัยอย่างเคร่ งครัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ตารางที่ 5-3 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิง่ แวดล้ อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้ อม ในระยะดําเนินการ
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่ อ)

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมที่สาํ คัญ

มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

สํ า หรั บ การดํ า เนิ น โครงการอาจก่ อ ให้ เกิ ด ก๊ าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ จ าก
ยานพาหนะ แต่ทงนี
ั ้ ้ เนื่องจากบริ เวณโดยรอบพื ้นที่โครงการเป็ นพื ้นที่ที่มีอากาศถ่ายเท
ตลอดเวลา จึงไม่เกิดการสะสมของมลพิษ และโครงการจะติดตังป
้ ้ ายห้ ามติดเครื่ องยนต์
ทิ ้งไว้ ภายในบริ เวณลานจอดรถ ให้ สามารถสังเกตได้ อย่างชัดเจนและทัว่ ถึง นอกจากนี ้
โครงการจะจัดให้ มีได้ การปลูกต้ นไม้ ภายในโครงการให้ มากที่สดุ เพื่อให้ ต้นไม้ ต่างๆ ช่วย
ดูดซับก๊ าซคาร์ บอนมอนอกไซด์จากที่จอดรถของโครงการ
โดยพันธุ์ไม้ ยืนต้ นที่โครงการเลือกปลูก สามารถดูดซับก๊ าซคาร์ บอนมอนอกไซด์
เมื่ อเที ยบเป็ นก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ได้ 2,637.36 กรั ม ในขณะที่ มีปริ มาณก๊ าซ
คาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO) ที่ปล่อยจากรถยนต์ภายในโครงการ เมื่อคิดเทียบเป็ น CO2
เท่ากับ 34.51 กรัม ซึง่ ต้ นไม้ ที่ปลูกสามารถดูดซับก๊ าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO) ภายใน
โครงการได้ อย่างเพียงพอ
จากอัตราการสังเคราะห์แสงใน 1 วัน ของต้ นไม้ ภายในพื ้นที่โครงการ ซึ่งมีค่ารวม
ประมาณ 59.94 โมล หรื อประมาณ 2,637.36 กรั ม ในขณะที่ ป ริ มาณก๊ าซ
คาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO) ที่ปล่อยจากรถยนต์ภายในโครงการ เมื่อคิดเทียบเป็ น CO2
0.78 โมล หรื อ 34.51 กรัม
ดังนัน้ จะเห็นได้ ว่าปริ มาณก๊ าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO) เมื่อคิดเทียบเป็ น CO2
ที่ เกิ ดขึน้ จากยานพาหนะภายในโครงการมี ปริ มาณน้ อยมาก เมื่ อ เที ย บกับอัตราการ
สังเคราะห์แสงของต้ นไม้ ภายในโครงการ ดังนัน้ การดําเนินโครงการจึงไม่ส่งผลกระทบที่
มีนยั สําคัญต่อคุณภาพอากาศบริ เวณโดยรอบ ทังนี
้ ้ โครงการจะจัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ดแู ล
พื ้นที่สีเขียวของโครงการให้ มีความสมบูรณ์อยู่เสมอ
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ตารางที่ 5-3 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิง่ แวดล้ อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้ อม ในระยะดําเนินการ
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
1.5 ระดับเสียง

2. ทรัพยากรชีวภาพ
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมที่สาํ คัญ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
(1) ประชาสัมพันธ์ ไม่ให้ ติดเครื่ องยนต์ ขณะจอดรถภายในพืน้ ที่ ตรวจสอบระดั บ เสี ย งทุ ก
โครงการ
6 เดือน ตลอดช่วงเปิ ดดําเนินการ
(2) กํ าหนดให้ เจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยคอยแจ้ งเตือนให้ โดยประกอบไปด้ วย
ผู้ขบั ขี่รถยนต์ดบั เครื่ องยนต์ทกุ ครัง้ เมื่อจอดรถ
1) Leq-24 ชัว่ โมง
(3)ไม่ใ ห้ ผ้ ูมาใช้ บริ การทํากิ จกรรมที่ ส่ง เสี ยงดังอัน ก่ อให้ เกิ ดความ (2) Lmax
(3) L90
รํ าคาญแก่ผ้ พู กั อาศัยในพื ้นที่ข้างเคียง
มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

การดําเนินโครงการมีลกั ษณะเป็ นโรงแรม โดยกิจกรรมภายในโครงการมีเพียงการ
พัก อาศัย ของผู้ม าใช้ บ ริ ก ารเป็ นหลัก เท่ า นัน้ ซึ่ง ส่ ว นใหญ่ ต้ อ งการความสงบในการ
พักผ่อนในห้ องพัก ซึ่งผลกระทบจากเสียงที่เกิดขึ ้นในระยะดําเนินการโครงการ จะเป็ น
เสียงที่เกิ ดขึน้ จากยานพาหนะที่ วิ่งเข้ า-ออกโครงการเท่านัน้ ซึ่งเป็ นระดับเสียงปกติที่
เกิดขึน้ ในชีวิตประจําวัน ประกอบกับเสียงจากการจราจรที่เกิดขึ ้นจัดเป็ นเสียงที่ดงั เป็ น
ระยะ (Intermittent Noise) เป็ นเสียงที่ไม่ต่อเนื่อง และโครงการมีลกั ษณะเป็ นโรงแรมที่
ผู้ใช้ บริ การ ส่วนใหญ่ต้องการความเงียบสงบ ต้ องการพักผ่อนและมีความเป็ นส่วนตัวสูง
จึ ง ไม่ มี กิ จ กรรมภายในโครงการใดที่ จ ะก่ อ ให้ เกิ ด ผลกระทบด้ า นเสี ย งและความ
สัน่ สะเทือน ดังนัน้ จึงคาดว่าผลกระทบด้ านนี ้จะอยู่ในระดับตํ่า
โครงการได้ จัดพืน้ ที่ว่างบางส่วนให้ เป็ นพื น้ ที่สีเขียว โดยการปลูกไม้ ดอก ไม้ ประดับ
เพื่อตกแต่งและสร้ างความร่ มรื่ นให้ โครงการ และเพื่อให้ เกิดความกลมกลืนกับสภาพพืน้ ที่
ข้ างเคียง ซึง่ ไม้ ดอกไม้ ประดับที่ปลูกไว้ ดงั กล่าว จะสามารถเป็ นแหล่งที่อยู่อาศัย และแหล่งหา
อาหารของสัตว์ขนาดเล็กได้ เช่น มด นกกระจอก และผีเสื ้อ เป็ นต้ น ซึง่ จะเป็ นการเพิ่มพื ้นที่สี
เขียว และพืน้ ที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตได้ ในระดับหนึ่ง โดยพันธุ์ไม้ ที่ปลูกภายในโครงการจะ
เป็ นชนิดที่สามารถพบเห็นได้ โดยทัว่ ไป ซึง่ เป็ นพืชเขตร้ อนและพันธุ์ไม้ พื ้นเมืองตกแต่งอาคาร
ที่มีลกั ษณะเป็ นทังไม้
้ พ่มุ และพืชคลุมดินทัว่ ไป ซึง่ นอกจากจะเพิ่มความร่ มรื่ นแล้ ว ยังช่วยเพิ่ม
ความสวยงามอีกด้ วย ทัง้ นี ้ พืชเหล่านีเ้ ป็ นพืชที่พบเห็นได้ ทั่วไปที่ใช้ ในการประดับตกแต่ง
อาคารสถานที่พกั ตากอากาศต่างๆ จึงไม่ใช่พรรณที่หายากแต่อย่างใด ดังนัน้ จะเห็นได้ ว่า
การดําเนินการของโครงการจะจัดพื ้นที่สีเขียวอย่างเป็ นสัดส่วน และเป็ นการเพิ่มพื ้นที่สีเขียว
ภายในโครงการ ประกอบกับกิจกรรมของโครงการเป็ นการดําเนินกิจการเพื่อการพักอาศัยเป็ น
หลัก ที่มีการวางระบบสาธารณูปโภคอย่างเป็ นระบบ และเป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด โดย
ไม่มีกิจกรรมใดที่จะเป็ นการทําลายธรรมชาติ หรื อต้ นไม้ ในพื ้นที่โครงการและบริ เวณใกล้ เคียง
แต่อย่างใด ดังนันจึ
้ งคาดว่าจะเกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพบนบกในระดับตํ่า
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(1) ดําเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อทรัพยากร
ด้ า นกายภาพ และคุณ ค่า การใช้ ป ระโยชน์ ข องมนุษ ย์ อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด
เพื่อที่จะไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรด้ านชีวภาพ
(2) บํารุง ดูแลรักษาต้ นไม้ และพื ้นที่สีเขียวภายในโครงการให้ อยู่ใน
สภาพดีอยู่เสมอ
(3) รณรงค์และสร้ างจิตสํานึกให้ ผ้ ใู ช้ บริ การช่วยกันดูแลรักษาพื ้นที่สี
เขียวของโครงการ
(4) ดูแลระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ของโครงการให้ อยู่ในสภาพดีอยู่
เสมอเพื่อป้องกันการส่งผลกระทบต่อพืชพรรณที่ปลูกไว้ ในโครงการ
(5) ในบริ เวณที่เป็ นสนามหญ้ า ต้ องปั กป้ายห้ ามเดินลัดสนามหรื อ
ห้ ามจอดรถ

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ตารางที่ 5-3 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิง่ แวดล้ อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้ อม ในระยะดําเนินการ
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในนํา้

3. คุณค่ าการใช้ ประโยชน์ ของมนุษย์
3.1 การใช้ ไฟฟ้า

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมที่สาํ คัญ

มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ในระยะเปิ ดดําเนินการ นํา้ เสียที่เกิ ดขึน้ จากผู้ใช้ บริ การและจากกิจกรรมภายใน
โครงการ จะถูกรวบรวมเข้ าสู่ระบบบําบัดนํ ้าเสียของโครงการ หลังจากนัน้ นํ ้าทิ ้งที่ผ่าน
กระบวนการบํ าบัดแล้ ว จะถูก ปล่อ ยให้ ไ หลผ่ า นบ่ อ ตรวจคุณ ภาพนํ า้ ทิ ง้ ก่ อ นจะถูก
ระบายออกสูท่ ่อระบายนํ ้าริ มถนนด้ านหน้ าโครงการต่อไป ดัง นัน้ จึ ง ไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ
ทรัพยากรชีวภาพในนํ ้าในระยะเปิ ดดําเนินการ ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการป้องกันผลกระทบต่างๆ
โครงการจะต้ องปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบด้ านการจัดการนํ ้าเสีย
อย่างเคร่ งครัด

(1) ต้ องปฏิ บัติตามาตรการป้องกัน และแก้ ไขผลกระทบด้ านการ
จัดการนํ ้าเสียอย่างเคร่ งครัด
(2) ห้ ามทิ ้งขยะลงสูแ่ หล่งนํ ้าสาธารณะใกล้ เคียง

โครงการจะรั บกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ ธานี โดยจะ
เชื่อมต่อสายส่งแรงสูงจากการไฟฟ้าฯ จากบริ เวณด้ านหน้ าโครงการเพื่อต่อเข้ าสู่หม้ อแปลง
ไฟฟ้า ขนาด 500 kVA จํานวน 1 ชุด เพื่อลดแรงดันไฟฟ้าจาก 33 kv ให้ เป็ นกระแสไฟฟ้า
แรงดันตํ่า ขนาด 400/230 V ก่อนจะจ่ายเข้ าสู่แผงควบคุมวงจรไฟฟ้ารวม (Main Distribute
Board : MDB) และจ่ายไปยัง Panel Load ในส่วนต่าง ๆ ของโครงการต่อไป
สําหรับในกรณีไฟฟ้าปกติขดั ข้ องโครงการได้ ติดตังระบบไฟฟ
้
้ าสํารอง ได้ แก่ เครื่ อง
กําเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิ น (Generator) ขนาด 100 kVA จํานวน 1 ชุด สําหรั บจ่าย
กระแสไฟฟ้าให้ แก่พื ้นที่สว่ นกลางและอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนกลาง นอกจากนี ้ โครงการได้ จดั
ให้ มี Battery ขนาด 24 V สําหรับป้ายบอกทางหนีไฟและไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน ซึ่ง
สามารถสํารองไฟฟ้าได้ นาน 2 ชัว่ โมง ติดตังในจุ
้ ดต่างๆ ของพื ้นที่โครงการ
โดยพื ้นที่โครงการอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์
ธานี ซึง่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ ตามมาตรฐานคุณภาพที่สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (สพช.) กําหนด ซึ่งมีความเพียงพอกับความ
ต้ อ งการของผู้ใ ช้ ไ ฟฟ้ า และได้ มี ก ารพัฒ นาในด้ า นมาตรฐานทางด้ า นเทคนิ ค และ
มาตรฐานการให้ บริ การทัว่ ไป เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ ไฟฟ้าได้ รับบริ การที่สะดวกรวดเร็ วรองรับความ
ต้ องการใช้ พลังงานไฟฟ้าได้ อย่างมัน่ คงและเพียงพอ รวมทังการจั
้
ดทําระบบแผนที่และ

- ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์
(1) ติดตังไฟฟ
้ ้ า เพื่อให้ แสงสว่างตลอดแนวรัว้ โดยไม่กระทบกับผู้มา
ใช้ บริ การภายในโครงการ
ไฟฟ้าให้ อยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้ อม
(2) ติดตังหม้
้ อแปลงไฟฟ้า บริ เวณด้ านหน้ าอาคารโดยไม่ติดกับ ใช้ งานอยู่เสมอ
บ้ านพักอาศัย
(3) รณรงค์ ใ ห้ ผ้ ู มาใช้ บ ริ ก ารในโครงการมี กิ จ วัต รประจํ า วัน และ
พฤติกรรมในการประหยัดไฟฟ้า ดังนี ้
- ปิ ดสวิตช์ไฟ และเครื่ องใช้ ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้ งาน สร้ างให้
เป็ นนิสยั ในการดับไฟทุกครัง้ ที่ออกจากห้ อง
- เลือ กซื อ้ เครื่ องใช้ ไฟฟ้ าที่ ไ ด้ มาตรฐาน ดูฉลากแสดง
ประสิทธิภาพให้ แน่ใจทุกครัง้ ก่อนตัดสินใจซื ้อหากมีอปุ กรณ์ ไฟฟ้าเบอร์ 5
ต้ องเลือกใช้ เบอร์ 5
- ปิ ดเครื่ องปรับอากาศทุกครัง้ ที่จะไม่อยู่ในห้ องเกิน 1 ชัว่ โมงสําหรับ
เครื่ องปรับอากาศทัว่ ไป และ 30 นาทีสําหรับเครื่ องปรับอากาศเบอร์ 5
- หมัน่ ทําความสะอาดแผ่นกรองอากาศของเครื่ องปรับอากาศ
บ่อยๆ เพื่อลดการทํางานของเครื่ องปรับอากาศ
- ตังอุ
้ ณหภูมิเครื่ องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส ทังนี
้ ้
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ตารางที่ 5-3 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิง่ แวดล้ อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้ อม ในระยะดําเนินการ
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
3.1 การใช้ ไฟฟ้า (ต่ อ)

3.2 การใช้ นํา้

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมที่สาํ คัญ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ข้ อสนเทศระบบจําหน่ายไฟฟ้าเพื่อนําข้ อมูลไปใช้ ประโยชน์ในการวางแผนการพัฒนาใน อุณหภูมิที่เพิ่มขึ ้น 1 องศา ต้ องใช้ พลังงานเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5-10
ด้ านต่าง ๆ ตลอดจนการปรับปรุ งการให้ บริ การติดตังไฟฟ
้ ้ าใหม่/ไฟฟ้าเพิ่ม การปรับปรุ ง
ไม่ ป ล่ อ ยให้ มี ค วามเย็ น รั่ ว ไหลจากห้ องที่ ติ ด ตั ง้
การให้ บริ การรับชําระค่าไฟฟ้าและการปรับปรุ งประสิทธิภาพงานบริ หารด้ านไฟฟ้าตาม เครื่ องปรับอากาศ ตรวจสอบและอุดรอยรั่วตามผนังฝ้าเพดาน ประตูช่อง
มาตรฐาน ISO 9002 เป็ นต้ น เพื่อเสริ มสร้ างความมัน่ คงและเพียงพอในการจ่ายไฟฟ้าให้ แสงและปิ ดประตูห้องทุกครัง้ ที่เปิ ดเครื่ องปรับอากาศ
มากขึ ้น ดังนัน้ คาดว่าผลกระทบต่อการใช้ ไฟฟ้าของชุมชนจะอยู่ในระดับตํ่า
- ลดและหลีก เลี่ยงการเก็ บเอกสาร หรื อวัสดุอื่นใดที่ ไ ม่
จําเป็ นต้ องใช้ งานในห้ องที่มีเครื่ องปรับอากาศเพื่อลดการสูญเสียและใช้
พลังงานในการปรับอากาศภายในอาคาร
(4) ใช้ มูลี่กันสาดป้องกันแสงแดดส่องกระทบตัวอาคารและบุฉนวนกัน
ความร้ อนตามหลังคาและฝาผนังเพื่อไม่ให้ เครื่ องปรับอากาศทํางานหนักเกินไป
เพื่อลดการสูญเสียพลังงานจากการถ่ายเทความร้ อนเข้ าภายในอาคาร
(5) หลอดไฟภายในโครงการ จะเลือกใช้ หลอด LED ทังหมด
้
เพื่อ
เป็ นการลดการใช้ ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
(ก) แหล่ งนํา้ ใช้ และปริมาณนํา้ ใช้
(1) ติดป้ายรณรงค์การใช้ นํ ้า หรื อไฟฟ้าอย่างประหยัด บริ เวณจุดที่
โครงการขอรับบริ การนํ ้าประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฏร์ ธานี สัง เกตได้ ง่ า ย เช่ น ป้ ายอัก ษร แผ่ น ป้ ายประชาสัม พัน ธ์ หรื อ แผ่ น พับ
เป็ นแหล่งนํ ้าหลัก และซื ้อนํ ้าจากรถขายนํ ้าเอกชนที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพนํ ้าแล้ วเป็ น ประชาสัมพันธ์
แหล่งนํา้ สํารอง โดยปริ มาณนํ า้ ใช้ ทงั ้ หมดของโครงการคาดการณ์ จากจํานวนผู้มาใช้
(2) จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่โครงการตรวจสอบการรั่วไหลของนํา้ บริ เวณ
บริ ก าร และพื น้ ที่ การใช้ ประโยชน์ พื น้ ที่ ใช้ สอยของอาคารโครงการ เมื่ อโครงการเปิ ด พื ้นที่ใช้ สอยส่วนกลางอย่างสมํ่าเสมอ
ดําเนินการคาดว่าจะมีปริ มาณการใช้ นํ ้ารวมสูงสุดประมาณ 113.79 ลูกบาศก์เมตร/วัน
(3) ให้ คําแนะนําวิธีการประหยัดพลังงานแก่ผ้ ใู ช้ บริ การภายในโครงการ
ทังนี
้ ้ เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนใกล้ เคียง มีการใช้ นํ ้าประปาจากการประปา
(4) ใช้ นํ ้าอย่างประหยัด หมัน่ ตรวจสอบการรั่วไหลของนํ ้าภายในห้ อง
ส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฏร์ ธานีเป็ นแหล่งนํ ้าหลัก ดังนัน้ คาดว่าการใช้ นํ ้าของโครงการ ชุดเพื่อลดการสูญเสียนํ ้า
จึงมีผลกระทบต่อ การใช้ นํ ้าของชุมชนในระดับตํ่า
(5) ปิ ดนํา้ ในช่วงเวลาล้ างหน้ า แปรงฟั น โกนหนวด และถูสบู่ตอน
(ข) ระบบการจ่ ายนํา้ และการสํารองนํา้ ใช้
อาบนํ ้า
โครงการจะเชื่อมต่อท่อประปาจากท่อส่งนํ ้าของการประปาฯ จากบริ เวณริ มถนน
(6) ใช้ สบูเ่ หลวแทนสบู่ก้อนเวลาล้ างมือ เพราะการใช้ สบู่ก้อนล้ างมือ
ด้ านหน้ าโครงการ เข้ าสู่บ่อเก็บนํ ้าใต้ ดิน ความจุ 168.00 ลูกบาศก์เมตร หลังจากนัน้ นํ ้า จะใช้ เวลามากกว่าการใช้ สบู่เหลว และการใช้ สบู่เหลวที่ไม่เข้ มข้ นจะใช้

5-23

- ตรวจวัดคุณภาพนํ า้ ในถัง
สํารองนํ า้ ใช้ ทุก 6 เดือน โดย
พารามิเตอร์ ที่ตรวจวัดอย่างน้ อยต้ อง
ประกอบด้ วย โคลิฟอร์ มแบคทีเรี ย
เอสเชอริ เชียโคไลสตาฟิ โลค็อกคัสออ
เรี ยส คลอสตริ เดียม เพอร์ ฟริ งเจนส์
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
นํา้ บริ โภค ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมฉบับที่ 3470 (พ.ศ.2549)
ออกความตามในพระราชบัญ ญั ติ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ตารางที่ 5-3 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิง่ แวดล้ อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้ อม ในระยะดําเนินการ
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
3.2 การใช้ นํา้ (ต่ อ)

3.3 การจัดการนํา้ เสีย

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมที่สาํ คัญ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

จากบ่อเก็บนํา้ ใต้ ดินจะถูก สูบขึน้ ไปเก็ บไว้ ใ นถังเก็ บนํ า้ สําเร็ จรู ปบนชัน้ 6 ของอาคาร นํ ้าน้ อยกว่าการล้ างมือด้ วยสบูเ่ หลวเข้ มข้ น
โดยถังเก็บนํ ้าบนชัน้ 6 มีความจุ 2.50 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 16 ถัง (ถังเก็บนํ ้าบนชัน้ 6
(7) ตรวจสอบท่อนํ ้ารั่วภายในห้ องนํา้ และส่วนซักล้ างด้ วยการปิ ด
มีความจุรวม 40.00 ลูกบาศก์เมตร) ก่อนจะจ่ายไปยังส่วนต่างๆ ของโครงการต่อไป รวม ก๊ อกนํ ้าทุกตัวภายในห้ องนํ ้าและส่วนซักล้ างหลังจากที่ทกุ คนเข้ านอน
ปริ มาณนํา้ สํารองของโครงการทังหมด
้
208.00 ลูกบาศก์ เมตร ซึ่งสามารถสํารองนํ ้าใช้
(8) ตรวจสอบชักโครกว่ามีจดุ รั่วซึมหรื อไม่ ให้ ลองหยดสีผสมอาหาร
ภายในโครงการได้ ประมาณ 1.83 วัน
ลงในถังพักนํ ้า แล้ วสังเกตดูที่คอห่าน หากมีนํ ้าสีลงมาโดยที่ไม่ได้ กดชัก
โครกแสดงว่ามีการรั่วซึมของชักโครก
(9) ล้ างทําความสะอาดถังสํารองนํ ้าใช้ ทกุ 6 เดือน
(10) หากเกิดกรณีเหตุการณ์ ที่การประปาส่วนภูมิภาคฯ ไม่สามารถ
จ่ายนํ ้าให้ กบั โครงการได้ โครงการต้ องจัดหาแหล่งนํ ้าสํารองจากเอกชนที่
ผ่านการปรับปรุงคุณภาพนํ ้าแล้ ว มาใช้ ภายในพื ้นที่โครงการต่อไป
1) ปริมาณนํา้ เสีย
(1) ชนิดของระบบบําบัดนํา้ เสียที่โครงการเลือกใช้ ต้องมีค่าและ
นํ ้าเสียจากโครงการจะแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทหลักๆ คือ นํ ้าเสียจากห้ องส้ วม และ เกณฑ์การออกแบบเป็ นไปตามข้ อกําหนด
นํ ้าเสียจากส่วนอื่นๆ ได้ แก่ นํ ้าเสียจากการอาบนํ ้า ซักล้ าง เมื่อโครงการเปิ ดดําเนินการ
(2) ควบคุมคุณภาพนํ า้ ทิ ง้ หลังผ่านการบําบัดให้ คุณภาพอยู่ใน
คาดว่าจะมีปริ มาณนํ ้าเสียเกิดขึ ้นประมาณ 91.69 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดที่อตั ราร้ อยละ มาตรฐานนํ ้าทิ ้งจากอาคารตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ
80 ของปริ มาณนํ ้าใช้ ยกเว้ นปริ มาณนํ ้าเสียจากห้ องพักมูลฝอย)
พ.ศ. 2548 เรื่ องกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ ้าทิ ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122
2) รายละเอียดระบบบําบัดนํา้ เสีย
ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 จนมีคณ
ุ ภาพนํ ้าทิ ้งประเภท ข
นํ ้าเสียที่เกิดขึ ้นจากกิจกรรมภายในโครงการมีปริ มาณนํ ้าเสียรวมประมาณ 91.69 ซึ่งกําหนดให้ มีค่าบีโอดีในนํา้ ทิ ้งไม่เกิน 30 มก./ลิตร ซึ่งเป็ นไปตาม
ลูกบาศก์เมตร/วัน (โดยคิดเป็ นร้ อยละ 80 ของปริ มาณนํ ้าใช้ ยกเว้ นปริ มาณนํ ้าเสียจาก ประกาศฯดังกล่าวกําหนด
ห้ องพักมูลฝอย) ซึ่งปริ มาณนํา้ เสียที่เกิ ดขึน้ ทัง้ หมดจะเข้ าสู่ระบบบําบัดนํา้ เสียภายใน
(3) กําหนดให้ มีการสูบตะกอนทุกปี โดยใช้ บริ การสูบสิ่งปฏิกลู จาก
โครงการ ซึ่งจะบํ าบัดนํ า้ เสีย ที่ เกิ ดขึน้ ทัง้ หมดให้ มีคุณ ภาพนํ า้ ทิง้ เป็ นไปตามประกาศ เทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม พ.ศ. 2548 เรื่ อง กําหนดมาตรฐานควบคุม
(4) จัดให้ มีพนักงานตักไขมันทุก 3 วัน เพื่อป้องกันการอุดตัน โดย
การระบายนํ ้าทิง้ จากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษา นําไปตากแห้ งก่อนที่จะนําไปพักในห้ องพักมูลฝอยแห้ งภายในห้ องพักมูล
เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 โครงการมีลกั ษณะเป็ นโรงแรม จํานวน ฝอยรวมของโครงการ

5-24

(1) ตรวจและรายงานประสิทธิภาพ
ของระบบบําบัดนํ ้าเสียทุกจุด โดยมี
ดัชนีตรวจวัด คือ บีโอดี (BOD) และ
สารแขวนลอย(Suspended Solids)
ทุก 3 เดือน/ครัง้
(2) ตรวจนํา้ ทิ ง้ ทุกเดือนที่ จุดปล่อ ย
ออก โดยดัชนีที่ทําการตรวจวัดอย่าง
น้ อย คือ pH, บีโอดี (BOD), สาร
แขวนลอย(Suspended Solids),
ซัลไฟด์ (Sulfide), สารที่ละลายได้
ทังหมด
้
(Total Dissolved Solids),
ตะกอนหนัก (Settleable Solids),
นํา้ มันและ ไขมัน (Fal Oil &
Grease), ที เคเอ็น(TKN) และ

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ตารางที่ 5-3 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิง่ แวดล้ อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้ อม ในระยะดําเนินการ
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
3.3 การจัดการนํา้ เสีย (ต่ อ)

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมที่สาํ คัญ

มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

(5) กําหนดให้ ล้างบ่อดักไขมันทุก 6 เดือน
103 ห้ อ ง จัดอยู่ใ นอาคาร ประเภท ข (โรงแรมที่ มี จํานวนห้ อ งสํ าหรั บ ใช้ เป็ นห้ อ งพัก
รวมกัน ทุก ชัน้ ของอาคาร หรื อ กลุ่มของอาคารตัง้ แต่ 60 ห้ อง แต่ไม่ ถึ ง 200 ห้ อ ง) ซึ่ง
(6) จัด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ เ ทคนิ คดูแ ลการเดิ น ระบบบํ า บัดนํ า้ เสี ย
กํ าหนดให้ มีค่าบีโ อดีในนํ า้ ทิง้ ไม่เกิ น 30 มิ ลลิกรั ม/ลิ ตร สารแขวนลอยต้ องไม่เกิ น 40 ให้ มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
มิลลิกรัม/ลิตร
(7) ติดตังมาตรวั
้
ดไฟฟ้าในส่วนของระบบบําบัดนํ ้าเสียแยกออกจาก
ส่วนอื่น ๆ
3) ขัน้ ตอนการบําบัดนํา้ เสีย
(8) การจัดการกากไขมัน
- ติดตัง้ ตะแกรงดักขยะ เพื่ อดักขยะที่ปะปนมากับนํ า้ เสียก่อน
สําหรับระบบบําบัดนํ ้าเสียของโครงการ โครงการจะมีการติดตังระบบบํ
้
าบัดนํ ้า
เข้ าถังดักไขมัน
เสีย สําเร็ จรูป จํานวน 3 จุดบําบัด ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
- ไม่ทะลวงหรื อแทงผลักให้ เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้ าไปในถัง
- จุดบําบัดที่ 1 โครงการเลือกใช้ ถังบําบัดนํา้ เสียชนิดเติมอากาศเลีย้ งตะกอน
เวียนกลับ (Aeration activated sludge process,. A/S) ซึง่ มีความสามารถในการบําบัดนํ ้า ดักไขมัน
- ไม่เอาตะแกรงดักขยะออก ไม่วา่ จะชัว่ คราวหรื อถาวร
เสียได้ 100 ลูกบาศก์เมตร / วัน จํานวน 1 ชุด เพื่อรองรับนํ ้าเสียจากห้ องพัก จํานวน 34 ห้ อง
- หมัน่ โกยเศษขยะที่ดกั กรองไว้ ด้านหน้ าตะแกรงออก สมํ่าเสมอ
, ห้ องนํ ้ารวม, ห้ องประชุม, พนักงาน, ห้ องพักผู้จดั การ, ห้ องเตรี ยมอาหารสําหรับห้ องประชุม
- ห้ ามเอานํ ้าจากส่วนอื่นๆ เช่น นํ ้าล้ างมือ นํ ้าอาบ นํ ้าจากการ ซักล้ าง
ห้ องพักมูลฝอยรวม และห้ องซักรี ด (จุดบําบัดที่ 3) (รวมปริ มาณนํ ้าเสียที่เกิดขึ ้นจริ ง 42.05
นํ ้าฝน ฯลฯ เข้ ามาในถังดักไขมัน
ลูกบาศก์เมตร/วัน)
- หมัน่ ตักไขมันออกจากถังดักไขมันอย่างน้ อยทุกสัปดาห์ นํา
- จุดบําบัดที่ 2 โครงการเลือกใช้ ถังบําบัดนํา้ เสียชนิดเติมอากาศเลี ้ยงตะกอน
เวียนกลับ (Aeration activated sludge process,. A/S) ซึง่ มีความสามารถในการบําบัด ไขมันที่ ตักได้ ใส่ภาชนะปิ ดมิ ดชิ ดและรวบรวมส่งให้ บริ ษัทเอกชนที่ขึน้
นํ ้าเสียได้ 50 ลูกบาศก์เมตร / วัน จํานวน 1 ชุด เพื่อรองรับนํ ้าเสียจากห้ องพัก จํานวน 69 ทะเบียนกับเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานีมารับไปกําจัดต่อไป
- หมัน่ ตรวจดูท่อระบายนํ ้าที่รับนํ ้าจากถังดักไขมัน หากมีไขมัน
ห้ อง และนํา้ เสียจากห้ องครัวและร้ านอาหาร (รวมปริ มาณนํา้ เสียที่เกิ ดขึน้ จริ ง 49.64
อยู่เป็ นก้ อนหรื อคราบ ต้ องทําตามข้ อ 6 ถี่มากขึ ้นกว่าเดิม
ลูกบาศก์เมตร/วัน)
(9) มาตรการซ่อมบํารุงระบบบําบัดนํ ้าเสียที่อยู่ใต้ พื ้นที่จอดรถ
นอกจากนี ้ โครงการมีการติดตังถั
้ งดักไขมัน สําหรับรองรับนํ ้าจากอ่างล้ างจานของ
- ประชาสัมพันธ์ ให้ ผ้ ูใช้ บริ การทราบถึงจํ านวนพืน้ ที่ จอดรถที่
ห้ องครัว เพื่อแยกไขมันและนํ ้ามันออกจากนํ ้าเสีย ก่อนจะรวบรวมเข้ าสู่ถงั บําบัดนํ ้าเสียของ
เหลือ ในระหว่างที่มีการซ่อมบํารุงระบบบําบัดนํ ้าเสีย
จุดบําบัดที่ 2 ต่อไป
- ในช่วงที่มีการซ่อมบํารุ งระบบบําบัดนํ ้าเสีย จะมีป้ายแจ้ งให้
- จุ ด บํ า บั ด ที่ 3 โครงการเลื อ กใช้ ถั ง บํ า บั ด นํ า้ เสี ย ชนิ ด ไร้ อากาศ ซึ่ ง มี
ความสามารถในการบําบัดนํ ้าเสียได้ 8 ลูกบาศก์ เมตร / วัน จํานวน 1 ชุด เพื่อรองรับนํ ้า ผู้ใช้ บริ การทราบทราบอย่างชัดเจน
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มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
Coliform
(3) สูบตะกอนบริ เวณส่ว น
ต ก ต ะ ก อ น ถั ง บํ า บั ด นํ ้ า เ สี ย
กําหนดให้ มีการสูบตะกอนทุก1 ปี
(4) เจ้ าของหรื อผู้ครอบครอง
แหล่ ง กํ า เนิ ด มลพิ ษ หรื อ ผู้ค วบคุม
หรื อผู้รับจ้ างบําบัดนํ า้ เสียที่มีระบบ
บําบัดนํ ้าเสียเป็ นของตนเอง จะต้ อง
จดบัน ทึ ก รายละเอี ย ด สถิ ติ ข้ อ มูล
การทํ า งานของระบบบํ า บัด นํ า้ เสี ย
ลงในแบบ ทส.1 เป็ นประจําทุกวัน
เ ก็ บ ไ ว้ ณ ส ถ า น ที่ ตั ้ ง ข อ ง
แ ห ล่ ง กํ า เ นิ ด ม ล พิ ษ นั ้ น เ ป็ น
ระยะเวลา 2 ปี นับแต่มีการจัดเก็บ
ข้ อมูลดังกล่าว
(5) เจ้ าของหรื อผู้ครอบครอง
แหล่ ง กํ า เนิ ด มลพิ ษ หรื อ ผู้ ควบคุ ม
หรื อผู้รับจ้ างบําบัดนํ ้าเสีย ต้ องจัดทํา
รายงานสรุปผลการทํางานของระบบ
บํ า บั ด นํ า้ เสี ย ในแต่ ล ะเดื อ นลงใน
แบบ ทส.2
และเสนอรายงาน
ดั ง กล่ า วต่ อ เจ้ าพนั ก งานท้ องถิ่ น
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ตารางที่ 5-3 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิง่ แวดล้ อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้ อม ในระยะดําเนินการ
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
3.3 การจัดการนํา้ เสีย (ต่ อ)

3.4 การระบายนํา้

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมที่สาํ คัญ

มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

เสียจากส่วนซักรี ด (ปริ มาณนํ ้าเสียที่เกิดขึ ้นจริ ง 4.50 ลูกบาศก์เมตร/วัน)
ทังนี
้ ้ ระบบบําบัดนํ ้าเสียดังกล่าว ทําหน้ าที่รองรับนํ ้าเสียจากกิจกรรมต่างๆ ภายใน
โครงการ โดยนํา้ ทิง้ ที่ผ่านกระบวนการบําบัดแล้ ว จะถูกระบายออกสู่ท่อระบายนํา้ ริ ม
ถนนด้ านหน้ าโครงการต่อไป
อนึ่ง ระบบบําบัดนํา้ เสี ยดังกล่าวสามารถรองรั บการเปลี่ยนแปลงปริ มาณและ
คุณ สมบัติของนํ า้ เสีย ได้ เป็ นอย่ า งดี และเป็ นระบบที่ ไ ม่มี ปัญหาเรื่ อ งส่ง กลิ่ น ออกมา
รบกวนมากนัก สําหรับการคํานวณปริ มาณการความต้ องการในการติดตังระบบบํ
้
าบัด
นํ ้าเสียดังกล่าว พิจารณาจากอัตราการใช้ นํ ้าของโครงการ เพื่อให้ เพียงพอต่อการรองรับ
นํ ้าเสียที่เกิดขึ ้นของโครงการ
ในการพัฒนาโครงการได้ มีการปรับสภาพพื ้นที่ให้ เหมาะสมต่อการดัดแปลงอาคาร
พร้ อมกันนี ้โครงการได้ จดั ให้ มีพื ้นที่สีเขียวไว้ พกั ผ่อน แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ ว่าจะมีพื ้นที่ที่
ให้ มีการจัดภูมิสถาปั ตย์ ปริ มาณนํา้ ฝนที่ซึมลงใต้ ดินก็จะลดลงเนื่องมาจากในบริ เวณ
พื ้นที่โครงการมีส่วนที่เป็ นอาคาร และถนน ทําให้ ปริ มาณนํา้ ฝนที่คงเหลืออยู่บนพืน้ ผิว
เพิ่มขึ ้นจากเมื่อก่อนมีการพัฒนาโครงการ ดังนัน้ โครงการจึงต้ องมีการควบคุมอัตราการ
ระบายนํ ้าออกจากโครงการ เพื่อป้องกันปั ญหานํ ้าท่วม ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
- การระบายนํ า้ ฝน เมื่ อ เปิ ดดํ า เนิ น การ การระบายนํ า้ ฝนของโครงการ จะ
รวบรวมนํา้ ฝนจากส่วนต่างๆ ของโครงการ เช่น นํา้ ฝนจากชัน้ หลังคาของอาคารจะถูก
รวบรวมตามจุดหัวรับนํ ้าบนชันหลั
้ งคา ลงมาตามท่อดิ่ง แล้ วระบายลงตามบ่อพักนํ ้ารอบ
อาคาร รวมกับนํ ้าฝนจากพื ้นที่สีเขียว ลงสู่ท่อระบายนํ ้าฝนของโครงการ ชนิด คสล. ซึง่ มี
ขนาด 0.40 เมตร ก่อนจะถูกระบายออกสูท่ ่อระบายนํ ้าริ มถนนด้ านหน้ าโครงการ

- ในช่วงที่มีการซ่อมบํารุงระบบบําบัดนํ ้าเสีย จะมีการวางแนวรัว้
เหล็กกัน้ โดยรอบพืน้ ที่ที่มีการปฏิบตั ิงานให้ เห็นอย่างชัดเจน เพื่อความ
ปลอดภัยของผู้ใช้ บริ การ
-เมื่ อ ทํ า การซ่ อ มบํ า รุ ง ระบบบํ า บัด นํ า้ เสี ย แล้ ว เสร็ จ จะต้ อ ง
ตรวจสอบความเรี ยบร้ อยอย่างละเอี ยด ก่ อนคืนผิวจราจร เพื่ อใช้ งาน
ตามปกติตอ่ ไป
-ในระหว่ า งที่ มี ก ารซ่ อ มบํ า รุ ง ระบบบํ า บัด นํ า้ เสี ย จะต้ อ งมี
เจ้ าหน้ าที่คอยอํานวยความสะดวกบริ เวณพื ้นที่ปฏิบตั ิงานตลอดเวลา

(1) ควบคุมการระบายนํ ้าหลังพัฒนาไม่ให้ เกินก่อนพัฒนาโครงการ
(2) ดัดแปลงบ่อหน่วงนํ ้า เพื่อรองรับและเก็บกักนํ ้าฝนภายในพื ้นที่
โครงการ ก่อนที่จะนํากลับมาใช้ ประโยชน์ ภายในโครงการทังหมด
้
เช่น
รดนํ ้าต้ นไม้ และพื ้นที่สีเขียว ฉีดล้ างถนน เป็ นต้ น
(3) นํานํา้ ฝนจากบ่อหน่วงนํ ้ามาใช้ ประโยชน์ ให้ มากที่สุด เช่น
รดนํ ้าต้ นไม้ ล้ างพื ้น ล้ างท่อ ถนน เป็ นต้ น
(4) มีระบบบําบัดนํ ้าเสียที่สามารถบําบัดนํ ้าเสียได้ ตามมาตรฐานนํ ้าทิ ้ง
ของอาคารประเภท ข (โรงแรมที่มีจํานวนห้ องสําหรับใช้ เป็ นห้ องพักรวมกัน
้ 60 ห้ อง แต่ไม่ถึง 200 ห้ อง)
ทุกชันของอาคาร
้
หรื อกลุม่ ของอาคารตังแต่
(5) จัดเตรี ยมเครื่ องสูบนํ ้า สําหรับสูบระบายนํ ้าออกจากบ่อหน่วงนํ ้า
ของโครงการให้ มีความพร้ อมอยู่เสมอ โดยจะต้ องมีอย่างน้ อย 2 เครื่ อง
(สํารอง 1 เครื่ อง)
(6) ติดตังตะแกรงดั
้
กมูลฝอยบริ เวณจุดระบายนํ ้าเข้ าสู่ท่อระบายนํ ้า
- การระบายนํา้ ทิง้ นํ ้าทิ ้งที่ผ่านการบําบัดแล้ วจากทุกจุดบําบัด จะถูกรวบรวมลง
สู่บ่อตรวจคุณภาพนํ ้าทิ ้งของแต่ละจุดบําบัด และถูกรวบรวมลงสู่บ่อพักนํ ้าเสียรวม ก่อน และลอกตะแกรงทุกเดือน
(7) จัดให้ มีการขุดลอก ฉีดล้ างทําความสะอาดภายในรางระบายนํ ้า
จะระบายลงสูร่ างระบายนํ ้าสาธารณะริ มถนนด้ านหน้ าโครงการต่อไป
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ตารางที่ 5-3 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิง่ แวดล้ อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้ อม ในระยะดําเนินการ
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ

3.5 การจัดการมูลฝอย

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมที่สาํ คัญ

มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ดัง นัน้ การระบายนํ า้ ของโครงการในระยะดํ า เนิ น การจะมี ผ ลกระทบต่ อ การ
ระบายนํ ้าของชุมชนในระดับตํ่า
ก) ความเพียงพอของที่รองรั บมูลฝอยของโครงการ
เมื่ อ โครงการเปิ ดดํ า เนิ น การ คาดว่ า จะมี ป ริ ม าณมูล ฝอยเกิ ด ขึ น้ ทัง้ สิ น้ 453
กิ โลกรัม/วัน หรื อ 0.453 ตัน/วัน (ใช้ เกณฑ์ ขัน้ ตํ่าของแนวทางการจัดทํารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อม 2560 ที่กําหนดให้ ปริ มาณมูลฝอยจากอาคารอยู่อาศัยรวม ไม่น้อยกว่า 1
กิโลกรัม/คน/วัน)
ทังนี
้ ้ การรวบรวมมูลฝอยของโครงการจะถูกรวบรวมโดยแม่บ้านเป็ นประจําทุกวัน
โดยจะเก็บรวบรวมมูลฝอยจากห้ องพักและบริ เวณทัว่ ไปภายในโครงการ และจะคัดแยก
มูลฝอยไปเก็บยังจุดพักมูลฝอยรวมอยู่บริ เวณด้ านหน้ าโครงการ โดยแบ่งเป็ นถังพักมูล
ฝอยรี ไซเคิล, ถังพักมูลฝอยอันตราย, ถังพักมูลฝอยทัว่ ไป และถังพักมูลฝอยอินทรี ย์/มูล
ฝอยที่ย่อยสลายได้ โดยถังมูลฝอยดังกล่าว มีลกั ษณะเป็ นถังสําเร็ จรูปที่มีฝาปิ ดมิดชิด เพื่อ
รอให้ รถเก็บขนมูลฝอยเข้ ามาเก็บไปกําจัดต่อไป

(Gutter) ภายในโครงการอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ นํ ้าไหลได้ อย่างสะดวก

(1) โครงการได้ จดั เตรี ยมถังรองรับมูลฝอยไว้ ตามจุดต่างๆ ภายในโครงการ
เป็ น 4 ประเภท ได้ แก่
- ถังรองรับมูลฝอยอินทรี ย์ ซึง่ สามารถรองรับมูลฝอยย่อยสลาย
ได้ เช่น เศษอาหาร เปลือกผลไม้ เศษผัก เป็ นต้ น (ถังสีเขียว)
- ถังรองรับมูลฝอยแห้ ง สามารถรองรับมูลฝอยทัว่ ไป เช่น ถุง
หรื อพลาสติก เป็ นต้ น (ถังสีนํ ้าเงิน)
- ถังรองรับมูลฝอยรี ไซเคิล ซึง่ เป็ นมูลฝอยที่ยงั ใช้ ได้ เช่น ขวดนํ ้า
ชนิดที่เป็ นแก้ วและพลาสติก เศษกระดาษ กระป๋ องนํ ้าอัดลม กระป๋ อง
เบียร์ (ถังสีเหลือง)
- ถังรองรับมูลฝอยอันตราย เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉาย
แบตเตอรี่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาชนะบรรจุสารเคมี เป็ นต้ น (ถังสีส้มหรื อถังสี
เทาฝาส้ ม) ก่อนจะนําไปทิ ้งยังจุดทิ ้งมูลฝอยอันตรายตามที่ท้องถิ่นกําหนด
(2) จัดให้ มีพนักงานทํ าความสะอาดจัดเก็บมูลฝอยจากทุกจุด
ข) การจัดการมูลฝอย
ภายในโครงการทุกวัน และคัดแยกมูลฝอยก่อนนําไปรวมไว้ ที่ห้องพักมูล
- ห้ องพักแต่ละห้ อง โครงการจะจัดให้ มีถงั รองรับมูลฝอยภายในห้ องพัก ขนาด 20 ฝอยรวม เพื่อรอให้ รถเก็บขนมูลฝอย มาจัดเก็บต่อไป
ลิตร จํานวน 2 ถัง/ห้ อง (แยกเป็ นถังรองรับมูลฝอยอินทรี ย์/ขยะที่สามารถย่อยสลายได้
(3) การเก็บมูลฝอยใส่ถงุ ต้ องไม่ให้ มีปริ มาณหรื อนํ ้าหนักมากเกินไป
และมูลฝอยแห้ ง)
(4) ก่อนรวบรวมมูลฝอยจากจุดต่างๆ ไปยังห้ องพักมูลฝอยรวม ต้ อง
- ส่วนต้ อนรับ โครงการจะจัดให้ มีถังรองรับมูลฝอยขนาด 60 ลิตร จํานวน 2 ถัง มัดปากถุงให้ แน่น เพื่อป้องกันมูลฝอยกระจัดกระจายและสะดวกต่อการ
(แยกเป็ นถังรองรับมูลฝอยอินทรี ย์/ขยะที่สามารถย่อยสลายได้ และมูลฝอยแห้ ง)
ขนย้ าย
(5) จัดให้ มีการทําความสะอาดห้ องพักมูลฝอยรวมสัปดาห์ละ 1 ครัง้
เพื่อป้องกันการเพาะตัวของเชื ้อโรค
(6) ห้ องพักมูลฝอยต้ องมีประตูปิดมิดชิด เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนผู้
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(1) ตรวจสอบความเรี ยบร้ อย
ของถัง รองรั บมูล ฝอยของแต่ล ะชัน้
และห้ องพักมูลฝอยรวมของโครงการ
ให้ อ ยู่ใ นสภาพพร้ อมใช้ งานทุ ก วัน
ตลอดระยะดําเนินการ
(2) ตรวจสอบการตกค้ างมูล
ฝอยภายในอาคารโครงการทุก วัน
ตลอดระยะดําเนินการ
(3) ทําความสะอาดที่พักมูล
ฝ อ ย ทุ ก ชั ้น ทุ ก วั น ต ล อ ด ร ะ ย ะ
ดําเนินการ
(4) ทําความสะอาดห้ องพักมูล
ฝอยรวมและถนนภายในโครงการทุก
ครั ง้ ภายหลั ง การเก็ บ ขนมู ล ฝอย
ตลอดระยะดําเนินการ
(5)
จั ด ให้ มี เ จ้ าหน้ าที่
ประสานงานกรณีที่มีปริ มาณมูลฝอย
ตกค้ าง
(6)

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ตารางที่ 5-3 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิง่ แวดล้ อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้ อม ในระยะดําเนินการ
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
3.5 การจัดการมูลฝอย (ต่ อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมที่สาํ คัญ

มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ค) ความสามารถในการเก็บขนมูลฝอยของหน่ วยงานราชการ
การเก็บขนมูลฝอยของโครงการอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี
โดยเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานีสามารถให้ บริ การจัดเก็บมูลฝอยที่เกิดขึ ้นจากโครงการได้
ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการป้องกันและลดผลกระทบด้ านปั ญหามูลฝอยตกค้ าง ในกรณีที่รถ
เก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเก็บขนมูลฝอยได้ หมดในแต่ละวัน โครงการจึงได้ ออกแบบให้
ห้ องพักมูลฝอยรวมของโครงการสามารถรองรับมูลฝอยจากโครงการได้ มากกว่า 3 วัน
ซึ่ ง จะช่ ว ยลดผลกระทบด้ า นปั ญ หามูล ฝอยตกค้ า งได้ ใ นระดับ หนึ่ ง ดัง นัน้ คาดว่ า
ผลกระทบที่เกิดจากมูลฝอยโครงการจะอยู่ในระดับตํ่า

มาใช้ บริ การ และชุมชน บริ เวณใกล้ เคียงโดยจะเปิ ดประตูเฉพาะช่วงที่มี
การเก็บขนมูลฝอยเท่านัน้
(7) จัดให้ มีท่อรวบรวมนํ ้าจากการล้ างห้ องพักมูลฝอยไปยังระบบ
บําบัดนํ ้าเสียของโครงการ
(8) จัดให้ มีแม่บ้านคอยดูแลรั กษาความสะอาดบริ เวณห้ องพักมูล
ฝอยรวมของโครงการ
(9) ประสานงานการจัดเก็บมูลฝอย ให้ มาเก็บมูลฝอยจากโครงการ
อย่างสมํ่าเสมอทุกวัน โดยไม่มีการตกค้ างภายในโครงการ
(10) ประสานกับร้ านรับซื ้อของเก่าบริ เวณใกล้ เคียง
(11) ส่งเสริ มมาตรการคัดแยกมูลฝอยอย่างจริ งจัง ดังนี ้
- ติดป้ายประชาสัมพันธ์บอกประเภทขยะ ที่ถงั พักมูลฝอยรวม
- ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ในสถานที่ต่างๆ ของโครงการ เช่น
“กรุณาทิ ้งขยะลงถังให้ ถกู ประเภท”
- จัดให้ มีถุงผ้ าสําหรับใส่ของไว้ ภายในห้ องพัก เพื่ออํานวย
ความสะดวกในกรณี ที่ผ้ ใู ช้ บริ การต้ องการใช้ และมีป้ายประชาสัมพันธ์
บอกอย่างชัดเจน
(12) ปลูกต้ นไม้ บริ เวณโดยรอบห้ องพักมูลฝอยรวม เพื่อลดปั ญหา
เรื่ องกลิ่นและทัศนียภาพ
(13) ในช่วงที่มีการจอดรถเก็บขนมูลฝอย ต้ องจัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่คอย
อํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ทู ี่สญ
ั จรผ่านไป-มาบนถนนหน้ าโครงการ หรื อผู้
ที่จะเข้ าสูพ่ ื ้นที่โครงการ
(14) ในกรณี ที่มีการเข้ าเก็บขนมูลฝอยในช่วงเวลากลางคืน เจ้ าหน้ าที่
ของโครงการจะต้ องมีไฟฉายหรื อไฟกระพริ บ สําหรับส่องสว่างให้ ผ้ ทู ี่สญ
ั จร
ผ่านไป-มา มองเห็นได้ ในระยะไกล
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ตารางที่ 5-3 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิง่ แวดล้ อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้ อม ในระยะดําเนินการ
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
3.5 การจัดการมูลฝอย (ต่ อ)

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมที่สาํ คัญ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
(15) การจัดการขยะอินทรี ย์ของโครงการนัน้ โครงการจะขายขยะอินทรี ย์
ให้ กบั นายเอกชัย กลับนุ้ย หรื อบุคคลที่รับซื ้อไปเลี ้ยงสัตว์ ส่วนขยะอินทรี ย์
อื่นที่ไม่สามารถส่งขายได้ โครงการจะรวบรวมไว้ ในถังพักมูลฝอย เพื่อรอให้ รถ
เก็บขนมูลฝอยเข้ ามาเก็บไปกําจัดต่อไป
(16) เนื่องจากโครงการจัดให้ มีการจัดเก็บขยะรี ไซเคิลไว้ ภายในห้ อง
แม่บ้าน ดังนัน้ โครงการจึงมีมาตรการด้ านการรักษาความสะอาด และ
แมลงรบกวน ดังนี ้
- ขวดนํ า้ หรื อขวดพลาสติก แม่บ้านจะทําความสะอาดโดย
การล้ างนํ ้าเปล่าให้ สะอาด และผึง่ ให้ แห้ งก่อนเก็บรวบรวมในแต่ละชัน้
- การเก็บต้ องเก็บใส่ถงุ และมัดปากถุงให้ แน่น เพื่อป้องกันแมลง
รบกวน และการกระจัดกระจายของมูลฝอย รวมถึงสะดวกต่อการขนย้ าย
- การเก็บมูลฝอยใส่ถงุ ต้ องไม่ให้ มีปริ มาณหรื อนํ ้าหนักมากเกินไป
- ต้ องติดต่อให้ ผ้ รู ับซื ้อขยะรี ไซเคิลเข้ ามารับทุกๆ 1 เดือน
(17) ในการขนส่งขยะมูลฝอยจากอาคารสู่ถังพักมูลฝอยรวมของ
โครงการ แม่บ้านของโครงการจะเป็ นผู้รวบรวมมูลฝอยมาทิ ้งยังถังพักมูล
ฝอยรวมของโครงการ ทังนี
้ ้เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ ระหว่างขน
ย้ ายมูลฝอย โครงการได้ จดั เตรี ยมมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบดังนี ้
- การเก็บมูลฝอยใส่ถงุ ต้ องไม่ให้ มีปริ มาณหรื อนํ ้าหนักมากเกินไป
- ก่อนรวบรวมมูลฝอยจากจุดต่างๆ ไปยังถังพักมูลฝอยรวม
ต้ องมัดปากถุงให้ แน่น เพื่อป้องกันมูลฝอยกระจัดกระจายและสะดวกต่อ
การขนย้ าย
- ทํ า ความสะอาดถั ง พั ก มู ล ฝอยรวมเป็ นประจํ า ทุ ก วั น
หลังจากที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้ ามาทําการเก็บขน
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ตารางที่ 5-3 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิง่ แวดล้ อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้ อม ในระยะดําเนินการ
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
3.6 การคมนาคม

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมที่สาํ คัญ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
(1) การควบคุมการจราจรภายในโครงการ
( 1 ) ต ร ว จ ส อ บ ส ภ า พ ป้ า ย
1) ติดตังป
้ ้ ายควบคุมความเร็ ว ป้ายแสดงทางแยกทุกแห่งและ สั ญ ญาณจราจรต่ า งๆ ให้ อยู่ ใ น
ป้ายแสดงทางไปลานจอดรถ
สภาพดีอยู่เสมอ
( 2 ) ตรวจสอบสภาพความ
2) จัดทําเครื่ องหมายบนพื ้นทางแสดงทิศทางการจราจร
3) จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ควบคุมการจราจรบริ เวณทางแยก
คล่องตัวในการเดินรถบริ เวณทางข้ า(2) การควบคุมการจราจรบริ เวณทางเข้ า-ออกที่เชื่อมต่อกับถนน ออก และถนนภายในโครงการ
(3) จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบ
ด้ านหน้ าโครงการ
การปฏิบตั ิตามมาตรการที่กําหนดไว้
1) จัดทําป้ายและเครื่ องหมายแสดงทางเข้ า-ออก และติดตังใน
้
บริ เวณที่เหมาะสม
อย่างเคร่ งครัด
2) จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ของโครงการคอยอํานวยความสะดวกบริ เวณ
ทางออกของโครงการ โดยเฉพาะในช่วงที่มีรถออกจากโครงการ จะต้ อง
บริ หารการจราจรเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบตั ิเหตุให้ ได้ มากที่สดุ
(3) ติดตังป
้ ้ ายชื่อโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางบริ เวณทางเข้ า-ออก
โครงการที่สามารถเห็นได้ ชดั เจนและในระยะทางพอสมควรที่จะชะลอรถ
ได้ ทนั ก่อนเข้ าสูโ่ ครงการได้ อย่างปลอดภัย
(4) มีสนั นูนบริ เวณจุดเข้ า-ออกพื ้นที่โครงการเพื่อช่วยชะลอความเร็ ว
ของรถป้องกันอุบตั ิเหตุที่อาจเกิดขึ ้นได้
(5) ห้ ามจอดรถบริ เวณริ มถนนบริ เวณด้ านหน้ าโครงการโดยเด็ดขาด
เพื่อให้ เกิดความคล่องตัวในการเดินรถ และไม่กีดขวางการจราจรของรถ
ที่จะเข้ า-ออกโครงการ
(6) จัดให้ มีพนักงานรักษาความปลอดภัย คอยอํานวยความสะดวก
ให้ แก่ผ้ พู กั อาศัยในการเข้ า-ออกโครงการไม่ให้ เกิดการตัดกระแสจราจร
บนถนนด้ านหน้ าโครงการ โดยเน้ นให้ รถสามารถเข้ าโครงการได้ สะดวก
และรวดเร็ ว และขอความร่ วมมือให้ ผ้ มู าใช้ บริ การภายในโครงการ เดินรถ
มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

(1) ประเมินความเพียงพอของพืน้ ที่จอดรถยนต์ ตามข้ อกําหนดของ
กฎหมาย
โครงการได้ จัดเตรี ยมที่ จอดรถยนต์ จํ านวน 42 คัน และที่ จอดรถจักรยานยนต์
จํานวน 15 คัน ซึง่ เป็ นไปตามที่กฎหมายต่างๆ กําหนด ได้ แก่
1. กฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ.2517) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมการ
ดัดแปลงอาคาร พ.ศ. 2479
2. กฎกระทรวง ฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
มีรายละเอียดการคิดคํานวณจํานวนที่จอดรถยนต์ ดังนี ้
1. กฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ.2517) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมการ
ดัดแปลงอาคาร พ.ศ. 2479
ข้ อ 1 ในกระทรวงนี ้
(12) “อาคารขนาดใหญ่” หมายความว่า อาคารที่สร้ างขึ ้นเพื่อใช้ อาคารหรื อ
ส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารเป็ นที่ประกอบกิจการประเภทเดียวหรื อหลายประเภท โดยมี
ความสูงจากระดับถนนตัง้ แต่ 15 เมตรขึน้ ไป และพืน้ ที่รวมกันทุกชัน้ ในหลังเดียวกันเกิ น
1,000 ตร.ม. หรื อมีพื ้นที่รวมกันทุกชันหรื
้ อชันหนึ
้ ง่ ชันใดในหลั
้
งเดียวกันเกิน 2,000 ตร.ม.
ข้ อ 2 ให้ กําหนดประเภทของอาคารซึง่ ต้ องมีที่จอดรถยนต์ ที่กลับรถยนต์ และ
ทางเข้ าออกของรถยนต์ไว้ ดังต่อไปนี ้
(2) โรงแรมที่มีห้องพักตังแต่
้ 30 ห้ องขึ ้นไป
(4) ภัตตาคารที่มีพื ้นที่สําหรับตังโต๊
้ ะอาหารตังแต่
้ 150 ตร.ม. ขึ ้นไป
(7) อาคารขนาดใหญ่
(8) ห้ องโถงของโรงแรมตาม(2) ภัตตาคารตาม(4) หรื อ อาคารขนาดใหญ่
ตาม (7)
ข้ อ 3 จํานวนที่จอดรถยนต์ ต้ องจัดให้ มีตามกําหนดดังต่อไปนี ้
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ตารางที่ 5-3 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิง่ แวดล้ อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้ อม ในระยะดําเนินการ
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
3.6 การคมนาคม (ต่ อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมที่สาํ คัญ

มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

(2) ในเขตเทศบาลทุกแห่งหรื อในเขตท้ องที่ที่ได้ มีพระราชกฤษฎีกาให้ ใช้
พระราชบัญญัติควบคุมการดัดแปลงอาคารพุทธศักราช 2479 ใช้ บงั คับ
(ง) ภัตตาคาร ให้ มีพื ้นที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คันต่อพื ้นที่ตงโต๊
ั้ ะ
อาหาร 40 ตารางเมตร เศษของ 40 ตารางเมตรให้ คิดเป็ น 40 ตารางเมตร
(ซ) อาคารขนาดใหญ่ ให้ มีที่จอดรถยนต์ตามจํานวนที่กําหนดของแต่
ละประเภทของอาคารที่ใช้ เป็ นที่ประกอบกิจการในอาคารขนาดใหญ่นนรวมกั
ั้
น หรื อให้
มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คันต่อพื ้นที่อาคาร 240 ตารางเมตร เศษของ 240 ตาราง
เมตร ให้ คิดเป็ น 240 ตารางเมตร ทังนี
้ ้ให้ ถือที่จอดรถยนต์จํานวนที่มากกว่าเป็ นเกณฑ์
ความสอดคล้ องกับข้ อกําหนด : โครงการดําเนินกิจการในลักษณะประกอบ
กิจการโรงแรม มีห้องพักทังหมด
้
103 ห้ อง โดยอาคารของโครงการเข้ าข่ายเป็ นอาคาร
ขนาดใญ่ ตามข้ อกําหนดของ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ดังนัน้ การคํานวณพื ้นที่
จอดรถจึงต้ องใช้ พื ้นที่อาคารสําหรับคํานวณพื ้นที่จอดรถ ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
- คํานวณตามข้ อ 3 (2) (ซ) โครงการมีอาคารขนาดใหญ่ จํานวน 1 อาคาร
โดยสามารถคํานวณพื ้นที่จอดรถได้ ดงั นี ้
อาคารของโครงการ
= 6,762.15 / 240
= 28.18 หรื อ 29 คัน
ดังนัน้ โครงการต้ องจัดให้ มีพื ้นที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 29 คัน
ทั ง้ นี ้ โครงการได้ จั ด ให้ มี ที่ จ อดรถยนต์ จํ า นวน 42 คั น และที่ จ อด
รถจักรยานยนต์ จํานวน 15 คัน ถือว่าสอดคล้ องกับข้ อกําหนดดังกล่าว
2. กฎกระทรวงฉบับที่ 64 (พ.ศ.2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
จากการตรวจสอบตามข้ อกํ าหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 64 (พ.ศ.2555) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พบว่า โครงการดําเนินกิจการ
ในลักษณะประกอบกิจการโรงแรม มีห้องพักทังหมด
้
662 ห้ อง จึงเข้ าข่ายประเภทของ
อาคารที่ต้องจัดให้ มีที่จอดรถยนต์ตามข้ อกําหนดดังกล่าว คือ

ตามการจัดจราจรอย่างเคร่ งครัด เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการ
เดินรถ ตลอด 24 ชัว่ โมง
(7) ประชาสัมพันธ์ ให้ ผ้ มู าใช้ บริ การใช้ บริ การรถประจําทาง รถสอง
แถว และรถจักรยานยนต์รับจ้ าง เป็ นต้ น
(8) จัดให้ มีไฟส่องสว่างบริ เวณทางออกในช่วงเวลากลางคืนอย่าง
เพี ย งพอ เพื่ อ ให้ สามารถมองเห็ น รถที่ วิ่ง มาบนถนนด้ านข้ างได้ อ ย่ า ง
ชัดเจน
(9) ติดตังสั
้ ญญาณไฟกระพริ บบริ เวณทางออกของโครงการ เพื่อให้ ผ้ ู
ที่ สัญ จรผ่ า นไป-มา เพิ่ ม ความระมั ด ระวัง เมื่ อ วิ่ ง ผ่ า นบริ เ วณพื น้ ที่
โครงการ
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บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ตารางที่ 5-3 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิง่ แวดล้ อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้ อม ในระยะดําเนินการ
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
3.6 การคมนาคม (ต่ อ)

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมที่สาํ คัญ

มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

(ข) โรงแรม ให้ มีที่จอดรถไม่น้อยกว่า 1 คัน ต่อพื ้นที่ห้องโถง 30 ตารางเมตร เศษ
ของ 30 ตารางเมตร ให้ คิดเป็ น 30 ตารางเมตร และไม่น้อยกว่า 1 คัน ต่อพื ้นที่ที่ใช้ เพื่อ
กิจการพาณิชยกรรม 40 ตารางเมตร เศษของ 40 ตารางเมตร ให้ คดิ เป็ น 40 ตารางเมตร
วิธีการคํานวณ
พื ้นที่ห้องโถงทังหมดของโครงการ
้
= 232.89
ตารางเมตร
จํานวนที่จอดรถยนต์
= 232.89 / 30 คัน
= 7.76
คัน
เศษของ 30 ตารางเมตร ให้ คิดเป็ น 30 ตารางเมตร
ทังนี
้ ้ โครงการจึงต้ องจัดให้ มีที่จอดรถยนต์ 7 + 1 = 8
คัน
และ
มีพื ้นที่ที่ใช้ เพื่อกิจการพาณิชยกรรมทังหมด
้
= 800.56
ตารางเมตร
จํานวนที่จอดรถยนต์
= 800.56 / 40 คัน
= 20.016
คัน
เศษของ 40 ตารางเมตร ให้ คิดเป็ น 40 ตารางเมตร
ทังนี
้ ้ โครงการจึงต้ องจัดให้ มีที่จอดรถยนต์ 20 + 1 = 21 คัน
ดังนัน้ โครงการจึงต้ องจัดให้ มีที่จอดรถตามข้ อกําหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 64
(พ.ศ.2555) ฯ รวมทังหมด
้
8 + 21 = 29 คัน
ทัง้ นี ้ โครงการได้ จัดให้ มี พื น้ ที่ จอดรถยนต์ ไ ว้ ทัง้ สิ น้ จํ านวน 42 คัน และที่ จอด
รถจักรยานยนต์ จํานวน 15 คัน ซึ่งเป็ นไปตามข้ อกํ าหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 64
(พ.ศ.2555) ออกตามความในพระราชบัญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร พ.ศ. 2522 และ
กฎกระทรวงฉบับ ที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญ ญัติ ค วบคุม การ
ดัดแปลงอาคาร พุทธศักราช 2479 แก้ ไขตามกฎกระทรวงฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2537)
ดังนัน้ จากการประเมินความเพี ยงพอของพื น้ ที่จอดรถยนต์ ตามข้ อกํ าหนดของ
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ องแสดงให้ เห็นว่า โครงการสามารถจัดให้ มีพืน้ ที่จอดรถยนต์
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บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ตารางที่ 5-3 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิง่ แวดล้ อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้ อม ในระยะดําเนินการ
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
3.6 การคมนาคม (ต่ อ)

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมที่สาํ คัญ

มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

และพื ้นที่จอดรถจักรยานยนต์ภายในโครงการได้ เพียงพอตามที่กฎหมายกําหนด ซึง่ จะ
ช่วยลดผลกระทบต่อพื ้นที่ข้างเคียงได้ ในระดับหนึ่ง ซึ่งหากพิจารณาความต้ องการของ
ผู้ใช้ บริ การและกลุม่ เป้าหมายของโครงการ ได้ แก่ ผู้ที่มีกําลังซื ้อในระดับปานกลาง ซึง่ จะ
เดินทางโดยใช้ บริ การของรถส่วนตัว รถบัสแท็กซี่ เป็ นส่วนใหญ่ ประกอบกับในบริ เวณ
ดังกล่าวมีรถจักรยานยนต์รับจ้ างและรถรั บจ้ างให้ บริ การ ดังนัน้ กลุ่มผู้พักโรงแรมจะ
สามารถใช้ บริ การได้ หลากหลายและสะดวกแทนการใช้ รถยนต์สว่ นบุคคล
(3) ผลกระทบด้ านจราจร
เส้ นทางคมนาคมที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์ กบั การดําเนินงานของโครงการมาก
ที่สดุ ในการใช้ ประโยชน์ และการเดินทางเข้ า-ออกโครงการ คือ ถนนฝั่ งบางใบไม้ โดย
บริ ษัทที่ปรึ กษาฯ ได้ ตรวจนับปริ มาณจราจรบนถนนฝั่ งบางเมื่อวันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม
2563 (วันธรรมดา) และวันเสาร์ ที่ 17 ตุลาคม 2563 (วันหยุดราชการ) ในช่วงชัว่ โมง
เร่ งด่วน 3 เวลา คือ 07.00-08.00 น.,12.00-13.00 น. และ 17.00-18.00 น. โดยตรวจ
นับทัง้ 2 ทิศทาง
ทังนี
้ ้ จากการสํารวจปริ มาณการจราจรของจุดนับรถ พบว่า ในช่วงเวลาเช้ า (เวลา
07.00 – 08.00 น.) ทัง้ ในวันธรรมดาและวันหยุดราชการเป็ นช่วงเวลาที่มีปริ มาณ
การจราจรหนาแน่นมากที่สดุ
การประเมินผลกระทบในด้ านปริมาณการจราจร
การประเมินผลกระทบจากการดําเนินการของโครงการที่คาดว่าจะมีต่อการจราจร
และคมนาคมภายนอกพื ้นที่โครงการสามารถวิเคราะห์ได้ ดงั นี ้
จากข้ อมูลการตรวจนับปริ มาณรถบนถนนฝั่ งบางใบไม้ ซึ่งเป็ นถนนสายหลักที่ใช้
เป็ นเส้ นทางเข้ าสู่พื ้นที่โครงการ โดยบริ ษัทที่ปรึ กษาฯ ซึง่ สามารถสรุปการคํานวณได้ ว่า
ปั จจุบนั ถนนฝั่ งบางใบไม้ มีค่า V/C ratio หนาแน่นมากที่สดุ คือ ในช่วงเวลา 07.00 –
08.00 น. ของวันธรรมดา เท่ากับ 0.82 และวันหยุดราชการ เท่ากับ 0.73 โดยคาดว่าจะ
มีปริ มาณการจราจรที่เกิดขึ ้นสูงสุด (กรณี Worst Case) ประมาณ 57 คัน ซึง่ เป็ นรถยนต์
จํานวน 42 คัน และรถจักรยานยนต์ จํานวน 15 คัน คิดเป็ นปริ มาณจราจรที่ เพิ่ มขึน้
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บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ตารางที่ 5-3 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิง่ แวดล้ อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้ อม ในระยะดําเนินการ
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
3.6 การคมนาคม (ต่ อ)

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมที่สาํ คัญ

มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

เท่ากับ 31 PCU/วัน (คิดเวลาทํางาน 8 ชัว่ โมงต่อวัน)
ทังนี
้ ้ จากข้ อมูลการประเมินปริ มาณจราจรบนถนนฝั่ งบางใบไม้ พบว่า ช่วงเวลาที่
มีปริ มาณการจาจรหนาแน่นมากที่สุด คือ วันธรรมดา ในช่วงเวลา 07.00 – 08.00 น.
มีคา่ V/C ratio 0.82 และมีความสามารถรองรับรถได้ สงู สุด 1,600 PCU/ชัว่ โมง
ค่า V/C Ratio ของโครงการในระยะดําเนินการ = 0.02
ดังนัน้ ค่า V/C Ratio บนถนนฝั่ งบางใบไม้ ก่อนเลี ้ยวเข้ าสู่ถนนส่วนบุคคล ในระยะ
ดําเนินการ กรณี Worst case
= ค่า V/C Ratio ปั จจุบนั ของถนน + ค่า V/C Ratio ในระยะดําเนินการโครงการ
= 0.82+ 0.02
= 0.84
จากการประเมินดังกล่าว จะเห็นได้ ว่าปริ มาณจราจรที่เพิ่มขึ ้นจากการดําเนินการ
ของโครงการในกรณี Worst Case (ช่วงเวลาเย็นซึง่ มีการจราจรหนาแน่นที่สดุ ) จะทําให้
ถนนฝั่ งบางใบไม้ มีค่า V/C Ratio เพิ่มขึ ้นจาก 0.82 เป็ น 0.84 และจากเอกสารวิศวกรรม
การทางของเผ่าพงษ์ นิจจันทร์ พนั ธ์ ศรี พบว่า ค่า V/C Ratio ดังกล่าว (ถนนฝั่ งบางใบไม้ )
เป็ นสภาพการจราจรบนถนนที่ ก ารจราจรเคลื่ อ นตัว ได้ ช้ า ลง เกิ ด ความล่ า ช้ า และ
ความเร็วลดลง แต่ผลกระทบดังกล่าวจะอยู่ในระดับปานกลาง
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บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ตารางที่ 5-3 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิง่ แวดล้ อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้ อม ในระยะดําเนินการ
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
3.7 การใช้ ท่ ดี นิ

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมที่สาํ คัญ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

1) การใช้ ประโยชน์ ท่ ดี ินตามกฎกระทรวงให้ ใช้ บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุ
้ ดสรร
(1) ดําเนินการตามแบบแปลน และผังภูมิสถาปั ตย์รวมทังจั
ราษฎร์ ธานี พ.ศ. 2560
ขนาดการใช้ ประโยชน์ ที่ดินแต่ละบริ เวณให้ เป็ นไปตามที่ได้ ออกแบบไว้
จากการตรวจสอบพื ้นที่โครงการตามกฎกระทรวงให้ ใช้ บงั คับผังเมืองรวมจังหวัดสุ เพื่อไม่ให้ เกิดความขัดแย้ งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
ราษฎร์ ธานี พ.ศ. 2560 พบว่า พื ้นที่โครงการตังอยู
้ ่บริ เวณหมายเลข 1.11 กําหนดให้ เป็ น
(2) ห้ ามดัดแปลงหรื อกระทําการใดๆ ที่ทําให้ การใช้ ประโยชน์ที่ดิน
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามกฎกระทรวง ข้ อ 6 วรรคแรก สามารถประกอบกิจการ เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ขดั แย้ งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
โรงแรมได้ ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
ข้ อ 5 การใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ น ตามแผนผัง กํ า หนดการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิน ตามที่ ไ ด้
จําแนกประเภท ท้ ายกฎกระทรวงนี ้ ให้ เป็ นไปดังต่อไปนี ้
(1) ที่ดินในบริ เวณหมายเลข 1.1 ถึงหมายเลข 1.26 ที่กําหนดไว้ เป็ นสีชมพู ให้
เป็ นที่ดินประเภทชุมชน
ข้ อ 6 ที่ดินประเภทชุม ชน ให้ ใช้ ประโยชน์ ที่ดิน เพื่ อการอยู่อาศัย พาณิ ชยกรรม
เกษตรกรรม สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ สําหรับการใช้ ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้ อยละ
สามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
ที่ดินประเภทนี ้ ห้ ามใช้ ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี ้
(1) โรงงานตามกฎหมายว่าด้ วยโรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวกท้ าย
กฎกระทรวงนี ้
(2) คลังนํ ้ามันและสถานที่เก็บรักษานํ ้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่า
ด้ วยการควบคุมนํ ้ามันเชื ้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย เว้ นแต่ที่ดินในบริ เวณหมายเลข 1.11
(3) คลังก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิ โตรเลียมเหลวประเภทโรง
บรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิ โตรเลียมเหลวประเภทห้ องบรรจุ และสถานที่เก็บรั กษาก๊ าซ
ปิ โตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บตามกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมนํ ้ามันเชื ้อเพลิง เว้ นแต่
ที่ดินในบริ เวณหมายเลข 1.11
(4) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้ วยสุสานและฌาปนสถาน
(5) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
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(6) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(7) กําจัดมูลฝอย
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริ ม ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข 41 ทางหลวงแผ่ น ดิ น
หมายเลข 44
ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข 401 ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข 417 ทางหลวง
แผ่ น ดิ น หมายเลข 420 ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข 4009 และทางหลวงแผ่ น ดิ น
หมายเลข 4114 ให้ มีที่วา่ งตามแนวขนานริ มเขตทางไม่น้อยกว่า 6 เมตร
การใช้ ประโยชน์ที่ดินริ มฝั่ งแม่นํ ้าตาปี แม่นํ ้าพุมดวง คลองศก และคลองอิปัน ให้ มี
ที่ว่างตามแนวขนานริ มฝั่ งตามสภาพธรรมชาติของแม่นํ ้าหรื อคลองไม่น้อยกว่า 15 เมตร
เว้ นแต่เป็ นการดัดแปลงเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางนํ ้าหรื อการสาธารณูปโภค
ซึ่งจากการตรวจสอบตามข้ อกําหนดฯ ข้ างต้ น พบว่า โครงการมีการใช้ ประโยชน์
ที่ดินเป็ นโรงแรม ซึ่งเป็ นการใช้ ประโยชน์ เพื่อการท่องเที่ยว และพักอาศัย โดยถื อเป็ น
กิจการหลักของที่ดินประเภทนี ้ และการใช้ ประโยชน์ที่ดินของโครงการ ไม่อยู่ในข้ อห้ าม
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ตามกฎกระทรวงที่ กํ า หนด ดัง นัน้ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ของ
โครงการจึงสอดคล้ องกับข้ อกําหนดการใช้ ประโยชน์ ท่ีดินตามที่กําหนด จึงกล่าวได้ ว่า
ผลกระทบอยู่ในระดับตํ่า
2) การใช้ ประโยชน์ ท่ ดี นิ ตามตามเทศบัญญัตเิ ทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี
จากการตรวจสอบพื ้นที่โครงการตามเทศบัญญัติเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี เรื่ อง
กําหนดบริ เวณห้ ามดัดแปลงอาคาร ดัดแปลง ใช้ หรื อเปลี่ยนการใช้ อาคารบางชนิดหรื อ
บางประเภท ในท้ องที่เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี อําเภอเมืองสุราษฎร์ ธานี จังหวัดสุ
ราษฎร์ ธานี พ.ศ. 2552 และเทศบัญญัติเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี เรื่ อง กําหนดบริ เวณ
ห้ ามดัดแปลงอาคาร ดัดแปลง ใช้ หรื อเปลี่ยนการใช้ อาคารบางชนิดหรื อบางประเภท ใน
ท้ องที่เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี อําเภอเมืองสุราษฎร์ ธานี จังหวัดสุราษฎร์ ธานี (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2561 พบว่า พื น้ ที่โครงการตัง้ อยู่บริ เวณหมายเลข 1.3 ตามเทศบัญญัติ

5-36

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
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เทศบาลนครสุราษฎร์ ธานีฯ
ที่ดินประเภทนี ้ ห้ ามมิให้ บคุ คลใดดัดแปลงอาคาร ดังต่อไปนี ้
(1) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้ วยโรงงาน เว้ นแต่โรงงานตามประเภท
ชนิด และจําพวกที่กําหนดให้ ดําเนินการได้ ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัติเทศบาลนครสุ
ราษฎร์ ธานี เรื่ อง กําหนด บริ เวณห้ ามดัดแปลง ดัดแปลง ใช้ หรื อเปลี่ยนการใช้ อาคารบาง
ชนิดหรื อบางประเภท ในท้ องที่ เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี อําเภอเมืองสุราษฎร์ ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี พ.ศ. 2552 และโรงบําบัดนํ ้าเสียรวมของชุมชน
(2) คลังก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิ โตรเลียมเหลวประเภท
โรงงานบรรจุ สถานที่ บรรจุก๊าซปิ โตรเลียมเหลวประเภทห้ องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษา
ก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว ประเภทโรงเก็บ ตามกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมนํ ้ามันเชื ้อเพลิง
(3) คลังนํ ้ามันและสถานที่เก็บรักษานํ ้ามันลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่า
ด้ วยการควบคุมนํ ้ามันเชื ้อเพลิงเพื่อจําหน่าย
(4) สถานที่เลี ้ยงม้ า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อสัตว์
ป่ า ตามกฎหมายว่าด้ วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้ า
(5) สุสานและฌาปนสถาน ตามกฎหมายว่าด้ วยสุสานและฌาปนสถาน
(6) สถานบริ การตามกฎหมายว่าด้ วยสถานบริ การ
(7) สถานสงเคราะห์หรื อรับเลี ้ยงสัตว์
(8) โรงฆ่าสัตว์
(9) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(10) อาคารที่ใช้ ประโยชน์เพื่อจัดสวนสนุก
(11) อาคารที่ใช้ ประโยชน์เพื่อการแข่งรถ
(12) อาคารที่ใช้ ประโยชน์เพื่อการแข่งม้ า
(13) โรงกําจัดมูลฝอย
(14) โรงซื ้อขายหรื อเก็บเศษวัสดุ
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3.7 การใช้ ท่ ดี นิ (ต่ อ)
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ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

การดั ด แปลงอาคารริ ม ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข 401 สายตะกั่ ว ป่ า นครศรี ธรรมราช เริ่ มต้ น จากเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 401 สายตะกั่วป่ า - นครศรี ธรรมราช (ตอน
เลี่ยงเมือง) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 สายตะกัว่ ป่ า - นครศรี ธรรมราช (ตอนเลี่ยง
เมือง) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4213 (จากแยกบางกุ้งถึงถนนสายสุราษฎร์ ปากนํ ้า) ให้ มีที่วา่ งตามแนวขนานริ มเขตทางไม่น้อยกว่า 15 เมตร
ซึ่งจากการตรวจสอบตามข้ อกําหนดฯ ข้ างต้ น พบว่า โครงการมีการใช้ ประโยชน์
ที่ ดินเป็ นโรงแรม ซึ่ง เป็ นการใช้ ประโยชน์ เพื่ อ การท่องเที่ ย ว และพักอาศัย และการ
ดําเนินการของโครงการ ไม่อยู่ในข้ อห้ ามการใช้ ประโยชน์ที่ดินตามเทศบัญญัติดงั กล่าว
ดังนัน้ การใช้ ประโยชน์ ที่ดินของโครงการจึงสอดคล้ องกับข้ อกํ าหนดการใช้ ประโยชน์
ที่ดินของเทศบัญญัติเทศบานครสุราษฎร์ ธานีตามที่กําหนด จึงกล่าวได้ ว่าผลกระทบอยู่
ในระดับตํ่า
3) สภาพการใช้ ประโยชน์ ท่ ดี นิ ปั จจุบนั บริเวณโครงการและใกล้ เคียง
จากการสํารวจภาคสนาม (พฤษภาคม 2563) พบว่า พื ้นที่โดยรอบโครงการส่วน
ใหญ่มีการใช้ ประโยชน์เป็ นโรงแรม อาคารอยู่อาศัยรวม บ้ านพักอาศัย อาคารพาณิชย์
ร้ านค้ า และร้ านอาหาร เป็ นต้ น
จากศึกษาการใช้ ที่ดินโดยรอบพืน้ ที่โครงการทางบริ ษัทฯ ได้ ศึกษาภาพถ่ายทาง
อากาศในระยะรัศมีประมาณ 1 กิโลเมตร จากพื ้นที่โครงการ และการสํารวจภาคสนาม
เพิ่มเติมให้ สอดคล้ องกับการใช้ ประโยชน์ที่ดินในปั จจุบนั เพื่อนํามาจัดทําภาพแสดงการ
ใช้ ประโยชน์ที่ดินบริ เวณโดยรอบพืน้ ที่โครงการ โดยจําแนกประเภทการใช้ ที่ดินบริ เวณ
พื ้นที่โครงการและใกล้ เคียง ขนาดและสัดส่วนของที่ดินแต่ละประเภทพื ้นที่ที่ศกึ ษา
จากข้ อมูล พบว่า สามารถจัดลักษณะการใช้ ประโยชน์ ที่ดินในพื น้ ที่ศึกษาได้ 5
ประเภท โดยมีการใช้ ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่เป็ นพื ้นที่ที่อยู่อาศัย คิดเป็ นร้ อยละ 52.26
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ตารางที่ 5-3 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิง่ แวดล้ อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้ อม ในระยะดําเนินการ
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
3.7 การใช้ ท่ ดี นิ (ต่ อ)

3.8 การประหยัดและอนุรักษ์
พลังงาน

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมที่สาํ คัญ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

รองลงมา ได้ แก่ พืน้ ที่โล่ง/รกร้ าง คิดเป็ นร้ อยละ 32.27 พืน้ ที่ แหล่งนํ า้ คิดเป็ นร้ อยละ
9.65 พื น้ ที่ ถ นน/ซอย คิ ด เป็ นร้ อยละ 3.39 และพื น้ ที่ อ่ อ นไหว คิ ด เป็ นร้ อยละ 2.43
ตามลําดับ โดยภาพรวมการใช้ ประโยชน์ที่ดินของโครงการไม่ขดั ต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
แต่อย่างใด ดังนันผลกระทบจึ
้
งอยู่ในระดับตํ่า
(1) ลดความร้ อนจากแสงอาทิตย์ที่เข้ ามาในอาคาร โดยติดตังฉนวน
้
ลักษณะโครงการเป็ นโรงแรม จัดอยู่ในประเภทอาคาร ที่ต้องมีการออกแบบเพื่อ
การอนุรักษ์ พลัง งานตามกฎกระทรวงกํ าหนดประเภทหรื อขนาดของอาคาร และ กันความร้ อนที่หลังคา หรื อผนังที่กระทบกับแสงอาทิตย์
มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการ ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์ พลังงาน
(2) เครื่ องปรับอากาศ
พ.ศ.2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 126 ตอนที่ 12ก ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์
1) เลื อ กใช้ เครื่ อ งปรั บอากาศให้ มี ขนาดที่ เ หมาะสมกับขนาด
พ.ศ. 2552
พืน้ ที่ ห้ อ งและเลือกเครื่ อ งปรั บอากาศที่ ประสิ ท ธิ ภ าพในการประหยัด
พลังงานสูงที่สดุ (HighEconomic Efficiency Ratio (EER))
2) บํารุงรักษาอุปกรณ์ ระบบปรับอากาศ เพื่อรักษาระดับการใช้
ไฟฟ้าให้ ตํ่า โดยข้ อแนะนําทัว่ ไป มีดงั นี ้
- ทดสอบและปรับแต่งระบบอย่างสมบูรณ์ เป็ นครัง้ คราว
ตามกําหนดที่ตงไว้
ั้
ตลอดอายุการใช้ งานของระบบโดยส่วนใหญ่ การ
ปรับแต่งระบบในครัง้ แรกมักจะเป็ นการปรับแต่งครัง้ เดียวที่ได้ กระทํากับ
ระบบทําให้ ประสิทธิภาพของระบบลดลงเรื่ อยๆ
- ตัง้ Thermostat ให้ ควบคุมอุณหภูมิที่พอเหมาะกับความ
สบายเท่านัน้ ไม่ควรตัง้ Thermostat ไว้ ให้ ตํ่าที่สดุ และหมัน่ ตรวจสอบว่า
สามารถทํางานได้ เป็ นปกติหรื อไม่ อุณหภูมิที่พอเหมาะคือ 24-26 C๐
- เครื่ องส่งลมเย็น ควรมีการทําความสะอาดแผงกรอง
อากาศ ถ้ าอุปกรณ์ ดงั กล่าวสกปรก พื ้นผิวรับความร้ อนจะถ่ายเทความ
ร้ อนได้ ไม่ดี ทําให้ นํ ้าเย็นที่กลับไปยังเครื่ องทํานํ ้าเย็นยังมีอณ
ุ หภูมิตํ่าอยู่
ทําให้ ประสิทธิภาพที่เครื่ องทํานํ ้าเย็นตํ่าลงด้ วย
- ทําความสะอาดคอนเดนเซอร์ ที่ระบายความร้ อนด้ วย
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(1) ต ร ว จ สอบเครื่ องใช้ ไฟฟ้า
ให้ มีสภาพใช้ งานได้ ทุกเดือน
(2)
ซ่ อ มแซมแก้ ไข
เครื่ องใช้ ไฟฟ้าหากเกิดการชํารุด
(3) อบรมเจ้ าหน้ าที่ทุกคนให้
ตระหนักเรื่ องการประหยัดพลังงาน
อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
(4) ทําความสะอาดหลอดไฟ
และโคมไฟทุกเดือน
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ตารางที่ 5-3 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิง่ แวดล้ อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้ อม ในระยะดําเนินการ
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
3.8 การประหยัดและอนุรักษ์
พลังงาน (ต่ อ)

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมที่สาํ คัญ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
อากาศเป็ นประจํ าและตรวจสอบอย่าให้ มีวัสดุปิดขวางลมที่ ใช้ ในการ
ระบายความร้ อน
- พัดลมทุกตัวจะต้ องทําการหล่อลื่นโดยอัดจารบีหรื อหยอด
นํ ้ามันอย่างสมํ่าเสมอตามระยะเวลา
- ตรวจสอบการรั่ วของท่อลมที่อาจเกิ ดขึน้ ได้ รวมถึงการ
ซ่อมแซมฉนวนท่อลมที่ฉีกขาด
- ตรวจสอบหน้ าต่างและประตูเข้ าออกอาคารว่ามีรูรั่วทําให้
อากาศร้ อนภายนอกเข้ าสูอ่ าคารหรื อไม่
(3) การใช้ แสงสว่างในอาคารอย่างมี ประสิทธิ ภาพโดยเลือกใช้
อุปกรณ์ ชนิดประหยัดพลังงาน เช่น หลอดไฟ โครงการจะเลือกใช้ หลอด
LED ทังหมด
้
(4) บุคลากร
1) อบรมเจ้ าหน้ าที่ทกุ คนให้ ตระหนักเรื่ องการประหยัดพลังงาน
เป็ นประจําสมํ่าเสมอ
2) จัดเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบการเปิ ด-ปิ ดไฟในจุดที่หมดความ
จําเป็ นในการใช้ งาน เป็ นประจําทุกวัน
3) จัดเจ้ าหน้ าที่ให้ หมัน่ ทําความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟอยู่
เสมอ เพราะฝุ่ นละอองที่เกาะหลอดไฟจะทําให้ แสงสว่างลดน้ อยลง
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ตารางที่ 5-3 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิง่ แวดล้ อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้ อม ในระยะดําเนินการ
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
3.9 การจัดการสระว่ ายนํา้

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมที่สาํ คัญ

มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

โครงการจัดให้ มีสระว่ายนํ ้า จํานวน 1 สระ บริ เวณด้ านหลังโครงการ สําหรับ
ให้ บริ การภายในโครงการ ดังนัน้ โครงการจะต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
ในการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายนํ ้า หรื อกิจกรรมอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน

1. สถานที่ตงั ้
1.1 สถานที่ตงั ้ ควรห่างจากแหล่งซึง่ อาจทําให้ เกิดการปนเปื อ้ นนํ ้าใน
สระว่ายนํ ้า เช่น สถานที่เลี ้ยงสัตว์ สถานทิ ้งหรื อรวบรวมมูลฝอย เป็ นต้ น
1.2 ควรมี รั ว้ หรื อ กํ า แพงเพื่ อ สุข อนามัย และความปลอดภัย ของ
ผู้ใช้ บริ การ และเพื่อป้องกันไม่ให้ บคุ คลภายนอกที่ไม่ได้ รับอนุญาตไปใช้
สระว่ายนํ ้า ในช่วงที่ไม่เปิ ดให้ บริ การ รวมทัง้ ป้องกันสัตว์เข้ ามาบริ เวณ
สระว่ายนํ ้า
1.3 สถานที่ ตั ง้ และบริ เวณของสระว่ า ยนํ า้ รวมทั ง้ ระบบ
สาธารณูปโภคต้ องอยู่ในที่นํ ้าท่วมไม่ถึงพื ้นที่ดินแข็งแรงไม่ทรุดง่าย อยู่ใน
บริ เวณที่มีไฟฟ้า และนํ ้าประปาเพียงพอ มีทางเข้ าออกสะดวก
2. สระว่ ายนํา้ และอาคารประกอบ
2.1 โครงสร้ างสระว่ายนํ ้า ควรสร้ างด้ วยคอนกรี ตเสริ มเหล็ก หรื อวัสดุ
ที่ มี ความคงทนแข็ งแรง ซึม นํ า้ ไม่ ไ ด้ ผนัง เรี ย บ อยู่ใ นสภาพดี และทํ า
ความสะอาดง่าย
2.2 ต้ องมีรางระบายนํ ้าล้ นมีฝาปิ ดรอบสระว่ายนํ ้า มีความกว้ าง 3040 เซนติเมตร ไม่เป็ นสนิม แข็งแรง ทําความสะอาดง่าย อยู่ในสภาพดี
และไม่มีนํ ้าล้ นออกจากราง
2.3 ต้ องมีอุปกรณ์ เครื่ องมือสําหรั บใช้ ทําความสะอาดสระว่ายนํ า้
ได้ แก่ เครื่ องดูดตะกอน แปรงขัดสระชนิดลวดทองเหลืองและพลาสติก
รวมทังตะแกรงช้
้
อนวัสดุแขวนลอย
2.4 ต้ องมีที่ว่างสําหรับใช้ เป็ นทางเดินรอบสระว่ายนํ ้า มีความกว้ าง
ไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ไม่ลื่น ไม่มีนํ ้าขัง ทําความสะอาดง่าย
2.5 กรณี ที่สระว่ายนํ า้ ใดมี การใช้ ระบบการไหลเวียนนํา้ เป็ นระบบ
แบบสกิ ม เมอร์ ควรต้ อ งมี ข้อ กํ า หนดเกี่ ย วกับ การป้ องกัน อัน ตรายาก
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มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
(1) ตรวจวิ เ คราะห์ ป ริ มาณ
คลอรี นอิ สระคงเหลือ และค่าความ
เป็ นกรด – ด่าง อย่างน้ อยวันละ 2
ครั ง้ ก่ อ นเปิ ดและหลั ง ปิ ดบริ ก าร
ตลอดระยะเวลาเปิ ดดําเนินการ
(2) ตรวจวิ เคราะห์ ปริ มาณโคลิ
ฟอร์ มทั ง้ หมด (Total
Coliform
Bacteria) และฟี คอลโคลิฟอร์ ม (Fecal
coliform) อย่างน้ อยเดือนละ 1 ครั ง้
ตลอดระยะเวลาเปิ ดดําเนินการ
(3) ตรวจวัดคุณภาพนํ ้าในสระว่าย
นํ า้ ดัชนี ที่ ตรวจวัดอย่ างน้ อย คื อ pH,
คลอรี นอิสระ (Free chlorine), คลอรี นที่
รวมกับสารอื่น (Combined chlorine),
ความเป็ นด่าง (Alkalinity), ความกระด้ าง
(Calcium hardness), กรดไซยานูริก
(Cyanuric acid), คลอไรด์ (Chloride),
แอมโมเนี ย (Ammonia), ไนเตรท
(Nitrate), โคลิ ฟ อร์ มทั ง้ หมด (Total
Coliform Bacteria) และฟี คอลโคลิฟอร์ ม
(Fecal coliform) จํานวน 1 จุด อย่าง
น้ อยเดือนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลาเปิ ด
ดําเนินการ

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ตารางที่ 5-3 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิง่ แวดล้ อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้ อม ในระยะดําเนินการ
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และคุณค่ าต่ างๆ
3.9การจัดการสระว่ ายนํา้ (ต่ อ)

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมที่สาํ คัญ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
ระบบนี ้ด้ วย
2.6 ความลึกของนํ ้า มีป้ายบอกความลึกหรื อเลขบอกระดับความลึก
ที่สามารถมองเห็นได้ ชดั เจน ในกรณีที่สระว่านํ ้านันมี
้ ความลึก ตังแต่
้ 1.5
เมตรขึ ้นไป โดยมีตวั เลขแสดงความลึกเป็ นระยะๆ อย่างน้ อย 3 ระยะ
2.7 ต้ อ งจัด ให้ มี แ สงสว่ า งเพี ย งพอทั่ว บริ เ วณสระว่ า ยนํ า้ เพื่ อ ให้
มองเห็นได้ ชดั เจน ในกรณีที่มีการเปิ ดใช้ สระในเวลากลางคืน
2.8 อาคารประกอบทําด้ วยวัสดุมนั่ คงแข็งแรง พื ้นเรี ยบ ไม่ลื่น ไม่ดดู
ซึมนํ ้า ทําความสะอาดง่าย พื ้นลาดเอียงเล็กน้ อยเพื่อการระบายนํ ้าทีดี
2.9 พื ้น ควรทําด้ วยวัสดุแข็งแรง เรี ยบ ดูดซึมนํ ้า ทําความสะอาดง่าย
ไม่ลื่น อยู่ในสภาพดี
2.10 จัดให้ มีห้องเปลี่ยนเสื ้อผ้ า ตู้เก็บสิ่งของ ที่วางหรื อเก็บรองเท้ า
สําหรับผู้ใช้ บริ การในบริ เวณทางเข้ าสระว่ายนํ ้า และมีจํานวนเพียงพอ
2.11 จัดให้ มีอ่างล้ างมือ บริ เวณล้ างตัวก่อนลงสระ และที่ ล้างเท้ า
ทางเข้ าบริ เวณสระว่ายนํ ้า และเติมคลอรี นลงในที่ล้างเท้ าเพื่อป้องกันการ
ติดเชื ้อ
2.12 มี ค วามรั ก ษาความสะอาดรอบอาคารประกอบและพื น้ ที่
โดยรอบอย่างสมํ่าเสมอ
2.13 ดูแลมิให้ มีการนําสัตว์ทกุ ชนิดเข้ าไปในบริ เวณสระว่ายนํ ้า หรื อ
อาคารประกอบ
2.14 จัดให้ มีแสงสว่างบริ เวณรอบสระว่ายนํ ้าและทางเดินรอบสระ
ว่ายนํ ้าเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ บริ การ
3. ข้ อปฏิบตั สิ าํ หรั บผู้ประกอบกิจการ
3.1) จัดให้ มีผ้ คู วบคุมดูแล ซึ่งผ่านการฝึ กอบรมการดูแลคุณภาพนํ ้า
ในสระว่ายนํ า้ ตามหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้ อมเพื่อให้ มีความรู้ เกี่ ยวกับ
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บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ตารางที่ 5-3 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิง่ แวดล้ อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้ อม ในระยะดําเนินการ
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
3.9การจัดการสระว่ ายนํา้ (ต่ อ)

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมที่สาํ คัญ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
การควบคุมคุณภาพนํ ้า และการดูแลรักษาสระว่ายนํ ้า
3.2) ต้ องมี ก ารจั ด การและควบคุ ม คุ ณ ภาพนํ า้ ให้ อยู่ ใ นเกณฑ์
มาตรฐาน ดังนี ้
(1) ค่าความเป็ นกรด - ด่าง 7.2 - 8.4
(2) คลอรี นอิสระ (Free chlorine) 0.6 - 1.0 ส่วนในล้ านส่วน
(3) คลอรี นที่รวมกับสารอื่น (Combined chlorine) 0.5 - 1.0
ส่วนในล้ านส่วน
(4) ค่าความเป็ นด่าง (Alkalinity) 80 - 100 ส่วนในล้ านส่วน
(5) ความกระด้ าง (Calcium hardness) 250 - 600 ส่วนในล้ านส่วน
(6) กรดไซยานูริก (Cyanuric acid) 30 - 60 ส่วนในล้ านส่วน
(7) คลอไรด์ (Chloride) ไม่เกิน 600 ส่วนในล้ านส่วน
(8) แอมโมเนีย (Ammonia) ไม่เกิน 20 ส่วนในล้ านส่วน
(9) ไนเตรท (Nitrate) ไม่เกิน 50 ส่วนในล้ านส่วน
(10)โคลิฟอร์ มทังหมด
้
(Total Coliform Bacteria)น้ อยกว่า10
ต่อนํ ้า100 มิลลิลิตร โดย วิธีเอ็มพีเด็น (Most Probable Number) ใน
อัตราส่วน 100 มิลลิลิตร
(11) ตรวจไม่พบฟี คอลโคลิฟอร์ ม (Fecal coliform)
(12) ตรวจไม่พบจุลินทรี ย์หรื อตัวบ่งชีจ้ ุลินทรี ย์ที่ทําให้ เกิ ดโรค
(ได้ แก่ Escherichia coliStaphylococcus aureus Pseudomonas
aeruginosa)
3.3) ต้ อ งจัด ให้ มี ป้ ายแสดงข้ อ ปฏิ บัติ สํ า หรั บ ผู้ใ ช้ บ ริ ก ารติ ด ไว้ ใ น
บริ เวณสระว่ายนํ ้าให้ มองเห็นชัดเจน และควรมีข้อความอย่างน้ อยดังนี ้
3.3.1 ต้ องสวมชุดว่ายนํ ้าที่สะอาด
3.3.2 ต้ องชําระล้ างร่ างกายก่อนลงสระทุกครัง้
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และคุณค่ าต่ างๆ
3.9 การจัดการสระว่ ายนํา้ (ต่ อ)

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมที่สาํ คัญ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
3.3.3 ผู้ที่เป็ นโรคตาแดง โรคผิวหนัง เป็ นหวัด หูนํา้ หนวก หรื อ
โรคติดต่ออื่นๆ ห้ ามลงเล่นในสระว่ายนํ ้า
3.3.4 ห้ ามนําสัตว์เลี ้ยงเข้ ามาในบริ เวณสระว่ายนํ ้า
3.3.5 ห้ ามปั สสาวะ บ้ วนนํ ้าลาย หรื อสัง่ นํ ้ามูกลงในนํ ้า
3.3.6 ห้ ามทําสระว่ายนํ ้าสกปรก
3.3.7 จํานวนผู้ใช้ บริ การมากที่สดุ ที่สระว่ายนํ ้าสามารถรองรับได้
3.3.8 วิธีการปฐมพยาบาลช่วยคนจมนํ ้า
3.4 ต้ องดูแลบํารุ งรั กษาเครื่ องกรองนํา้ ตามระยะเวลาที่สมควร
เพื่อให้ ทํางานได้ เต็มประสิทธิภาพ
4. การจัดการเกี่ยวกับสารเคมี
4.1 สถานที่ เ ก็ บ สารเคมี ต้ อ งมี ป้ ายระบุว่า “สถานที่ เก็ บ สารเคมี
อันตราย” และ “ห้ ามเข้ า” มีการระบายอากาศดีและมีการป้องกันนํ ้าซึม
เข้ าภาชนะบรรจุสารเคมี และมีการจัดเก็บสารเคมีเป็ นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง
4.2 สารเคมี ที่ ใ ช้ ต้ องมี ฉ ลากระบุ ชื่ อ สารเคมี ส่ ว นผสม หรื อ
ส่วนประกอบที่เป็ นอันตรายวิธีการใช้ และวิธีการปฐมพยาบาลในกรณี
ฉุกเฉิน หรื อตามที่กฎหมายอื่นกําหนด
4.3 ในการใช้ สารเคมี ต้องปฏิ บัติตามที่ ระบุไว้ ในฉลาก และไม่นํ า
สารเคมีหมดอายุมาใช้ ในกรณีที่ไม่มีระบบการเติมสารเคมีแบบอัตโนมัติ
ให้ เติมสารเคมีลงในสระว่ายนํ ้าในขณะที่ปิดบริ การแล้ ว
4.4 สถานที่ ทํางานที่ เกี่ ย วข้ อ งกับการใช้ สารเคมี ต้ อ งมี แ สงสว่าง
เพียงพอ เพื่อป้องกันการเกิดอุบตั ิเหตุอนั เนื่องจากพนักงานไม่สามารถ
มองเห็นสิ่งต่างๆ ได้ อย่างชัดเจน ค่ามาตรฐานแสงสว่างในบริ เวณต่างๆ
ควรเป็ น ดังนี ้
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และคุณค่ าต่ างๆ
3.9การจัดการสระว่ ายนํา้ (ต่ อ)

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมที่สาํ คัญ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
- ห้ องสูบจ่ายสารเคมีไม่น้อยกว่า 100 ลักซ์
- ห้ องเครื่ องกรองนํ ้าไม่น้อยกว่า 50 ลักซ์
- ห้ องหรื อสถานที่เก็บสารเคมีไม่น้อยกว่า 50 ลักซ์
4.5 ต้ องมีมาตรการในการป้องกันการสัมผัสสารเคมีของคนงาน เช่น
กํ าหนดขัน้ ตอนการทํ างานที่ปลอดภัย จัดหาอุปกรณ์ ป้องกันอันตราย
ส่ ว นบุค คลที่ เ หมาะสมให้ ค นงาน รวมทัง้ ประเมิ น การสัม ผัส สารเคมี
อัน ตรายของคนงานที่ ทํ าหน้ าที่ เติ ม สารเคมี และมี ผ ลไว้ ใ ห้ เจ้ าหน้ า ที่
ตรวจสอบอย่างน้ อยปี ละหนึง่ ครัง้
4.6 ในขณะทํ า งานกับ สารเคมี ให้ ผ้ ูป ฏิ บัติ ส วมอุป กรณ์ ป้ องกั น
อันตรายส่วนบุคคลที่ เหมาะสม เช่น สวมหน้ ากาก และถุงมื อในขณะ
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับสารเคมี เป็ นต้ น
4.7 ห้ ามสูบบุหรี่ ดื่มนํ ้าหรื อรับประทานอาหารในห้ องจัดเก็บสารเคมี
4.8 ดูแลความสะอาดอย่างสมํ่าเสมอ หากสารเคมีหกรั่วไหลต้ องทํา
ความสะอาดทันที
5. การดูแลสุขภาพอย่ างปลอดภัย
5.1 ต้ องกําหนดให้ มีผ้ ดู แู ลมาด้ วย กรณีที่นําเด็กอายุตํ่ากว่า 10 ปี ที่
ยังว่ายนํ ้าไม่เป็ นและผู้สงู อายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ มาใช้ บริ การสระ
ว่ายนํ ้า
5.2 จัดให้ มีอปุ กรณ์ช่วยชีวิต ดังนี ้
5.2.1 โฟมช่วยชีวิต อย่างน้ อย 2 อัน
5.2.2 ห่วงชูชีพ ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางภายใน 15 นิ ้ว หรื อทุ่น
ลอย ผูกไว้ กบั เชือกยาวไม่น้อยกว่าความกว้ างของสระอย่างน้ อย 2 อัน
5.2.3 ไม้ ช่วยชีวิต หรื อวัตถุอื่นใด มีความยาวไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร
นํ ้าหนักเบาอย่างน้ อย 1 อัน และต้ องวางไว้ ที่ปลายลูส่ ว่ นลึกของสระว่ายนํ ้า
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และคุณค่ าต่ างๆ
3.9 การจัดการสระว่ ายนํา้ (ต่ อ)

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมที่สาํ คัญ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
5.2.4 ห้ องปฐมพยาบาลพร้ อมชุดปฐมพยาบาลที่ พร้ อมใช้ งาน
ตลอดเวลาไว้ ประจําสระว่ายนํ ้าและอยู่ในบริ เวณที่ใกล้ ที่สดุ
5.3 มีอุปกรณ์ สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคลหรื อสถานที่สําคัญๆ เช่น
โรงพยาบาลและสถานีตํารวจ เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉกุ เฉินต่างๆ
เช่น เพลิงไหม้ หรื อมีคนจมนํา้ และต้ องปิ ดประกาศหมายเลขโทรศัพท์ ของ
สถานที่ดงั กล่าวไว้ ในที่เห็นได้ ชดั เจนและเป็ นข้ อมูลปั จจุบนั อยู่เสมอ

4. คุณค่ าคุณภาพชีวิต
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และ
ในระยะดําเนินการจะมีผ้ ใู ช้ บริ การในพื ้นที่โครงการกรณีเข้ าอยู่เต็มพื ้นที่โครงการ
คุณค่ าคุณภาพชีวิต
ประมาณ 453 คน จากลักษณะของโครงการ ซึ่งเป็ นโครงการประเภทโรงแรม โดยมี
จุดประสงค์หลักเพื่อเป็ นการท่องเที่ยว และที่พกั อาศัย ทําให้ ลกั ษณะชุมชนที่เกิ ดขึ ้นมี
ลักษณะเป็ นสังคมเมือง แต่ลกั ษณะชุมชนเดิมในพืน้ ที่ศึกษามีลกั ษณะเป็ นย่านชุมชน
เมือง มีลกั ษณะการใช้ ประโยชน์บริ เวณพื ้นที่โครงการส่วนใหญ่เป็ นที่พกั อาศัยและแหล่ง
พาณิ ชยกรรม เช่น โรงแรม อาคารอยู่อาศัยรวม บ้ านพักอาศัย อาคารพาณิ ชย์ ร้ านค้ า
และร้ านอาหาร เป็ นต้ น ดังนัน้ การเพิ่ มขึน้ ของผู้ใช้ บริ การอาจส่งผลบวกในด้ านการ
ส่งเสริ มการค้ าขายกระตุ้นสภาพเศรษฐกิจในพืน้ ที่เพิ่มขึ ้น ประกอบกับการมีผ้ เู ข้ ามาใช้
บริ การในโครงการและพนักงานของโครงการ ประมาณ 453 คน จะเป็ นตัวกระตุ้นภาวะ
ของเศรษฐกิจได้ อีกทางหนึ่งด้ วย อย่างไรก็ตาม เมื่อกล่าวโดยรวมจะเห็นได้ ว่าโครงการ
จะก่อให้ เกิดผลกระทบต่อสภาพสังคม-เศรษฐกิจในทางบวกระดับตํ่า
การประเมินผลกระทบต่ อชุมชนระยะดําเนินการ
จากผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในรั ศมี 100-500 เมตรจากพื น้ ที่
โครงการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า กิจกรรมช่วงเปิ ดดําเนิน
โครงการ มีผลกระทบเรื่ องเสียงรบกวนจากกิจกรรมการดําเนินโครงการ อยู่ในระดับตํ่า
คิดเป็ นร้ อยละ 40.71 มีผลกระทบเรื่ องการแพร่ กระจายของฝุ่ นละออง/เขม่าควัน อยู่ใน
ระดับตํ่า คิดเป็ นร้ อยละ 42.48 มีผลกระทบเรื่ องการสัน่ สะเทือนจากกิจกรรมการดําเนิน
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(1) หากได้ รับข้ อร้ องเรี ยนจากผู้พกั อาศัยโดยรอบพื ้นที่โครงการ ให้
โครงการเร่ งดําเนินการแก้ ไขปั ญหาดังกล่าวโดยเร่ งด่วน
(2) กําหนดกฎระเบียบในการเข้ าใช้ บริ การที่ชดั เจนเพื่อความเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้ อยภายในโครงการ
(3) โครงการต้ องปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้ อมของโครงการอย่างเคร่ งครัด ทังนี
้ ้ เพื่อลดปั ญหาในด้ านระบบ
สาธารณูปโภคของบริ เวณโดยรอบโครงการ
(4) เนื่องจากภายในโครงการมีห้องฟิ ตเนสเปิ ดให้ บริ การ อยู่ในชันที
้ ่2
จํานวน 1 ห้ อง ดังนัน้ โครงการจะต้ องติดป้ายระบุให้ ชดั เจนไว้ วา่ “สําหรั บผู้
เข้ าพักภายในโรงแรมเท่ านั้น” ไว้ บริ เวณด้ านหน้ าห้ องฟิ ตเนส
(5) มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบด้ านการบดบังคลื่นวิทยุ และ
โทรทัศน์ที่อาจเกิดขึ ้น
- แจ้ งผู้ที่คาดว่าได้ รับผลกระทบว่า หากได้ รับผลกระทบในเรื่ อง
การบดบังคลื่นวิทยุ และโทรทัศน์อนั เกิดจากการบดบังของอาคารของ
โครงการ สามารถแจ้ งเรื่ องร้ องทุกข์ได้ ที่โครงการ เพื่อโครงการจะ
ดําเนินการแก้ ไขให้ ตอ่ ไป
- ในกรณีที่บ้านพักอาศัยที่อยู่ใกล้ เคียงพื ้นที่โครงการ ได้ รับ
บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ตารางที่ 5-3 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิง่ แวดล้ อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้ อม ในระยะดําเนินการ
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมที่สาํ คัญ
และคุณค่ าต่ างๆ
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และ โครงการ อยู่ในระดับตํ่า คิดเป็ นร้ อยละ 38.05 ไม่มีผลกระทบเรื่ องความเพียงพอของ
คุณค่ าคุณภาพชีวิต(ต่ อ)
กระแสไฟฟ้า คิดเป็ นร้ อยละ 34.51 ไม่มีผลกระทบเรื่ องระบบประปา/นํ ้าใช้ ไม่เพียงพอ
คิดเป็ นร้ อยละ 37.17 มีผลกระทบเรื่ องนํ ้าท่วม/ท่อระบายนํ ้าอุดตัน/ตื ้นเขิน อยู่ในระดับ
ตํ่า คิดเป็ นร้ อยละ 41.59 ไม่มีผลกระทบเรื่ องการเพิ่มปริ มาณขยะ/จัดเก็บขยะไม่ทนั /มูล
ฝอยตกค้ าง คิดเป็ นร้ อยละ 31.86 ไม่มีผลกระทบเรื่ องการจราจรคับคัง่ /ติดขัดมากขึ ้น คิด
เป็ นร้ อยละ 47.79 และไม่มีผลกระทบเรื่ องการเกิดอุบตั ิเหตุจากการจราจร คิดเป็ นร้ อย
ละ 62.83 ไม่มีผลกระทบเรื่ องก่อให้ เกิดความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน คิดเป็ น
ร้ อยละ 38.94 มีผลกระทบเรื่ องการบดบังแสง คิดเป็ นร้ อยละ 62.83 และมีผลกระทบ
เรื่ องการบดบังทิศทางลม คิดเป็ นร้ อยละ 56.64
และจากผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในรัศมี 500-1,000 เมตรจาก
พื น้ ที่ โครงการ พบว่า ผู้ตอบแบบสํารวจส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นว่า กิ จกรรมช่วงเปิ ด
ดําเนินโครงการ มีผลกระทบเรื่ องเสียงรบกวนจากกิจกรรมการดําเนินโครงการ อยู่ใน
ระดับตํ่า คิดเป็ นร้ อยละ 41.53 มีผลกระทบเรื่ องการแพร่ กระจายของฝุ่ นละออง/เขม่า
ควัน อยู่ในระดับตํ่า คิดเป็ นร้ อยละ 40.68 มี ผลกระทบเรื่ องการสั่นสะเทือนจากการ
ดําเนินการ อยู่ในระดับตํ่า คิดเป็ นร้ อยละ 37.29 มี ผลกระทบเรื่ องความเพียงพอของ
กระแสไฟฟ้า อยู่ในระดับตํ่า คิดเป็ นร้ อยละ 34.75 ไม่มีผลกระทบเรื่ องระบบประปา/นํ ้า
ใช้ ไม่เพียงพอ คิดเป็ นร้ อยละ 33.90 มีผลกระทบเรื่ องนํ ้าท่วม/ท่อระบายนํ ้าอุดตัน/ตื ้นเขิน
อยู่ในระดับตํ่า คิดเป็ นร้ อยละ 41.53 ไม่มีผลกระทบเรื่ องการเพิ่มปริ มาณขยะ/จัดเก็บ
ขยะไม่ทนั /มูลฝอยตกค้ าง คิดเป็ นร้ อยละ 33.05 ไม่มีผลกระทบเรื่ องการจราจรคับคัง่ /
ติดขัดมากขึ ้น คิดเป็ นร้ อยละ 45.76 ไม่มีผลกระทบเรื่ องการเกิดอุบตั ิเหตุจากการจราจร
คิ ด เป็ นร้ อยละ 56.78 ไม่ มี ผ ลกระทบเรื่ อ งก่ อ ให้ เ กิ ด ความไม่ ป ลอดภัย ต่ อ ชี วิ ต และ
ทรัพย์สิน คิดเป็ นร้ อยละ 73.73 ไม่มีผลกระทบเรื่ องมีผลกระทบเรื่ องการบดบังแสง คิด
เป็ นร้ อยละ 61.02 และไม่มีผลกระทบเรื่ องการบดบังทิศทางลม คิดเป็ นร้ อยละ 66.95
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มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
ผลกระทบจากการบดบังคลื่นวิทยุ โทรทัศน์จากตัวอาคารของโครงการ
จริ ง โครงการจะรับผิดชอบโดยการจัดให้ มีและติดตังจานรั
้
บสัญญาณ
ดาวเทียม เพื่อรับสัญญาณ Free TV ให้ แก่บ้านพักอาศัยนันๆ
้
- ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ โครงการจะจัดให้ มีการเจรจาโดยใช้
ลักษณะไตรภาคีเพื่อหาข้ อตกลงร่ วมกันต่อไป

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ตารางที่ 5-3 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิง่ แวดล้ อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้ อม ในระยะดําเนินการ
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
4.2 สาธารณสุข

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมที่สาํ คัญ

มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

เมื่อเปิ ดดําเนินการ โครงการได้ จดั เตรี ยมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ
อย่างครบครัน รวมถึงการจัดการมูลฝอย การติดตังระบบบํ
้
าบัดนํ ้าเสีย ที่สามารถบําบัด
มลพิษที่จะปล่อยออกจากพื ้นที่โครงการ เพื่อให้ ถกู หลักสุขอนามัยและส่งเสริ มคุณภาพ
ชีวิตอันดีภายในพื ้นที่โครงการ นอกจากนี ้ บริ เวณใกล้ เคียงพื ้นที่โครงการและบริ เวณ
จังหวัดสุราษฎร์ ธานียงั มีสถานพยาบาลทังภาครั
้
ฐและเอกชนหลายแห่ง ซึ่งสามารถ
ให้ บริ การได้ อย่างทัว่ ถึงและสามารถเข้ ารับบริ การได้ อย่างสะดวก
อย่างไรก็ตาม ช่วงเปิ ดดําเนินการโครงการ อาจมีกิจกรรมที่ก่อให้ เกิดหรื อส่งผล
กระทบทางด้ านสุขภาพต่อ ทัง้ ผู้ใช้ บริ การภายในโครงการและผู้ท่ี พักอาศัย ภายนอก
โครงการ ความหนาแน่นของจํานวนคนที่เข้ ามาใช้ บริ การภายในโครงการอาจก่อให้ เกิด
ผลกระทบต่อสุขภาพตามมาได้ อาทิเช่น โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดิน
อาหาร สุขภาพจิต เป็ นต้ น โดยสามารถพิจารณาได้ ดงั นี ้
1) โรคระบบทางเดินหายใจ โดยมีสาเหตุมาจากฝุ่ นละอองและมลสารจาก
การจราจร เข้ า-ออกโครงการของผู้ใช้ บริ การ รวมทังความหนาแน่
้
นของจํานวนผู้พัก
อาศัยภายในโครงการ
2) ระบบระบายอากาศภายในอาคารของโครงการ ที่มีความโล่ง โปร่ งและ
สามารถช่วยลดการแพร่ กระจายของเชื ้อโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจได้ เป็ นอย่างดี
ทังนี
้ ้โครงการจะจัดให้ มีช่องเปิ ดสู่ภายนอกอาคารได้ เช่น ประตู หน้ าต่างหรื อบานเกล็ด
และระบบระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติของบริ เวณต่าง ๆ ภายในอาคาร คือ ทางเดิน
กลาง บันไดหนีไฟ บันไดหลัก ของแต่ละชันให้
้ อากาศสามารถระบายได้ ซงึ่ จะสามารถ
ช่วยลดการแพร่ กระจายของเชื ้อโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
3) โรคระบบทางเดินอาหาร โดยมีสาเหตุมาจากนํ ้าเสียจากห้ องนํ ้า ห้ องส้ วม
มูลฝอยจากผู้พักอาศัยในโครงการ ถ้ าไม่มีการจัดการที่ถูกสุขลักษณะและถูกหลัก
สุขาภิบาลอาจก่อให้ เกิดโรคต่อผู้พกั อาศัยและผู้ที่อยู่อาศัยโดยรอบโครงการได้

มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบจากคุณภาพอากาศ
(1) หมัน่ ดูแลรักษาความสะอาดบริ เวณถนน พื ้นที่ส่วนต่างๆ โดย
อาจจะฉีดล้ างถนนเป็ นครัง้ คราว
(2) ประชาสัมพันธ์ไม่ให้ ติดเครื่ องยนต์ขณะจอดรถภายในพื ้นที่โครงการ
(3) กําหนดให้ เจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยคอยแจ้ งเตือนให้ ผ้ ขู บั ขี่
ดับเครื่ องยนต์ทกุ ครัง้
(4) จัดให้ มีชนิดพันธุ์ไม้ ต่างๆ บริ เวณพื ้นที่สีเขียวของโครงการที่มี
คุณภาพกรองการฟุ้งกระจายของมลสารที่ปล่อยออกจากรถยนต์ทงพั
ั ้ นธุ์
ไม้ ประเภท ไม้ ยืนต้ นทรงสูง ไม้ พ่มุ หนาและกลุ่มไม้ ทรงสูง ใบหนา เพื่อ
ช่วยในการดูดซับ CO จากยานพาหนะและเป็ นม่านกันการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่ นละอองและมลสาร ตลอดจนการให้ ร่มเงาที่มีผลด้ านการช่วยคาย
อากาศให้ แก่พื ้นที่บริ เวณโดยรอบ
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มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบต่ อสุขภาพจากนํา้ เสีย
(1) จัดให้ มีถงั บําบัดนํ ้าเสียสําเร็ จรู ป ชนิดเติมอากาศเลี ้ยงตะกอน
เวียนกลับ (Aeration activated sludge process,. A/S) จํานวน 2 จุด
บําบัด โดยระบบดังกล่าวได้ ออกแบบให้ มีความในการสามารถรองรับนํ ้า
เสียของโครงการได้ ทงหมด
ั้
(2) บําบัดนํา้ เสียที่เกิดขึน้ ทัง้ หมดให้ มีคุณภาพนํ ้าทิง้ เป็ นไปตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม พ.ศ. 2548 เรื่ อง
กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํา้ ทิ ้งจากอาคารบางประเภทและ
บางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่
29 ธันวาคม 2548 โครงการมีลกั ษณะเป็ นโรงแรม จํานวน 103 ห้ อง จัด
อยู่ในอาคาร ประเภท ข (โรงแรมที่มีจํานวนห้ องสําหรับใช้ เป็ นห้ องพัก
รวมกันทุกชันของอาคาร
้
หรื อกลุม่ ของอาคารตังแต่
้ 60 ห้ องแต่ไม่ถึง 200

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
(1) ตรวจวิเคราะห์ หาเชือ้ ลีจิ
โอเนลลาจากท่อนํ ้าทิ ้งของระบบปรับ
อากาศ ทุก 6 เดือน ตลอดช่วงเปิ ด
ดําเนินการ
(2) ตรวจวิเคราะห์ หาเชือ้ ลีจิ
โอเนลลา จากอ่างอาบนํา้ จากุซชี่
และฝั กบัว ทุก 6 เดือน ตลอดช่วง
เปิ ดดําเนินการ
(3) ทําความสะอาดห้ องพักมูล
ฝอยของโครงการทุก ครั ง้ ภายหลัง
จากการเก็บขนฯ
(4) ตรวจสอบการตกค้ า งของ
มูลฝอยภายในพื ้นที่โครงการทุกวัน
(5) มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อมในหัวข้ อชนิด
ของโรคและความเจ็บป่ วยที่ เกิ ดขึน้
ในช่วงเปิ ดดําเนินการ
(6) ตรวจสอบดูแ ลบ่ อ พัก ของ
ระบบระบายนํ ้าเป็ นประจําทุกเดือน
เพื่ อ ป้ องกั น ไม่ ใ ห้ มี ก ารสะสมของ
ตะกอนดินในบ่อพัก ที่เป็ นสาเหตุให้
เกิดการอุดตัน ซึง่ เป็ นอุปสรรคในการ
ระบายนํ ้า
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ตารางที่ 5-3 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิง่ แวดล้ อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้ อม ในระยะดําเนินการ
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
4.2 สาธารณสุข (ต่ อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมที่สาํ คัญ

มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

การประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ ในระยะดําเนินการของโครงการ
1. การระบายมลสารจากเครื่ องยนต์
ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย
- ก๊ าซ CO เป็ นก๊ าซที่อนั ตรายต่อสุขภาพเมื่อหายใจเข้ าไปในร่ างกาย ปอดจะดูด
ซับ และทําปฏิกิริยากับ ฮีโมลโกลบินได้ ดีกว่าออกซิเจนไปเลี ้ยงส่วนต่างๆ ของร่ างกาย
หากหายใจเอา CO เข้ าสูร่ ่ างกายในปริ มาณไม่มาก ร่ างกายจะขับเพื่อให้ เกิดความสมดุล
แต่ถ้ามีปริ มาณมากกว่า 100 ลบ.ซม./ลบ.ม. ของอากาศจึงจะมีความเป็ นพิษสูง
- ก๊ าซ NO2 มีกลิ่นฉุน มีฤทธิ์การกัดกร่ อน ทําให้ เกิดการระคายเคือง หากได้ รับ
ปริ มาณ 10 ppm เป็ นเวลานาน 8 ชัว่ โมง จะทําลายปอดทําให้ เกิดปอดบวมได้ และหาก
ได้ รับขนาด 20-30 ppm อาจทําให้ เสียชีวิตได้

ห้ อง) ซึ่งกําหนดให้ มีค่าบีโอดีในนํ ้าทิ ้งไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร สาร
แขวนลอยต้ องไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร
(3) ติดตังมาตรวั
้
ดกระแสไฟฟ้าของระบบบําบัดนํ ้าเสีย แยกออกจาก
ส่วนอื่นๆ
(4) ตรวจสอบคุณภาพนํ ้าทิ ้งก่อนและหลังการบําบัดจากระบบบําบัด
นํ า้ เสียทุกเดือนตลอดระยะดําเนิ นการ โดยกํ าหนดให้ มีการตรวจวัด
พารามิเตอร์ ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายนํ ้าทิง้ จากอาคาร
ประเภท ข ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
รวมทังเติ
้ มคลอรี นในนํ ้าทิ ้งทุกครัง้ ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายนํ ้าสาธารณะ
ซึง่ ช่วยลดการแพร่ กระจายของเชื ้อโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารได้
(5) ตรวจสอบอุปกรณ์ ในระบบบําบัดนํ ้าเสียให้ สามารถบําบัดนํ ้าเสีย
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพปี ละ 1 ครัง้
มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบต่ อสุขภาพจากมูลฝอย
(1) จัดให้ มีห้องพักมูลฝอยรวม โดยแบ่งเป็ น ห้ องพักมูลฝอยแห้ ง
ห้ องพักมูลฝอยอินทรี ย์/มูลฝอยที่ย่อยสลายได้ ห้ องพักมูลฝอยรี ไซเคิล
และห้ องพักมูลฝอยอันตราย อย่างชัดเจน
(2) กํ าหนดให้ มีพนักงานทําความสะอาดดูแลรับผิดชอบบริ เวณ
ห้ องพักมูลฝอยรวมของโครงการอย่างสมํ่าเสมอเพื่ อป้องกันกลิ่นและ
แมลงนําโรค และทําความสะอาดห้ องพักมูลฝอยรวมทุกครัง้ ภายหลัง
จากการเก็บขนมูลฝอยจากเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี
(3) นํา้ เสียจากการล้ างห้ องพักมูลฝอยรวม ต้ องระบายลงสู่ระบบ
บําบัดนํ ้าเสียของโครงการทุกครัง้ ก่อนระบายออกสูส่ ิ่งแวดล้ อมภายนอก
(4) ตรวจสอบการตกค้ างของมูลฝอยภายในพืน้ ที่โครงการทุกวัน
ตลอดช่วงเปิ ดดําเนินการ

- ก๊ าซ HC สามารถทําปฏิกิริยาโฟโตเคมีคลั กลายเป็ นหมอกผสมควัน ทําให้ เกิด
การระคายเคืองตาและทางเดินหายใจส่วนบน (ที่มา: พัฒนา มูลพฤกษ์ , อนามัย
สิ่งแวดล้ อม, 2539)
ผลกระทบต่อสุขภาพทางใจ
การสัม ผัส มลสารอยู่ต ลอดเวลาหรื อ เป็ นระยะเวลานานๆ จะมี ผ ลกระทบต่ อ
ความรู้สกึ ของผู้สมั ผัส เช่น รู้สกึ รํ าคาญ เป็ นต้ น
2. นํา้ ทิง้ จากกิจกรรมขอโครงการ
ผลกระทบต่อสุขภาพทางกายและชีวิตความเป็ นอยู่
แหล่งนํ ้ามีการปนเปื อ้ นของสารแขวนลอย ความขุ่นเพิ่มมากขึ ้นซึง่ จะส่งผลกระทบต่อ
การใช้ นํ ้าด้ านท้ ายนํ ้า นํ ้าเสียจากกิจกรรมของโครงการมีลกั ษณะเป็ นนํ ้าเสียชุมชน จะมีการ
ปนเปื อ้ นของแบคทีเรี ยที่มาจากการขับถ่ายของมนุษย์และสัตว์เลือดอุ่น หากมีปริ มาณมาก
อาจเป็ นสาเหตุของการเจ็บป่ วยด้ วยโรคที่มีอาหารและนํ ้าเป็ นสื่อ เช่น อุจจารร่ วง อหิวาห์ตก
โรค เป็ นต้ น นอกจากนี ้ ในนํ ้าเสียชุมชนยังมีการปนเปื อ้ นของสารอินทรี ย์สงู หากการบําบัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ตารางที่ 5-3 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิง่ แวดล้ อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้ อม ในระยะดําเนินการ
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
4.2 สาธารณสุข (ต่ อ)

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมที่สาํ คัญ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

(5) ทําความสะอาดถังรองรับมูลฝอย/ห้ องพักมูลฝอยรวมเป็ นประจํา
ไม่สามารถบําบัดได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพจะทําให้ บริ เวณที่รองรับนํ ้าทิ ้งเกิดการเน่าเสีย มี
แบคทีเรี ยปนเปื อ้ นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ใกล้ เคียง รวมทังอาจเป็
้
นแหล่งเพาะพันธุ์ ทุกวันตลอดช่วงเปิ ดดําเนินการ
ุ ภาพเสื่อมโทรมลง
(6) ส่งเสริ มมาตรการคัดแยกมูลฝอยภายในโครงการอย่างจริ งจัง
ของสัตว์พาหะนําโรค เช่น ยุง เป็ นต้ น ทําให้ แหล่งนํ ้ามีคณ
มาตรการป้องกันและแก้ ไข้ ผลกระทบด้ านสุขภาพ
3. ขยะมูลฝอยทั่วไป
1. การระบายมลสารจากเครื่ องยนต์
ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย
(1) หมั่นดูแลรั กษาความสะอาดบริ เวณถนน พื น้ ที่ ส่วนต่า งๆ
ผลกระทบต่อสุขภาพร่ างกาย ขยะมูลฝอยที่ เกิ ดขึ น้ หากไม่ มี การจัดเก็ บให้ เป็ น โดยอาจฉีดล้ างถนนเป็ นครัง้ คราว
ระเบียบเรี ยบร้ อยและนําไปกําจัดเป็ นประจําทุกวันจะทําให้ เกิดเป็ นแหล่งเพาะเชื ้อโรคและ
(2) ประชาสัมพันธ์ไม่ให้ ติดเครื่ องยนต์ขณะจอดรถภายในพื ้นที่โครงการ
เพาะพันธุ์สตั ว์ นําโรค เช่น แมลงหวี่ แมลงวัน แมลงสาบ หนู เป็ นต้ น สัตว์ เหล่านี จ้ ะเป็ น
(3) กําหนดให้ เจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยแจ้ งเตือนให้ ผ้ ขู บั ขี่ดบั
พาหะนําโรค ไปสูม่ นุษย์ โดยเฉพาะ โรคติดต่อทางนํ ้าและอาหาร เช่น อุจจารร่วง เป็ นต้ น
เครื่ องยนต์ทกุ ครัง้
ผลกระทบต่อสุขภาพทางใจและชีวิตความเป็ นอยู่
(4)จัดให้ มีชนิดพันธุ์ไม้ ตา่ งๆ บริ เวณพื ้นที่สีเขียวของโครงการที่มี
หากไม่มีการจัดการขยะมูลฝอยที่ดีจะทําให้ เกิดสภาพที่ไม่น่าดู และเกิดกลิ่นเหม็นรบกวน
คุณภาพกรองการฟุ้งกระจายของมลสารที่ปล่อยออกจากรถยนต์ เพื่อ
ช่วยในการดูดซับ CO จากยานพาหนะและเป็ นม่านกันการฟุ้งกระจาย
4. การกีดขวางการจราจรและอุบตั เิ หตุจากการขนส่ ง
ของฝุ่ นละอองและมลสาร ตลอดจนการให้ ร่มเงาที่มีผลด้ านการช่วยคาย
ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย
อากาศให้ แก่พื ้นที่บริ เวณโดยรอบ
การจราจรของรถผู้ มาพัก แรมและนัก ท่ อ งเที่ ย วอาจเป็ นสาเหตุข องการเกิ ด
อุบตั ิเหตุบนท้ องถนนซึง่ ก่อให้ เกิดการบาดเจ็บ การเสียชีวิต และทรัพย์สินได้
2. นํ ้าทิ ้งจากกิจกรรมของโครงการ
ผลกระทบต่อสุขภาพทางใจและชีวิตความเป็ นอยู่
(1) จัดให้ มีระบบบําบัดนํ ้าเสียที่มีประสิทธิภาพและมีการฆ่าเชื ้อ
อุบตั ิเหตุจากกิ จกรรมการจราจรอาจทําให้ ผ้ ูใช้ เส้ นทางเสียเวลาการเดินทางขึน้ โรคทุกครัง้ ก่อนระบายอกสูท่ ่อระบายนํ ้าสาธารณะด้ านหน้ าโครงการ
โดยเฉพาะให้ ชวั่ โมงเร่ งด่วน ทําให้ หงุดหงิด เครี ยด และ ทําให้ ต้องเสียค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้น
(2) ต้ องจัดให้ มีการตรวจสอบวัดคุณภาพนํ ้าทิ ้งที่ผ่านการบําบัด
เช่น ค่านํ ้ามัน ค่าซ่อมรถ กรณีเกิดอุบตั ิเหตุ เป็ นต้ น
แล้ วเป็ นประจําทุกเดือน
3. ขยะมูลฝอยทัว่ ไป
5. การเพิ่มความต้ องการบริการทางสุขภาพ
(1) จัดให้ มีห้องพักมูลฝอยรวมที่สามารถรองรับมูลฝอยจากโครงการ
ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย
หากสถานบริ การไม่เพียงพอหรื ออยู่ห่างไกล อาจทําให้ ผ้ ปู ่ วยหรื อผู้ได้ รับบาดเจ็บ ได้ ไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนที่รถเก็บขนมูลฝอยมารับไปกําจัด
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ตารางที่ 5-3 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิง่ แวดล้ อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้ อม ในระยะดําเนินการ
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
4.2 สาธารณสุข (ต่ อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมที่สาํ คัญ

มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ได้ รับการรักษาช้ า ซึง่ อาจส่งผลให้ อาการเจ็บป่ วยเพิ่มขึ ้น หรื อเสียชีวิตได้
โรคและความเจ็บป่ วยจากการดําเนินงานของโครงการ ของผู้พักอาศัย
ภายในโครงการ มีดงั นี ้
1. สุขภาพทางกาย
1.1 โรคระบบทางเดินหายใจ (ได้ แก่ โรคภูมิแพ้ โรคหอบหืด และ
โรค sick building syndrome หรื อ SBS)และโรคลิเจียนแนร์
1.2 สัตว์เป็ นพาหะนําโรค
(1) โรคที่แมลงวันเป็ นพาหะ(ได้ แก่ โรคอหิวาตกโรค
และโรคบิด)
(2) โรคที่ยงุ เป็ นพาหนะนําโรค(ได้ แก่ โรคไข้ เลือดออก
โรคมาลาเรี ย โรคไข้ สมองอักเสบ)
(3) โรคที่แมลงสาบเป็ นพาหะนําโรค(ได้ แก่ โรคระบบ
ทางเดินอาหาร โรคลําไส้ โรคท้ องเสีย โรคผิวหนัง และโรคตับอักเสบ)
(4) โรคที่หนูเป็ นพาหะนําโรค(ได้ แก่ โรคฉี่หนู และโรค
มิวรี นทัยฟั ส)
1.3 โรคที่คนเป็ นพาหะ(ได้ แก่ โรควัณโรค, โรคไข้ หวัดนก, โรค
ซาร์ ส และโรคไข้ หวัดใหญ่)
1.4 โรคผิวหนัง (ได้ แก่ การแพร่ กระจายของเชื ้อโรคจากถังเก็บนํ ้า
ใช้ การแพร่ กระจายของเชื ้อโรคจากสระว่ายนํ ้า การแพร่ กระจายของเชื ้อโรคจากระบบ
บําบัดนํ ้าเสีย และการแพร่กระจายของเชื ้อโรคจากระบบระบายนํ ้า)
1.5 อุบตั ิเหตุต่างๆ จากการจราจร การพลัดตก หกล้ ม และการ
เกินอัคคีภยั และอุบตั ิเหตุจากที่สงู
2. สุขภาพทางจิตใจ ได้ แก่ ความเครี ยด และความวิตกกัง

(2) ต้ องทําความสะอาดห้ องพักมูลฝอยทุกครัง้ ภายหลังจากรถเก็บ
ขนมูลฝอยมารับไปกําจัด
(3) ควบคุมดูแลพนักงานและแม่บ้านเก็บกวาดทําความสะอาด
ให้ บริ เวณพื ้นที่โครงการให้ มีความสะอาดอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้ มีมลู ฝอยตก
หล่นอยู่ในพื ้นที่โครงการ
4. การกีดขวางการจราจรและอุบตั ิเหตุจากการขนส่ง
(1) จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่คอยอํานวยความสะดวกช่วงที่มีรถยนต์
เข้ า-ออก โครงการ
(2) ติดตังเครื
้ ่ องหมาย ป้ายเตือน ป้ายแนะนําบริ เวณด้ านหน้ า
โครงการ
(3) จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ตรวจตราดูแลอุปกรณ์ เครื่ องหมายสัญญาณ
ต่างๆ ให้ ใช้ งานได้ ดีตลอดเวลา
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มาตรการป้องกันเรื่ องสถานที่จาํ หน่ ายอาหาร
หมวด 1 สุขลักษณะของสถานที่จาํ หน่ ายอาหาร
ข้ อ 3 สถานที่จาํ หน่ ายอาหารต้ องมีการจัดการเกี่ยวกับ
สถานที่และบริ เวณที่ใช้ ทําประกอบหรื อปรุ งอาหาร จําหน่ าย
อาหาร และบริโภคอาหาร ดังต่ อไปนี ้
(1) พื ้นบริ เวณที่ใช้ ทํา ประกอบ หรื อปรุ งอาหารต้ องสะอาด
ทําด้ วยวัสดุที่แข็งแรง ไม่ชํารุดและทําความสะอาดง่าย
(2) ในกรณีที่มีผนังหรื อเพดาน ผนังหรื อเพดานต้ องสะอาด
ทําด้ วยวัสดุที่แข็งแรง และไม่ชํารุด
(3) มีการระบายอากาศเพียงพอ และในกรณี ที่สถานที่
จําหน่ายอาหารเป็ นสถานที่สาธารณะตามกฎหมายว่าด้ วยการควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมผลิตภัณฑ์
บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ตารางที่ 5-3 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิง่ แวดล้ อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้ อม ในระยะดําเนินการ
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
4.2 สาธารณสุข (ต่ อ)

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมที่สาํ คัญ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
ยาสูบ
(4) มีแสงสว่างเพียงพอตามความเหมาะสมในแต่ละบริ เวณ
ทังนี
้ ้ ตามที่รัฐมนตรี โดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศกําหนดใน
ราชกิจจานุเบกษา
(5) มีที่ล้างมือและอุปกรณ์ สําหรับล้ างมือที่ถูกสุขลักษณะ
สําหรับสถานที่และบริ เวณสําหรับใช้ ทํา
ประกอบหรื อปรุ งอาหาร และบริ โภคอาหาร เว้ นแต่สถานที่หรื อบริ เวณ
บริ โภคอาหารไม่มีพื ้นที่เพียงพอสําหรับจัดให้ มีที่ล้างมือ ต้ องจัดให้ มี
อุปกรณ์สําหรับทําความสะอาดมือที่เหมาะสม
(6) โต๊ ะที่ใช้ เตรี ยม ประกอบหรื อปรุงอาหาร หรื อจําหน่าย
อาหาร ต้ องสูงจากพื ้นไม่น้อยกว่าหกสิบเซนติเมตร ทําด้ วยวัสดุที่ทํา
ความสะอาดง่าย และมีสภาพดี
(7) โต๊ ะหรื อเก้ าอี ้ที่จดั ไว้ สําหรับบริ โภคอาหารต้ องสะอาด ทํา
ด้ วยวัสดุที่แข็งแรง และไม่ชํารุด
ข้ อ 4 สถานที่จาํ หน่ ายอาหารต้ องมีการจัดการเกี่ยวกับ
ส้ วม ดังต่ อไปนี ้
(1) ต้ องจัดให้ มีหรื อจัดหาห้ องส้ วมที่มีสภาพดี พร้ อมใช้ และ
มีจํานวนเพียงพอ
(2) ห้ องส้ วมต้ องสะอาด พื ้นระบายนํ ้าได้ ดี ไม่มีนํ ้าขัง มีการ
ระบายอากาศที่ดี และมีแสงสว่างเพียงพอ
(3) มีอ่างล้ างมือที่ถกู สุขลักษณะและมีอปุ กรณ์สําหรับล้ างมือ
จํานวนเพียงพอ
(4) ห้ องส้ วมต้ องแยกเป็ นสัดส่วน โดยประตูไม่เปิ ดโดยตรงสู่
บริ เวณที่เตรี ยม ทํา ประกอบ
หรื อปรุงอาหาร ที่เก็บ ที่จําหน่าย ที่บริ โภคอาหาร ที่ล้างและที่เก็บภาชนะ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ตารางที่ 5-3 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิง่ แวดล้ อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้ อม ในระยะดําเนินการ
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
4.2 สาธารณสุข (ต่ อ)

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมที่สาํ คัญ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
อุปกรณ์ เว้ นแต่จะมี
การจัดการห้ องส้ วมให้ สะอาดอยู่เสมอ และมีฉากปิ ดกันที
้ ่เหมาะสม ทังนี
้ ้
ประตูห้องส้ วมต้ องปิ ดตลอดเวลา
ข้ อ 5 สถานที่จาํ หน่ ายอาหารต้ องมีการจัดการเกี่ยวกับ
มูลฝอย โดยมีถังรองรั บมูลฝอย
ที่มีสภาพดี ไม่รั่วซึม ไม่ดดู ซับนํ ้า มีฝาปิ ดมิดชิด แยกเศษอาหารจากมูล
ฝอยประเภทอื่น และต้ องดูแล
รักษาความสะอาดถังรองรับมูลฝอยและบริ เวณโดยรอบตัวถังรองรับมูล
ฝอยอย่างสมํ่าเสมอ ทังนี
้ ้ การจัดการเกี่ยวกับมูลฝอยและถังรองรับมูล
ฝอยให้ เป็ นไปตามข้ อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอย
ในสถานที่จําหน่ายอาหาร
ข้ อ 6 สถานที่จาํ หน่ ายอาหารต้ องมีการจัดการเกี่ยวกับ
นํา้ เสีย ดังต่ อไปนี ้
(1) ต้ องมีการระบายนํ ้าได้ ดี ไม่มีนํ ้าขัง และไม่มีเศษอาหาร
ตกค้ างในบริ เวณสถานที่จําหน่ายอาหาร
(2) ต้ องมีการแยกเศษอาหารออกจากภาชนะ อุปกรณ์ และ
เครื่ องใช้ ก่อนการทําความสะอาด
(3) ต้ องมีการแยกไขมันไปกํ าจัดก่อนระบายนํา้ ทิง้ ออกสู่
ระบบระบายนํ ้า โดยใช้ ถงั ดักไขมัน หรื อบ่อดักไขมัน หรื อการบําบัดด้ วย
วิธีการอื่นที่มีประสิทธิภาพไม่ตํ่ากว่าการบําบัดด้ วยถังดักไขมันหรื อบ่อ
ดักไขมัน และนํ ้าทิ ้งต้ องได้ มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้ วยการส่งเสริ ม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ
ข้ อ 7 สถานที่จําหน่ ายอาหารต้ องมีมาตรการในการป้องกัน
สัตว์ แมลงนําโรค และสัตว์ เลีย้ งตามหลักวิชาการ
ข้ อ 8 สถานที่จาํ หน่ ายอาหารต้ องมีมาตรการ อุปกรณ์
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ตารางที่ 5-3 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิง่ แวดล้ อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้ อม ในระยะดําเนินการ
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
4.2 สาธารณสุข (ต่ อ)

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมที่สาํ คัญ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
หรื อเครื่ องมือสําหรั บป้องกันอัคคีภัยจากการใช้ เชือ้ เพลิงในการ
ทํา ประกอบ หรื อปรุ งอาหาร
หมวด 2 สุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการทํา ประกอบ
หรือปรุ ง การเก็บรั กษา และการจําหน่ ายอาหาร
ข้ อ 9 สถานที่จาํ หน่ ายอาหารต้ องมีการจัดการเกี่ยวกับ
อาหารสด ตามหลักเกณฑ์ ดังต่ อไปนี ้
(1) อาหารสดที่นํามาประกอบและปรุงอาหาร ต้ องเป็ นอาหาร
สดที่มีคณ
ุ ภาพดี สะอาด และปลอดภัยต่อผู้บริ โภค
(2) อาหารสดต้ องเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม และเก็บ
เป็ นสัดส่วน มีการปกปิ ด ไม่วางบนพื ้นหรื อบริ เวณที่อาจทําให้ อาหาร
ปนเปื ้อน ทัง้ นี ้ ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่รัฐมนตรี โดย
คําแนะนําของคณะกรรมการประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
ข้ อ 10 สถานที่จาํ หน่ ายอาหารต้ องมีการจัดการเกี่ยวกับ
อาหารแห้ ง อาหารในภาชนะบรรจุ
ที่ปิดสนิท เครื่ องปรุ งรส และวัตถุเจือปนอาหาร ตามหลักเกณฑ์
ดังต่ อไปนี ้
(1) อาหารแห้ งต้ องสะอาด ปลอดภัย ไม่มีการปนเปื อ้ น และมี
การเก็บอย่างเหมาะสม
(2) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เครื่ องปรุ งรส วัตถุเจือ
ปนอาหาร และสิ่งอื่นที่นํามาใช้ ในกระบวนการประกอบหรื อปรุงอาหาร
ต้ องปลอดภัย และได้ มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้ วยอาหาร
ข้ อ 11 สถานที่จาํ หน่ ายอาหารต้ องมีการจัดการเกี่ยวกับ
อาหารประเภทปรุ งสําเร็จตามหลักเกณฑ์ ดังต่ อไปนี ้
(1) อาหารประเภทปรุ งสําเร็ จต้ องเก็บในภาชนะที่สะอาด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)
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ตารางที่ 5-3 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิง่ แวดล้ อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้ อม ในระยะดําเนินการ
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มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
้
งจากพื ้นไม่น้อย
ปลอดภัย และมีการป้องกันการปนเปื อ้ น รวมทังวางสู
กว่าหกสิบเซนติเมตร
(2) มีการควบคุมคุณภาพอาหารประเภทปรุงสําเร็ จให้ สะอาด
ปลอดภัยสําหรับการบริ โภคตามชนิดของอาหาร ตามที่รัฐมนตรี โดย
คําแนะนําของคณะกรรมการประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
(3) มีการจัดการสุขลักษณะของการจําหน่ายอาหารตามที่
รัฐมนตรี โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
ข้ อ 12 นํา้ ดื่มหรื อเครื่ องดื่มที่เป็ นอาหารในภาชนะบรรจุ
ที่ ปิ ดสนิ ท ที่ ใ ช้ ในสถานที่ จํ า หน่ ายอาหารต้ องมี คุ ณ ภาพและ
มาตรฐานตามกฎหมายว่ าด้ วยอาหาร โดยต้ องวางสูงจากพืน้ ไม่
น้ อยกว่ าสิบห้ าเซนติเมตรและต้ องทําความสะอาดพืน้ ผิวภายนอก
ของภาชนะบรรจุให้ สะอาดก่ อนนํามาให้ บริ การในกรณีท่ ีเป็ นนํา้
ดื่มที่ไม่ ได้ เป็ นอาหารในภาชนะบรรจุ ท่ ีปิดสนิ ทหรื อเครื่ องดื่มที่
ปรุ งจําหน่ ายต้ องบรรจุในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิ ด และ
ป้องกันการปนเปื ้ อน โดยต้ องวางสูงจากพืน้ ไม่ น้อยกว่ าหกสิบ
เซนติเมตร ทัง้ นี ้ นํา้ ดื่มและนํา้ ที่ใช้ สําหรั บปรุ งเครื่ องดื่มต้ องมี
คุณภาพไม่ ต่าํ กว่ าเกณฑ์ คุณภาพนํา้ บริโภคที่กรมอนามัยกําหนด
ข้ อ 13 การทํา ประกอบ หรื อปรุ งอาหารต้ องใช้ นํา้ ที่มี
คุณภาพไม่ ต่าํ กว่ าเกณฑ์ คุณภาพนํา้ บริโภคที่กรมอนามัยกําหนด
ข้ อ 14 สถานที่จาํ หน่ ายอาหารต้ องมีการจัดการเกี่ยวกับ
นํา้ แข็ง ตามหลักเกณฑ์ ดังต่ อไปนี ้
(1) ใช้ นํ ้าแข็งที่สะอาดและมีคณ
ุ ภาพมาตรฐานตามกฎหมาย
ว่าด้ วยอาหาร
(2) เก็บในภาชนะที่สะอาด สภาพดี มีฝาปิ ด และวางสูงจาก
พืน้ ไม่น้อยกว่าสิบห้ าเซนติเมตรปากขอบภาชนะสูงจากพืน้ ไม่น้อยกว่า

5-55

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด
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บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ตารางที่ 5-3 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิง่ แวดล้ อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้ อม ในระยะดําเนินการ
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
4.2 สาธารณสุข (ต่ อ)

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมที่สาํ คัญ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
หกสิบเซนติเมตร ไม่วางในบริ เวณที่อาจก่อให้ เกิดการปนเปื อ้ นและต้ อง
ไม่ระบายนํ ้าจากถังนํ ้าแข็งลงสูพ่ ื ้นบริ เวณที่วางภาชนะ
(3) ใช้ อุปกรณ์ สําหรั บคีบหรื อตักนํา้ แข็งโดยเฉพาะ โดย
อุปกรณ์ต้องสะอาดและมีด้ามจับ
(4) ห้ ามนําอาหารหรื อสิ่งของอื่นไปแช่รวมกับนํ ้าแข็งสําหรับ
บริ โภค
ข้ อ 15 สถานที่จาํ หน่ ายอาหารต้ องมีการจัดการเกี่ยวกับ
นํา้ ใช้ ตามหลักเกณฑ์ ดังต่ อไปนี ้
(1) นํ ้าใช้ ต้องเป็ นนํ ้าประปา ยกเว้ นในท้ องถิ่นที่ไม่มีนํ ้าประปา
ให้ ใช้ นํา้ ที่มีคณ
ุ ภาพเทียบเท่านํา้ ประปาหรื อเป็ นไปตามคําแนะนําของ
เจ้ าพนักงานสาธารณสุข
(2) ภาชนะบรรจุนํ ้าใช้ ต้องสะอาด ปลอดภัย และสภาพดี
ข้ อ 16 สถานที่จาํ หน่ ายอาหารต้ องมีการจัดการสารเคมี
สารทําความสะอาด วัตถุมีพิษหรื อวัตถุท่ ีอาจเป็ นอันตรายต่ อ
อาหาร โดยติดฉลากและป้ายให้ เห็นชัดเจน พร้ อมทัง้ มีคําเตือน
และคําแนะนําเมื่อเกิดอุบัติภัยจากสารดังกล่ าว และการจัดเก็บ
ต้ องแยกบริ เวณเป็ นสัดส่ วนต่ างหากจากบริ เวณที่ใช้ ทาํ ประกอบ
ปรุ ง จําหน่ าย และบริ โภคอาหารในกรณีท่ ีมีการเปลี่ยนถ่ าย
สารเคมี สารทําความสะอาด วัตถุมีพิษ หรื อวัตถุท่ ีอาจเป็ น
อันตรายต่ ออาหารจากภาชนะบรรจุเดิม ห้ ามนําภาชนะบรรจุนัน้
มาใช้ บรรจุอาหาร และห้ ามนําภาชนะบรรจุอาหารมาใช้ บรรจุ
สารเคมี สารทําความสะอาดวัตถุมีพิษ หรื อวัตถุท่ ีอาจเป็ น
อันตรายต่ ออาหาร
ข้ อ 17 ห้ ามใช้ ก๊าซหุงต้ มเป็ นเชือ้ เพลิงในการทํา
ประกอบ หรื อปรุ งอาหารบนโต๊ ะหรื อที่รับประทานอาหารใน
สถานที่จาํ หน่ ายอาหาร
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ข้ อ 18 ห้ ามใช้ เมทานอลหรื อเมทิลแอลกอฮอล์ เป็ น
เชือ้ เพลิงในการทํา ประกอบ ปรุ ง หรื ออุ่นอาหารในสถานที่
จําหน่ ายอาหาร เว้ นแต่ เป็ นการใช้ แอลกอฮอล์ แข็งสําหรั บใช้ เป็ น
เชือ้ เพลิง ทัง้ นี ้ ผลิตภัณฑ์ ดังกล่ าวต้ องมีมาตรฐานตามกฎหมายว่ า
ด้ วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม
หมวด 3 สุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ อ่ นื ๆ
ข้ อ 19 สถานที่จาํ หน่ ายอาหารต้ องมีการจัดการเกี่ยวกับ
ภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ ตามหลักเกณฑ์ ดังต่ อไปนี ้
(1) ภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่ องใช้ ต่าง ๆ ต้ องสะอาดและทํา
จากวัสดุที่ปลอดภัย เหมาะสมกับอาหารแต่ละประเภท มีสภาพดี ไม่
ชํารุด และมีการป้องกันการปนเปื อ้ นที่เหมาะสม
(2) มีการจัดเก็บภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่ องใช้ ไว้ ในที่สะอาด
โดยวางสูงจากพืน้ ไม่น้อยกว่าหกสิบเซนติเมตร และมีการปกปิ ดหรื อ
ป้องกันการปนเปื อ้ นที่เหมาะสม
(3) จัดให้ มีช้อนกลาง สําหรับอาหารที่รับประทานร่วมกัน
(4) ตู้เย็น ตู้แช่ หรื ออุปกรณ์ เก็บรักษาคุณภาพอาหารด้ วย
ความเย็นอื่น ๆ ต้ องสะอาดมีสภาพดี ไม่ชํารุ ด และมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมในการเก็บรักษาคุณภาพอาหาร
(5) ตู้อบ เตาอบ เตาไมโครเวฟ อุปกรณ์ ประกอบหรื อปรุ ง
อาหารด้ วยความร้ อนอื่น ๆ หรื ออุปกรณ์ เตรี ยมอาหาร ต้ องสะอาด มี
ประสิทธิภาพ ปลอดภัย สภาพดี และไม่ชํารุด
ข้ อ 20 สถานที่จาํ หน่ ายอาหารต้ องมีการจัดการเกี่ยวกับ
การทําความสะอาดภาชนะอุปกรณ์ และเครื่ องใช้ ตามหลักเกณฑ์
ดังต่ อไปนี ้
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องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
4.2 สาธารณสุข (ต่ อ)
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มาตรการติดตามตรวจสอบ
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มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
(1) ภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่ องใช้ ที่รอการทําความสะอาด
ต้ องเก็บในที่ที่สามารถป้องกันสัตว์และแมลงนําโรคได้
(2) มีการทําความสะอาดภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่ องใช้ ที่ถกู
สุขลักษณะ และใช้ สารทําความสะอาดที่เหมาะสม โดยปฏิบตั ิตาม
คําแนะนําการใช้ สารทําความสะอาดนัน้ ๆ จากผู้ผลิต
(3) จัดให้ มีการฆ่าเชื ้อภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่ องใช้ ภายหลัง
การทํ า ความสะอาดให้ รั ฐ มนตรี โ ดยคํ า แนะนํ า ของคณะกรรมการ
ประกาศในราชกิ จ จานุเ บกษากํ า หนดสารที่ ห้ า มใช้ ในการทํ า ความ
สะอาดภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่ องใช้
หมวด 4 สุขลักษณะส่ วนบุคคลของผู้ประกอบกิจการและผู้
สัมผัสอาหาร
ข้ อ 21 ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้ องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ ด้านสุขลักษณะดังต่ อไปนี ้
(1) ผู้ประกอบกิจการและผู้สมั ผัสอาหารต้ องมีสขุ ภาพร่ างกาย
แข็งแรง ไม่เป็ นโรคติดต่อหรื อพาหะนําโรคติดต่อ โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ
หรื อโรคอื่น ๆ ตามที่กําหนดในข้ อบัญญัติท้องถิ่นในกรณีที่เจ็บป่ วยต้ อง
หยุดปฏิบตั ิงานและรักษาให้ หายก่อนจึงกลับมาปฏิบตั ิงานได้
(2) ผู้ประกอบกิจการและผู้สมั ผัสอาหารต้ องผ่านการอบรม
ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่รัฐมนตรี โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
(3) ผู้สมั ผัสอาหารต้ องรักษาความสะอาดของร่ างกาย สวม
ใส่เสื ้อผ้ าและอุปกรณ์ ป้องกันที่สะอาดและสามารถป้องกันการปนเปื อ้ น
สูอ่ าหารได้
(4) ผู้สมั ผัสอาหารต้ องล้ างมือและปฏิบตั ิตนในการเตรี ยม
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4.2 สาธารณสุข (ต่ อ)
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มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
ประกอบ ปรุง จําหน่ายและเสิร์ฟอาหาร ให้ ถกู สุขลักษณะ และไม่กระทํา
การใด ๆ ที่จะทําให้ เกิดการปนเปื อ้ นต่ออาหารหรื อก่อให้ เกิดโรค
(5) ปฏิบตั ิการอื่นใดเกี่ยวกับสุขลักษณะตามที่กําหนดใน
ข้ อบัญญัติท้องถิ่น
บทเฉพาะกาล
ข้ อ 22 สถานที่จาํ หน่ ายอาหารที่ได้ รับใบอนุญาตหรื อ
หนั งสือรั บรองการแจ้ งอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี ใ้ ช้ บังคับ ให้
ดําเนินการแก้ ไขหรื อปรั บปรุ งให้ เป็ นไปตามกฎกระทรวงนีภ้ ายใน
กํา หนดเวลาหนึ่ ง ร้ อยแปดสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ก ฎกระทรวงนี ใ้ ช้
บังคับ เว้ นแต่ กรณี ดังต่ อไปนี ้
(1) การดําเนินการตามข้ อ 8 ของสถานที่จําหน่ายอาหารที่มี
พื น้ ที่ ไ ม่ เ กิ น สองร้ อยตารางเมตรให้ ดํ า เนิ น การแก้ ไขหรื อ ปรั บ ปรุ ง ให้
เป็ นไปตามข้ อ 8 ภายในหนึง่ ปี นบั แต่วนั ที่กฎกระทรวงนี ้ใช้ บงั คับ
(2) การดําเนินการตามข้ อ 21 (2) ให้ ดําเนินการภายในกําหนดเวลาสองปี นับแต่
วันที่กฎกระทรวงนี ้ใช้ บงั คับ
มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังผลกระทบต่ อสุขภาพของผู้มา
ใช้ บริการภายในและภายนอกโครงการ
1. สุขภาพทางกาย
1.1 โรคระบบทางเดิน หายใจ
(1) ติดตังป
้ ้ ายห้ ามติดเครื่ องยนต์ทิ ้งไว้ เมื่อจอด ในตําแหน่งที่
สามารถสังเกตให้ เห็นได้ ชดั เจน
(2) ต้ องดําเนินการทําความสะอาดระบบปรับอากาศเป็ นประจํา
สมํ่าเสมอ
(3) จัดให้ มีพื ้นที่สีเขียวโดยจัดให้ มีจํานวนต้ นไม้ ยืนต้ นที่สามารถ
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และคุณค่ าต่ างๆ
4.2 สาธารณสุข (ต่ อ)
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มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
ดูดซับความร้ อนได้ ทงจากเครื
ั้
่ องปรับอากาศรถยนต์ และพื ้นคอนกรี ต
(4) จัดให้ มี การถ่ ายเทอากาศที่ ดีภายในอาคาร เช่น เปิ ด
หน้ าต่างภายในห้ องพักเพื่อให้ อากาศหมุนเวียนสะดวก เป็ นต้ น
(5) ตรวจสอบช่องระบายอากาศธรรมชาติ เช่น หน้ าต่างและ
ประตู ไม่ให้ มีวตั ถุหรื อสิ่งกีดขวาง
1.2 สัตว์ เป็ นพาหะนําโรค
(1) มีระบบกําจัดสิ่งปฏิกลู ที่ดี คือ ระบบบําบัดนํ ้าเสียสําเร็ จรูป
ที่ฝังอยู่ใต้ ดิน ซึง่ แมลงวันไม่สามารถเข้ าไปได้
(2) ห้ องพักมูลฝอยต้ องมีประตูมิดชิด โดยจะเปิ ดประตูเฉพาะ
ช่วงที่เก็บขนมูลฝอยเท่านัน้ เพื่อป้องกันมิให้ สตั ว์และแมลงนําโรคเข้ าไป
ใช้ เป็ นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัย
(3) ทําความสะอาดที่พกั มูลฝอยรวมทุกสัปดาห์ ภายหลังจาก
หน่วยงานรับผิดชอบเข้ ามารับไปกําจัด
(4) ดื่มนํ า้ และรั บประทานอาหารที่สุกใหม่ สะอาด ไม่มี
แมลงวันตอม
(5) ไม่รดนํา้ ในพืน้ ที่สีเขียวมากเกินไป จนทําให้ เกิดนํา้ ขังใน
พื ้นที่สีเขียว ซึง่ อาจเป็ นแหล่งเพาะพันธุ์ของพาหะนําโรค
(6) พนักงานต้ องกําจัดแหล่งลูกนํ ้ายุงลายบริ เวณห้ องพักเดือน
ละ1 ครัง้
(7) จัดถังรองรับมูลฝอยที่มีฝาปิ ดมิดชิด ไว้ ตามจุดต่างๆภายใน
อาคาร พร้ อมจัดให้ มีการทําความสะอาดจัดเก็บมูลฝอยตามจุดต่างๆ ลง
ถุง มัดปากถุงให้ แน่น รวบรวมไปยังถังพักมูลฝอยรวมต่อไป
(8) ติดตามประสานงานให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้ เข้ ามาเก็บ
มูลฝอยอย่างสมํ่าเสมอ โดยไม่ให้ มีมลู ฝอยตกค้ าง
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(9) ใช้ ตะแกรงครอบตามรู ท่อระบายนํา้ ทัง้ ภายในอาคารและ
ภายนอกอาคาร
(10)ใช้ สารเคมีที่มีความปลอดภัยฉีดพ่นภายในและรอบบริ เวณ
ที่พกั อาศัยทุก 1 เดือน
(11)ทําความสะอาดท่อนํ ้าทิ ้งไม่ให้ มีเศษอาหารค้ างหรื ออุดตัน
(12)ห้ ามนําสัตว์เลี ้ยงทุกชนิดเข้ ามาภายในตัวอาคาร
(13)อุดรูรั่วผนังที่พกั อาศัยทันทีที่พบเห็น เพื่อทําลายแหล่งที่อยู่
อาศัยของหนู
1.3 คนเป็ นพาหะนําโรค
(1) ในช่วงที่มีการระบาดของโรค ไม่ใช้ มือเปล่าในการสัมผัส
สัตว์ปีกที่ป่วยหรื อตาย แต่ต้องทําการสวมใส่ถงุ มือ สวมผ้ าปิ ดปาก จมูก
และล้ างมือด้ วยสบู่และนํ ้าทุกครัง้ กรณีไม่มีถงุ มือจะใช้ ถงุ พลาสติกหูหิ ้ว
สวมมือหลายๆ ชัน้ ก่อนจับ
(2) จัดให้ ภายในอาคารมีการถ่ายเทอากาศที่ดี
(3) ทําความสะอาดจุดต่างๆ ภายในอาคารอย่างสมํ่าเสมอ
(4) จัดทํ า ความสะอาดเครื่ อ งปรั บ อากาศภายในอาคารเป็ น
ประจํา 6 เดือน เพื่อมิให้ เครื่ องปรับอากาศเป็ นแหล่งเพาะพันธุ์เชื ้อโรค
(5) ล้ างมือบ่อยๆ ด้ วยนํ ้าและสบู่ โดยเฉพาหลังจากไอ จาม
เช็ดนํ ้ามูก ไม่ควรใช้ มือขยี ้ตา จมูกหรื อปาก
(6) งดหรื อหลี กเลี่ยงการเดิ นทางไปในประเทศที่ มี การะบาด
ของโรค
(7) ใช้ ผ้าปิ ดปาก ปิ ดจมูกทุกครัง้ เมื่อไอหรื อจาม ขณะที่มี
อาการเป็ นหวัด ควรใช้ หน้ ากากอนามัยอยู่เสมอ
(8) รับประทานอาหารที่ปรุงสุกอยู่เสมอ
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1.4 โรคผิวหนัง
(1) กําหนดให้ มีการล้ างทําความสะอาดถังเก็บนํา้ เพื่อล้ าง
ตะกอน สนิม และคราบสกปรกที่เกาะตามผนังหรื อซอกมุมของถังที่นํ ้า
ไม่หมุนเวียน โดยใช้ แปรงขัด และเครื่ องสูบนํ ้าแรงดันสูงฉีดล้ างไม่ใช้
นํ ้ายาล้ างที่มีสารเคมีซึ่งอาจตกค้ าง ทังนี
้ ้ กําหนดให้ ทําความสะอาดใน
ช่วงเวลากลางคืนที่ไม่มีผ้ ใู ช้ นํ ้า เช่น ตังแต่
้ เวลา 24.00 - 02.00 น. (2
ชัว่ โมง) เพื่อให้ ถงั ที่เหลือสามารถสํารองนํ ้าใช้ ของโครงการได้ โดยไม่
ส่งผลกระทบต่อการใช้ นํ ้าของผู้มาใช้ บริ การ โดยมีความถี่ในการล้ างทํา
ความสะอาดปี ละ 2 ครัง้ (6 เดือน/ครัง้ )
(2) ออกแบบให้ ฉาบผิวเสาคอนกรี ตให้ มีความหนาเพิ่มขึน้ อีก
15 เซนติเมตร นอกจากนี ้ ภายในถังเก็บนํ ้าจะทาเคลือบผิวคอนกรี ตที่
สัมผัสกับนํ ้าด้ วยสาร NON-TOXIC CHRMICRETE E) เพื่อป้องกัน
นํ ้าซึมเข้ าไปจนถึงเหล็กเส้ นภายในเสาจนเกิดสนิมและออกมาปนเปื อ้ น
กับนํ ้าใช้ ภายในถังเก็บนํ ้าใต้ ดิน
1.5 อุบตั เิ หตุ
การจราจร
(1) จัดให้ มีพนักงานรักษาความปลอดภัย คอยอํานวยความ
สะดวกในการเดินรถภายในโครงการ และบริ เวณทางเข้ า-ออกโครงการ
เพื่อให้ เกิดความปลอดภัยในการเดินรถ
(2) จัดทําเครื่ องหมายจราจรบนพื ้นทางแบ่งช่องจราจรการเดิน
รถรวมทังป
้ ้ ายต่างๆ ภายในโครงการให้ ชดั เจน เพื่อไม่ให้ ผ้ ขู บั ขี่เกิดความ
สับสน ทําให้ สามารถเดินรถได้ อย่างปลอดภัย
(3) จัดทําสันนูนชะลอความเร็ ว เพื่อควบคุมการใช้ ความเร็ วที่
ไม่เหมาะสม ซึง่ อาจก่อให้ เกิดอันตรายได้
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การพลัดตก หกล้ ม
(1) จั ด ให้ มี พ นั ก งานคอยดู แ ลความสะอาดและความเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้ อย บริ เวณทางเดินภายในอาคาร และบันไดแต่ละแห่ง
ไม่ให้ พื ้นทางเดินเปี ยกนํา้ หรื อวางสิ่งของกีดขวาง อันจะก่อให้ เกิ ด
อุบตั ิเหตุได้
การเกิดอัคคีภยั
(1) จัดให้ มีระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยตามมาตรฐานการ
ป้ องกั น อั ค คี ภั ย ของวิ ศ วกรรมสถานแห่ ง ประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์
(2) รณรงค์ ให้ ผ้ พู ักอาศัยในโครงการมีความระมัดระวังในการ
ป้องกันอัคคีภยั โดยติดป้ายประชาสัมพันธ์ภายในโครงการ
(3) ตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภยั ให้ สามารถใช้ งาน
ได้ อยู่เสมอ หากพบว่าเสียหาย หรื อใช้ การไม่ได้ ให้ รีบดําเนินการแก้ ไข
ทันที
อุบตั ิเหตุจากการตกจากที่สงู
(1) จัดให้ มีราวกันตก ความสูง 1 เมตร บริ เวณระเบียงสําหรับ
แต่ละห้ องพัก
2. ด้ านสุขภาพจิต ได้ แก่ ความเครี ยด ความวิตกกังวล เป็ นต้ น
(1) โครงการต้ องจัดทําข้ อบังคับกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
พักอาศัยให้ ผ้ มู าใช้ บริ การปฏิบตั ิ โดยเน้ นการไม่ก่อให้ เกิดการรบกวนผู้
มาใช้ บริ การในโครงการและบริ เวณข้ างเคียง
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(2) จัดให้ มีพื ้นที่สีเขียวภายในโครงการ เพื่อเป็ นที่พกั ผ่อนหย่อน
ใจ ทําให้ เกิดความผ่อนคลาย
(3) ดูแลสภาพพื ้นที่สีเขียวของโครงการให้ สวยงามและมีความ
สมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา
(4) ควบคุมดูแลการใช้ ประโยชน์ อาคารของผู้มาใช้ บริ การและ
พนักงาน มิให้ เกิดทัศนียภาพที่ไม่ดีตอ่ ผู้พบเห็น
มาตรการป้องกันการแพร่ กระจายของเชือ้ โรคจากระบบปรั บ
และระบายอากาศ
1. ตรวจสอบการติดตังระบบผึ
้
่งเย็นให้ มีรายละเอียดเป็ นไปตามที่มี
วิศวกรได้ ออกแบบไว้ เพื่อการควบคุมเชื ้อลีจิโอเนลลาตามข้ อกําหนดใน
ประกาศอนามัย ดังนี ้
1.1 ติดตังอุ
้ ปกรณ์กําจัดละอองปลิว (Drift eliminatior) ที่ระบบ
ผึ่งเย็น เพื่อให้ มีการกระเซ็นของนํ ้าน้ อย และออกแบบให้ ระบบผึ่งเย็น
สามารถเข้ าตรวจสอบ และปฏิบตั ิการได้ ง่าย โดยกําหนดให้ มีการทําลาย
เชื ้อและทําความสะอาดระบบผึง่ เย็นเป็ นประจํา ทุก 6 เดือน
1.2 ติดตังระบบผึ
้
่งเย็นสําเร็ จรูปรุ่ นมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
เพื่อให้ ใช้ ได้ ง่าย และสะดวก โดยหลีกเลี่ยงอุปกรณ์ ของระบบผึ่งเย็นที่
เป็ น ท่อปลายตัน วง ห่วง และข้ องอ
1.3 ติดตังระบบผึ
้
่งเย็นให้ สามารถเข้ าตรวจสอบ และปฏิบตั ิการ
เข้ าซ่อมบํารุงได้ ง่าย
1.4 กําหนดให้ ระบบผึ่งเย็นมีการกระเซ็นของละอองนํา้ เพียง
0.005 % ของนํ ้าหมุนเวียน
1.5 ติดตังอุ
้ ปกรณ์ กําจัดจับละอองปลิว (Drift eliminatior) ที่มี
ประสิทธิภาพสูง
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1.6 กําหนดให้ ดดั แปลงผนังทึบรอบข้ างเหนืออ่างรองรับนํ ้าใน
ระบบผึง่ เย็น เพื่อไม่มีการกระเซ็นนํ ้าด้ านข้ างและลดการเจริ ญเติบโตของ
เชื ้อจากแสงแดด
1.7 วัสดุที่ใช้ สําหรับระบบผึ่งเย็นเป็ นโครงสร้ างเหล็กชุบกัลวาไนส์
และพลาสติกพีวีซี ซึง่ ทนทานสารเคมี และไม่เพิ่มการเจริ ญเติบโตของเชื ้อ
1.8 ระบบระบายนํ ้าทิ ้งของระบบผึ่งเย็นต้ องอยู่ตําแหน่งล่างสุด
ของอ่างรองรับนํ ้าในระบบผึ่งเย็น เพื่อให้ สามารถระบายนํ ้าทิ ้งทังหมดใน
้
ระบบผึง่ เย็นได้ ง่าย และสะดวก
1.9 ติดตังระบบผึ
้
่งเย็นเหนือชันห้
้ องเครื่ อง ซึง่ ไม่มีคนอาศัยอยู่
และมีระยะห่างจากทางลมเข้ า ท่อส่งลมเย็นช่องระบายอากาศ และถัง
เก็บนํ ้ามากกว่า 5 เมตร
1.10 กําหนดให้ นํ ้าที่ใช้ เติมชดเชยในระบบหมุนเวียนนํ ้าต้ องเป็ น
นํ ้าจากแหล่งนํ ้าเดียวกันที่ใช้ ในระบบผึ่งเย็นโดยใช้ นํ ้าจากระบบประปา
ของอาคารเท่านัน้
1.11 นํ ้าทิ ้งจากเครื่ องปรับอากาศจะระบายลงสู่ระบบรวบรวมนํ ้า
ทิ ้ง (ไม่เข้ าสูร่ ะบบบําบัดนํ ้าเสีย) โดยจัดให้ มีท่อระบายนํ ้าที่แยกออกจากนํ ้า
ทิ ้งอื่นๆ โดยอาศัยแรงโน้ มถ่วง นํ ้าทิ ้งจึงไม่สามารถไหลย้ อนกลับได้
2. โครงการต้ องปฏิบตั ิตามข้ อปฏิบตั ิในการควบคุมเชื ้อลิจิโอเนลลา
ในระบบผึ่งเย็น รวมถึงการดูแลระบบปรับอากาศที่กําหนดไว้ ในข้ อมูล
เกี่ยวกับการดูแลบํารุ งรักษา และตรวจสอบเฝ้ าระวังระบบผึ่งเย็นตาม
ประกาศของกรมอนามัยอย่างเคร่ งครัด โดยมีรายละเอียดดังนี ้
2.1 กําหนดให้ โครงการมีการบํารุงรักษาระบบผึง่ เย็น ดังต่อไปนี ้
2.1.1 ซ่อมแซม ดูแล และบํารุงรักษาระบบผึ่งเย็นให้ อยู่ใน
สภาพที่ดี และสะอาด พร้ อมที่จะใช้ งานได้ ตลอดเวลา
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ตารางที่ 5-3 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิง่ แวดล้ อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้ อม ในระยะดําเนินการ
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
4.2 สาธารณสุข (ต่ อ)

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมที่สาํ คัญ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
1) ซ่อมแซม ดูแล และบํารุงรักษาระบบผึ่งเย็นให้ อยู่ใน
สภาพที่ดีและสะอาดพร้ อมที่จะใช้ งานได้ ตลอดเวลา
2) จัดหาคู่มือการบํารุงรักษาระบบผึ่งเย็นของโครงการ
เป็ นประจํา ประกอบด้ วย
- แผนผังโครงสร้ างที่สมบูรณ์ ของระบบระบายอากาศ
และระบบผึง่ เย็น
- วิธีการทําความสะอาด การทําลายเชื ้อ และขันตอน
้
การกําจัดสิ่งปนเปื อ้ น พร้ อมทังคํ
้ าแนะนําในการรื อ้ ถอนส่วนประกอบ
- วิธีการบําบัดนํ ้าในระบบผึง่ เย็น
- วิธีการปิ ด-เปิ ด และเดินเครื่ อง
3) บํารุงรักษาระบบผึ่งเย็นเป็ นประจําซึง่ ต้ องดําเนินการ
โดยผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ความชํานาญ และประสบการณ์
4) ตรวจตราทําความสะอาด ดูแลความสกปรก รวมถึง
กากตะกอนที่ เ กิ ด ขึ น้ ในระบบผึ่ ง เย็ น ทุก เครื่ อ งสัป ดาห์ ล ะครั ง้ โดยใช้
สายตา
5) กําหนดให้ โครงการจัดทํา และดําเนินการตาม
แผนการบํารุงรักษาหอผึ่ง รวมถึงทําความสะอาด จัดให้ มีการทําลายเชื ้อ
และทําการบําบัดนํ ้า สําหรับระบบผึ่งเย็นทุกเครื่ อง เพื่อเป็ นการป้องกัน
การเพิ่มจํานวนของเชื ้อลีจิโอเนลลา
2.2 ต้ องทําความสะอาด และการทําลายเชื ้อในระบบผึ่งเย็นของ
อาคารด้ วยการปฏิบตั ิดงั นี ้
2.2.1 ทําลายเชื ้อ ทําความสะอาด และกําจัดตะกอนใน
ระบบผึง่ เย็น อย่างน้ อย 1 ครัง้ ภายใน 6 เดือน หรื อมากกว่า เมื่อจําเป็ น
2.2.2 ทําความสะอาด และทําลายเชื ้อในกรณีที่ระบบผึ่ง
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บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ตารางที่ 5-3 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิง่ แวดล้ อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้ อม ในระยะดําเนินการ
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
4.2 สาธารณสุข (ต่ อ)

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมที่สาํ คัญ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
เย็นมีสภาพ ดังนี ้
1) มีการปนเปื อ้ นในระหว่างการดัดแปลงจากฝุ่ นหรื อ
สารอินทรี ย์ตา่ งๆ
2) หยุดใช้ งานมานานกว่า 1 เดือน
3) ถูกดัดแปลงแก้ ไขทางกลไก หรื อถอดชิ ้นส่วนออกใน
ลักษณะที่อาจทําให้ ระบบผึง่ เย็นได้ รับการปนเปื อ้ น
4) เมื่อสภาพแวดล้ อมรอบระบบผึ่งเย็นเต็มไปด้ วยฝุ่ น
หรื อไม่สามารถควบคุมคุณภาพนํ ้าได้ หรื อเมื่อระบบผึง่ เย็นที่อยู่ใกล้ เคียง
กันเป็ นแหล่งระบาดของโรคลีเจียนแนร์
5) อื่นๆ ตามที่พนักงานเจ้ าหน้ าที่เห็นสมควร
2.2.3 จัดให้ มีระบบเก็บกักนํ ้าพิเศษ ซึง่ ต่อเชื่อมกับระบบผึ่ง
เย็น โดยต้ องได้ รับการทําความสะอาด และฆ่าเชื ้อก่อนนํามาใช้ งานใน
สภาพปกติ
2.2.4 การทําความสะอาดและทําลายเชื ้อ ต้ องปฏิบตั ิดงั นี ้
1) เติมคลอรี นครัง้ แรกในนํ ้าในระบบผึ่งเย็น เพื่อให้ มี
คลอรี นอิสระตกค้ าง (residual free chlorine) อยู่ในระดับ 5 มิลลิกรัม
ต่อลิตร เพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้ทําความสะอาด แล้ วทําการ
หมุนเวียนนํ ้าพร้ อมๆกับเติมตัวกระจายสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทําลายเชื ้อโรคของคลอรี น โดยหมุนเวียนนํ ้าเป็ นระยะเวลา 6 ชัว่ โมง และ
ทําการักษาปริ มาณคลอรี นอิสระให้ อยู่ในระดับไม่น้อยกว่า 5 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ตลอดเวลา
ในกรณี ที่ ค่า ความเป็ นกรดเป็ นด่ าง(pH) ของนํ า้
มากกว่า 8.0 ปริ มาณความเข้ มข้ นของคลอรี นอิสระตกค้ างที่วดั ได้ ต้อง
อยู่ระหว่าง 15 ถึง 20 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง หรื อใช้ วิธีการ
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องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมที่สาํ คัญ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
ระบายนํา้ ออกจากระบบอย่างเต็มที่เป็ นเวลาหลายชัว่ โมง เพื่อลดค่า
ความเป็ นกรดเป็ นด่างและปริ มาณคลอรี นในระบบลง
2) ระบายนํ ้าทิ ้งออกจากเส้ นท่อและทําความสะอาด
ระบบจ่ายนํ ้า บ่อสูบนํ ้าและระบบผึ่งเย็น ทําการล้ างบริ เวณหรื อทางที่จะ
เข้ าไปยังระบบผึ่งเย็นและอุปกรณ์ต่างๆ สําหรับตะกรันและตะกอนอื่นๆ
ที่ไม่สามารถกําจัดออกไปได้ ให้ ใช้ สารเคมี สําหรับกําจัดตะกรันที่ไม่ทําให้
เกิ ด ความเสี ย หายแก่ ร ะบบผึ่ ง เย็ น และเส้ น ท่ อ หลี ก เลี่ ย งวิ ธี ทํ า ความ
สะอาดที่ก่อให้ เกิดละอองนํ ้าล่องลอยมากเกินไป เช่น ระบบฉีดนํ ้าแรงดัน
สูง เป็ นต้ น หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ให้ ปิดประตู หน้ าต่าง และช่องลม
ที่อยู่ใกล้ เคียงให้ สนิทก่อนการทําความสะอาดผู้ที่ต้องฉี ดนํ ้าด้ วยระบบ
แรงดันสูง ต้ องได้ รับการฝึ กอบรมและต้ องสวมอุปกรณ์ ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคลในขณะปฏิบตั ิงานทุกครัง้
2.2.5 เติมนํ ้าสะอาดและคลอรี นซํ ้า เพื่อให้ ระดับคลอรี น
อิสระตกค้ าง ไม่น้อยกว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็ นเวลา 6 ชัว่ โมง
2.2.6 ระบายและถ่ายเทนํ ้าทิ ้ง แล้ วเปลี่ยนถ่ายเติมนํ ้าสะอาด
สารเคมี และสารชีวฆาตที่ ใช้ ในการบําบัดคุณภาพนํา้ ให้ อยู่ในระดับที่
เหมาะสมก่อนเปิ ดเดินเครื่ องระบบ
2.2.7 ในระหว่างการทําความสะอาดและการทําลายเชื ้อ
ต้ องปิ ดพัดลมของระบบผึง่ เย็นทุกครัง้
2.2.8 ตรวจสอบให้ นํา้ ในระบบผึ่งเย็นมี ปริ มาตรความ
เข้ มข้ นของคลอรี นอิสระตกค้ าง ไม่น้อยกว่า 1.0 มิลลิกรั มต่อลิตร
ตลอดเวลา
2.3 กําหนดให้ โครงการบําบัดนํ ้าในระบบผึ่งเย็นของอาคาร โดย
ปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
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องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมที่สาํ คัญ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
2.3.1 ควบคุมเชื ้อลีจิโอเนลลา กรรมวิธีการบําบัดนํ ้าต้ องลด
หรื อป้องกันการเกิดขึ ้นของสิ่งต่างๆในระบบผึง่ เย็น ดังต่อไปนี ้
1) ตะกรัน และสิ่งที่เป็ นผลผลิตจากการกัดกร่ อน ซึ่ง
อาจจะเป็ นแหล่งอาศัยและคุ้มครองเชื ้อลีจิโอเนลลาในระบบ
2) ตะกอนซึ่งอาจไปลดประสิทธิ ภาพกรรมวิธีการ
บําบัดนํ ้า
3) แบคทีเรี ยและจุลินทรี ย์อื่นๆ
2.3.2 ใช้ สารชีวฆาต เพื่อควบคุมการเจริ ญเติบโตของ
ตะไคร่ และสาหร่ าย สําหรับกรณีที่มีการเจริ ญเติบโตของตะไคร่ และ
สาหร่ ายอย่างรวดเร็ ว ให้ ใช้ สารทําความสะอาดที่มีฤทธ์ เป็ นด่างกําจัด
และทําให้ แตกกระจายออกไปแล้ วจึง ชะล้ างทํ าความสะอาดและเติม
สารชีวภาพซํ ้าอีกครัง้
2.3.3 ในการกําจัดตะกอนเลน อาจใช้ ตวั กระจายสาร หรื อ
สารเคมีที่ช่วยให้ เกิดการรวมตัวได้
2.3.4 สารเคมีที่ใ ช้ ในการบําบัดนํ า้ ต้ องไม่มี ฤทธิ์ ที่เป็ น
ผลเสียต่อวัสดุอปุ กรณ์ที่เป็ นอโลหะที่ใช้ ในระบบเส้ นท่อ เช่น ยาง และ
โลหะที่เคลือบสารอีฟ๊อกซีย์ป้องกันการกัดกร่ อน เป็ นต้ น และต้ อง
เหมาะสมเป็ นกลางต่อวัสดุอปุ กรณ์ที่ใช้ ในงานระบบเส้ นท่อ
2.3.5 การบรรจุ เก็บสะสมและควบคุมดูแลสารเคมีต้อง
ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดขอกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
2.4 กําหนดให้ การใช้ สารชีวฆาตต้ องปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
2.4.1 ต้ องใช้ สารชีวฆาตอย่างน้ อย 2 ชนิด โดยใส่สลับกัน
สัปดาห์ละครัง้ เพื่อป้องกัน อุบตั ิการณ์ดื ้อสารเคมีของเชื ้อจุลินทรี ย์
2.4.2 ก่อนเริ่ มดําเนินการบําบัดนํ ้าด้ วยสารชีวฆาต ต้ อง
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และคุณค่ าต่ างๆ

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมที่สาํ คัญ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
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มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
มัน่ ใจว่า ระบบผึง่ เย็นอยู่ในสภาพที่สะอาด
2.4.3 การป้องกัน การปรั บตัวเข้ ากับ สิ่ ง แวดล้ อ มของ
สิ่งมีชีวิต ขนาดเล็ก ในระบบผึ่งเย็นต้ องใช้ สารชีวฆาตด้ วยวิธีการเติมใส่
เป็ นครัง้ ๆแบบไม่ต่อเนื่อง (Shot/Slug dose) และให้ รวมถึงการเติมสาร
ชีวฆาตใส่ลงในอ่างรองรับนํ ้าของระบบผึ่งเย็นโดยตรง เป็ นระยะสลับกัน
ด้ วยวิธีแบบเดียวกัน
2.4.4
สารชี ว ฆาตที่ ใ ช้ ใ นการกํ า จัด และควบคุม การ
เจริ ญเติบโตของเชื ้อลีจิโอเนลลา ต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
1) เป็ นผลิตภัณ ฑ์ ที่ได้ มาตรฐานและได้ รับการจด
ทะเบียนอย่างถูกต้ อง โดยสารเคมีทกุ ชนิดที่ใช้ ในการบําบัดนํ ้าต้ องได้ รับ
อนุญาตให้ ใช้ และปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
2) มีประสิทธิ ภาพที่เชื่ อถือได้ ในการทําลายเชือ้ ลีจิ
โอเนลลาและเชื ้อจุลินทรี ย์อื่นๆได้ กว้ างขวางเมื่อใช้ ในปริ มาณหรื อขนาด
ตามที่ผ้ ผู ลิตหรื อผู้จําหน่ายได้ กําหนดหรื อแนะนําไว้
3) สารชีวฆาตอื่นที่นํามาใช้ ต้องมีส่วนช่วยสนับสนุน
ให้ สารชี ว ฆาตที่ ใ ช้ สํ า หรั บ ทํ า ลายเชื อ้ ลี จิ โ อเนลลาทํ า งานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพสมบูรณ์ยิ่งขึ ้น และช่วยให้ ระบบผึ่งเย็นปลอดจากภาวะใดๆ
ทางจุลชีววิทยา
4) ไม่รบกวนต่อวิธีการชันสูตรเพื่อจําแนกชนิดและ
ประเภทของเชื ้อลีจิโอเนลลา
านกายภาพและเคมีกบั นํ ้าที่ผ่าน
5) เหมาะสมทังทางด้
้
กรรมวิธีการบําบัดแล้ ว
2.5 สารเคมีที่ใช้ และผลิตภัณฑ์สดุ ท้ าย (End-Product) ที่เกิดขึ ้น
ภายหลังจากการบําบัดนํ ้าต้ องสามารถย่อยสลายทางชีวภาพและเคมีได้
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มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โดยก่อให้ เกิดอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้ อมน้ อยที่สดุ สําหรับใน
กรณีที่มีการระบายหรื อเกิดอุบตั ิเหตุรั่วไหลของสารเคมีหรื อผลิตภัณฑ์
สุดท้ ายลงสู่ระบบบําบัดนํ ้า นํ ้าทิ ้งจากระบบต้ องผ่านการบําบัดคุณภาพ
นํ ้าก่อนระบายลงสูแ่ หล่งรองรับนํ ้าสาธารณะ
2.6 กําหนดให้ โครงการบันทึกข้ อมูล โดยปฏิบตั ิดงั นี ้
2.6.1 เจ้ าของหรื อผู้ครอบครองอาคารต้ องจัดให้ มีการบันทึกใน
สมุดบันทึกประจําระบบผึง่ เย็นทุกเครื่ องพร้ อมให้ ข้อมูลที่ถกู ต้ องเพียงพอ
และสะดวกต่อการตรวจสอบขอดูของพนักงาน เจ้ าหน้ าที่ตลอดเวลา
การบันทึกข้ อมูลต้ องครอบคลุมรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
1) รายละเอียดเกี่ยวกับระบบผึง่ เย็น เช่น ที่ตงั ้ แบบ รุ่น และ
ขนาด เป็ นต้ น
2) ชื่อผู้บนั ทึกและเก็บรักษาสมุดบันทึกข้ อมูล
3) ชื่อบุคคลหรื อบริ ษัทที่รับผิดชอบในการประเมินความ
เสี่ยง แผนปฏิบตั ิการ การจัดมาตรการป้องกันและข้ อควรระวัง
4) ชื่อบุคคลหรื อบริ ษัทที่ดําเนินการบําบัดนํ ้า
5) รายละเอียดในการบํารุงรักษา เช่น
- วันที่และผลในการตรวจตราเบื ้องต้ นโดยสายตา
- วันที่ทําความสะอาดและทําลายเชื ้อ
- วันที่บําบัดนํ ้าด้ วยสารเคมีและสารชีวฆาต
- วันที่เก็บตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพนํ ้า
และเชื ้อลีจิโอเนลลา รวมทังวั
้ นที่ รายงานผลการตรวจสอบ
6) รายละเอี ยดในการปรั บปรุ งแก้ ไข และวันที่ เริ่ ม
ดําเนินการ
2.6.2 การบันทึกข้ อมูลต้ องมีลายเซ็นของผู้ปฏิบตั ิงานหรื อผู้ที่
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ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
รับผิดชอบรับรองกํากับว่าได้ มีการดําเนินงานจริ ง
2.6.3 สมุดบันทึกต้ องเก็บรักษาไว้ อย่างน้ อย 2 ปี
2.7 กําหนดให้ โครงการจัดให้ แผนการดําเนินงาน เมื่อเกิดการระบาด
ของโรคลีเจียนแนร์ ในอาคารด้ วยการปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี ้
2.7.1 ถ้ าปรากฏว่ามีหรื อสงสัยว่าจะมีการระบาดของโรคลีเจียน
แนร์ เกิดขึ ้น ผู้ที่ได้ รับใบอนุญาตผู้ดําเนินการ เจ้ าของหรื อผู้ครอบครอง
อาคารต้ องแจ้ งพนักงานเจ้ าหน้ าที่ทราบทันที
2.7.2 ในกรณี ที่สงสัยว่ามีการระบาดของโรคลีเจียนร์ อัน
เนื่องมาจากระบบผึ่งเย็นของอาคารให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่เรี ยกหรื อขอดู
เอกสารหรื อหลักฐานจากผู้ได้ รับใบอนุญาต ผู้ดําเนินการ เจ้ าของหรื อผู้
ครอบครองอาคาร ดังนี ้
1) แบบแปลนอาคารที่แสดงรายละเอียดชัน้ ต่างๆในอาคาร
ที่ตงของระบบผึ
ั้
่งเย็น และช่องทางสําหรั บอากาศภายนอกระบายเข้ าสู่
อาคาร
2) แผนผังวงจรของระบบผึง่ เย็น
3) สมุดบันทึกประจําระบบผึง่ เย็น
4) ระบบผึ่งเย็นที่สงสัยเป็ นต้ นเหตุของการระบาดนํ ้าของ
โรคต้ องไม่มีการระบายนํ ้าทิ ้งหรื อทําลายเชือ้ ก่อนพนักงานเจ้ าหน้ าที่จะ
ดําเนินการเก็บตัวอย่างนํ ้าส่งตรวจ
5) ข้ อมูลอื่นๆที่จําเป็ น สําหรับการสอบสวนทางวิทยาการระบาด
2.7.3 เมื่อได้ ชันสูตรแน่ชัดแล้ ววาระบบผึ่งเย็นใด เป็ นต้ น
เหตุการณ์ ระบาดของโรคลีเจียนแนร์ ให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ออกคําสัง่ ให้
ผู้รับใบอนุญาต ผู้ดําเนินการ เจ้ าของหรื อผู้ครอบครองอาคารทําความ
สะอาดและทําลายเชื ้อทันทีในระบบผึ่งเย็นที่เกี่ยวข้ องกับการระบาดของ
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โรคตามขันตอน
้
ดังนี ้ เติมสารคลอรี นหรื อสารประกอบคลอรี นลงในนํ ้า
ของระบบ เพื่อให้ มีคลอรี นอิสระในนํ ้าอยู่ที่ระดับ 20-50 มิลลิกรัม/ลิตร
เป็ นเวลานาน 1-2 ชั่วโมง พร้ อมกับเติมตัวกระจายทางชีวภาพ
(Biodispersant) ทันทีหรื อในเวลาเดียวกัน
1) หมุนเวียนนํ ้าในระบบ โดยปิ ดพัดลมนานอย่างน้ อย 6
ชัว่ โมง และรักษาระดับคลอรี นอิสระให้ อยู่ตํ่าสุดที่ 10 มิลลิกรัมต่อลิตร
ตลอดเวลา
2) หลังจาก 6 ชัว่ โมง แล้ วใช้ ขจัดคลอรี น (dechlorinate)
และระบายนํ ้าออกจากระบบ
3) ทําความสะอาดระบบผึ่งเย็น บ่อสูบนํ ้า และระบบจ่าย
นํ ้า ทังนี
้ ้ผู้ปฏิบตั ิงาน จะต้ องสวมใส่อปุ กรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
4) เติมนํ ้า สะอาดใส่สารคลอรี นหรื อสารประกอบคลอรี น
5) หมุนเวียนนํ ้า ซึง่ มีคลอรี นอิสระที่ 5 มิลลิกรัม/ลิตร อีก
ครัง้ ในขณะปิ ดพัดลมเป็ นเวลา 6 ชัว่ โมง หรื อ 10 มิลลิกรัม/ลิตร เป็ น
เวลา 1 ชัว่ โมง
6) ขจัดคลอรี นและระบายนํ ้าออกจากระบบ
7) เติมและหมุนเวียนนํ ้าสะอาดอีกครัง้ แล้ วเก็บตัวอย่างนํ ้า
ไปตรวจวิเคราะห์
8) เปิ ดใช้ งานระบบผึง่ เย็นตามปกติใหม่
9) โดยทัว่ ไปนํ ้าในระบบผึ่งเย็น ต้ องมีปริ มาณความเข้ มข้ น
ของคลอรี นอิสระตกค้ าง ไม่น้อยกว่า 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร ตลอดเวลา
2.8 กํ าหนดให้ โครงการต้ องทํ าการเก็ บตัวอย่างนํ า้ และการ
ตรวจสอบเฝ้าระวังทางจุลชีววิทยา ด้ วยการปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี ้
2.8.1 โครงการต้ องดําเนินการทดสอบหาเชื ้อลีจิโอเนลลาและ
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บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ตารางที่ 5-3 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิง่ แวดล้ อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้ อม ในระยะดําเนินการ
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมที่สาํ คัญ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
การตรวจนับแบคที เรี ยทัง้ หมดตามแผนเป็ นประจํา เพื่ อตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของระบบบําบัดนํ ้า โดยให้ มีการตรวจวัดทุกๆ 6 เดือน
2.8.2 การเก็บตัวอย่างนํ ้า เพื่อการเฝ้าระวังทางจุลชีววิทยา ต้ อง
ปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
1) เก็บตัวอย่างนํา้ ก่อนมีการใช้ สารชีวฆาต หรื อเก็บ
ตัวอย่างนํ ้าในขณะที่เปิ ดเดินเครื่ องระบบและมีนํ ้าไหลเวียนในระบบแล้ ว
อย่างน้ อย 1 ชัว่ โมง
2) ในกรณี ที่ มี ก ารทํ า ลายเชื อ้ จะต้ อ งเก็ บ ตัวอย่า งนํ า้
หลังจากการทําลายเชื ้อแล้ ว ไม่น้อยกว่า 3วัน
3) เก็บรักษาตัวอย่างนํ ้าไว้ ที่อณ
ุ หภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส
หรื อแช่เย็น และนําส่งเข้ าห้ องปฏิบตั ิเพื่อการตรวจวิเคราะห์ ทนั ทีหรื อ
อย่างช้ าภายใน 5 วัน
4) เก็บตัวอย่างนํ ้า ณ จุดที่นํ ้าไหลเข้ ามาเติมชดเชยในระบบ
ในอ่างรองรับนํ ้าและท่อนํ ้าทิ ้งจากระบบผึ่งเย็น แต่ละเครื่ อง อย่างน้ อย 3
ตัวอย่าง
2.8.3 ห้ องปฏิบตั ิการเอกชนที่ตรวจวิเคราะห์ เชื ้อลีจิโอเนลลา
ต้ องได้ รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์
2.8.4 ต้ องจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่
หรื อกรมอนามัยและกรมควบคุมโรคติดต่อ หน่วยงานละ 1 ชุด ตามเวลา
ที่กําหนดในข้ อ 2.8.1 พร้ อมกับข้ อมูลที่บนั ทึกตามรายละเอียดในแบบ
บันทึกข้ อมูล สําหรับการควบคุมเชื ้อลีจิโอเนลลาในระบบผึ่งเย็นที่แนบ
ท้ ายข้ อปฏิบตั ินี ้
2.8.5 การตรวจสอบเฝ้าระวังเชือ้ ลีจิโอเนลลาในระบบผึ่งเย็น
เป็ นประจํา ต้ องเป็ นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบตั ิที่ดีด้านการบํารุงรักษา การ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ตารางที่ 5-3 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิง่ แวดล้ อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้ อม ในระยะดําเนินการ
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมที่สาํ คัญ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
ทําความสะอาด และการติดตามผลอย่างสมํ่าเสมอ
2.9 มาตรการป้องกันเรื่ องโรคโควิด-19
เนื่องจากปั จจุบนั มีสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่าสาย
พันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) เพื่อให้ ลกู ค้ าทุกท่านมีความมัน่ ใจเมื่อใช้
บริ การของโรงแรม และยึดมัน่ ในการให้ บริ การอันมีคณ
ุ ภาพ รวมถึงใส่ใจ
ในเรื่ องความปลอดภัยและสุขอนามัยของลูกค้ า พนักงาน และชุมชนเป็ น
หลัก ภายใต้ สถานการณ์ การระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019
(Covid-19) ได้ มีมาตรการรับมือกับ “โควิด-19” ภายใต้ มาตรฐานสากล
โดยโครงการมีมาตรการรับมือกับสถานการณ์ดงั กล่าว ดังนี ้
- จั ด ให้ มี จุ ด คั ด กรองอุ ณ หภู มิ ร่ า งกายแก่ ผ้ ู เข้ าพั ก และ
พนักงานทุกคน เมื่อจะเข้ าพักหรื อเข้ าทํางานในแต่ละวัน
- จัดเตรี ยมหน้ ากากอนามัย และติดตังเครื
้ ่ องจ่ายแอลกอฮอล์
เจลล้ างมือไว้ ในบริ เวณพื น้ ที่ส่วนกลาง เช่น ประตูทางเข้ าออก ล็อบบี ้
โต๊ ะ ลงทะเบี ย น หน้ า ลิ ฟ ท์ ร้ านอาหาร บัน ได และกระจายตามหน้ า
ห้ องพักต่างๆ เป็ นต้ น เพื่อให้ บริ การแก่ผ้ เู ข้ าพักและพนักงาน เพื่อช่วยลด
ความเสี่ยงในการแพร่ กระจายเชื ้อระหว่างบุคคล
- ติดป้ายประชาสัมพันธ์และขอความร่ วมมือผู้มาใช้ บริ การทุก
คนให้ ต้ อ งสวมใส่ ห น้ ากากอนามั ย ตลอดเวลาที่ อ ยู่ ใ นบริ เ วณพื น้ ที่
ส่วนกลางของโรงแรม
- พนักงานแผนกแม่บ้าน สวมใส่ถุงมือและหน้ ากากอนามัย
ทุ ก ครั ง้ เมื่ อ เข้ าทํ า ความสะอาดห้ องพั ก เพื่ อ ป้ องกั น และลดการ
แพร่ กระจายของไวรัส
- ทําความสะอาดทุกพื ้นที่ด้วยนํ ้ายาฆ่าเชื ้อ
- พ่นสเปรย์ฆา่ เชื ้อในอากาศทัว่ บริ เวณทุกชัว่ โมง
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ตารางที่ 5-3 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิง่ แวดล้ อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้ อม ในระยะดําเนินการ
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ

4.3
อาชี ว อนามั ย และความ
ปลอดภัย

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมที่สาํ คัญ

1) ความสามารถของระบบป้องกันอัคคีภยั ของโครงการ
ในการจัดเตรี ยมระบบการป้องกันและควบคุมอัคคีภยั ของโครงการนัน้ โครงการได้
ยึดตามกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) แก้ ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) และ
กฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) และเพื่ อให้ สามารถป้องกันและควบคุม
สถานการณ์ในเบื ้องต้ นได้ ในกรณีเกิดเหตุฉกุ เฉิน ก่อนที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ องจะ
เข้ ามาให้ การช่วยเหลือ ดังนัน้ โครงการได้ ติดตัง้ ระบบป้องกันและควบคุมอัคคีภัยให้
เป็ นไปตามข้ อกําหนดของดังกล่าว ซึง่ มีรายละเอียดการติดตังระบบป
้
้ องกันและควบคุม
อัคคีภยั รวมทังรายละเอี
้
ยดโครงการที่เกี่ยวกับการอพยพคนออกจากโครงการ รวมทัง้
แผนอพยพคนกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ ภายในโครงการดังนี ้
2) บันไดหลัก บันไดหนีไฟ และประตูหนีไฟ
โครงการจัด ให้ มี บัน ไดหลัก บันไดหนี ไ ฟ และประตูหนี ไ ฟ ของแต่ละอาคาร มี
รายละเอียดดังนี ้
- บันไดหลัก จํานวน 1 แห่ง มีความกว้ าง 2.80 เมตร ลูกตัง้ 0.17 เมตร และลูก
นอน 0.30 เมตร
- บันไดหนีไฟ จํานวน 2 แห่ง/ชัน้ มีความกว้ าง 0.90 เมตร ลูกตัง้ 0.19 เมตร และ
ลูกนอน 0.25 เมตร
- ประตูบนั ไดหนีไฟ เป็ นประตูบานเหล็ก ทนไฟได้ ไม่น้อยกว่า 2 ชัว่ โมง ชนิดผลัก
้ คอัพด้ านในเพื่อบังคับให้ ประตูปิดได้ เอง และไม่มี
เปิ ดออกสู่ภายนอก พร้ อมติดตังโช๊
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มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

- จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์ ที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิตวั
ของผู้มาใช้ บริ การ เนื่องจากสถานการณ์ การระบาดของไวรัสโคโรน่าสาย
พันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19)
- เพิ่ ม ระบบการหมุ น เวี ย นอากาศในห้ องประชุ ม และ
ห้ องอาหารให้ ถกู หลักตามวิศวกรรม ลดการสะสมเชื ้อโควิด
(1) มี ระบบป้องกันอัคคีภัยตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทย และกฎหมายควบคุม อาคารว่าด้ วยความปลอดภัย
ประกอบด้ วย
1) ถังดับเพลิงเคมี
2) ป้ายบอกทางหนีไฟ
3) ไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน
4) บันไดหนีไฟ
5) อุปกรณ์สง่ สัญญาณเตือนเพลิงไหม้
6) ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า
7) ระบบท่อยืนดับเพลิง พร้ อมตู้ดบั เพลิง
8) ติดป้ายแนะนําการใช้ อปุ กรณ์ แต่ละตัวไว้ บริ เวณที่อปุ กรณ์
ติดตังอยู
้ ่เพื่อให้ ผ้ พู กั อาศัยที่อยู่ใกล้ ที่เกิดเหตุสามารถใช้ ได้
(2) ดําเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ระบบดับเพลิง
ทุกเดือน
(3) ต้ องฝึ กอบรมเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องกับการป้องกันอัคคีภยั ของ
โครงการอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
(4) ติดต่อประสานงานขอความช่วยเหลือ เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ จาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

(1) ติดตามแผนการดําเนินการ
ตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์
ตรวจสอบระบบดับเพลิงเป็ นประจํา
ทุ ก เ ดื อ น ต ล อ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า เ ปิ ด
ดําเนินการ
(2) ตรวจติดตามแผนปฏิบัติ
การฉุกเฉิ น โดยระบุวิธี อพยพผู้ที่ อ ยู่
ภายในอาคารได้ ห มดภายใน 1
ชัว่ โมง
(3) ติดตามแผนการฝึ กอบรม
เจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องกับการป้องกัน
อัคคีภัยของโครงการอย่างน้ อยปี ละ
1 ครัง้
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
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บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ตารางที่ 5-3 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิง่ แวดล้ อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้ อม ในระยะดําเนินการ
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
4.3
อาชี ว อนามั ย และความ
ปลอดภัย (ต่ อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมที่สาํ คัญ

มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ธรณีประตูกนั ้
นอกจากนี ้ โครงการติดตังป
้ ้ ายบอกทางออกฉุกเฉิน ซึ่งแสดงให้ เห็นได้ ชดั เจนและ
ไม่ใช้ สีหรื อรู ปร่ างที่กลมกลืนกับการตกแต่งป้ายอื่นๆ ที่ติดไว้ ใกล้ เคียงกัน สําหรับป้าย
บอกทางหนีไฟจะใช้ สญ
ั ลักษณ์หนีไฟ พร้ อมระบุคําว่า “ทางหนีไฟ” และ “FIRE EXIT”
ตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร โดยตัวอักษรใช้ สีขาวบนพื ้นสีเขียว และมีไฟแสง
สว่างให้ เห็นเด่นชัดตลอดเวลาทัง้ ภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉิ นไว้ ที่บริ เวณทางออกสู่
ส่วนป้ายบอกตําแหน่งชันอาคาร
้
จะติดตังหมายเลขชั
้
นอาคาร
้
บันไดทุกๆ ชันของอาคาร
้
ด้ วยตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร บริ เวณโถงบันไดหลักและโถงบันไดหนีไฟทุก
ชันของอาคาร
้

(5) มี แ ผนป้องกัน และควบคุม อัคคี ภัย ของโครงการพร้ อมทัง้
สนับสนุนการจัดตัง้ กลุ่มอาสาสมัครของผู้มาใช้ บริ การร่ วมกับเจ้ าของ
โครงการเพื่อเตรี ยมพร้ อมในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้
(6) มีแผนปฏิบตั ิการฉุกเฉินโดยระบุถึงวิธีการอพยพผู้ที่อยู่ภายใน
อาคารภายใน 1 ชัว่ โมง และระบุผ้ รู ับผิดชอบในขันตอนต่
้
าง ๆ
(7) มี เจ้ าหน้ าที่ คอยตรวจตราความเรี ยบร้ อยและอํานวยความ
ปลอดภัยบริ เวณทางเข้ า-ออก โครงการ ตลอด 24 ชัว่ โมง
(8) ประชาสัมพันธ์ ให้ ความรู้แก่ผ้ พู กั อาศัยภายในโครงการเกี่ยวกับ
การใช้ อุป กรณ์ ป้ องกัน อัค คี ภัย แผนการป้ องกัน อัค คี ภัย และแผนการ
อพยพ รวมทังข้
้ อปฏิบตั ิตา่ ง ๆ ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้
(9) จัดเตรี ยมพื ้นที่จดุ รวมพลไว้ อย่างเพียงพอโดยมีสดั ส่วนพื ้นที่จดุ
รวมพลต่อผู้มาใช้ บริ การไม่น้อยกว่า 0.25 ตารางเมตร/คน สําหรับพื ้นที่ที่
โครงการจัดเตรี ยมเป็ นจุดรวมพลสามารถรองรับผู้อพยพภายในโครงการ
ได้ ทงั ้ หมดและเพี ยงพอต่อจํ านวนผู้อพยพภายในโครงการและยังเป็ น
พื ้นที่ที่ปลอดภัย
(10) กําหนดทางเดินรถดับเพลิงขนาดใหญ่สามารถเข้ าถึงหัวรับนํ ้า
ดับเพลิงได้
(11) มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมด้ านความ
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในบริ เวณใกล้ เคียง มีดงั นี ้
1) ควบคุมการจราจรภายในโครงการ
2) ติดตังป
้ ้ ายชื่อโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางบริ เวณทางเข้ าออกโครงการที่สามารถเห็นได้ ชดั เจน และในระยะทางพอสมควรที่จะ
ชะลอรถได้ ทนั ก่อนเข้ าสูโ่ ครงการได้ อย่างปลอดภัย
3) ห้ ามจอดรถยนต์บริ เวณริ มถนนสาธารณะด้ านหน้ าโครงการ

3) การลําเลียงคนออกนอกอาคารและจุดรวมพลภายในโครงการ
การลําเลียงผู้ใช้ บริ การออกนอกอาคารจะใช้ บนั ไดหลักและบันไดหนีไฟของแต่ละ
อาคารก่อนเคลื่อนย้ ายตามเส้ นทางหนีไฟที่กําหนดไปยังจุดรวมพลจุดต่างๆ ภายใน
โครงการ ซึง่ มีขนาดพื ้นที่จดุ รวมพล 115.70 ตารางเมตร
(ก) จุดรวมพลของโครงการ
การจัดเตรี ยมพื ้นที่รวมคนเพื่อนับยอดจํานวนผู้ใช้ บริ การภายในโครงการ และ
เคลื่อนย้ ายออกนอกพื น้ ที่โครงการ โดยจะเคลื่อนย้ ายคนออกไปยังพื น้ ที่ที่ปลอดภัย
โดยเร็ วที่สดุ ซึง่ โครงการจะต้ องจัดเตรี ยมพื ้นที่จดุ รวมพลทังสิ
้ ้นต้ องไม่น้อยกว่า 113.25
ตารางเมตร (คิดจากจํานวนผู้อพยพประมาณ 453 คน (พนักงานประจําโครงการและ
ผู้ใช้ บริ การ) สัดส่วนพื ้นที่ตอ่ ผู้ใช้ บริ การไม่น้อยกว่า 0.25 ตารางเมตร/คน)
ทัง้ นี ้ โครงการได้ จัดเตรี ยมพื น้ ที่ จุดรวมพลของโครงการไว้ จํานวน 1 จุด อยู่
บริ เวณด้ านหน้ าอาคาร มีขนาด 115.70 ตารางเมตร หรื อคิดเป็ นสัดส่วน 0.26 ตาราง
เ ม ต ร ต่ อ ค น จึ ง ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ น ว ท า ง ข อ ง สํ า นั ก ง า น น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ที่กําหนดให้ มีสดั ส่วนพืน้ ที่ต่อผู้ใช้ บริ การไม่น้อย
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ตารางที่ 5-3 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิง่ แวดล้ อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้ อม ในระยะดําเนินการ
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
4.3
อาชี ว อนามั ย และความ
ปลอดภัย (ต่ อ)

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมที่สาํ คัญ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

กว่า 0.25 ตารางเมตร/คน
(ข) การอพยพคนภายในโครงการ
สําหรับผู้พกั อาศัยในโครงการและพนักงานจะต้ องอพยพออกจากอาคารกรณี
เกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยผู้อพยพจะต้ องเดินทางออกจากอาคารโดยเร็ วที่สดุ ตามเส้ นทางที่
มีป้ายแจ้ งไว้ สําหรั บทางหนีไฟ และลงมายังพืน้ ที่ จุดรวมพลภายในโครงการ สําหรั บ
ระยะเวลาในการอพยพคนไปยังจุดรวมพลของโครงการจะใช้ เวลาประมาณ 4 นาที
4) ความสามารถในการให้ บริการดับเพลิงของหน่ วยงานราชการ
ในด้ านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตตําบลตลาด อยู่ภายใต้ ความ
รับผิดชอบของเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี ดังนัน้ ในกรณี ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ โครงการ
สามารถขอความช่ว ยเหลือ จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครสุ
ราษฎร์ ธ านี อํ า เภอเมื อ ง จัง หวัดสุร าษฎร์ ธ านี อยู่ห่ างจากพื น้ ที่ โ ครงการไปทางทิ ศ
ตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 800 เมตร ซึ่งสามารถเข้ าช่วยเหลือและ ระงับเหตุได้ อย่าง
รวดเร็ ว โดยคาดว่าใช้ เวลาประมาณ 2 นาที (ขึน้ กับปริ มาณการจราจร) ในการเข้ าถึง
พื ้นที่โครงการ
นอกจากนี ้ โครงการยัง ได้ จัดให้ มี ก ารฝึ กอบรมและสาธิ ต การระงับอัคคี ภัย ใน
เบื อ้ งต้ น ให้ กับ บุค ลากรที่ ไ ด้ กํ า หนดไว้ ต ามแผนงาน พร้ อมทัง้ มาตรการด้ า นความ
ปลอดภัย และมีการจัดซ้ อมอพยพหนีไฟอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อเป็ นการเตรี ยมความ
พร้ อมให้ กับบุคลากรและผู้ใช้ บริ การภายในห้ องพักของโครงการ ดังนัน้ จะเห็นได้ ว่า
ระบบดับ เพลิ ง และแผนปฏิ บัติการที่ โครงการได้ จัดเตรี ยมไว้ มี ความสามารถในการ
ดับ เพลิ ง ได้ ใ นเบื อ้ งต้ น ก่ อ นที่ ห น่ ว ยดับ เพลิ ง ของราชการจะเดิ น ทางมาถึ ง รวมทัง้
ความสามารถในการอพยพผู้ ใช้ บริ ก ารและผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ องออกได้ ทั น เวลา ดัง นั น้
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นในด้ านอัคคีภยั จึงคาดว่าจะอยู่ในระดับตํ่า
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โดยเด็ดขาด เพื่อให้ เกิดความคล่องตัวในการเดินรถ
4) จัดเตรี ยมที่จอดรถยนต์จํานวน 42 คัน และรถจักรยานยนต์
15 คัน ซึง่ ผู้มาใช้ บริ การโรงแรมสามารถจอดรถในพื ้นที่จอดรถได้ ทกุ เวลา
โดยไม่จํากัดที่จอดรถ
5) สําหรับบุคคลภายนอกและผู้ที่มาติดต่อกับผู้มาใช้ บริ การใน
โรงแรม สามารถจอดได้ เฉพาะลานจอดที่โครงการกําหนดให้ เท่านัน้
6) จัดให้ มีพนักงานรั กษาความปลอดภัยคอยอํานวยความ
สะดวกให้ แก่ผ้ ูมาใช้ บริ การในโรงแรมในการเดินทางเข้ า-ออกโครงการ
โดยเน้ นให้ รถสามารถเข้ าโครงการได้ สะดวก และรวดเร็ ว และขอความ
ร่ วมมือให้ ผ้ มู าใช้ บริ การภายในโครงการ เดินรถตามระบบจราจรอย่าง
เคร่ งครัด เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเดินรถ ตลอด 24 ชัว่ โมง
7) ประชาสัมพันธ์ให้ ผ้ พู กั ในโรงแรมใช้ บริ การรถประจําทางและ
รถจักรยานยนต์รับจ้ าง เป็ นต้ น
(12) มาตรการป้องกันผลกระทบจากการเกิดวินาศภัย
1) ตรวจตราและตรวจสอบกล่องวัตถุที่ผิดปกติแจ้ งเจ้ าหน้ าที่
ตํารวจท้ องถิ่น
2) ติดตังกล้
้ องวงจรปิ ด(CCTV) โดยรอบพื ้นที่โครงการ
3) จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่และเครื่ องมือ สําหรับตรวจสอบหาอาวุธที่
ต้ องสงสัย
4) กําหนดแผนฉุกเฉินในการป้องกันการเกิดและขณะที่เกิ ด
วินาศภัยในพื ้นที่โครงการ
5) ติดตังป
้ ้ ายประชาสัมพันธ์ การปฏิบตั ิตนของผู้เข้ าพักโรงแรม
ขณะก่อนการเกิดวินาศภัยและขณะเกิดวินาศภัย เพื่อป้องกันการตื่น
ตระหนก

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ตารางที่ 5-3 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิง่ แวดล้ อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้ อม ในระยะดําเนินการ
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
4.3
อาชี ว อนามั ย และความ
ปลอดภัย (ต่ อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมที่สาํ คัญ

มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

5) การประเมินผลกระทบด้ านความปลอดภัยต่ อชีวิตและทรั พย์ สินของ
ประชาชนในบริเวณใกล้ เคียง ในระยะดําเนินการ
การดําเนินการของโครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel)
(ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร) อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนในบริ เวณใกล้ เคียง ได้ แก่ ความหนาแน่นของปริ มาณการจราจร
บริ เวณทางเข้ า-ออกโครงการ อุบตั ิเหตุจากรถยนต์ และการจอดรถยนต์ในที่สาธารณะ
ของโครงการ
นอกจากนี ้ จากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน ในรัศมี 100 – 500 เมตร
พบว่า ส่ว นใหญ่ ประชาชนมี ความคิ ดเห็ น ว่า กิ จกรรมช่ วงเปิ ดดําเนิ นโครงการ ไม่ มี
ผลกระทบเรื่ องก่อให้ เกิดความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน คิดเป็ นร้ อยละ 38.94
อย่ า งไรก็ ต าม การเปิ ดดํ า เนิ น การของโครงการ อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ ความ
ปลอดภัย ต่ อ ชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของประชาชนในบริ เ วณใกล้ เ คี ย ง ด้ ว ยเหตุนี ้ ทาง
โครงการจึงนําเสนอมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบฯ หากปฏิบตั ิตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ ไขผลกระทบฯ คาดว่า ประชาชนในบริ เวณใกล้ เคียงกับพื ้นที่โครงการจะ
ได้ รับผลกระทบลดลง

(13) จุ ด รวมพล เพื่ อ ให้ พื น้ ที่ จุด รวมพลสามารถใช้ ได้ อ ย่ า งเต็ ม
ประสิทธิภาพ และไม่ให้ รถจอดได้ ดังนัน้ โครงการจึงมีมาตรการป้องกัน
และแก้ ไขผลกระทบดังนี ้
- ติดป้ายบอกตําแหน่งพื ้นที่จดุ รวมพลให้ ชดั เจน
- ติดป้ายห้ ามจอดรถบริ เวณพื ้นที่จดุ รวมพล
- กันพื ้นที่ที่ใช้ เป็ นจุดรวมพลให้ ชดั เจน เช่น ใช้ แผงกันจราจร
้
แบบมีล้อ (รัว้ ล้ อเลื่อน) เพื่อกันไม่
้ ให้ รถเข้ าไปจอดในพื ้นที่จดุ รวมพล
(14) การหนี ไฟของห้ องประชุม เนื่ องจากห้ องประชุมของ
โครงการ มีอยู่ทงั ้ ในชัน้ ที่ 1 และชันที
้ ่ 2 ซึ่งในกรณีที่มีการใช้ ห้องประชุม
นัน้ อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดผลกระทบต่อทัง้ ผู้ใช้ ห้องประชุม และผู้
พัก อาศัย ภายในโครงการได้ ดัง นัน้ เพื่ อ เป็ นการลดผลกระทบเรื่ อ ง
ดังกล่าว โครงการได้ จดั เตรี ยมมาตรการดังนี ้
- จัด ทํ า ผัง ตํ า แหน่ ง บัน ไดหนี ไ ฟ และเส้ น ทางหนี ไ ฟ ให้
ผู้ใช้ งานห้ องประชุมเห็นได้ อย่างชัดเจน
- ติดตังป
้ ้ ายชี ต้ ําแหน่งบันไดหนี ไฟ และเส้ นทางหนี ไฟ ไว้
บริ เวณด้ านหน้ าห้ องประชุม ให้ ผ้ ใู ช้ งานห้ องประชุมเห็นได้ อย่างชัดเจน
- ก่ อ นเริ่ ม ประชุ ม เจ้ าหน้ าที่ และผู้ ดํ า เนิ น การประชุ ม
จะต้ องอธิ บายชีแ้ จง เรื่ องเส้ นทางหนีไฟให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมทราบอย่าง
ทัว่ ถึง
(15) โครงการต้ องติดตังแผนผั
้
งเส้ นทางหนีไฟไว้ ภายในห้ องพัก
ทุกห้ อง
(16) โครงการต้ องติดตังเครื
้ ่ องตรวจจับควัน (Smoke Detector)
ไว้ ภายในห้ องพักทุกห้ อง
(17) ในกรณี ที่เกิดเหตุไฟไหม้ ภายในพื ้นที่โครงการ โครงการ
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โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ตารางที่ 5-3 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิง่ แวดล้ อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้ อม ในระยะดําเนินการ
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ

4.4 สุนทรียภาพ

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมที่สาํ คัญ

มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

1) การจัดพืน้ ที่สีเขียวภายในโครงการ
โครงการได้ กําหนดให้ มีพื ้นที่สีเขียวภายในโครงการทังหมด
้
เท่ากับ 496.20 ตาราง
เมตร โดยจัดไว้ บริ เวณภายนอกอาคาร มีรายละเอียดดังนี ้
พื ้นที่สีเขียวภายนอกอาคาร มีขนาดพื ้นที่รวม 496.20 ตารางเมตร โดยปลูกไม้ ยืน
ต้ นตามแนวเขตที่ดินและแนวอาคารโดยรอบโครงการ ประกอบด้ วยต้ นไม้ ชนิ ดต่างๆ
ได้ แก่ ต้ นเหลืองปรี ดียาธร ต้ นโมก ต้ นจิกทะเล ต้ นนํ ้าเต้ าต้ น ต้ นทองอุไร ต้ นอินทนิลนํ ้า
และต้ นพุดกังหัน คิดเป็ นพื ้นที่ปลูกไม้ ยืนต้ น 344.83 ตารางเมตร
ทังนี
้ ้ โครงการได้ ออกแบบพื ้นที่สีเขียวภายในโครงการ โดยแสดงพื ้นที่สีเขียวในแต่
ละบริ เวณมีจํานวน 4 แปลง ประกอบด้ วย ไม้ ยืนต้ น ไม้ พ่มุ และไม้ คลุมดิน จํานวนพื ้นที่สี
เขียวภายในโครงการทัง้ หมดเท่ากับ 496.20 ตารางเมตร แยกเป็ น พื ้นที่ไม้ ยืนต้ น (ร่ ม
เงา) เท่ากับ 344.83 ตารางเมตร คิดเป็ นร้ อยละ 69.49 ของพื ้นที่สีเขียวทังหมด
้
สําหรับ
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ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

สามารถดึงนํ ้าจากถังเก็บนํ ้าดีบนชันที
้ ่ 6 ของอาคารมาใช้ เป็ นนํ ้าดับเพลิงใน
ขันต้
้ นได้ ในระหว่างที่รอความช่วยเหลือจากรถบรรทุกนํ ้าของหน่วยงาน
ราชการ
(18) การใช้ ลิฟต์ในช่วงไฟไหม้ นนั ้ โครงการมีมาตรการป้องกัน
และแก้ ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้น ดังนี ้
- แจ้ งให้ ผ้ ใู ช้ บริ การทราบ เรื่ องการห้ ามใช้ ลิฟท์ในกรณีเกิดไฟไหม้
- ติดประแจ้ งเตือนหน้ าลิฟท์วา่ “ห้ ามใช้ ลิฟท์ขณะเกิดเพลิงไหม้ ”
- ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ จะมีเจ้ าหน้ าที่ประจําอยู่หน้ าลิฟท์
เพื่อแจ้ งเตือนไม่ให้ ใช้ ลิฟท์ และค่อยบอกทางไปยังบันไดหนีไฟที่ใช้ อพยพ
- ในกรณี มี ค นติ ด อยู่ใ นลิ ฟ ท์ โครงการจะติ ด ตัง้ ป้ าย
ประชาสัมพันธ์และข้ อปฏิบตั ิในกรณีฉกุ เฉินไว้ ภายในลิฟต์
- ติ ด ป้ ายแนะนํ า การใช้ อุ ป กรณ์ แต่ ล ะตั ว ไว้ บริ เ วณที่
อุปกรณ์ติดตังอยู
้ ่เพื่อให้ ผ้ พู กั อาศัยที่อยู่ใกล้ ที่เกิดเหตุสามารถใช้ ได้
(1) เลือกใช้ โทนสีภายนอกอาคาร ที่มีลกั ษณะกลมกลืนกับธรรมชาติ
-ดูแล ปรับปรุ ง และซ่อมแซม
และเป็ นมิตรกับสภาพแวดล้ อมโดยรอบพื ้นที่โครงการ และเป็ นโทนสีที่มี พื ้นที่สีเขียวภายในพืน้ ที่โครงการให้
ความสบายตา
อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ตลอดช่วงเปิ ด
(2) ออกแบบอาคารให้ แต่ละห้ องพักมีเฉลียงเพื่อช่วยเพิ่มระยะทาง ดําเนินการ
ระหว่างขอบอาคารกับกระจกของแต่ละห้ องพักซึง่ จะช่วยลดผลกระทบที่
จะเกิดการสะท้ อนของแสงจากอาคารได้ ในระดับหนึง่
(3) จัดให้ มีพื ้นที่สีเขียวสัดส่วนพื ้นที่สีเขียวต่อคนเท่ากับ ไม่น้อยกว่า
1.00 ตร.ม./คน
(4) จัดให้ มีหนังสือแจ้ งผู้พกั อาศัยที่อยู่ใกล้ เคียงพื ้นที่โครงการในรัศมี
300 เมตร ซึ่งอาจเป็ นผู้ที่ได้ รับผลกระทบด้ านการบดบังแสงแดดจาก
อาคารโครงการ ณ วันที่เริ่ มลงมือดัดแปลงโดยระบุชื่อและหมายเลข
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ตารางที่ 5-3 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิง่ แวดล้ อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้ อม ในระยะดําเนินการ
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
4.4 สุนทรียภาพ (ต่ อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมที่สาํ คัญ

มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

สัดส่วนพืน้ ที่สีเขียวต่อคน เท่ากับ 1.10:1 (คํานวณจํ านวนคน 453 คน พืน้ ที่สีเขียว
โครงการ 496.20 ตารางเมตร) ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์กําหนดของสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม (สผ.) ซึง่ จะต้ องไม่น้อยกว่า 1 ตารางเมตรต่อ
คน โดยพื ้นที่ที่เขียวของโครงการมากกว่าเกณฑ์ที่กําหนดดังกล่าว
บริ ษัทที่ปรึ กษาได้ สรุ ปรายละเอี ยดการจัดการพื น้ ที่ สีเขี ยวโดยการเปรี ยบเที ยบ
ข้ อกําหนดหรื อเกณฑ์ตา่ งๆ ที่เกี่ยวข้ องไว้ แล้ ว พร้ อมแสดงผังการจัดการพื ้นที่สีเขียวในแต่
ละบริ เวณในแผนผังการจัดพื ้นที่สีเขียวของโครงการไว้ เรี ยบร้ อยแล้ ว

โทรศัพท์เพื่อติดต่อร้ องเรี ยน
(5) นําข้ อร้ องเรี ยนจากผู้ที่ได้ รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดด
ของอาคารโครงการมาแก้ ไขโดยเร่ งด่วน
(6) จัดตังคณะกรรมการไตรภาคี
้
ประกอบด้ วยตัวแทนหน่วยงาน
ราชการหรื อเจ้ าหน้ าที่ท้องถิ่นเจ้ าของโครงการ และผู้ที่ได้ รับผลกระทบ
เพื่อพิจารณาจ่ายค่าชดเชยตามความเหมาะสม
(7) มาตรการป้องกันและแก้ ไขในด้ านการบดบังลม
1) จัดให้ มีหนังสือแจ้ งผู้พกั อาศัยที่อยู่ใกล้ เคียงพื ้นที่โครงการใน
รัศมี 300 เมตร ซึง่ อาจเป็ นผู้ที่ได้ รับผลกระทบด้ านการบดบังแสงแดด
จากอาคารโครงการ ณ วันที่เริ่ มลงมือดัดแปลงโดยระบุชื่อและหมายเลข
โทรศัพท์ เพื่อติดต่อร้ องเรี ยน
2) นําข้ อร้ องเรี ยนจากผู้ที่ได้ รับผลกระทบจากการบดบังลมของ
อาคารโครงการมาแก้ ไขโดยเร่งด่วน
3) จัดตังคณะกรรมการไตรภาคี
้
ประกอบด้ วย ตัวแทน
หน่วยงานราชการหรื อเจ้ าหน้ าที่ท้องถิ่น เจ้ าของโครงการและผู้ที่ได้ รับ
ผลกระทบเพื่อพิจารณาจ่ายค่าชดเชยตามความเหมาะสม
(8) มาตรการป้องกันและแก้ ไขในด้ านการบดบังคลื่นสัญญาณ
โทรทัศน์
1) จัดให้ มีหนังสือแจ้ งผู้พกั อาศัยที่อยู่ใกล้ เคียงพื ้นที่โครงการใน
รั ศมี 300 เมตร ซึ่งอาจเป็ นผู้ที่ได้ รับผลกระทบด้ านการบดบัง
คลื่นสัญญาณโทรทัศน์จากอาคารโครงการ ณ วันที่เริ่ มลงมือดัดแปลง
โดยระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อร้ องเรี ยน
2) ดําเนินการ/ติดต่อประสานงานแก้ ไขตามเรื่ องร้ องเรี ยนและ
แจ้ งกลับผู้ร้องเรี ยนโดยเร่ งด่วน

2) ความกลมกลืนกับสภาพพืน้ ที่โดยรอบ
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยน
การใช้ อาคาร) ประกอบด้ วย อาคาร คสล. 6 ชัน้ จํานวน 1 อาคาร โดยอาคารดังกล่าวเป็ น
อาคารที่มีอยู่เดิม โดยโครงการไม่ได้ มีการดัดแปลงอาคารเพิ่มเติมแต่อย่างใด จึงไม่ส่งผลให้
มี การเปลี่ยนแปลงจากทัศนี ยภาพเดิม ทัง้ นี ้ การดําเนิ นการของโครงการส่งผลต่อการ
ขยายตัวของที่พกั อาศัยมาสู่ย่านนี ้เพิ่มขึ ้น ส่วนผลกระทบด้ านทัศนียภาพที่เกิดขึ ้นซึง่ ขึ ้นอยู่
กับการรับรู้แต่ละบุคคล ทําให้ ผลกระทบด้ านทัศนียภาพของแต่ละบุคคลไม่เท่ากัน
3) การบดบังทิศทางลม
การบังลม หมายถึง การที่อาคารโครงการบังทิศทางลมธรรมชาติทําให้ เกิดการอับ
ลมหรื อเปลี่ยนแปลงความแรงหรื อทิศทางของลม
จากข้ อ มูลสถิ ติภูมิ อากาศในคาบ 30 ปี พ.ศ. 2530-2559 (กรมอุตุนิย มวิ ท ยา
,2560) พบว่าทิศทางลมส่วนใหญ่พดั มาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันตก
เฉียงใต้ ส่วนลมทางทิศใต้ มีเพียงช่วงสันๆ
้
จากข้ อมูลความเร็ วลมและทิศทางลม เมื่อพิจารณาร่ วมกับตัวอาคารของโครงการ
สามารถประเมินผลกระทบด้ านการบดบังทิศทางลมตามกระแสลมหลักได้ ดังนี ้
(1) กรณี ลมพัดด้ านทิศตะวันออกเฉี ยงเหนือ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือน
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ตารางที่ 5-3 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิง่ แวดล้ อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้ อม ในระยะดําเนินการ
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
4.4 สุนทรียภาพ (ต่ อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมที่สาํ คัญ

มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

เมษายน ผลกระทบจะเกิดทางด้ านทิศตะวันตกเฉียงใต้ คือ โรงแรม สบายดี รี สอร์ ท
(2) กรณีลมพัดด้ านทิศใต้ ในช่วงเดือนพฤษภาคม ผลกระทบจะเกิดด้ านทิศเหนือ
คือ พื ้นที่วา่ งมีการครอบครอง
(3) กรณีลมพัดด้ านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม
ผลกระทบจะเกิดด้ านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ คือ พื ้นที่ว่างมีการครอบครอง และถนน
ฝั่ งบางใบไม้
จากข้ อมูลข้ างต้ น พบว่า โครงการมีผลกระทบด้ านการบดบังทิศทางลมต่ออาคาร
ข้ างเคียงเพียงเล็กน้ อยเนื่องจากบริ เวณใกล้ เคียงพื ้นที่โครงการมีสภาพเป็ นพื ้นที่ว่าง ซึ่ง
จะเกิดผลกระทบเป็ นช่วงเวลาสันๆ
้ กอปรกับทิศทางลมจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อีกทัง้
การออกแบบการวางตัวอาคารของโครงการได้ มีการเว้ นระยะห่าง ระยะร่ นเพียงพอ ไม่มี
การดัดแปลงตัวอาคารชิดแนวเขตที่ดิน ทําให้ เกิดการไหลเวียนของลมได้ ดี พร้ อมกันนี ้
โครงการยังจัดให้ มีพื ้นที่สีเขียว (Buffer Zone) เพื่อช่วยสร้ างความร่ มรื่ นอีกด้ วย ดังนัน้
ผลกระทบด้ านการบดบังทิศทางลมจึงอยู่ในระดับตํ่า

้
บสัญญาณดาวเทียมให้ กบั ผู้ที่ได้ รับผลกระทบ
3) ติดตังจานรั
เหล่านี ้หลังจากที่ได้ รับแจ้ ง รวมทังจะดํ
้ าเนินการปรับจานรับสัญญาณ
ดาวเทียมให้ กบั บ้ านพักอาศัยที่มีจานรับสัญญาณดาวเทียมอยู่แล้ วและ
ได้ รับผลกระทบจากอาคารโครงการซึ่งเงื่ อนไขในการดําเนิ นการตาม
มาตรการดังกล่าวโครงการจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายทังในการติ
้
ดตัง้
หรื อสิ ้นสุดลงหลังจากที่โครงการได้ รับการจดทะเบียนอาคารโรงแรมแล้ ว
เสร็ จ 1 ปี
4) ในกรณีที่ทงั ้ 2 (เจ้ าของโครงการหรื อกับผู้ได้ รับผลกระทบ) ไม่
สามารถตกลงกันได้ ให้ ใช้ ลกั ษณะไตรภาคีในการเจรจาต่อรอง เพื่อหา
ข้ อตกลงร่ วมกัน
(9) การจัด ตกแต่งอาคาร ให้ เป็ นไปตามที่สถาปนิกออกแบบให้ มาก
ที่สดุ
(10) การจัด พื น้ ที่ สี เ ขี ย วของโครงการ ให้ เ ป็ นไปตามที่ ส ถาปนิ ก
ออกแบบให้ มากที่สดุ
(11) จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ดแู ลรักษาพื ้นที่สีเขียวให้ มีสภาพที่สมบูรณ์ อยู่
เสมอ เพื่อความสวยงามและความปลอดภัยของผู้มาใช้ บริ การ
(12) เนื่องจากโครงการมีการปรั บลานอเนกประสงค์ให้ เป็ นพืน้ ที่สี
เขี ย วแทน เพื่ อ ให้ ผ้ ูม าใช้ บริ ก ารสามารถเข้ า ใช้ พื น้ ที่ สี เขี ย วได้ ส ะดวก
ดังนัน้ ในการปรับพืน้ ที่ดงั กล่าวเพื่อใช้ เป็ นพืน้ ที่สีเขียวนัน้ โครงการได้
กําหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบจากการปรับพื ้นที่สีเขียว ดังนี ้
- การรื อ้ พื น้ คอนกรี ตเดิม ให้ ดําเนิ นการในช่วงเวลา ระหว่าง
08.00 น. ถึง 17.00 น. เพื่อลดการรบกวนผู้ใช้ บริ การของโครงการ
- ต้ องแจ้ งให้ ผ้ มู าใช้ บริ การทราบล่วงหน้ าว่าจะมีการปรับพื ้นที่
สีเขียวภายในโครงการ ซึง่ อาจเกิดเสียงรบกวนการพักผ่อนได้

5) การบดบังแสงแดด
การบดบังแสง หมายถึง การที่อาคารโครงการบดบังแสงอาทิตย์ ทําให้ เกิดร่ มเงา
พื ้นที่นอกอาคารบริ เวณบ้ านเรื อนและชุมชนโดยรอบ และทําให้ ไม่สามารถมองเห็นดวง
อาทิตย์ได้ โดยตรง ทังนี
้ ้ ผลกระทบที่เกิดขึ ้นในหัวข้ อนี ้จะเปลี่ยนย้ ายไปตามการเดินทาง
ของดวงอาทิตย์ซงึ่ เป็ นไปตามช่วงเวลาของวันและตามฤดูกาล
หลัก เกณฑ์ ใ นการพิ จ ารณาได้ ใ ช้ วัน และเดื อ นสํ า หรั บ แต่ ล ะฤดูก าลตามการ
เคลื่อนที่ของโลกและการเปลี่ยนแปลงความเข้ มของแสงอาทิตย์ ที่ตกบนโลกในรอบปี
โดยโลกจะโคจรรอบดวงอาทิตย์ เป็ นวงรี ในขณะที่โคจรไปก็หมุนรอบแกนของโลกไป
พร้ อมๆ กัน แกนของโลกนี ้เอียงทํามุม 23.5๐กับแกนที่หมุนรอบดวงอาทิตย์ โดยมีความ
แตกต่างในแต่ละช่วงเวลา
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บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ตารางที่ 5-3 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิง่ แวดล้ อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้ อม ในระยะดําเนินการ
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
4.4 สุนทรียภาพ (ต่ อ)

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมที่สาํ คัญ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

- ในวันที่ 21 มิถนุ ายน บริ เวณเส้ นรุ้ งที่ 23.5๐ เหนือ จะอยู่ใกล้ ดวงอาทิตย์ที่สดุ
- ปิ ดพื ้นที่ดดั แปลงด้ วยผ้ าใบหรื อตาข่าย เพื่อลดภาพที่ไม่น่า
เมื่อเทียบกับจุดอื่น ๆ บนโลก และซีกโลกเหนือจะเป็ นช่วงฤดูร้อน
มองในช่วงดัดแปลงรวมทังป
้ ้ องกันฝุ่ นละอองจากตัวอาคารร่ วมด้ วย
- ในวันที่ 21 ธันวาคม บริ เวณเส้ นรุ้งที่ 23.5๐ ใต้ จะอยู่ใกล้ ดวงอาทิตย์ที่สดุ เมื่อ
เทียบกับจุดอื่น ๆ บนโลก และซีกโลกใต้ จะเป็ นช่วงฤดูหนาว
- ในวันที่ 21 มีนาคม และวันที่ 21 กันยายน บริ เวณเส้ นศูนย์สตู รจะอยู่ใกล้ ดวง
อาทิตย์ที่สดุ เมื่อเทียบกับจุดอื่น ๆ บนโลก
ณ ตําแหน่งใด ๆ บนเส้ นศูนย์สตู ร ในวันที่ 21 มีนาคม และ 21 กันยายน ของทุกปี
จะสังเกตเห็นว่าเมื่ อเวลาเที่ ยงวันนัน้ ดวงอาทิตย์ อยู่เหนื อศีรษะพอดี ส่วนในวันที่ 21
มิถนุ ายนของทุกปี จะสังเกตเห็นว่าเมื่อเวลาเที่ยงวันนันดวงอาทิ
้
ตย์ไม่ได้ อยู่ตรงศีรษะ แต่
๐
เอียงไปทางทิศเหนือเป็ นมุม 23.5 ตรงข้ ามกับเที่ยงวันที่ 21 ธันวาคม ซึ่งจะเห็นดวง
อาทิตย์ ปรากฏอยู่เอียงไปทางทิศใต้ เป็ นมุม 23.5๐ และสามารถประเมิ นผลกระทบได้
ดังนี ้
(ก) ผลกระทบด้ านสุนทรี ยภาพ
ก) ผลกระทบด้ านบวก
- ลดการเคือ งตาจากแสงโดยตรงและการสะท้ อนจากวัสดุ ทําให้ เกิ ด
โอกาสในการชื่นชมธรรมชาติภายนอกอาคาร
ข) ผลกระทบด้ านลบ
- ปิ ดกันปริ
้ มาณแสงสว่างซึ่งอาจลดโอกาสหรื อความชัดเจนของ ภาพใน
การมองเห็นธรรมชาติภายนอก
- ปิ ดกันการมองเห็
้
นดวงอาทิตย์ขึ ้นและตกโดยตรง ทังนี
้ ้ระดับ/ขนาดของ
ผลกระทบขึ ้นอยู่กบั ทัศนคติของทัศนากรแต่ละบุคคล
(ข) ผลกระทบต่ อคุณภาพชีวิตและการใช้ ประโยชน์ ท่ ดี นิ
ก) ผลกระทบด้ านบวก
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
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บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ตารางที่ 5-3 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิง่ แวดล้ อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้ อม ในระยะดําเนินการ
องค์ ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
4.4 สุนทรียภาพ (ต่ อ)

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมที่สาํ คัญ

มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

- ช่ ว ยลดอุณ หภูมิ ของบ้ า นเรื อ นทํ าให้ ป ระหยัดค่ า พลัง งานในการใช้
เครื่ องปรับอากาศ
- ช่วยลดอุณหภูมิพื ้นที่ภายนอกบ้ านเรื อนและเพิ่มโอกาสในการใช้ ชีวิต/
พักผ่อน ภายนอกอาคาร
- เพิ่มโอกาสในการเลือกปลูกต้ นไม้ ชนิดไม่ต้องการแสงแดดโดยตรง
ข) ผลกระทบด้ านลบ
- ลดโอกาสในการใช้ ป ระโยชน์ จ ากแสงแดดโดยตรงในกิ จ กรรมใน
ครัวเรื อนปกติ เช่น การตากผ้ า การตากอากาศ และกิจกรรมสนทนาการกลางแจ้ งต่าง ๆ
- ลดโอกาสในการใช้ แสงสว่างในการดําเนินชีวิตปกติ อาจทําให้ ต้องใช้
ไฟฟ้าและแสงสว่างเพิ่มขึ ้น
- จํากัดการเลือกชนิดต้ นไม้ ที่ต้องการแสงแดดโดยตรง
ทังนี
้ ้ระดับ/ขนาดของผลกระทบขึ ้นอยู่กบั ลักษณะการใช้ สอยที่ดินบริ เวณข้ างเคียง
เป็ นเกณฑ์ ดังนัน้ การบดบังแสงมีผลกระทบทังด้
้ านบวกและด้ านลบต่อชุมชนข้ างเคียง
แต่ผลกระทบในหัวข้ อนี ้มีระดับที่ยอมรับได้
หมายเหตุ : 1. เจ้ าของโครงการ / ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด ออร์ คดิ ริเวอร์ ววิ เป็ นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิง่ แวดล้ อมและจัดส่งรายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการ ดังนี ้
(1) เสนอรายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการ เป็ นเอกสาร พร้ อมกับข้ อมูลที่เป็ นไฟล์อิเล็กทรอนิคส์ เพื่อจัดส่งให้ จงั หวัดสุราษฎร์ ธานี
(2) เสนอรายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการ ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิคส์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมโดยมีกําหนดระยะเวลาในการเสนอรายงาน ภายในเดือนกันยายนและเดือน
มีนาคมของปี ถัดไป
2. ในกรณีเปลี่ยนเจ้ าของโครงการ ให้ เจ้ าของโครงการส่งมอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อมโครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร) ของห้ างหุ้นส่วนจํ ากัด
ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว ฉบับสมบูรณ์ และมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม ที่เป็ นเงื่อนไขท้ ายใบอนุญาตให้ ผู้รับมอบ / นิติบคุ คลผู้เป็ นเจ้ าของโครงการใหม่ โดยยืดถือปฏิบตั ิ
อย่างเคร่งครัด
เสนอต่อ (1) เสนอรายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการ เป็ นเอกสาร พร้ อมกับข้ อมูลที่เป็ นไฟล์อิเล็กทรอนิคส์ เพื่อ จัดส่งให้ จงั หวัดสุราษฎร์ ธานี
(2) เสนอรายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการ ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิคส์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมโดยมีกําหนดระยะเวลาในการเสนอรายงาน ภายในเดือนกันยายน
และเดือนมีนาคมของปี ถัดไป
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ที่มา : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เรื่ อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทํารายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการที่กําหนดไว้ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม ซึง่ ผู้ดําเนินการ หรื อผู้ขออนุญาตจะต้ องจัดทํา
เมื่อได้ รับอนุญาตให้ ดําเนินโครงการหรื อกิจการแล้ ว พ.ศ. 2561
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บทที่
มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่ แวดล้ อม

6

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 6 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

บทที่ 6
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม เป็ นการตรวจสอบเพื่อยืนยันประสิทธิภาพของการ
ปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิง่ แวดล้ อมที่ได้ เสนอไว้ ของโครงการเนื่องจากในช่วงดัดแปลงอาคาร
และช่วงเปิ ดดําเนินการ มีโอกาสก่อให้ เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้ อม ดังนัน้ จึงได้ เสนอมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้ อมที่พิจารณาแล้ วว่า โครงการจะต้ องดําเนินการเป็ นประจํา โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
6.1 แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทที่ปรึ กษาฯ เสนอให้ โครงการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อมในในด้ านทังช่
้ วงดัดแปลง
อาคาร และช่วงเปิ ดดําเนินการ ดังแสดงในตารางที่ 6-1 และตารางที่ 6-2 ตามลําดับ
6.2 รู ปแบบรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและผลการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
รูปแบบรายงานผลการดําเนินตามมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม และผลการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม และแบบบันทึกและการตรวจคุณภาพนํ ้าทิ ้งที่ต้องส่งให้ สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง มีดงั นี ้
1) แบบรายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม และผลการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้ อม (ช่วงเปิ ดดําเนินการ) ดังแสดงในตารางที่ 6-3
2) แบบบันทึกผลการตรวจคุณภาพนํ ้าทิ ้ง (ช่วงเปิ ดดําเนินการ) ดังแสดงในตารางที่ 6-4

6-1

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 6 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ตารางที่ 6-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้ อม (ช่วงดัดแปลงอาคาร)
คุณภาพสิ่งแวดล้ อม
สถานที่ตรวจสอบ
ดัชนีตรวจวัด
1) สภาพภูมปิ ระเทศ

- พื ้นที่โครงการ
- รายงานของการบันทึกข้ อมูล

2) คุณภาพอากาศ

- ภายในพื ้นที่โครงการ 1 จุด

3) เสียงและความ
สั่นสะเทือน

- ภายในพื ้นที่โครงการ 1 จุด

4) การใช้ ไฟฟ้า

- อุปกรณ์ไฟฟ้า

5) การใช้ นํา้

- ระบบท่อนํ ้าและถังเก็บนํ ้า

(1) ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยของพื ้นที่โครงการ
(2) การเข้ าพบผู้พกั อาศัยใกล้ เคียงโครงการ เพื่อ
สอบถามถึงผลกระทบจากการดัดแปลงโครงการ
หากมีปัญหาเกิดขึ ้นต้ องหาทางแก้ ไขอย่างเร่งด่วน
(1) Total Suspended Particulate (TSP)
(2) PM-10
(3) CO
(4) SOx
(5) NOx
(6) HC
1) Leq-24 ชัว่ โมง
(2) Lmax
(3) L90
(4) ความสัน่ สะเทือน
- ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ ไ ฟฟ้ าให้ อ ยู่ใ นสภาพ
สมบูรณ์พร้ อมใช้ งานอยูเ่ สมอ

ความถี่ในการตรวจวัด

ผู้รับผิดชอบ

- ทุก 1 เดือน ตลอดช่วง
ดัดแปลงอาคาร

ห้ างหุ้นส่วนจํากัด ออร์ คิด ริเวอร์ วิว

- ทุกวัน ตลอดช่วงดัดแปลง
อาคาร

ห้ างหุ้นส่วนจํากัด ออร์ คิด ริเวอร์ วิว

- ทุกวัน ตลอดช่วงดัดแปลง
อาคาร

ห้ างหุ้นส่วนจํากัด ออร์ คิด ริเวอร์ วิว

- ทุกวันตลอดดัดแปลงอาคาร

ห้ างหุ้นส่วนจํากัด ออร์ คิด ริเวอร์ วิว

- ตรวจดูจดุ รั่วซึม ของระบบท่อนํ ้าและถังเก็บนํ ้า หาก - ทุกวันตลอดช่วงดัดแปลง
พบให้ ทําการแก้ ไขโดยด่วน
อาคาร

ห้ างหุ้นส่วนจํากัด ออร์ คิด ริเวอร์ วิว
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 6 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ตารางที่ 6-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้ อม (ช่วงดัดแปลงอาคาร)
คุณภาพสิ่งแวดล้ อม
สถานที่ตรวจสอบ
ดัชนีตรวจวัด
6) มูลฝอย

7) ระบายนํา้
8) สุขภาพและ
สาธารณสุข

-

บริ เวณห้ องพักมูลฝอยของพื ้นที่ (1) ดูแลความเรี ยบร้ อยและความสะอาดของถังรองรับ - ทุกวัน ตลอดช่วงดัดแปลง
ดัดแปลงอาคาร
มูลฝอย
อาคาร
(2) ตรวจสอบการตกค้ างมูลฝอยบริ เวณห้ องพัก
มูลฝอยภายในพื ้นที่ดดั แปลงอาคาร
(3) ทําความสะอาดถังรองรับมูลฝอย ทุกครัง้ หลังจาก
รถเก็บขนฯ เข้ ามาเก็บมูลฝอย
- ท่อระบายนํ ้าภายในโครงการ
- สิง่ ตกค้ างในท่อระบายนํ ้า
- ทุก 1 เดือน ตลอดช่วง
ดัดแปลงอาคาร
- คนงานก่อนรับเข้ าทํางาน
- ให้ ตรวจสุขภาพคนงานก่อนรับเข้ าทํางาน
- ก่อนรับเข้ าทํางาน
- พื ้นที่โครงการ

9) อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

ความถี่ในการตรวจวัด

- ตรวจสอบและกําจัดแหล่งลูกนํ ้ายุงลาย

- ผู้ปฏิบตั ิงาน

ห้ างหุ้นส่วนจํากัด ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว

ห้ างหุ้นส่วนจํากัด ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว
ห้ างหุ้นส่วนจํากัด ออร์ คิด ริเวอร์ วิว

- สัปดาห์ละ 1 ครัง้

- ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ มี
- ทุกวัน ตลอดช่วงดัดแปลง
สภาพเหมาะสมกับการทํางาน
อาคาร
- ตรวจสอบรายการตรวจสอบสภาพเครื่ องมือ/อุปกรณ์ - หลังการใช้ งาน ตลอดช่วง
- เครื่ องมือและอุปกรณ์
ดัดแปลงอาคาร
- เครื่ องจักร
- เครื่ องจักรอุปกรณ์ รวมทังสภาพแวดล้
้
อมในการ - ก่อนการใช้ งาน และหลัง
ทํางาน เพื่อให้ ปฏิบตั ิงานอย่างปลอดภัย
การใช้ งานทุกครัง้ ตลอด
ช่วงดัดแปลงอาคาร
10) การคมนาคมขนส่ ง - รถบรรทุกขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ - ควบคุมรถที่ใช้ ขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ดดั แปลงอาคาร - ทุกวัน ตลอดช่วงดัดแปลง
ดัดแปลงอาคาร
ไม่ให้ บรรทุกนํ ้าหนักเกิน
อาคาร
- พื ้นที่ดดั แปลงอาคารโครงการ
- จํากัดความเร็วรถขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ดดั แปลงอาคาร

6-3

ผู้รับผิดชอบ

ห้ างหุ้นส่วนจํากัด ออร์ คิด ริเวอร์ วิว

ห้ างหุ้นส่วนจํากัด ออร์ คิด ริเวอร์ วิว

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 6 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ตารางที่ 6-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้ อม (ช่วงดัดแปลงอาคาร)
คุณภาพสิ่งแวดล้ อม
สถานที่ตรวจสอบ
ดัชนีตรวจวัด

11) สภาพสังคมและ - เอกสารหรื อรายงานของ
เศรษฐกิจ
การบันทึกข้ อมูล

ความถี่ในการตรวจวัด

ไม่ให้ เกิน 30 กิโลเมตร/ชัว่ โมง เมื่อแล่นรถขนส่งผ่าน
ชุมชน
- ดูแสสภาพของรถบรรทุกขนส่งวัสดุและอุปกรณ์
ดัดแปลงอาคาร ให้ อยู่ในสภาพดี และพร้ อมใช้ งาน
อยูเ่ สมอ
- ก่อนเข้ า-ออก จากพื ้นที่ดดั แปลงอาคารโครงการทุก
ครั ง้
ต้ อ งล้ า งล้ อของรถบรรทุก ขนส่ง วัสดุแ ละ
อุปกรณ์ดดั แปลงอาคาร
- ติดตังป
้ ้ ายสัญญาณจราจรต่างๆ เช่น ป้ายดัดแปลงอาคาร
ทางชํารุ ด และลูกศรทิศทางเข้ าสู่โครงการ ทังในพื
้ ้นที่
โครงการและเมื่ อเข้ าใกล้ บริ เวณทางเข้ า-ออก พื น้ ที่
โครงการ
- จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่คอยควบคุมและอํานวยความ
สะดวกบริเวณทางเข้ า-ออก โครงการ
- จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ สถานที่ดดั แปลงอาคาร
และป้ายชื่อโครงการ บริเวณด้ านหน้ าโครงการ
- กํ า หนดเวลาการขนส่ ง วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ก่ อ ร้ างใน
ช่วงเวลากลางวัน โดยหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่มีปริ มาณ
การจราจรหนาแน่น และหลีกเลี่ยงช่วงเวลาเร่งด่วน
- รายงานของการเยี่ยมเยือน บ้ านพักอาศัยที่อยู่ - ทุก 1 เดือน ตลอดช่วง
ใกล้ เคียงพื ้นที่โครงการอย่างสมํ่าเสมอ
ดัดแปลงอาคาร
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ผู้รับผิดชอบ

ห้ างหุ้นส่วนจํากัด ออร์ คิด ริเวอร์ วิว

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 6 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ตารางที่ 6-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้ อม (ช่วงดัดแปลงอาคาร)
คุณภาพสิ่งแวดล้ อม
สถานที่ตรวจสอบ
ดัชนีตรวจวัด

ความถี่ในการตรวจวัด

ผู้รับผิดชอบ

- รายงานของการรั บเรื่ อง ร้ องเรี ยน และหา
แ น ว ท า ง แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร ร้ อ ง เ รี ย น
อันเนื่องมาจากการดําเนินโครงการ
หมายเหตุ : - ห้ างหุ้นส่วนจํากัด ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว เป็ นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและจัดส่งรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม ทุก 6 เดือน โดยยืดถือ
ปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัดและจัดส่ง แบบ ทส. 1 และ ทส. 2 ทุก 1 เดือน โดยยืดถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด โดยจัดส่งรายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการ ดังนี ้
1. เสนอรายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการ เป็ นเอกสาร พร้ อมกับข้ อมูลที่เป็ นไฟล์อิเล็กทรอนิคส์ เพื่อจัดส่งให้ จงั หวัดสุราษฎร์ ธานี
2. เสนอรายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการ ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิคส์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
โดยมีกําหนดระยะเวลาในการเสนอรายงาน ภายในเดือนกันยายนและเดือนมีนาคมของปี ถดั ไป
ที่มา
: บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด, 2563
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 6 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ตารางที่ 6-2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้ อม (ช่วงเปิ ดดําเนินการ)
คุณภาพสิ่งแวดล้ อม
สถานที่ตรวจสอบ
ดัชนีตรวจวัด
1) คุณภาพนํา้
1.1) คุ ณ ภาพนํ ้า ทิ ง้ หลั ง - จํานวน 1 จุด บริ เวณบ่อตรวจ
(1) pH
การบําบัด
คุณภาพนํ ้าทิ ้งรวมก่อนระบายออก (2) BOD
(3) สารแขวนลอย (Suspended Solids)
สูร่ างระบายนํ ้าสาธารณะ
(4) ซัลไฟด์ (Sulfide)
(5) สารที่ละลายได้ ทงหมด
ั้
(Total Dissolved Solids)
(6) ตะกอนหนัก (Settleable Solids)
(7) นํ ้ามันและไขมัน (Fat Oil & Grease)
(8) TKN
(9) Total Coliform Bacteria
- ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ (1) BOD
บําบัดนํ ้าเสีย จํานวน 3 จุด บริ เวณ (2) สารแขวนลอย (Suspended Solids)
บ่อตรวจคุณภาพนํ ้าทิ ้งของแต่ละ
จุดบําบัด
- จดบันทึกรายละเอียด สถิติ ข้ อมูล
การทํางานของระบบบําบัดนํ ้าเสีย
ลงในแบบ ทส.1

-สถิติ ข้ อมูลการทํางานของระบบบําบัดนํ ้าเสีย
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ความถี่ในการตรวจวัด
- ทุกเดือนตลอดช่วงเปิ ด
ดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
ห้ างหุ้นส่วนจํากัด ออร์ คดิ
ริ เวอร์ วิว

- ทุก 3 เดือน ตลอดช่วงเปิ ด
ดําเนินการ

- ทุกวันตลอดช่วงเปิ ด
ดําเนินการ

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 6 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ตารางที่ 6-2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้ อม (ช่วงเปิ ดดําเนินการ)
คุณภาพสิ่งแวดล้ อม
สถานที่ตรวจสอบ
ดัชนีตรวจวัด
- จัดทํารายงานสรุปผลการทํางาน
ของระบบบําบัดนํ ้าเสียในแต่ละ
เดือนลงในแบบ ทส.2
- ส่วนตกตะกอน

- บ่อดักไขมัน
1.2) คุณภาพนํา้ ในสระว่ ายนํา้ - สระว่ายนํ ้าในโครงการ

ความถี่ในการตรวจวัด

- การทํางานของระบบบําบัดนํ ้าเสีย

- ทุกเดือนตลอดช่วงเปิ ด
ดําเนินการ

-

ทุก ปี ตลอดช่ ว งเปิ ด
ดําเนินการ
- ตักไขมันทุก 3 วัน ตลอด
ช่วงเปิ ดดําเนินการ
- วันละ 2 ครัง้ ก่อนเปิ ดและ
หลังปิ ดบริ การ

สูบตะกอนในส่วนตกตะกอนของระบบบําบัด
นํ ้าเสีย
- ตักไขมันทุกวันไปตากให้ แห้ งก่อนส่งให้ บริ ษัทเอกชนที่
ขึ ้นทะเบียนกับเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานีมารับไปกําจัด
(1) ตรวจวิเคราะห์ปริมาณ
1. คลอรี นอิสระคงเหลือ
2. ค่าความเป็ นกรด-ด่าง
(2) ตรวจวิเคราะห์ปริมาณ
1. โคลิฟอร์ มแบคทีเรี ยทังหมด
้
2. ฟี คอลโคลิฟอร์ มแบคทีเรี ย
3 Escherichia coli
4. Staphylococcus aureus
5. Pseudomonas aeruginosa
โดย
(3) ควบคุมคุณภาพนํ า้ ในสระว่ายนํ า้
พารามิเตอร์ ที่ต้องทําการตรวจวิเคราะห์ ดังนี ้
1. pH
2. คลอรี นอิสระ
3. คลอรี นที่รวมกับสารอื่น
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ผู้รับผิดชอบ

ห้ างหุ้นส่วนจํากัด ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว
ห้ างหุ้นส่วนจํากัด ออร์ คิด ริเวอร์ วิว
ห้ างหุ้นส่วนจํากัด ออร์ คิด ริเวอร์ วิว

- ทุกเดือน ตลอดช่วงเปิ ด
ดําเนินการ

- ทุกเดือน ตลอดช่วงเปิ ด
ดําเนินการ

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 6 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ตารางที่ 6-2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้ อม (ช่วงเปิ ดดําเนินการ)
คุณภาพสิ่งแวดล้ อม
สถานที่ตรวจสอบ
ดัชนีตรวจวัด
1.2) คุณภาพนํา้ ในสระว่ าย
นํา้ (ต่ อ)

ความถี่ในการตรวจวัด

4. ค่าความเป็ นด่าง
5. ความกระด้ าง
6. กรดไซยานูริก
7. คลอไรด์
8. แอมโมเนีย
9. ไนเตรท
10. โคลิฟอร์ มแบคทีเรี ยทังหมด
้
11. ฟี คอลโคลิฟอร์ มแบคทีเรี ย
12. Escherichia coli
13. Staphylococcus aureus
14. Pseudomonas aeruginosa
- ห้ องนํ ้าและห้ องอาบนํ ้า บริ เวณ 1) ทําความสะอาดห้ องนํ ้าและห้ องอาบนํ ้า
- วันละ 2 ครัง้ ก่อนเปิ ดและ
สระว่ายนํ ้า
หลังปิ ดบริการ
ตลอดช่ว งเปิ ด
2) ดูแลความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยของห้ องนํ ้าและ - ทุกวัน
ดําเนินการ
ห้ องอาบนํ ้า
- ทุก ปี
ตลอดช่ ว งเปิ ด
3) ซ่อมบํารุงห้ องนํ ้าและห้ องอาบนํ ้า
ดําเนินการ
- ความปลอดภัย สําหรับผู้ใช้ ข้ อปฏิบัตเิ กี่ยวกับการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย
- ตลอดช่วงเปิ ดดําเนินการ
ของผู้มาใช้ บริการสระว่ ายนํา้ (กรณีการจมนํา้ )
สระว่ายนํ ้า (กรณีการจมนํ ้า)
(1) กําหนดให้ มีผ้ ดู แู ลมาด้ วย กรณีที่นําเด็ก
อายุตํ่ากว่า10 ปี ที่ยงั ว่ายนํ ้าไม่เป็ นและผู้สงู อายุ
ที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้ มาใช้
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ผู้รับผิดชอบ

ห้ างหุ้นส่วนจํากัด ออร์ คิด ริเวอร์ วิว

ห้ างหุ้นส่วนจํากัด ออร์ คิด ริเวอร์ วิว

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 6 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ตารางที่ 6-2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้ อม (ช่วงเปิ ดดําเนินการ)
คุณภาพสิ่งแวดล้ อม
สถานที่ตรวจสอบ
ดัชนีตรวจวัด
1.2) คุณภาพนํา้ ในสระว่ าย
นํา้ (ต่ อ)

ความถี่ในการตรวจวัด

ผู้รับผิดชอบ

บริ การสระว่ายนํ ้า
(2) จัดให้ มีอปุ กรณ์ช่วยชีวิต ดังนี ้
1) โฟมช่วยชีวิต อย่างน้ อย 2 อัน
2) ห่วงชูชีพ ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางภายใน 15
นิ ้ว หรื อทุน่ ลอยผูกไว้ กบั เชือกยาวไม่น้อยกว่า
ความกว้ างของสระว่ายนํ ้าอย่างน้ อย 2 อัน
3) ไม้ ช่วยชีวิต หรื อวัตถุอื่นใด มีความยาวไม่น้อย
กว่า 3.5 เมตร นํ ้าหนักเบาอย่างน้ อย 1 อัน และ
ต้ องวางไว้ ที่ปลายสูส่ ว่ นลึกของสระว่ายนํ ้า
4) เครื่ องช่วยหายใจ สําหรับผู้ใหญ่และ
สําหรับเด็ก อย่างละ 1 ชุด
5) ห้ องปฐมพยาบาลพร้ อมชุดปฐมพยาบาลที่
พร้ อมใช้ งานได้ ตลอดเวลาไว้ ประจํ า สระ
ว่ายนํ ้าและอยูใ่ นบริเวณที่ใกล้ ที่สดุ
(3) อุปกรณ์ สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคลหรื อ
สถานที่สําคัญๆ เช่น โรงพยาบาล สถานีตํารวจ
เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉกุ เฉินต่าง ๆ
เช่น เพลิงไหม้ หรื อมีคนจมนํ ้าและปิ ดประกาศ
หมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่ดงั กล่าวในที่เห็น
ได้ ชดั เจนและเป็ นข้ อมูลปั จจุบนั อยูเ่ สมอ
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 6 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ตารางที่ 6-2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้ อม (ช่วงเปิ ดดําเนินการ)
คุณภาพสิ่งแวดล้ อม
สถานที่ตรวจสอบ
ดัชนีตรวจวัด

ความถี่ในการตรวจวัด

ผู้รับผิดชอบ

1.2) คุณภาพนํา้ ในสระว่ าย ความปลอดภัย สํา หรั บ ผู้ใ ช้ ข้ อ ปฏิบั ติเ กี่ ย วกั บ การดู แ ลสุ ข ภาพและความ - ตลอดช่วงเปิ ดดําเนินการ
นํา้ (ต่ อ)
สระว่ายนํ ้า(กรณีการลื่นหกล้ ม) ปลอดภัยของผู้มาใช้ บริ การสระว่ ายนํา้ (กรณี
การลื่นหกล้ ม)
(1) อาคารประกอบทํ า ด้ วยวัสดุมั่นคงแข็ ง แรง
พื ้นเรี ยบ ไม่ลื่น ไม่ดดู ซึมนํ ้า ทําความสะอาด
ง่าย พื ้นลาดเอียงเล็กน้ อย เพื่อการระบายนํ ้าที่ดี
(2) ในกรณีที่มีการเปิ ดใช้ สระว่ายนํ ้าในเวลากลางคืน
ต้ อ งจัด ให้ มี แ สงสว่ า งเพี ย งพอทั่ว บริ เ วณสระ
ว่ายนํ ้า เพื่อให้ มองเห็นได้ ชดั เจน
(3) จัดให้ มีที่ว่างสําหรับใช้ เป็ นทางเดินรอบสระว่าย
นํ ้า มีความกว้ าง ไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ไม่ลื่น
ไม่มีนํ ้าขัง ทําความสะอาดง่าย
(4) จัดให้ มีรางระบายนํ ้าล้ นมีฝาปิ ด รอบสระว่ายนํ ้า
มีความกว้ าง 30-40 เซนติเมตรไม่เป็ นสนิม
แข็งแรง ทําความสะอาดง่าย อยู่ในสภาพดี และ
ไม่มีนํ ้าล้ นออกจากราง
(5) จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยซึง่ มีความ
ชํานาญในการว่ายนํ ้า และสามารถให้ การปฐม
พยาบาลได้ เพื่ อ ดูแ ล ผู้ใ ช้ บ ริ ก าร เมื่ อ เกิ ด
อุบตั ิเหตุประจํา อยูต่ ลอดเวลาที่สระว่ายนํ ้าเปิ ด
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 6 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ตารางที่ 6-2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้ อม (ช่วงเปิ ดดําเนินการ)
คุณภาพสิ่งแวดล้ อม
สถานที่ตรวจสอบ
ดัชนีตรวจวัด
2 ) ต ร ว จ ส อ บ ร ะ บ บ - แนวท่อประปา
ท่ อนํา้ ประปาและถังสํารอง
นํา้ ใช้
- ถังสํารองนํ ้าใช้ ทุกแห่งภายใน
โครงการ

3) มูลฝอย

- ถังรองรับมูลฝอยภายในโครงการ
- ห้ องพักมูลฝอยรวมของโครงการ

ความถี่ในการตรวจวัด

- ตรวจสอบเส้ นท่อประปาและการทํางานของเครื่ อง - ทุก 1 เดือน ตลอด
ระยะเวลาเปิ ดดําเนินการ
สูบนํ ้าและวาล์วต่างๆ
- ตรวจวัดคุณภาพนํ ้า ได้ แก่
(1) โคลิฟอร์ มแบคทีเรี ย
(2) เอสเชอริเชียโคไล
(3) สตาฟิ โลค็อกคัสออเรี ยส
(4) คลอสตริเดียม เพอร์ ฟริงเจนส์

ห้ างหุ้นส่วนจํากัด ออร์ คิด ริเวอร์ วิว

- ทุก 6 เดือน ตลอดช่วง
เปิ ดดําเนินการ

- ล้ างทําความสะอาดถังสํารองนํ ้าใช้ ทกุ แห่ง
(1) ความเรี ยบร้ อยของถังรองรับมูลฝอย และห้ องพัก - ทุกวัน ตลอดช่วงเปิ ด
มูลฝอยรวมของโครงการ
ดําเนินการ
(2) ตรวจสอบการตกค้ า งมูลฝอยภายในพื น้ ที่ - ทุกครัง้ ที่มีการเก็บขนจาก
โครงการ
เทศบาลนครสุร าษฎร์ ธ านี
(3) ทําความสะอาดถังรองรับมูลฝอยของโครงการ
ตลอดช่วงเปิ ดดําเนินการ
(4) ทําความสะอาดห้ องพักมูลฝอยรวมและถนน
ภายในโครงการ
(5) ตรวจสอบขยะอินทรี ย์ของโครงการที่ไม่สามารถ
ส่งขายได้ โครงการจะรวบรวมไว้ ในถังพักมูลฝอย
เพื่อรอให้ รถเก็บขนมูลฝอยเข้ ามาเก็บไปกําจัดต่อไป
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ผู้รับผิดชอบ

ห้ างหุ้นส่วนจํากัด ออร์ คิด ริเวอร์ วิว

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 6 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ตารางที่ 6-2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้ อม (ช่วงเปิ ดดําเนินการ)
คุณภาพสิ่งแวดล้ อม
สถานที่ตรวจสอบ
ดัชนีตรวจวัด
4)

การระบายนํ า้ และ - ท่อระบายนํ ้า
ป้องกันนํา้ ท่ วม

5) การจราจร

- ถนนในโครงการ

ความถี่ในการตรวจวัด

(1) ขุดลอกท่อระบายนํ ้าทังหมดที
้
่อยูภ่ ายในโครงการ - ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงเปิ ด
(2) ตรวจสอบปริ มาณตะกอนที่สะสมอยู่ภายในบ่อ ดําเนินการ
พักนํ ้าและท่อระบายนํ ้า
(1)ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม เ รี ย บ ร้ อ ย ข อ ง ป้ า ย แ ล ะ - ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงเปิ ด
เครื่ องหมายบนพื ้นทาง
ดําเนินการ
(2) ซ่อมแซมให้ อยูใ่ นสภาพใช้ การได้

- ทางเข้ า-ออกโครงการ

(1) จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ควบคุมการจราจรบริเวณ
ทางเข้ า-ออกตลอดเวลา

6) การใช้ ไฟฟ้า

- อุปกรณ์ไฟฟ้า

-

7) พืน้ ที่สีเขียว

- ต้ นไม้ ในโครงการ

ห้ างหุ้นส่วนจํากัด ออร์ คิด ริเวอร์ วิว

ห้ างหุ้นส่วนจํากัด ออร์ คิด ริเวอร์ วิว

- ตลอดช่วงเปิ ดดําเนินการ

ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ ไฟฟ้าให้ อยู่ในสภาพ - ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงเปิ ด
สมบูรณ์พร้ อมใช้ งานอยูเ่ สมอ
ดําเนินการ
- ทุกวัน ตลอดช่วงเปิ ด
(1) ดูแล และบํารุงรักษาต้ นไม้ ในโครงการ
ดําเนินการ
(2) ตกแต่ง และตัดกิ่งต้ นไม้ ให้ มีความสวยงาม - ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงเปิ ด
อยูเ่ สมอ
ดําเนินการ
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ผู้รับผิดชอบ

ห้ างหุ้นส่วนจํากัด ออร์ คิด ริเวอร์ วิว
ห้ างหุ้นส่วนจํากัด ออร์ คิด ริเวอร์ วิว

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 6 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ตารางที่ 6-2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้ อม (ช่วงเปิ ดดําเนินการ)
คุณภาพสิ่งแวดล้ อม
สถานที่ตรวจสอบ
ดัชนีตรวจวัด
8)
เชือ้ ลี จิโอเนลลาใน - เครื่ องปรับอากาศบริ เวณพืน้ ที่ (1) ล้ างทําความสะอาดเครื่ องปรับอากาศในพื ้นที่
เครื่ องปรั บอากาศ
ส่วนกลางของโครงการ
ส่วนกลาง
- อ่างอาบนํ ้าจากุซชี่
- ฝั กบัว
(2) ตรวจวิเคราะห์หาเชื ้อลีจิโอเนลลา จากท่อนํ ้าทิ ้ง
ของระบบปรั บอากาศของแต่ละเครื่ องในพื น้ ที่
ส่วนกลาง อ่างอาบนํ ้าจากุซชี่ และฝั กบัว
9) การป้องกันอัคคีภัยและ - ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภยั และ - ตรวจสอบการทํ างานของอุปกรณ์ และระบบ
ความปลอดภัยในชีวติ และ อุปกรณ์ดบั เพลิง
สัญญาณเตือนอัคคีภัยให้ อยู่ในสภาพดี เห็นได้
ทรั พย์ สนิ
- ป้ายแสดงทางหนีไฟ
ชัดเจน
- ถังเคมีดบั เพลิง
- ตรวจสอบระดับความดันภายในถัง โดยดูจาก
มาตรวัดความดันและตรวจสอบอายุการใช้ งาน
ของถัง
- สายฉีดนํ ้าดับเพลิงและตู้เก็บสาย - สภาพพร้ อมใช้ งาน
ฉีด (FHC)
- อย่าให้ มีสงิ่ กีดขวาง
- อย่าให้ มีสงิ่ กีดขวาง
- ทางหนีไฟ
- เจ้ าหน้ าที่ป้องกันอัคคีภยั

ความถี่ในการตรวจวัด

ผู้รับผิดชอบ

- ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงเปิ ด
ดําเนินการ

ห้ างหุ้นส่วนจํากัด ออร์ คิด ริเวอร์ วิว

- ทุก 6 เดือน ตลอดช่วงเปิ ด
ดําเนินการ
- ทุก 3 เดือน ตลอดช่วงเปิ ด
ดําเนินการ

- ทุก 1 เดือน
ดําเนินการ
- ทุก 1 เดือน
ดําเนินการ
- ซ้ อมอพยพหนีไฟ
- ปี ละ 1 ครัง้
ดําเนินการ
- ฝึ กอบรมเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องกับการป้องกัน - ปี ละ 1 ครัง้
อัคคีภยั ของโครงการ
ดําเนินการ
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ห้ างหุ้นส่วนจํากัด ออร์ คิด ริเวอร์ วิว

ตลอดช่วงเปิ ด
ตลอดช่วงเปิ ด
ตลอดช่วงเปิ ด
ตลอดช่วงเปิ ด

บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 6 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ตารางที่ 6-2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้ อม (ช่วงเปิ ดดําเนินการ)
คุณภาพสิ่งแวดล้ อม
สถานที่ตรวจสอบ
ดัชนีตรวจวัด

10) การประหยัดและ
อนุรักษ์ พลังงาน

- เครื่ องกําเนิดพลังงานไฟฟ้าสํารอง - สภาพพร้ อมใช้ งาน
(Generator)
- เครื่ องใช้ ไฟฟ้าของส่วนกลาง
- ตรวจสอบเครื่ องใช้ ไฟฟ้าของส่วนกลางให้
มีสภาพใช้ งานได้
- ซ่อมแซมแก้ ไขเครื่ องใช้ ไฟฟ้าของส่วนกลางหาก
เกิดการชํารุด
- เจ้ าหน้ าที่ของโครงการ
- อบรมเจ้ าหน้ าที่ทกุ คนให้ ตระหนักเรื่ องการประหยัด
พลังงาน
- ทําความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟ

ความถี่ในการตรวจวัด

ผู้รับผิดชอบ

- ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงเปิ ด
ดําเนินการ
- ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงเปิ ด
ดําเนินการ
- ตลอดช่วงเปิ ดดําเนินการ

ห้ างหุ้นส่วนจํากัด ออร์ คิด ริเวอร์ วิว

- ปี ละ 1 ครัง้ ตลอดช่วงเปิ ด
ดําเนินการ
- ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงเปิ ด
ดําเนินการ

หมายเหตุ : - ห้ างหุ้นส่วนจํากัด ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว เป็ นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและจัดส่งรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม ทุก 6 เดือน โดยยืดถือ
ปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัดและจัดส่ง แบบ ทส. 1 และ ทส. 2 ทุก 1 เดือน โดยยืดถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด โดยจัดส่งรายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการ ดังนี ้
1. เสนอรายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการ เป็ นเอกสาร พร้ อมกับข้ อมูลที่เป็ นไฟล์อิเล็กทรอนิคส์ เพื่อจัดส่งให้ จงั หวัดสุราษฎร์ ธานี
2. เสนอรายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการ ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิคส์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
โดยมีกําหนดระยะเวลาในการเสนอรายงาน ภายในเดือนกันยายนและเดือนมีนาคมของปี ถดั ไป
ที่มา
: บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด, 2563
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 6 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้ อม

ตารางที่ 6-3 แบบรายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิง่ แวดล้ อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้ อม (ระยะเปิ ดดําเนินการ)
เงื่อนไขสํานักงานนโยบายและ
ปั ญหาและอุปสรรคที่
ความถี่ของ สิ่งที่ผ้ ูประกอบการได้
แผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ผู้ประกอบการไม่ สามารถปฏิบัติ
การรายงาน ปฏิบัตติ ามมาตรการ
สิ่งแวดล้ อม
ตามมาตรการและแนวทางแก้ ไข
1. การจัดการมูลฝอย
2. ระบบไฟฟ้า
3. ระบบประปา
4. การป้องกันอัคคีภยั
5. การควบคุมอัตราการระบายนํ ้า
6. การเดินระบบ (Operation) และ
การดูแลระบบบําบัดนํ ้าเสีย
(Maintenance)
7. อื่น ๆ

ผู้ตรวจสอบ ...........................................
( ...................................... )
วัน/เดือน/ปี ...........................................
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 6 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้ อม

ตารางที่ 6-4 แบบบันทึกผลการตรวจคุณภาพนํา้ ทิง้
แบบบันทึกผลการตรวจคุณภาพนํา้ ทิง้
โครงการ โรงแรม ออร์ คดิ ริเวอร์ ววิ (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)
ตัง้ อยู่ท่ ี ถนนฝั่ งบางใบไม้ ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ครัง้ ที่ ...............…. ประจําปี พ.ศ. ......................
วันที่ ............... เดือน .............……..... พ.ศ. .................
ดัชนีตรวจวัด
จุดตรวจวัด

Settleable
BOD
SS
Sulfide TDS
pH
Solids
(มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.)
(มก./ล.)

บ่ อ ตรวจคุ ณ ภาพนํ า้ บริ เ วณ
ระบบบําบัดนํ ้าเสีย
1. จุดก่อนเข้ าระบบบําบัดนํ ้า
เสียรวม
2. จุดออกจากระบบบําบัดนํ ้า
เสียรวม
3. บ่อพักนํ ้าสุดท้ ายก่อนปล่อย
ออกสูแ่ หล่งนํ ้าสาธารณะ
ค่ามาตรฐานนํ ้าทิ ้งจากอาคาร 5-9
ประเภท ก.

ไม่เกิน
30

ไม่เกิน
40

ไม่เกิน
1

ไม่เกิน
500

ไม่เกิน
0.5

Oil &
TKN
Grease
(มก./ล.)
(มก./ล.)

ไม่เกิน
20

ไม่เกิน
35

Fecal
Coliform
Bacteria
(MPN/100 ml)

ไม่มี

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานคุณภาพนํ ้าทิ ้งจากอาคารประเภท ข ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เรื่ อง กําหนดมาตรฐานควบคุม
การระบายนํ ้าทิ ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทัว่ ไป เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548
* ยึดตามแนวทางการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อมด้ านโครงการที่พกั อาศัย บริ การชุมชน และสถานที่พกั ตากอากาศ โดย
สํานักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม, 2556
หน่ วยงานราชการหรื อบริษัทที่ได้ รับอนุญาตตรวจวิเคราะห์ ............................................................................…
ผู้วิเคราะห์……………………………………………………
(…………………………………………………...)
วัน/เดือน/ปี …………………………………………………….
หมายเหตุ : สรุปความเห็นผลการตรวจคุณภาพนํ ้าทิ ้งมีคา่ เกินกว่ามาตรฐาน เนื่องจากสาเหตุ
ข้ อเสนอแนะ/แนวทางแก้ ไข ………………………………………………..………………………..…………............................
ผู้สรุปความเห็น………..……………….…………………………..

( .……………….…………………………………)
คุณวุฒิ………………..…………………………………..
วัน/เดือน/ปี …………………..………....……………………..
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 6 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้ อม

แบบ ทส. 1
แบบบันทึกรายละเอียดของสถิตแิ ละข้ อมูลซึ่งแสดงผลการทํางานของระบบบําบัดนํา้ เสีย
ของแหล่ งกําเนิดมลพิษ
____________ __
แหล่งกําเนิดมลพิษ โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการ
ใช้ อาคาร) ตังอยู
้ ท่ ี่ ถนนฝั่ งบางใบไม้ ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ ธานี โทรศัพท์.....................................
โทรสาร...................................... มี ห้ างหุ้นส่วนจํากัด ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว เป็ นเจ้ าของหรื อผู้ครอบครองแหล่งกําเนิด
มลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ ามี) ...........................................................................
ออกให้ โดย .............................................................................. หมดอายุ ...........................................................
ซึง่ มีแผนผังแสดงการทํางานของระบบบําบัดนํ ้าเสีย ดังนี ้

ได้ จดั เก็บสถิตแิ ละข้ อมูลแสดงผลการทํางานของระบบบําบัดนํ ้าเสียปรากฏตามตาราง ดังนี ้
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 6 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

สถิตแิ ละข้ อมูลที่เก็บจากแหล่ งกําเนิดมลพิษ

วัน
เดือน
ปี

ปริมาณ
การใช้
ไฟฟ้า
ของ
ระบบ
บําบัด
นํา้ เสีย
(หน่ วย)

ปริมาณ
นํา้ ใช้
ในทุก
กิจกรรม
ของ
แหล่ งกําเนิ
ดมลพิษ
(ลบ.ม.)

ปริมาณ การระบาย ปริมาณ
การทํางานของระบบบําบัดนํา้ เสีย
นํา้ เสียที่ นํา้ ทิง้ จาก สารเคมีหรือ
ระบบบําบัด เครื่ องสูบนํา้ เครื่ องเติม เครื่ องกวน/ เครื่ องกวน/
เข้ า
ระบบ
สารสกัด
นํา้ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ) อากาศ ผสมนํา้ เสีย ผสมสารเคมี
ระบบ
บําบัดนํา้ ชีวภาพที่ใช้
(ปกติ/ (ปกติ/ผิดปกติ) (ปกติ/ผิดปกติ)
บําบัดนํา้
เสีย (ชื่อ/ปริมาณ) (ปกติ/ผิดปกติ)
ผิดปกติ)
เสีย
(ระบาย/ (ลิตรหรือ
(ลบ.ม.) ไม่ ระบาย) กิโลกรั ม)

เครื่ อง
อื่น ๆ
สูบ
(ระบุ)
ตะกอน (ปกติ/
(ปกติ/ ผิดปกติ)
ผิดปกติ)

ปริมาณ
ตะกอน
ส่ วนเกิน
ที่เกิดขึน้
จากระบบ
บําบัด
นํา้ เสียที่
นําไป
กําจัด
(ลบ.ม.)

ปั ญหา
อุปสรรค
และ
แนวทาง
แก้ ไข

ลายมือชื่อ
ผู้บนั ทึก

หมายเหตุ 1. ให้ กรอกสถิติและข้ อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้ อมูลนัน้ ๆ ในแต่ละวัน
2. ในกรณีระบบบําบัดนํ ้าเสียที่มีการติดตังเครื
้ ่ องตรวจวัดคุณภาพนํ ้าทิ ้งแบบอัตโนมัติ ให้ แนบผลการตรวจวัดคุณภาพนํ ้าทิ ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ ที่ตรวจวัด และทําการสรุปผลเป็ นสถิติ และ
ข้ อมูลรายเดือน
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 6 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้ อมูลตามตารางข้ างต้ นถูกต้ องทุกประการ
.............................................................................. เจ้ าของหรื อผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ
(...........................................................................)
........................................................................ ผู้ควบคุมระบบบําบัดนํ ้าเสีย
(...........................................................................)
ใบอนุญาตเลขที่ .................................................. หมดอายุ ....................................................
ออกให้ โดย ...............................................................................................................................
......................................................................... ผู้รับจ้ างให้ บริ การบําบัดนํ ้าเสีย
(...........................................................................)
ใบอนุญาตเลขที่ .................................................. หมดอายุ ....................................................
ออกให้ โดย ...............................................................................................................................
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 6 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้ อม

แบบ ทส. 2
รายงานสรุ ปผลการทํางานของระบบบําบัดนํา้ เสีย
_____________
1. ข้ อมูลทั่วไป
แหล่งกําเนิดมลพิษ โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการ
ใช้ อาคาร) ตังอยู
้ ท่ ี่ ถนนฝั่ งบางใบไม้ ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ ธานี โทรศัพท์.....................................
โทรสาร...................................... มี ห้ างหุ้นส่วนจํากัด ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว เป็ นเจ้ าของหรื อผู้ครอบครองแหล่งกําเนิด
มลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ ามี) ...........................................................................
ออกให้ โดย .............................................................................. หมดอายุ ...........................................................
ในการนี ข้ อรายงานสรุ ป ผลการทํ า งานของระบบบํ า บั ด นํ า้ เสี ย ของแหล่ ง กํ า เนิ ด มลพิ ษ สํ า หรั บ
เดือน ................................ พ.ศ. ........... ตามที่ได้ กําหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษา
คุณภาพสิง่ แวดล้ อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ
................................................................................... เจ้ าของหรื อผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ
(.................................................................................)
............................................................................. ผู้ควบคุมระบบบําบัดนํ ้าเสีย
(.................................................................................)
ใบอนุญาตเลขที่ ....................................................... หมดอายุ .......................................................
ออกให้ โดย ....................................................................................................................................
............................................................................. ผู้รับจ้ างให้ บริการบําบัดนํ ้าเสีย
(..................................................................................)
ใบอนุญาตเลขที่ ...................................................... หมดอายุ ........................................................
ออกให้ โดย ....................................................................................................................................
2. ข้ อมูลเกี่ยวกับระบบบําบัดนํา้ เสีย และแหล่ งรองรับนํา้ ทิง้
(1) ประเภท/ชนิดของระบบบําบัดนํ ้าเสีย ...........................................................................................
ความสามารถในการรองรับนํ ้าเสียของระบบบําบัดนํ ้าเสีย ................................................................. ลบ.ม./วัน
(2) การทํางานของระบบบําบัดนํ ้าเสีย
แบบต่อเนื่อง .............................................. ชัว่ โมง/วัน
แบบไม่ตอ่ เนื่อง (ระบุ) ................................................
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บริ ษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 6 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้ อม

(3) อุปกรณ์และเครื่ องมือที่ใช้ ในระบบบําบัดนํ ้าเสีย เครื่ องสูบนํ ้า เครื่ องเติมอากาศ
เครื่ องกวน/ผสมนํ ้าเสีย เครื่ องกวน/ผสมสารเคมี
เครื่ องสูบตะกอน
อื่น ๆ (ระบุ) .....................................................................................
(4) แหล่งรองรับนํ ้าทิ ้ง (ระบุ) ............................................................................................................
(5) วิธีจดั การตะกอนที่เกิดขึ ้นจากระบบบําบัดนํ ้าเสียและวิธีการกําจัด ..................................................
3. สรุ ปผลการทํางานของระบบบําบัดนํา้ เสียเป็ นรายเดือน
(1) ปริ มาณการใช้ ไฟฟ้าของระบบบําบัดนํ ้าเสีย (หน่วย) .....................................................................
(2) ปริมาณนํ ้าใช้ ทกุ กิจกรรมในแหล่งกําเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ...............................................................
(3) ปริ มาณนํ ้าเสียที่เข้ าระบบบําบัดนํ ้าเสีย (ลบ.ม.) ............................................................................
(4) การระบายนํ ้าทิ ้งจากระบบบําบัดนํ ้าเสีย ......................................................................................
(5) ปริมาณสารเคมีหรื อสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรื อกิโลกรัม) ..........................................................
(6) การทํางานของระบบบําบัดนํ ้าเสียและอุปกรณ์
- ระบบบําบัดนํ ้าเสีย
ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) ................................................................
- เครื่ องสูบนํ ้า
ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) ...............................................................
- เครื่ องเติมอากาศ
ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .................................................................
- เครื่ องกวน/ผสมนํ ้าเสีย
ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) ................................................................
- เครื่ องกวน/ผสมสารเคมี
ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .................................................................
- เครื่ องสูบตะกอน
ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) ...............................................................
- อื่นๆ ....................
ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) ...............................................................
(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบําบัดนํ ้าเสียที่นําไปกําจัด (ลบ.ม.) .............................................
(8) ปั ญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ ไข .............................................................................................
..................................................................................................................................................................
คําเตือน 1. เจ้ าของหรื อผู้ครอบครองแหล่ งกําเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบําบัดนํา้ เสีย หรื อผู้รับจ้ างให้ บริ การ
บํา บัดนํา้ เสีย ผู้ ใ ดไม่ จัดเก็บ สถิติ ข้ อมูล หรื อไม่ ทํา บัน ทึก หรื อรายงานตามมาตรา 80 ต้ อง
ระวางโทษจําคุกไม่ เกินหนึ่งเดือน หรื อปรั บไม่ เกินหนึ่งหมื่นบาท หรื อทัง้ จําทัง้ ปรั บตามมาตรา
106
2. ผู้ควบคุมระบบบําบัดนํา้ เสียหรือผู้รับจ้ างให้ บริการบําบัดนํา้ เสียผู้ใดทําบันทึกหรื อรายงานโดยแสดง
ข้ อความอันเป็ นเท็จ ต้ องระวางโทษจําคุกไม่ เกินหนึ่งปี หรื อปรั บไม่ เกินหนึ่งแสนบาท หรื อ
ทัง้ จําทัง้ ปรั บตามมาตรา 107
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

บทที่ 6 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้ อม

เนื่ อ งจากการดํ า เนิ น โครงการ มี ลัก ษณะเป็ นโรมแรม จํ า นวน 103 ห้ องพั ก และห้ องพั ก ผู้ จั ด การ
1ห้ องพัก จัดเป็ นอาคารประเภท ข ซึ่งถื อเป็ นโครงการที่ เข้ าข่ายเป็ นแหล่งกํ าเนิ ดมลพิษ ที่ ต้องดําเนิ นการตาม
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้ อมูลการจัดทําบันทึกรายละเอียด และรายงาน
สรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ ้าเสีย พ.ศ. 2555 (ตามบทบัญญัติในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติสง่ เสริ มและ
รักษาคุณภาพสิง่ แวดล้ อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ เจ้ าของหรื อผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ
จัดเก็บสถิตติ ข้ อมูล และรายงานผลการทํางานของระบบบําบัดนํ ้าเสียของตนเอง โดยมีสาระสําคัญคือ
1. เจ้ าของหรื อผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษหรื อผู้ควบคุมระบบบําบัดนํ ้าเสียตามมาตรา 80 ต้ องเก็บสถิติ
และข้ อมูลซึง่ แสดงผลการทํางานของระบบบําบัดนํ ้าเสียในแต่ละวัน และจัดทําบันทึกรายละเอียดดังกล่าวตามแบบ
ทส. 1 เก็บไว้ ณ สถานที่ตงแหล่
ั ้ งกําเนิดมลพิษเป็ นระยะเวลา 2 ปี นับแต่วนั ที่มีการจัดเก็บสถิตแิ ละข้ อมูลนัน้
2. จะต้ องจัดทํารายงานสรุ ปผลกรทํางานของระบบบําบัดนํ ้าเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.2 และเสนอ
รายงานดังกล่าวต่อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยให้ ยื่นต่อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นแห่งท้ องที่ที่
แหล่งกําเนิดมลพิษนันตั
้ งอยู
้ ่หรื อส่งทางไปรษณีย์ตอบรับหรื อรายงานด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่อธิบดีกรม
ควบคุมมลพิษประกาศกําหนด
3. ในกรณีที่เจ้ าของหรื อผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษหรื อผู้ควบคุมระบบบําบัดนํ ้าเสียตามมาตรา 80 มี
หน้ าที่ต้องเก็บสถิติและข้ อมูล จัดทําบันทึกรายละเอียด หรื อจัดทํารายงานสรุ ปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ ้าเสีย
อยู่แล้ วตามกฎหมายอื่น และการเก็บสถิติและข้ อมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียดหรื อการจัดทํารายงานดังกล่าวมี
ข้ อมูลไม่น้อยกว่าการเก็บสถิตแิ ละข้ อมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียดหรื อการจัดทํารายงานตามกฎกระทรวงนี ้ ให้ ถือ
ว่าการเก็บสถิติและข้ อมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียดหรื อการจัดทํารายงานตามกฎหมายดังกล่าวเป็ นการเก็บสถิติ
และข้ อมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียดหรื อการจัดทํารายงานตามกฎกระทวงฉบับนี ้โดยอนุโลม และให้ เจ้ าของหรื อผู้
ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษหรื อผู้ควบคุมระบบบําบัดนํ ้าเสียเสนอรายงานดังกล่าวต่อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นทุกเดือน
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยให้ ยื่นต่อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นแห่งท้ องที่ที่แหล่งกํานิดมลพิษนันตั
้ งอยู
้ ่หรื อส่งทาง
ไปรษณี ย์ ต อบรั บ หรื อ รายงานด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต ามที่ อ ธิ บ ดี ก รมควบคุม มลพิ ษ ประกาศกํ า หนด
โดยขันตอนการยื
้
่นรายงานแสดงดัง รูปที่ 6-1
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการ โรงแรม ออร์ คิด ริ เวอร์ วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร)

เจ้ าของหรื อผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ
หรื อผู้ควบคุมระบบบําบัดนํ ้าเสีย
หรื อผู้รับจ้ างให้ บริ การบําบัดนํ ้าเสีย

จัดเก็บสถิติและข้ อมูลผลการทํางานระบบบําบัดนํ ้าเสีย
และบันทึกข้ อมูลตามแบบ ทส.1 (ทุกวัน)

บทที่ 6 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้ อม

ดาวน์โหลดแบบ ทส.1 และ ทส.2
จากเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ (www.pcd.go.th)
หรื อติดต่อขอรับได้ ที่ สนง.ทสจ. และที่ทําการ อปท. ในพื ้นที่

เก็บไว้ ณ ที่ตงแหล่
ั ้ งกําเนิด 2 ปี

ทํารายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ ้าเสีย
และบันทึกข้ อมูลตามแบบ ทส.2 (ทุกเดือน)
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
นายกเทศมนตรี (เขตเทศบาล)

- ยื่นด้ วยตัวเอง

เสนอรายงานต่อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
ที่แหล่งกําเนิดตังอยู
้ ่

- ส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ
- วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นรับแบบ ทส.2
ออกใบรับเป็ นหลักฐานให้ แก่ผ้ เู สนอรายงาน
ภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับรายงาน

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นรวบรวมรายงานตามแบบ ทส.2
ส่งให้ เจ้ าพนักงานควบคุมมลพิษ (ทสจ.)
อย่างน้ อยเดือนละ 1 ครัง้

สนง. ทสจ. เก็บรวบรวมรายงาน

ออกประกาศกรมฯ

- ส่งทางไปรษณีย์ตอบรับให้ ถือวันที่ลงทะเบียนเป็ นวันที่สง่ รายงาน
- ส่งด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ ถือว่าวันที่ข้อมูลถูกส่งออก
จากระบบข้ อมูลของผู้สง่ เป็ นวันส่งรายงาน

ทําความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของเจ้ าพนักงาน
ควบคุมมลพิษ เสนอไปพร้ อมรายงานที่รวบรวมส่งด้ วยก็ได้

ใช้ เป็ นข้ อมูลในการดําเนินการตามมาตรา 82(1)

สรุปนําเรี ยนผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบทุกเดือน

ที่มา : กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้ อมูลการจัดทําบันทึกรายละเอียด และรายงาน
สรุ ปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ ้าเสีย พ.ศ. 2555 (ตามบทบัญญัติในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษา
คุณภาพสิง่ แวดล้ อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535)

รูปที่ 6-1

ขันตอนการยื
้
่นรายงานตามแบบ ทส.1 และ แบบ ทส.2
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