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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

บทที่ 1
บทนา

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 1
บทนํา

บทที่ 1
บทนํา
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต เจาของโครงการ คือ บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด
(มหาชน) สํานักงานแหงใหญตั้งอยูเลขที่ 555 อาคารรสาทาวเวอร ยูนิต 2701-2704 ชั้นที่ 27 ถนน
พหลโยธิ น แขวงจตุ จั ก ร เขตจตุ จั ก ร กรุ ง เทพมหานคร กรรมการของบริ ษั ท มี 10 คน คื อ
1. นายชัย จรุงธนาภิบาล 2. นายวีรวัฒน องควาสิฏฐ 3. นางทศพร อังสุวรังส 4. นางนภัสสร สุนทรมโน
กุล 5. นายสุรศักดิ์ วองเกียรติถาวร 6. นายกิตติศักดิ์ สพโชคชัย 7. นายศิริวัฒน วงศจารุกร 8. นายตรัย
รักษ เต็งไตรรัตน 9. นางศิริพร มณีพันธ 10. นายไพบูลย คุจารีวณิช/ ชื่อและจํานวนกรรมการ ซึ่งมี
อํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายวีรวัฒน องควาสิฏฐ, นางทศพร อังสุวรังสี, นางนภัสสร สุนทร
มโนกุล, นายสุรศักดิ์ วองเกียรติถาวร และนายกิตติศักดิ์ สพโชคชัย กรรมการสองในหาคนนี้ลงลายมือชื่อ
รวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท

1.1

ความเปนมาของโครงการ

โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต ตั้งอยูที่ หมูที่ 8 ตําบลวิชิต อําเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจังหวัดภูเก็ตเปนศูนยกลางการทองเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงในระดับโลก มีแหลง
ทองเที่ยวและกิจกรรมการทองเที่ยวมากมายหลายประเภท อีกทั้งจํานวนนักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตมี
แนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศสงผลใหมีผูที่เขามาลงทุนทําธุรกิจและเขา
มาหางานทําเปนจํานวนมาก ดังนั้น โครงการจึงไดเลือกที่ดินดังกลาวมาทําการพัฒนาพื้นที่ใหใชประโยชน
เปนอาคารชุดเพื่อการอยูอาศัย ซึ่งเปนการตอบสนองความตองการและเพิ่มทางเลือกใหกับผูที่มองหาที่
อาศัย
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต เปนโครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุดเพื่อ
ประกอบการคา จํานวน 12 หองชุด ภายในประกอบดวย อาคารทั้งสิ้น จํานวน 14 อาคาร เปนอาคารสูง
1-3 ชั้น มีพื้นที่ใชสอยของอาคารรวมกัน 2,393.68 ตารางเมตร พื้นที่โครงการตั้งอยูบนโฉนดที่ดิน จํานวน
3 ฉบับ มีขนาดเนื้อที่รวม 2 ไร 2 งาน 71 ตารางวา หรือคิดเปน 4,284.00 ตารางเมตร กรรมสิทธิ์เปนของ
บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

1.2

บทที่ 1
บทนํา

วัตถุประสงคในการดําเนินการโครงการ

สภาพปจจุบันเปนพื้นที่เชิงลาด สําหรับการใชประโยชนที่ดินบริเวณใกลเคียงโดยรอบ พื้นที่สวน
ใหญใชประโยชนเปนพื้นที่ทะเล พื้นที่บริการทองเที่ยว และพื้นที่ปาละเมาะ/ไมพุม โดยโครงการมีการ
ดําเนินการสอดคลองตาม
1) กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 ซึ่งไดกําหนดที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 6.26 ซึ่งโครงการประกอบกิจการ
ประเภทอาคารชุด จํานวน 12 หองชุด มีที่วางรอยละ 76.68 ของพื้นที่โครงการ และการใชประโยชนที่ดิน
ของโครงการไมไดอยูในขอหามการใชประโยชนที่ดนิ ตามที่กฎกระทรวงกําหนด นอกจากนี้ พื้นที่โครงการ
ไม อ ยู ใ นเขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น และไม ไ ด อ ยู ใ นแนวเขตอุ ท ยานแห ง ชาติ ดั ง นั้ น การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ของ
โครงการจึงสอดคลองกับการใชประโยชนที่ดินตามที่กําหนดไว
2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการ
คุมครองสิ่งแวดลอม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 จัดอยูในบริเวณที่ 5 และบริเวณที่ 6 ซึ่ง
พื้นที่โครงการเปนพื้นที่เชิงลาด โครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุด จํานวน 12 หองชุด โครงการ
ไมไดอยูในขอหามกระทําการหรือประกอบกิจกรรมตามที่ประกาศฯ กําหนด ดังนั้น การใชประโยชนที่ดิน
ของโครงการจึงสอดคลองตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ดังกลาว
โครงการจึงไดเลือกที่ดินดังกลาวมาทําการพัฒนาพื้นที่ใหใชประโยชนเปนอาคารชุด ซึ่งเปนการ
ตอบสนองความตองการและเพิ่มทางเลือกใหกับผูที่มองหาที่อาศัย

1.3

การประเมินทางเลือกในการดําเนินการ

ในการเลือกที่ตั้งโครงการและวิธีการดําเนินโครงการที่เหมาะสม จะพิจารณาจากพื้นที่โครงการ
วิธีการดําเนินโครงการและองคประกอบทางดานสิ่งแวดลอมในบริเวณใกลเคียงที่อาจไดรับผลกระทบจาก
โครงการ โดยคํานึงถึงความเหมาะสม และความเปนไปไดในการดําเนินโครงการ
ลักษณะโครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต เปนโครงการประกอบกิจการอาคารชุด
จํานวน 12 หองชุด ภายในประกอบดวย อาคารทั้งสิ้น จํานวน 14 อาคาร เปนอาคารสูง 1-3 ชั้น ความสูง
ของอาคารเมื่อวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางขึ้นไปในแนวดิ่งถึงสวนที่สูงสุด คือ อาคาร C05A เปนอาคาร
ที่สูงที่สุด มีระดับความสูงเทากับ 11.50 เมตร ภายในโครงการมีระบบสาธารณูปโภคอยางครบครัน
หลักเกณฑในการเลือกที่ตั้งโครงการและวิธีการดําเนินโครงการอาศัยหลักเกณฑตางๆ แสดงดังตารางที่
1-1
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บทที่ 1
บทนํา

ตารางที่ 1-1 หลักเกณฑในการเลือกที่ตั้งและวิธีการดําเนินโครงการ
หลักเกณฑในการเลือกที่ตั้งและวิธีดําเนินโครงการ

ความสอดคลองกับหลักเกณฑ

สภาพภูมิประเทศ โ ค ร ง ก า ร ต อ ง ก า ร พื้ น ที่ ที่ มี
สภาพแวดลอมที่ดี เหมาะสําหรับ
และธรณีวิทยา
การอยูอาศัย จึงมี ความสํา คัญต อ
การเลื อ กที่ ตั้ ง โครงการทํ า ให
โครงการเกิ ด ความน า สนใจขึ้ น มี
การเป ด มุ ม มองให ส อดคล อ งกั บ
สภาพแวดลอมโดยรอบที่ตั้ง และ
สามารถมองเห็นกิจกรรมที่เกิดขึ้น
ในบริ เ วณใกล เคี ย งเพื่อ ทํา ใหเ กิ ด
ความรูสึกตองการอยูอาศัย สําหรับ
สภาพทางธรณี วิ ท ยาต อ งมี ค วาม
ปลอดภัยในการกอสรางอาคาร

โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต ตั้งอยูที่ หมูที่ 8
ตํ า บลวิ ชิ ต อํ า เภอเมื อ งภู เ ก็ ต จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต โดยลั ก ษณะทาง
กายภาพบริ เ วณที่ ตั้ ง โครงการเป น พื้ น ที่ เ ชิ ง ลาด ทั้ ง นี้ พื้ น ที่
โครงการดานทิ ศ เหนือ ติ ดกั บ ถนนภาระจํ ายอม ทิศ ใต ติด กั บ
ที่ดินบุคคลอื่น (ตนไมและวัชพืชปกคลุม) ทิศตะวันออก ติดกับ
ที่ดินเจาของเดียวกัน (รอการพัฒนา) และถนนภาระจํายอม ทิศ
ตะวันตก ติดกับ ที่ดินเจาของเดียวกัน (พัฒนาเปนโรงแรม วีรัน
ดา ภูเก็ต) และถนนภาระจํายอม
จากการเจาะสํารวจดิน บริเวณพื้นที่โครงการ ซึ่งมีลักษณะภูมิ
ประเทศเปนพื้นที่เชิงเขา จากการเจาะทดสอบดินดําเนินการเจาะ
เก็บตัวอยางดินจํานวน 4 หลุม ความลึก 10.5-18.0 เมตรจาก
ระดับพื้นผิวขณะเจาะสํารวจ วิธีการเจาะในชวง 1 เมตร แรก ใช
วิธีการเจาะโดยใช Power Auger และที่ระดับลึกลงไปใชวิธีเจาะ
แบบ Rotary Drilling จนกระทั่งสิ้นสุดการเจาะสํารวจ สามารถ
สรุปสภาพชั้นดิน ดังตอไปนี้
จากระดับผิวดินจนถึงความลึกประมาณ 1-5.5 เมตร พบชั้น
ทรายปนดินเหนียวหรือกรวดปนดินเหนี่ยว หลวมมากถึงแนน
ปานกลาง (Verry Loose to Medium Dense Clayey
Sand/Gravel) ที่มีคา SPT N ระหวาง 2-26 ครั้ง/ฟุต โดยมีชั้นดิน
เหนียวปนทรายแข็งปานกลางถึงแข็ง (Medium Stiff to Stiff
Sandy Clay) ที่มีคา SPT N ระหวาง 6-16 ครั้ง/ฟุต แทรก
ระหวางความลึก 1 ถึง 2 เมตร
ชั้นทรายปนดินเหนียวหรือกรวดปนดินเหนียวแนนปานกลาง
(Medium Dense Clayey Sand/Gravel) ที่มีคา SPT N ระหวาง
10-22 ครั้ง/ฟุต ถูกพบเปนชั้นถัดมาในหลุมเจาะ BH-10 และ BH12 จนถึงความลึกประมาณ 4.5-9 เมตร
ชั้นหินดินดานผุกรอนดานแข็งมาก (Hard Decomposes
Shale) ที่มีคา SPT N ระหวาง 36 ครั้ง/ฟุต - 50ครั้ง/0นิ้ว ถูกพบ
จนสิ้นสุดการเจาะสํารวจในบริเวณหลุมเจาะอื่นๆ ในบริเวณหลุม
เจาะ BH-12 ที่มีความลึกประมาณ 3-7 เมตรสุดทาย ของการ
เจาะสํารวจไมสามารถเก็บตัวอยางดินขึ้นมาได แตคาดวาเปนชั้น
ดินดานผุกรอนดานแข็งมาก (Hard Decomposed Shale)
เชนกัน
จากแผนที่ธรณีวิทยาประเทศไทย พบวา บริเวณพื้นที่โครงการ
มีลักษณะเปนหินโคลนเนื้อกรวด หินทรายเนื้อกรวด หินโคลน
และหินทรายแสดงชั้นบางๆ หินโคลนเนื้อซิลิกา แสดงลักษณะ
โครงสรางเกิดจากการเลื่อนหลุดและรูหนอนซึ่งมีตะกอนอุดตัน;
ยุคเพอรเมียนถึงคารบอนิเฟอรัส
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 1
บทนํา

ตารางที่ 1-1 หลักเกณฑในการเลือกที่ตั้งและวิธีการดําเนินโครงการ (ตอ)
หลักเกณฑในการเลือกที่ตั้งและวิธีดําเนินโครงการ
สภาพภูมิอากาศ

ส ภ า พ ภู มิ อ า ก า ศ ข อ ง พื้ น ที่
โครงการมีทิศทางลมที่เหมาะสม
และสามารถถายเทอากาศได ดี
เหมาะสํ า หรั บ การอยู อ าศั ย ไม
ส ง ผลกระทบต อ ชุ มชนแ ละ
สิ่งแวดลอมใกลเคียง

ความสะดวกใน
การเขาถึง

พื้นที่ตั้งโครงการควรจะเขาถึงได
สะดวก และมี ค วามชั ด เจนอยู
ใ ก ล กั บ เ ส น ท า ง ค ม น า ค ม ที่
เชื่อมตอกับถนนหลัก และถนน
สายรองในบริเวณที่ตั้งโครงการ
และเปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญของ
การตัดสินใจในการอยูอาศัย ใน
โครงการ
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ความสอดคลองกับหลักเกณฑ
ลมสวนใหญเปนลมทางทิศตะวันตก (เมษายน-ตุลาคม) ลม
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (พฤศจิกายน-มกราคม) ลมทาง
ทิศตะวันออก (กุมภาพันธ-มีนาคม) และลมทางทิศตะวันออก
เฉียงใต (เมษายน)
ผลกระทบดานการบดบังทิศทางลมตออาคารขางเคียงเพียง
เล็กนอย และเกิดเปนชวงเวลาสั้นๆ ประกอบกับทิศทางลมจะมี
การเปลี่ ย นแปลงตลอดเวลา อีก ทั้ ง การออกแบบการวางตั ว
อาคารของโครงการไดมีการเวนระยะหาง ระยะรนเพียงพอ ไม
มี ก ารก อ สร า งตั ว อาคารชิ ด แนวเขตที่ ดิ น ทํ า ให เ กิ ด การ
ไหลเวี ย นของลมได ดี พร อ มกั น นี้ โ ครงการยั ง จั ด ให มี พื้ น ที่
สีเขียวสําหรับปลูกตนไมสําหรับเปน Green Buffer ซึ่งชวย
กรองเสียง ฝุนละออง และเพิ่มความรมรื่นใหแกผูที่อยูอาศัยใน
โครงการ
การจราจรเขาสูโครงการสามารถเดินทางไดสะดวกโดยทาง
รถยนต ซึ่งสามารถเดินทางเขาสูพื้นที่โครงการได 2 เสนทาง
ดังนี้
เสนทางที่ 1 จากสามแยกทาแครงบริเวณสวนเฉลิมพระ
เกียรติจังหวัดภูเก็ต (สวนหลวง ร.9) มุงหนาไปยังสถานแสดง
พันธุ สัต วน้ํา ภูเ ก็ต ไปตามถนนศัก ดิเ ดช (ทางหลวงแผ นดิ น
หมายเลข 4023) เปนระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร เลี้ยว
ขวาเขาสูซอยประชารวมใจ ตรงไปจนถึงสามแยกตัดกับถนน
อาวยน-เขาขาด เลี้ยวซายเขาสูถนนอาวยน-เขาขาด เพื่อมุง
หนาไปยังจุดชมวิวเขาขาด ตรงไปเปนระยะทางประมาณ 2.6
กิโลเมตร จากนั้ นเลี้ยวซ ายเขาสู ถนนภาระจํายอมประมาณ
100 เมตร จะถึงพื้นที่โครงการ
เสนทางที่ 2 จากสถานแสดงพันธุสัตวน้ําภูเก็ต ไปตามทาง
หลวงแผ น ดิ น หมายเลข 4129 เป น ระยะทางประมาณ 1.4
กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซายเขาสูถนนอาวยน-เขาขาด ตรงไป
เปนระยะทางประมาณ 2.3 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาเขาสู
ถนนภาระจํายอมประมาณ 100 เมตร จะถึงพื้นที่โครงการ
โครงการจัดใหมีทางเขา-ออกของโครงการติดกับถนนภาระ
จํายอม มีจํานวน 3 จุด
ดังนั้น จะเห็นไดวาผูพักอาศัยในโครงการจึงมีทางเลือกใน
การเข า ถึ ง โครงการได 2 เส น ทาง ซึ่ ง จะช ว ยลดผลกระทบ
ทางดานการคมนาคมขนสงตอผูที่สัญจรบริเวณใกลเคียงพื้นที่
โครงการลงได

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 1
บทนํา

ตารางที่ 1-1 หลักเกณฑในการเลือกที่ตั้งและวิธีการดําเนินโครงการ (ตอ)
หลักเกณฑในการเลือกที่ตั้งและวิธีดําเนินโครงการ
ระบบการขนสง

ที่ตั้งโครงการควรตั้งอยูในพื้นที่
ที่ มี ลั ก ษ ณ ะ ก า ร สั ญ จ ร ที่ มี
คุณภาพ สะดวก ไมติดขัด การ
เขาถึงไดงาย เพื่อสะดวกในการ
ขนส ง ซึ่ ง จะช ว ยส ง เสริ ม ให
โครงการมีผูอยูอาศัยเปนจํานวน
มาก

โครงสรางบริการ ระบบสาธารณู ป โภค เป น สิ่ ง
สาธารณะพื้นฐาน อํ า นวยความสะดวกในพื้ น ที่ ที่
สามารถรองรั บ ได เ พี ย งพอต อ
ความต อ งการของโครงการทั้ ง
ป จ จุ บั น และอนาคตเมื่ อ ชุ ม ชน
เกิ ด การขยายตั ว ก็ ส ามารถ
อํ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก ใ ห กั บ
โครงการพรอ มทั้ งมี สร างความ
สะดวกแกผูเขามาใชโครงการ
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การพั ฒ นาพื้ น ที่ โ ครงการเป น อาคารชุ ด อาจส ง กระทบต อ
ระบบการคมนาคมขนสงตอพื้นที่โดยรอบได แตเมื่อพิจารณาการ
คมนาคมขนส ง เพื่ อ เข า ถึ ง พื้ น ที่ โ ครงการ พบว า การเข า ถึ ง
โครงการสามารถเดิ น ทางโดยทางรถยนตไ ด อ ยา งสะดวก ซึ่ ง
สามารถเดิ น ทางเข า สู พื้ น ที่ โ ครงการได 2 เส น ทาง ดั ง กล า ว
ขางตน ซึ่งจะเห็นไดวาผูพักอาศัยมีทางเลือกในการสัญจรเขาออกได และมีระบบโครงขายการจราจรที่ครอบคลุมเชื่อมตอกับที่
ตางๆ ไดอยางสะดวก
ถนนสายหลักที่มุงหนาเขาสูพื้นที่โครงการ คือ ถนนอาวยนเขาขาด เปนถนนคอนกรีต ออกแบบใหรถวิ่งสวนทางไป-กลับ
ดานละ 1 ชองทางจราจร ไมมีเกาะกลาง มีความกวางผิวจราจร
ประมาณ 7 เมตร สภาพการจราจรสวนใหญการจราจรคลองตัว
ไมติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีนอย
บริเวณพื้นที่โครงการมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ซึ่งเปน
สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกและเพี ย งพอต อ ความต อ งการ มี
รายละเอียดดังนี้
- ไ ฟ ฟ า โ ค ร ง ก า ร ข อ รั บ บ ริ ก า ร ด า น ไ ฟ ฟ า จ า ก
การไฟฟาสวนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต
- การเก็บขนขยะมูลฝอย โครงการจะประสานหนวยงาน
เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับเทศบาลตําบลวิชิตใหเขามาดําเนินการ
เก็บขนมูลฝอยไปกําจัดตอไป
- ระบบสื่อสาร/โทรศัพท มีการใชบริการครอบคลุมทั่วทั้ง
พื้นที่
- น้ํ า ใช โครงการจะใช น้ํ า ประปาจากการประปาส ว น
ภู มิ ภ าค สาขาภู เ ก็ ต เป น แหล ง น้ํ า ใช ห ลั ก และใช น้ํ า จาก
รถบรรทุกน้ําเอกชนเปนแหลงน้ําใชสํารอง
- การบําบัดน้ําเสีย น้ําเสียของโครงการที่ผานการบําบัดจน
ไ ด ม า ต ร ฐ า น คุ ณ ภ า พ น้ํ า ทิ้ ง แ ล ว จ ะ เ ข า สู ถั ง เ ก็ บ น้ํ า
รีไซเคิล จากนั้นจะนําไปใชรดน้ําตนไมภายในพื้นที่โครงการดวย
การรดน้ําแบบกอกสนาม ดังนั้น สามารถรดน้ําตนไมไดทั้งหมด
ในชวงฤดูรอนและฤดูฝน ไมมีการปลอยออกสูสาธารณะ
- การระบายน้ํ า โครงการจะจั ด ให มี ท อ ระบายน้ํ า ที่ มี
บอพักเปนระยะๆ เพื่อรวบรวมน้ําฝนลงสูบอหนวงน้ํา จะระบาย
ออกสูทอระบายน้ําถนนภาระจํายอมและออกสูคูดินสาธารณะ
ดานหนาโครงการ โดยโครงการไดดําเนินการขออนุญาตวางทอ
ระบายน้ําบริเวณคูดินเพื่อเชื่อมกับทอระบายน้ําสาธารณะตอไป

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 1
บทนํา

ตารางที่ 1-1 หลักเกณฑในการเลือกที่ตั้งและวิธีการดําเนินโครงการ (ตอ)
หลักเกณฑในการเลือกที่ตั้งและวิธีดําเนินโครงการ
การใชที่ดิน

ความสอดคลอง
ตามกฎหมาย
ตางๆ

ความสอดคลองกับหลักเกณฑ

ที่ ตั้ ง โ ค ร ง ก า ร ต อ ง มี ค ว า ม
การใชประโยชนที่ดินโดยรอบโครงการมีลักษณะเปน เปน
เหมาะสมและสอดคลองกับการ พื้นที่ทะเล พื้นที่บริการทองเที่ยว และพื้นที่ปาละเมาะ/ไมพุม
ใช ป ระโยชน ที่ ดิ น โดยรอบและ ดั ง นั้ น การดํ า เนิ น โครงการโรงแรมจึ ง สอดคล อ งกั บ พื้ น ที่
จะตองไมขัดกับผังเมืองรวม
โดยรอบ ดังนั้น ในภาพรวมของโครงการจึงไมมีความขัดแยง
กั บ สภาพแวดล อ มทั้ ง ในด า นการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น และ
ทัศนียภาพ
ก า ร ใ ช ป ร ะ โ ย ช น ที่ ดิ น ต อ ง
โครงการตั้ ง อยู ใ นพื้ น ที่ ต ามกฎกระทรวงผั ง เมื อ งรวม
สอดคลองตามผังเมืองรวม
จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ให ใ ช บั ง คั บ ผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต พ.ศ.
2554 และกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ออกตามความในพระราชบัญญัติการ
ผั ง เมื อ ง พ.ศ.2518 ซึ่ ง ได กํ า หนดที่ ดิ น ประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 6.26 ใหใชประโยชน
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวของกับเกษตรกรรม การอยู
อาศัย การทองเที่ยว สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการเปนสวนใหญ สําหรับการใชประโยชนที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ใหใชไดไมเกินรอยละสามสิบของแปลงที่ดินที่
ยื่นขออนุญาต
โครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุด จํานวน 12
หองชุด มีที่วางรอยละ 76.68 ของพื้นที่โครงการ และการใช
ประโยชน ที่ ดิ น ของโครงการไม ไ ด อ ยู ใ นข อ ห า มการใช
ประโยชนที่ดินตามที่กฎกระทรวงกําหนด นอกจากนี้ พื้นที่
โครงการไมอ ยูในเขตปฏิรูป ที่ดิน และไมไ ดอยูใ นแนวเขต
อุทยานแหงชาติ ดังนั้น การใชประโยชนที่ดินของโครงการจึง
สอดคลองกับการใชประโยชนที่ดินตามที่กําหนดไว
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บทนํา

ตารางที่ 1-1 หลักเกณฑในการเลือกที่ตั้งและวิธีการดําเนินโครงการ (ตอ)
หลักเกณฑในการเลือกที่ตั้งและวิธีดําเนินโครงการ
ความสอดคลอง
ตามกฎหมาย
ตางๆ (ตอ)

ความสอดคลองกับหลักเกณฑ

ลั ก ษณะโครงการต อ งสอดคล อ งกั บ พื้นที่โครงการตั้งอยูบริเวณที่ 5 และบริเวณที่ 6 ซึ่งมี
ประกาศกระทรวงทรัพยากร
รายละเอียด ดังนี้
ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม เรื่ อ ง พื้ น ที่ โ ครงการเป น พื้ น ที่ เ ชิ ง ลาด โครงการประกอบ
กํ า หนดเขตพื้ น ที่ แ ล ะ ม า ต ร ก า ร กิ จ การประเภทอาคารชุ ด จํ า นวน 12 ห อ งชุ ด ซึ่ ง มี
คุมครองสิ่งแวดลอม ในบริเวณพื้นที่ รายละเอียด ดังนี้
จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560
บริเวณที่ 5 คิดเปนพื้นที่ 3,262.91 ตารางเมตร มีพื้นที่
อาคารคลุมดิน 844.47 ตารางเมตร มีพื้นที่วางปราศจาก
สิ่งปกคลุมรอยละ 74.12 ของบริเวณที่ 5 โดยแบงพื้นที่
บริเวณที่ 5 ออกเปน 2 โซน ไดแก
1. บริเวณที่ 5-A พื้นที่ที่มีความลาดชันตั้งแตรอยละ
20 ถึงรอยละ 35 มีการกอสรางอาคาร C01 อาคาร C02A
อาคาร C02B อาคาร C03A อาคาร C03B อาคาร C04A
อาคาร C04B อาคาร C05A อาคาร C05B อาคาร C06A
อาคาร C06B และอาคารหองพักขยะรวม ซึ่งความสูงของ
อาคารเมื่อวัดจากระดับพื้นดินที่กอสราง ณ จุดที่ต่ําที่สุด
ของอาคารขึ้นไปในแนวดิ่งถึงสวนที่สูงที่สุดของอาคารที่สูง
ที่สุด คือ C05A มีความสูง 11.50 เมตร อาคารที่มีพื้นที่
อาคารคลุมดินมากที่สุด ไดแก อาคาร C01 อาคาร C02A
อาคาร C03A อาคาร C04A อาคาร C05A และอาคาร
C06A คิดเปนพื้นที่อาคารคลุมดิน 90.00 ตารางเมตร/หลัง
มีขนาดพื้นที่ดินในบริเวณนี้เทากับ 3,004.83 ตารางเมตร
มีพื้นที่อาคารคลุมดิน 844.47 ตารางเมตร และมีพื้นที่วาง
ปราศจากสิ่งปกคลุมรอยละ 71.90 ของบริเวณที่ 5-A ที่มี
ความลาดชันตั้งแตรอยละ 20 ถึงรอยละ 35 มีพื้นที่วางที่
น้ําซึมผานไดรอยละ 70.60 ของที่ดิน และมีพื้นที่สีเขียวที่
เปนไมยืนตนและเปนพันธุไมทองถิ่น รอยละ 51.29 ของ
ที่วาง โดยมีไมยืนตนที่เปนไมทองถิ่น ไดแก ตนยางพารา
ตนมะนาวผี ตนจันทนขาว ตนเต็งหนาม ตนทัง ตนคะนาง
ตนกรวยปา ตนแซะ ตนตาเสือ ตนกระทิง ตนจันทนาปา
ตนชงโค ตนพระเจาหาพระองค ตนจิกน้ํา ตนทองกวาว
ตนแกวมุกดา ตนยางนา ตนฉนวน ตนพุดภูเก็ต ตนไคร
ยอย ตนตะเคียน ตนตะแบก ตนทองหลางดาง ตนโมกมัน
ตนมะฮอกกานี ตนกระโดน ตนกระบก ตนขานาง และตน
นางกวัก
ทั้งนี้ โครงการไดรับการอนุมัติรับรองอาคารสูงโดยมติ
สภาทองถิ่นจากเทศบาลตําบลวิชิต ใหมีความสูงไดเกิน
กวา 6 เมตร แตทั้งนี้ไมเกิน 12 เมตร
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รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
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บทที่ 1
บทนํา

ตารางที่ 1-1 หลักเกณฑในการเลือกที่ตั้งและวิธีการดําเนินโครงการ (ตอ)
หลักเกณฑในการเลือกที่ตั้งและวิธีดําเนินโครงการ
ความสอดคลอง
ตามกฎหมาย
ตางๆ (ตอ)

ลั ก ษณะโครงการต อ งสอดคล อ งกั บ
ประกาศกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม เรื่ อ ง
กํ า หนดเขตพื้ น ที่ แ ล ะ ม า ต ร ก า ร
คุมครองสิ่งแวดลอม ในบริเวณพื้นที่
จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 (ตอ)
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ความสอดคลองกับหลักเกณฑ
2. บริเวณที่ 5-B พื้นที่ที่มีความลาดชันเกินกวารอยละ
35 ไมมีการกอสรางอาคารใดๆ มีขนาดพื้นที่ดินในบริเวณ
นี้เทากับ 258.08 ตารางเมตร
บริเวณที่ 6 คิดเปนพื้นที่ 1,021.09 ตารางเมตร มีพื้นที่
อาคารคลุมดิน 154.58 ตารางเมตร มีพื้นที่วางปราศจาก
สิ่งปกคลุมรอยละ 84.86 ของบริเวณที่ 6 โดยแบงพื้นที่
บริเวณที่ 6 ออกเปน 2 โซน ไดแก
1. บริเวณที่ 6-A พื้นที่ที่มีความลาดชันตั้งแตรอยละ
20 ถึงรอยละ 35 มีการกอสรางอาคาร C07A และอาคาร
C07B ซึ่ ง ความสู ง ของอาคารเมื่ อ วั ด จากระดั บ พื้ น ดิ น ที่
กอสราง ณ จุดที่ต่ําที่สุดของอาคารขึ้นไปในแนวดิ่งถึงสวน
ที่สูงที่สุดของอาคารที่สูงที่สุด คือ C07A มีความสูง 6.00
เมตร อาคารที่มีพื้นที่อาคารคลุมดินมากที่สุด ไดแก
อาคาร C07A คิดเปนพื้นที่อาคารคลุมดิน 90.00 ตาราง
เมตร/หลัง มีขนาดพื้นที่ดินในบริเวณนี้เทากับ 557.65
ตารางเมตร มี พื้น ที่ อ าคารคลุ ม ดิน 154.58 ตารางเมตร
และมี พื้ น ที่ ว า งปราศจากสิ่ ง ปกคลุ ม ร อ ยละ 72.28 ของ
บริเวณที่ 6-A ที่มีคาความลาดชันตั้งแตรอยละ 20 ถึงรอย
ละ 35 มีพื้นที่วางที่น้ําซึมผานไดรอยละ 72.28 ของที่ดิน
และมีพื้นที่สีเขียวที่เปนไมยืนตนและเปนพันธุไมทองถิ่น
รอยละ 50.50 ของที่วาง โดยมีไมยืนตนที่เปนไมทองถิ่น
ไดแก ตนยางพารา ตนสาธร ตนพุดภูเก็ต ตนไครยอย ตน
เสี้ยวปาดอกขาว และตนขานาง
2. บริเวณที่ 6-B พื้นที่ที่มีความลาดชันเกินกวารอยละ
35 ไมมีการกอสรางอาคารใดๆ มีขนาดพื้นที่ดินในบริเวณ
นี้เทากับ 463.44 ตารางเมตร
โครงการไมไดอยูในขอหามกระทําการหรือประกอบ
กิจกรรมตามที่ประกาศฯ กําหนด ดังนั้น การใชประโยชน
ที่ ดิ น ของโครงการจึ ง สอดคล อ งตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติฯ ดังกลาว

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

1.4

บทที่ 1
บทนํา

เหตุผลและวัตถุประสงคของการจัดทํารายงาน

1.4.1 เหตุผลของการจัดทํารายงาน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต เปนโครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุด
จํานวน 12 หองชุด ภายในประกอบดวย อาคารทั้งสิ้น จํานวน 14 อาคาร เปนอาคารสูง 1-3 ชั้น มีพื้นที่ใช
สอยของอาคารรวมกัน 2,393.68 ตารางเมตร และพื้นที่โครงการตั้งอยูในเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม ซึ่ง
โครงการเข า ข า ยที่ ต อ งจั ด ทํ า รายงานผลกระทบสิ่ ง แวดล อ มเบื้ อ งต น ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการ ซึ่งตองจัดทํา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทํารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ ม และตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ ม เรื่อ ง
กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอ ม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 เพื่อใช
ประกอบการขออนุญาตกอสรางตอเทศบาลตําบลวิชิต ดังนั้น บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน) จึง
ได ว า จ า งบริ ษั ท ภู เ ก็ ต เอ็ น ไวรอนเมนทอล เซอร วิ ส จํ า กั ด ซึ่ ง เป น นิ ติ บุ ค คลที่ ขึ้ น ทะเบี ย นเป น ผู มี
ใบอนุญาตในการจัดทํารายงานฯ รับผิดชอบในการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้อ งตนของ
โครงการ เสนอตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1.4.2 วัตถุประสงคของการจัดทํารายงาน







เพื่อศึกษารายละเอียดโครงการ ขั้นตอนการกอสราง และดําเนินการ รวมทั้งสิ่งอํานวย
ความสะดวก และระบบสาธารณูปโภคของโครงการ ตลอดจนการจัดการผลกระทบ
สิ่งแวดลอมจากการกอสราง และดําเนินการ
เพื่อศึกษาสภาพแวดลอมในปจจุบันของพื้นที่โครงการ และพื้นที่โดยรอบที่คาดวาจะ
ไดรับผลกระทบจากโครงการ
เพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมที่คาดวาจะเกิดจากการกอสรางและดําเนินโครงการ
เพื่อเสนอมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ที่เกิดจากการกอสราง และ
ดําเนินโครงการ พรอมทั้งเสนอมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
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รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
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1.5

บทที่ 1
บทนํา

ขอบเขตการศึกษาและวิธีการศึกษา

การจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนโครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต
ประกอบดวยหัวขอการศึกษา ตามแนวทางการจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการที่
พักอาศัย บริการชุมชน และสถานที่พักตากอากาศ ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม (2560) ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. ขั้นตอนการศึกษาและและวิธีการศึกษา มีรายละเอียดขั้นตอนดังนี้






บทนํ า ประกอบด ว ย ชื่ อ โครงการและเจ า ของโครงการ ความเป น มาของโครงการ
วัตถุประสงคในการดําเนินการ การประเมินทางเลือกในการดําเนินการ เหตุผลและ
วัตถุประสงคของการจัดทํารายงาน ขอบเขตการศึกษาและวิธีการศึกษา และระยะเวลา
การกอสราง เปนตน
รายละเอียดโครงการ ประกอบดวย ที่ตั้งโครงการ ประเภทและขนาดของโครงการ
ผังบริเวณโครงการ สถานภาพโครงการ รูปแบบอาคารและสิ่งกอสราง ขอกําหนดของ
กฎหมายที่เกี่ยวของ และการตรวจสอบความสอดคลองในการดําเนินโครงการเบื้องตน
การบริ ห ารโครงการ และจํ า นวนผู พั ก อาศั ย เจ า หน า ที่ ผู ใ ช บ ริ ก าร และพนั ก งาน
โครงการ ระบบสาธารณู ป โภค ระบบป อ งกั น อั คคี ภั ย การจราจร พื้ น ที่สี เ ขี ย ว การ
ดําเนินการชวงกอสราง เปนตน
สภาพแวดลอมปจจุบันบริเวณพื้นที่โครงการ ประกอบดวย การศึกษาสภาพแวดลอม
ต า งๆบริ เ วณพื้ น ที่ โ ครงการและบริ เ วณใกล เ คี ย ง ที่ ค าดว า จะได รั บ ผลกระทบจาก
โครงการ โดยมีหัวขอการศึกษา 4 หัวขอ ไดแก
o

o
o

o



ทรัพยากรกายภาพ ไดแก ที่ตั้งและสภาพภูมิประเทศ ทรัพยากรดิน ธรณีวิทยา
สภาพภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยา และคุณภาพอากาศ เสียง ทรัพยากรน้ํา
ทรัพยากรชีวภาพ ไดแก ทรัพยากรชีวภาพบนบก และทรัพยากรชีวภาพในน้ํา
คุณคาการใชประโยชนของมนุษย ไดแก การใชน้ํา การจัดการน้ําเสียและสิ่งปฏิกูล
การระบายน้ํ า และการป อ งกั น น้ํ า ท ว ม การจั ด การมู ล ฝอย พลั ง งานและไฟฟ า
การจราจร การใชประโยชนที่ดิน
คุ ณ ค า คุ ณ ภาพชี วิ ต ได แ ก สั ง คมและเศรษฐกิ จ การมี ส ว นร ว มของประชาชน
สาธารณสุข การปองกันอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ สุนทรียภาพ

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ประกอบดวย ผลกระทบชวงกอสรางและชวงเปด
ดํ า เนิ น โครงการทั้ ง ที่ เ ป น ผลกระทบทางตรงและผลกระทบทางอ อ มต อ ทรั พ ยากร
สิ่งแวดลอม หรือคุณคาตางๆ ใหสอดคลองตามหัวขอสภาพแวดลอมปจจุบันบริเวณ
พื้นที่โครงการ ซึ่งมีหลักการประเมินผลกระทบในลักษณะการเปรียบเทียบระหวางการมี
โครงการและไมมีโครงการ ประกอบดวย
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต
o

o
o

o



บทที่ 1
บทนํา

ผลกระทบตอทรัพยากรกายภาพ ไดแก ทรัพยากรดิน ธรณีวิทยา สภาพภูมิอากาศ
อุตุนิยมวิทยา และคุณภาพอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน ทรัพยากรน้ํา
ผลกระทบตอทรัพยากรชีวภาพ
ผลกระทบตอคุณคาการใชประโยชนของมนุษย ไดแก การใชน้ํา การจัดการน้ําเสีย
และสิ่งปฏิกูล การระบายน้ําและการปองกันน้ําทวม การจัดการมูลฝอย พลังงานและ
ไฟฟา การจราจร กรสื่อสาร การใชประโยชนที่ดิน
ผลกระทบตอคุณคาคุณภาพชีวิต ไดแก ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการมีโครงการ
ตอคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุนทรียภาพ และ
การบดบังทางลม แสงแดด และคลื่นสัญญาณวิทยุ-โทรทัศน

มาตรการป อ งกั น และแก ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล อ มและมาตรการติ ด ตามตรวจสอบ
ประกอบดวย มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการขั้นต่ําที่โครงการตองจัดใหมี

2. กําหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษา ประกอบดวย การศึกษาสภาพแวดลอมตางๆ บริเวณพื้นที่โครงการ
และภายในระยะ 1 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
3. ระยะเวลาการศึกษา ประมาณ 3 เดือน แสดงดังตารางที่ 1-2
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 1
บทนํา

ตารางที่ 1-2 แผนการศึกษาและจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนโครงการอาคารชุด
วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต
กิจกรรมหลักในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

ชวงเวลา
เดือนที่ 1
เดือนที่ 2
เดือนที่ 3
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคม
1.1 การวางแผนกิจกรรมการศึกษา
ประกอบดวย ชื่อโครงการและเจาของโครงการ ความเปนมา
ของโครงการวั ต ถุ ป ระสงค ข องการจั ด ทํ า รายงาน เหตุ ผ ล และ
ข อ พิ จ ารณาในการตั ด สิ น ใจเลื อ กพื้ น ที่ โ ครงการ สถานภาพการ
นําเสนอโครงการ วัตถุประสงคของการศึกษา ขอบเขต และวิธีการ
ศึกษา และกฎหมายที่เกี่ยวของกับโครงการ
1.2 ศึกษาขอมูลรายละเอียดโครงการ
ประกอบดวย สถานที่ตั้งโครงการ ประเภทโครงการและรูปแบบ
อาคาร รายละเอียดการใชพื้นที่โครงการ สภาพความลาดชันของ
พื้ น ที่ จํ า น วนผู อยู อ าศั ย ในโครงก าร ราย ละเ อี ย ดระบบ
สาธารณูปโภคชวงเปดดําเนินการ รายละเอียดชวงกอสราง และ
มาตรการสําคัญที่ดําเนินการในชวงกอสราง
1.3 รวบรวมขอมูลทุติยภูมิและเก็บตัวอยางคุณภาพภาคสนาม
1.4 การศึกษาสภาพแวดลอมตางๆบริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณ
ใกลเคียง ที่คาดวาจะไดรับผลกระทบจากโครงการ
1.5 ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ ประกอบดวย การ
กลั่นกรองผลกระทบ เกณฑการประเมินผลกระทบ การประเมินผล
กระทบ และสรุ ป ระดั บ ของผลกระทบ ทั้ ง ในระยะก อ สร า งและ
ดําเนินการ
1.6 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบ ประกอบดวย การเสนอมาตรการปองกันและ
แก ไ ขผลกระทบ และมาตรการติ ด ตามตรวจสอบ ทั้ ง ในระยะ
กอสรางและระยะดําเนินการ
2. การประชาสัมพันธโครงการและการมีสวนรวมของประชาชน
2.1 การประชาสัมพันธโครงการ
2.2 สํารวจความคิดเห็น ครั้งที่ 1
2.3 สรุปผลการสํารวจความคิดเห็น ครั้งที่ 1
2.4 สํารวจความคิดเห็น ครั้งที่ 2
2.5 สรุปผลการสํารวจความคิดเห็น ครั้งที่ 2
3. จัดทํารูปเลมรายงานฯ
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

1.6

บทที่ 1
บทนํา

ระยะเวลาการกอสรางโครงการ

โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต เปนโครงการที่กอสรางขึ้นใหม ตั้งอยูบนพื้นที่ 2 ไร
2 งาน 71 ตารางวา หรือคิดเปน 4,284.00 ตารางเมตร มีระยะเวลาในการกอสรางประมาณ 18 เดือน นับ
จากไดรับอนุญาตจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1-3

1.7

กฎหมายที่เกี่ยวของกับโครงการ

กฎหมายที่เกี่ยวของโครงการ ซึ่งเปนเงื่อนไข หรือขอกําหนดที่โครงการตองปฏิบัติตาม แสดงดัง
ตารางที่ 1-4

p:\2564\iee\วีรันดา คอนโด\สมบูรณ\ch 1.doc

1-13

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)
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ตารางที่ 1-3 แผนงานกอสรางของโครงการ
รายการ

1-14

งานเตรียมการ
งานโครงสราง
งานสถาปตยกรรม
งานระบบสุขาภิบาล
งานระบบไฟฟา และระบบสื่อสาร
งานตกแตงภายใน
งานระบบปรับอากาศ
งานสาธารณูปโภค
งานภูมิทัศน
งานทดสอบระบบประกอบอาคาร
งานเก็บทําความสะอาด
ที่มา : บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

1

2

3

4

5

6

7

8

เดือน
9
10

11

12

13

14

15

16

17

18

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)
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ตารางที่ 1-4 กฎหมายที่เกี่ยวของกับโครงการ
ลําดับที่

กฎหมาย

รายละเอียดกฎหมาย

ความเกี่ยวของกับโครงการ

หนวยงานที่ใชบังคับกฎหมาย

1. พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 รวมแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
1

1.2

1-15

1.3
บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

ประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ ง แวดล อ ม เรื่ อ ง กํ า หนดเขตพื้ น ที่ แ ละ
มาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม ในบริเวณพื้นที่
จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 รวมแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
ประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ
ระเบี ย บปฏิ บั ติ แ ละแนวทางในการจั ด ทํ า
รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน และ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ใน
เขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม บริเวณจังหวัด
ภูเก็ต พ.ศ. 2561
ประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ง แวดล อม เรื่ อ ง กํ า หนดโครงการ กิ จ การ
หรือการดําเนินการ ซึ่งตองจัดทํารายงานการ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ร ะ ท บ สิ่ ง แ ว ด ล อ ม แ ล ะ
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทํา
รายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม
(ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาเมื่ อ วั น ที่ 4
มกราคม 2562)

โครงการตองปฏิบัติตามมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม
ตามที่กฎหมายกําหนด รวมทั้งจัดทํารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดลอมเบื้องตน

หนวยงานทองถิ่น
(เทศบาลตําบลวิชิต)

โครงการเข า ข า ยที่ ต อ งจั ด ทํ า รายงานผลกระทบ
สิ่งแวดลอมเบื้องตน โดยเสนอรายงานในขั้นตอนการขอ
อนุญาตกอสรางอาคาร

หนวยงานทองถิ่น
(เทศบาลตําบลวิชิต)

กําหนดโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการ โครงการเข า ข า ยที่ ต อ งจั ด ทํ า รายงานผลกระทบ
ซึ่ ง ต อ งจั ด ทํ า รายงานการประเมิ น ผลกระทบ สิ่งแวดลอมเบื้องตน โดยเสนอรายงานในขั้นตอนการขอ
สิ่ ง แวดล อ ม และหลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร และ อนุญาตกอสรางอาคาร
เงื่ อ นไขในการจั ด ทํ า รายงานการประเมิ น ผล
กระทบสิ่งแวดลอม

หนวยงานทองถิ่น
(เทศบาลตําบลวิชิต)

การกํ า หนดเขตพื้ น ที่ แ ละมาตรการคุ ม ครอง
สิ่ ง แวดล อ ม ในบริ เ วณพื้ น ที่ จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต
รวมทั้งขอกําหนดประเภทโครงการหรือกิจการ
ที่ ต อ งจั ด ทํ า รายงานการประเมิ น ผลกระทบ
สิ่งแวดลอม
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและ
แนวทางในการจั ด ทํ า รายงานผลกระทบ
สิ่งแวดลอมเบื้องตน และรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม ในเขตพื้ น ที่ คุ ม ครอง
สิ่งแวดลอม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.
2561
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ตารางที่ 1-4 กฎหมายที่เกี่ยวของกับโครงการ (ตอ)
ลําดับที่

กฎหมาย

1.4

ประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ง แวดล อม เรื่ อ ง กํ า หนดโครงการ กิ จ การ
หรือการดําเนินการ ซึ่งตองจัดทํารายงานการ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ร ะ ท บ สิ่ ง แ ว ด ล อ ม แ ล ะ
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทํา
รายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563)
มาตรฐานคุณภาพอากาศ

1-16
บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

1.5

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
ฉบั บ ที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่ อ ง กํ า หนด
ม า ต ร ฐ า น ค ว บ คุ ม คุ ณ ภ า พ อ า ก า ศ ใ น
บรรยากาศทั่วไป

1.6

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
ฉบั บ ที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่ อง กํ าหน ด
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป

1.7

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
ฉบั บ ที่ 28 (พ.ศ. 2550) เรื่ อ ง กํ า หนด
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป

รายละเอียดกฎหมาย

ความเกี่ยวของกับโครงการ

หนวยงานที่ใชบังคับกฎหมาย

กําหนดโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการ ซึ่งตองจัดทํา
รายงานผลกระทบสิ่ ง แวดล อ มเบื้ อ งต น และหลั ก เกณฑ
วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขในการจั ด ทํ า รายงานการประเมิ น ผล
กระทบสิ่งแวดลอม

โครงการเขาขายที่ตองจัดทํารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยเสนอ
รายงานในขั้ น ตอนการขออนุ ญ าต
กอสรางอาคาร

หนวยงานทองถิ่น
(เทศบาลตําบลวิชิต)

ความหมายของเครื่ อ งวั ด อากาศ ค า ก า ซในบรรยากาศ
โดยทั่ วไป การคํานวณคาความเขม ขนของก าซ คาสารใน
บ ร ร ย า ก า ศ โ ด ย ทั่ ว ไ ป ก า ร วั ด ค า เ ฉ ลี่ ย ข อ ง ก า ซ
คารบอนมอนอกไซด ในเวลา 24 ชั่วโมง การหาคาเฉลี่ยของ
ฝุนละออง และการวัดคาเฉลี่ยของตะกั่ว
ความหมายของเครื่ อ งวั ด อากาศ ค า ก า ซในบรรยากาศ
โดยทั่ วไป การคํานวณคาความเขม ขนของก าซ คาสารใน
บรรยากาศโดยทั่วไป การหาคาเฉลี่ยของฝุนละออง และการ
วัดคาเฉลี่ยของตะกั่ว
ความหมายของเครื่ อ งวั ด อากาศ ค า ก า ซในบรรยากาศ
โดยทั่ วไป การคํานวณคาความเขม ขนของก าซ คาสารใน
บ ร ร ย า ก า ศ โ ด ย ทั่ ว ไ ป ก า ร วั ด ค า เ ฉ ลี่ ย ข อ ง ก า ซ
คารบอนมอนอกไซด ในเวลา 24 ชั่วโมง การหาคาเฉลี่ยของ
ฝุนละออง และการวัดคาเฉลี่ยของตะกั่ว

โครงการต อ งควบคุ ม ให เ ป น ไปตาม
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป

หนวยงานทองถิ่น
(เทศบาลตําบลวิชิต)

โครงการต อ งควบคุ ม ให เ ป น ไปตาม
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป

หนวยงานทองถิ่น
(เทศบาลตําบลวิชิต)

โครงการต อ งควบคุ ม ให เ ป น ไปตาม
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป

หนวยงานทองถิ่น
(เทศบาลตําบลวิชิต)
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ตารางที่ 1-4 กฎหมายที่เกี่ยวของกับโครงการ (ตอ)
ลําดับที่

กฎหมาย

1.8

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
ฉบั บ ที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่ อ ง กํ า หนด
มาตรฐานค า ก า ซไนโตรเจนไดออกไซด ใ น
บรรยากาศทั่วไป

รายละเอียดกฎหมาย

ความเกี่ยวของกับโครงการ

กํ า หนดมาตรฐานคุ ณ ภาพอากาศ ของค า เฉลี่ ย ของก า ซ โครงการต อ งควบคุ ม ให เ ป น ไปตาม
ไนโตรเจนไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไป การคํานวณคา มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
ความเขมข นของกาซไนโตรเจนไดออกไซดในบรรยากาศ โดยทั่วไป
โดยทั่วไป และการวัดคาเฉลี่ยของกาซไนโตรเจนไดออกไซด
ในเวลา 1 ชั่วโมง

หนวยงานที่ใชบังคับกฎหมาย
หนวยงานทองถิ่น
(เทศบาลตําบลวิชิต)

มาตรฐานระดับเสียง
1.9

1-17

1.10

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ กํา หนดมาตรฐานระดับ เสี ยงโดยทั่ วไป การตรวจวั ดระดั บ
ฉบั บที่ 15 (พ.ศ. 2540)
เรื่อ ง กํ าหนด เสียงโดยทั่วไป และการคํานวณคาระดับเสียง
มาตรฐานเสียงระดับเสียงโดยทั่วไป
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ กําหนดมาตรฐานระดับเสียงรบกวน
ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง คาระดับเสียง
รบกวน

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

มาตรฐานความสั่นสะเทือน
1.11 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ กําหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อปองกันผลกระทบตอ
ฉบั บ ที่ 37 (พ.ศ. 2553)
เรื่ อ ง กํ า หนด อาคาร
มาตรฐานความสั่ น สะเทื อ นเพื่ อ ป อ งกั น
ผลกระทบตออาคาร

โครงการต อ งควบคุ ม ให เ ป น ไปตาม
มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หนวยงานทองถิ่น
(เทศบาลตําบลวิชิต)

โครงการต อ งควบคุ ม ให เ ป น ไปตาม
มาตรฐานระดับเสียงรบกวน

หนวยงานทองถิ่น
(เทศบาลตําบลวิชิต)

กํ า หนดประเภทอาคาร มาตรฐาน
ความสั่นสะเทือนเพื่อปองกันผลกระทบ
ต อ อาคาร หลั ก เกณฑ และวิ ธี ก าร
ตรวจวัดความสั่นสะเทือน

หนวยงานทองถิ่น
(เทศบาลตําบลวิชติ )
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ตารางที่ 1-4 กฎหมายที่เกี่ยวของกับโครงการ (ตอ)
ลําดับที่

กฎหมาย

1-18

มาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้ง
1.12 ประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดประเภทของอาคาร
เปน แหลง กําเนิด มลพิษที่ จะตอ งถูกควบคุ ม
การปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือ
ออกสูสิ่งแวดลอม
1.13 ประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุม
การระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและ
บางขนาด
1.14 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
แบบการเก็บสถิติและขอมูลการจัดทําบันทึก
รายละเอียด และรายงานสรุปผลการทํางาน
ของระบบบําบัดน้ําเสีย พ.ศ. 2555

รายละเอียดกฎหมาย

ความเกี่ยวของกับโครงการ

หนวยงานที่ใชบังคับกฎหมาย

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

กําหนดประเภทของอาคารเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตอง โครงการตองควบคุมการปลอยน้ําเสียลง
ถูกควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสู สู แ ห ล ง น้ํ า ส า ธ า ร ณ ะ ห รื อ อ อ ก สู
สิ่งแวดลอมใหเปนไปตามมาตรฐาน
สิ่งแวดลอม

หนวยงานทองถิ่น
(เทศบาลตําบลวิชิต)

กํา หนดมาตรฐานควบคุ ม การระบายน้ํ า ทิ้ ง จากอาคารบาง โครงการต อ งควบคุ ม การระบายน้ํ า ทิ้ ง
ประเภทและบางขนาด
จากอาคารของโครงการตามมาตรฐาน

หนวยงานทองถิ่น
(เทศบาลตําบลวิชิต)

การจัดเก็บสถิติขอมูลและรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ํา
ที่ผานการบําบัดน้ําเสียใหเปนไปตามขอกําหนดของมาตรา
80 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งบัญญัติใหการเก็บสถิติ
และขอมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผล
การทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
วิ ธี ก าร และแบบที่ กํ า หนดในกฎกระทรวง เรื่ อ ง กํ า หนด
หลักเกณฑ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและขอมูลการจัดทํา
บันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทํางานของระบบ
บําบัดน้ําเสีย พ.ศ. 2555

หนวยงานทองถิ่น
(เทศบาลตําบลวิชิต)

โครงการได ร ะบายน้ํ า เสี ย ที่ ผ า นการ
บําบัดแลวออกสูทอระบายน้ําสาธารณะ
โครงการจะต อ งเก็ บ สถิ ติ แ ละข อ มู ล ซึ่ ง
แสดงผลการทํางานของระบบบําบัดน้ํา
เ สี ย ใ น แ ต ล ะ วั น แ ล ะ จั ด ทํ า บั น ทึ ก
รายละเอี ย ดดั ง กล า วเก็ บ ไว ที่ โ ครงการ
เปนระยะเวลาสองปนับแตวันที่มีการเก็บ
สถิติและขอมูลนั้น นอกจากนี้ โครงการ
จะต อ งเสนอรายงานดั ง กล า วต อ เจ า
พนักงานทองถิ่นเปนประจําทุกเดือน
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ตารางที่ 1-4 กฎหมายที่เกี่ยวของกับโครงการ (ตอ)
ลําดับที่

กฎหมาย

รายละเอียดกฎหมาย

ความเกี่ยวของกับโครงการ

หนวยงานที่ใชบังคับกฎหมาย

2. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 รวมแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2558) / พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562
2.1

1-19
บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต ประกอบดวยแผนผังจําแนกประเภทการใชประโยชน
พ.ศ. 2554
ที่ดินและคมนาคมขนสง ขอกําหนดและขอหามการใช
2.2
กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต ประโยชนที่ดิน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
2.3
กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556
2.4
กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
3. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รวมแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
3.1
กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตาม การกํ า หนดจํ า นวนและขนาดที่ จ อดรถ ที่ ก ลั บ รถ
ความในพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม การก อ สร า ง ทางเขาออกรถยนต และปากทางเขาออกรถยนต
อาคาร พุทธศักราช 2479 รวมแกไขเพิ่มเติมโดย
กฎกระทรวงฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2555) ออกตาม
ความในพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร พ.ศ.
2522
3.2
กฎกระทรวงฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2538) รวมแกไข การกํ า หนดระบบระบายน้ํ า ระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย
เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 51 (พ.ศ. 2541) มาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งจากอาคาร และการกําจัดขยะ
มูลฝอย และสิ่งปฏิกูล

โครงการตองปฏิบัติตามขอกําหนดผังเมือง
รวมจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต และการใช ป ระโยชน
โครงการต อ งไม ขั ด ต อ ข อ ห า มการใช
ประโยชนที่ดิน ตามที่กฎกระทรวงกําหนด

หนวยงานทองถิ่น
(เทศบาลตําบลวิชิต)

โครงการตองจัดจํานวนและขนาดที่จอดรถ
ที่ ก ลั บ รถ ทางเข า ออกรถยนต และปาก
ทางเขาออกรถยนต เปนไปตามมาตรฐาน
ตามที่กฎกระทรวงกําหนด

หนวยงานทองถิ่น
(เทศบาลตําบลวิชิต)

โครงการจัด ระบบบํ าบั ดน้ํ าเสี ย รองรับ น้ํ า
เสียจากอาคารของโครงการ น้ําที่ผานการ
บําบัดแลวจะมีคุณภาพน้ําทิ้ง เปนไปตาม
มาตรฐานตามที่กฎกระทรวงกําหนด

หนวยงานทองถิ่น
(เทศบาลตําบลวิชิต)
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ตารางที่ 1-4 กฎหมายที่เกี่ยวของกับโครงการ (ตอ)
ลําดับที่

กฎหมาย

รายละเอียดกฎหมาย

1-20

หนวยงานที่ใชบังคับกฎหมาย

โครงการมีการติดตั้งระบบปองกันอัคคีภัย
ตามที่กฎกระทรวงกําหนด

หนวยงานทองถิ่น
(เทศบาลตําบลวิชิต)

โครงการมีลักษณะ แบบ รูปทรง สัดสวน
เนื้อที่ที่ตั้งของอาคาร ระดับเนื้อที่ของที่วาง
ภายนอกอาคารหรือแนวอาคารและระยะ
หรือระดับระหวางอาคารกับอาคารหรือเขต
ที่ดินของผูอื่น หรือระหวางอาคารกับถนน
ทางเท า หรื อ ที่ ส าธารณะ เป น ไปตามที่
กฎกระทรวงกําหนด
การกํ า หนดระยะห า งระหว า งอาคารในที่ ดิ น เจ า ของ โครงการมีระยะหางระหวางอาคารเปนไป
เดียวกัน
ตามที่กฎกระทรวงกําหนด

หนวยงานทองถิ่น
(เทศบาลตําบลวิชิต)

การกําหนดการขุดดินถมดินใหเปนไปตามหลักวิชาการ โ ค ร ง ก า ร มี ก า ร ขุ ด ดิ น ถ ม ดิ น ต า ม ที่
มีการขออนุญาตใหถูกตอง
พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน

หนวยงานทองถิ่น
(เทศบาลตําบลวิชิต)

3. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รวมแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 (ตอ)
3.3
กฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540)
การกําหนดใหอาคารที่มีส ภาพหรือ มีการใช ที่อ าจไม
ปลอดภั ย จากอั ค คี ภั ย ให มี ร ะบบความปลอดภั ย
เกี่ยวกับอัคคีภัย โดยเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่ง
การ
3.4
กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) รวมแกไข การกําหนดลักษณะ แบบ รูปทรง สัดสวน เนื้อที่ที่ตั้ง
เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 58 (พ.ศ. 2546) ของอาคาร ระดับเนื้อที่ของที่วางภายนอกอาคารหรือ
และกฎกระทรวงฉบับที่ 66 (พ.ศ. 2559)
แนวอาคารและระยะหรือระดับระหวางอาคารกับอาคาร
หรือเขตที่ดินของผูอื่น หรือระหวางอาคารกับถนน ทาง
เทาหรือที่สาธารณะ

3.5

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

ความเกี่ยวของกับโครงการ

กฎกระทรวงฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2550)

4. พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543
4.1
พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543

ที่มา : รวบรวมโดย บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอรวิส จํากัด, 2564

หนวยงานทองถิ่น
(เทศบาลตําบลวิชิต)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ
2.1

ที่ตั้งโครงการ

2.1.1 แผนที่ตั้งโครงการ
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต ตั้งอยูที่ หมูที่ 8 ถนนอาวยน-เขาขาด ตําบลวิชิต
อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต อยูในพื้นที่เทศบาลตําบลวิชิต ตําแหนงที่ตั้งโครงการ แสดงดังรูปที่ 2-1
การเขาถึงพื้นที่โครงการจากถนนสายหลักสามารถเดินทางไดสะดวกโดยทางรถยนต ซึ่งเขาสู
พื้นที่โครงการได 2 เสนทาง (รูปที่ 2-2) ดังนี้
เสนทางที่ 1 จากสามแยกทาแครงบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติจังหวัดภูเก็ต (สวนหลวง ร.9) มุง
หนาไปยังสถานแสดงพันธุสัตวน้ําภูเก็ต ไปตามถนนศักดิเดช (ทางหลวงแผนดินหมายเลข 4023) เปน
ระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเขาสูซอยประชารวมใจ ตรงไปจนถึงสามแยกตัดกับถนน
อาวยน-เขาขาด เลี้ยวซา ยเขาสูถนนอาวยน-เขาขาด เพื่อ มุงหนาไปยังจุด ชมวิวเขาขาด ตรงไปเป น
ระยะทางประมาณ 2.6 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซายเขาสูถนนภาระจํายอมประมาณ 100 เมตร จะถึงพื้นที่
โครงการ
เสนทางที่ 2 จากสถานแสดงพันธุสัตวน้ําภูเก็ต ไปตามทางหลวงแผนดินหมายเลข 4129 เปน
ระยะทางประมาณ 1.4 กิ โ ลเมตร จากนั้ น เลี้ ย วซ า ยเข าสู ถ นนอ า วยน-เขาขาด ตรงไปเป น ระยะทาง
ประมาณ 2.3 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาเขาสูถนนภาระจํายอมประมาณ 100 เมตร จะถึงพื้นที่โครงการ
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)
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ที่ตั้งโครงการ

2-2
บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รูปที่ 2-1 ที่ตั้งโครงการ
ที่มา : ปรับปรุงจาก https://maps.google.com/maps, พฤศจิกายน 2564
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จากสามแยกทาแครง

เสนทางที่ 1 จากสามแยกทาแครง



เสนทางที่ 2 จากสถานแสดงพันธุสัตวน้ําภูเก็ต

ที่ตั้งโครงการ

2-3
บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

จากสถานแสดงพันธุสัตวน้ํา

รูปที่ 2-2 เสนทางการคมนาคมเขาสูพื้นที่โครงการ
ที่มา : ปรับปรุงจาก www.googleearth.co.th, และการสํารวจภาคสนาม, พฤศจิกายน 2564

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

2.1.2 เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต ตั้งอยูบนโฉนดที่ดิน จํานวน 3 ฉบับ มีขนาดเนื้อที่
รวม 2 ไร 2 งาน 71 ตารางวา หรือคิดเปน 4,284.00 ตารางเมตร โดยที่ดินดังกลาวเปนกรรมสิทธิ์ของ
บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน) ซึ่งมีรายละเอียดการใชประโยชนที่ดินของโครงการ แสดงดัง
ตารางที่ 2-1
ตารางที่ 2-1 เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
ลําดับ

เลขโฉนดที่ดิน

เลขที่ดิน

1

120013

2
3

เนื้อที่
ไร

ตารางเมตร

28

0-2-37.3

949.20

120014

29

1-1-14.2

2,056.80

120015

30

0-3-19.5

1,278.00

2-2-71

4,284.00

รวม

เจาของที่ดิน
บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด
(มหาชน)

ที่มา : บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

สําหรับถนนที่ใชเปนทางเขา-ออกของโครงการ ซึ่งเปนถนนภาระจํายอม ตั้งอยูบนโฉนดที่ดิน
เลขที่ 28912 เลขที่ดิน 25 โดยที่ดินดังกลาวเปนกรรมสิทธิ์ของ บริษัท หัวหิน พูล สวีท จํากัด และบริษัท
วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน) ที่ดินแปลงนี้ ตกอยูในบังคับภาระจํายอมเรื่องทางเดิน, ทางรถยนต,
ไฟฟา, ประปา, โทรศัพท, ทอระบายน้ํา และระบบสาธารณูปโภคตางๆ ของที่ดิน ใหกับโฉนดที่ดินเลขที่
120013 เลขที่ดิน 28 โฉนดที่ดินเลขที่ 1200114 เลขที่ดิน 29 และ โฉนดที่ดินเลขที่ 120015 เลขที่ดิน 30
ผังตอโฉนดของโครงการ แสดงในรูปที่ 2-3 เอกสารสิทธิ์ที่ดินของโครงการ แสดงในภาคผนวก
ก-1 เอกสารสิทธิ์ที่ดินภาระจํายอม แสดงในภาคผนวก ก-2
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2-5

รูปที่ 2-3 ผังต่อโฉนดโครงการ

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

2.2

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ประเภทและขนาดของโครงการ

โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต เปนโครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุดเพื่อ
1
2
ประกอบการคา จํานวน 12 หองชุด (28 หองนอน) โดยเปนหองชุดเพื่อประกอบการคาประเภทหองพัก
ทั้งหมด ภายในโครงการประกอบดวย อาคารทั้งสิ้น จํานวน 14 อาคาร มีรายละเอียดดังนี้
1) อาคาร C01 เปนอาคารสูง 2 ชั้น ประกอบดวย หองสํานักงานนิติบุคคล หองยาม หองเก็บ
ของ หองเครื่องไฟฟา และที่จอดรถยนต
2) อาคาร C02A เปนอาคารหองชุดสูง 3 ชั้น ประกอบดวย หอง Type A1 จํานวน 1 หอง (2
หองนอน) หอง Type B จํานวน 1 หอง (3 หองนอน) และทางเดิน
3) อาคาร C02B เปนอาคารหองชุดสูง 2 ชั้น ประกอบดวย ระเบียงสระวายน้ําและสระวายน้ํา
ของหอง Type A1 (เจาของเดียวกับ Type A1 อาคาร C02A) หองเครื่องปมรีไซเคิล หอง
ไฟฟา ที่จอดรถยนต และทางเดิน
4) อาคาร C03A เปนอาคารหองชุดสูง 3 ชั้น ประกอบดวย หอง Type C1 จํานวน 1 หอง (2
หองนอน) หอง Type A2 จํานวน 1 หอง (2 หองนอน) หองงานระบบ หองไฟฟา และ
ทางเดิน
5) อาคาร C03B เปนอาคารหองชุดสูง 2 ชั้น ประกอบดวย ระเบียงสระวายน้ําและสระวายน้ํา
ของหอง Type A2 (เจาของเดียวกับ Type A2 อาคาร C03A) ที่จอดรถยนต และทางเดิน
6) อาคาร C04A เปนอาคารหองชุดสูง 3 ชั้น ประกอบดวย หอง Type A3 จํานวน 1 หอง (2
หองนอน) และหอง Type B จํานวน 1 หอง (3 หองนอน) และทางเดิน
7) อาคาร C04B เปนอาคารหองชุดสูง 2 ชั้น ประกอบดวย ระเบียงสระวายน้ําและสระวายน้ํา
ของหอง Type A3 (เจาของเดียวกับ Type A3 อาคาร C04A) หองปม หองไฟฟา และ
ทางเดิน
8) อาคาร C05A เปนอาคารหองชุดสูง 3 ชั้น ประกอบดวย หอง Type A3 จํานวน 1 หอง (2
หองนอน) และหอง Type B จํานวน 1 หอง (3 หองนอน) และทางเดิน
9) อาคาร C05B เปนอาคารหองชุดสูง 2 ชั้น ประกอบดวย ระเบียงสระวายน้ําและสระวายน้ํา
ของหอง Type A3 (เจาของเดียวกับ Type A3 อาคาร C05A) หองปม หองไฟฟา และ
ทางเดิน
10) อาคาร C06A เปนอาคารหองชุดสูง 3 ชั้น ประกอบดวย หอง Type A3 จํานวน 1 หอง (2
หองนอน) และหอง Type B จํานวน 1 หอง (3 หองนอน) และทางเดิน

1

อาคารที่บุคคลสามารถแยกการถือกรรมสิทธิ์ออกไดเปนสวนๆ โดยแตละสวนประกอบดวยกรรมสิทธิ์ในทรัพยสวนบุคคลและ
กรรมสิทธิ์รวมในทรัพยสวนกลาง (พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522)
2
สวนของอาคารชุดที่แยกการถือกรรมสิทธิ์ออกไดเปนสวนเฉพาะของแตละบุคคล (พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522)
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รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

11) อาคาร C06B เปนอาคารหองชุดสูง 2 ชั้น ประกอบดวย ระเบียงสระวายน้ําและสระวายน้ํา
ของหอง Type A3 (เจาของเดียวกับ Type A3 อาคาร C06A) หองปม หองไฟฟา และ
ทางเดิน
12) อาคาร C07A เปนอาคารหองชุดสูง 2 ชั้น ประกอบดวย หอง Type A4 จํานวน 1 หอง (2
หองนอน) และหอง Type C2 จํานวน 1 หอง (2 หองนอน) และทางเดิน
13) อาคาร C07B เปนอาคารหองชุดสูง 2 ชั้น ประกอบดวย ระเบียงสระวายน้ําและสระวายน้ํา
ของหอง Type A4 (เจาของเดียวกับ Type A4 อาคาร C07A) หองเครื่องปม หองไฟฟา
และทางเดิน
14) อาคารหองพักขยะรวม เปนอาคารสูงชั้นเดียว ประกอบดวย หองพักขยะอินทรีย หองพัก
ขยะอันตราย หองพักขยะทั่วไป หองขยะรีไซเคิล และสวนแยกขยะ
นอกจากนี้ โครงการยังจัดใหมีที่จอดรถยนตภายในโครงการ จํานวน 12
ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา จํานวน 1 คัน) มีถนน และพื้นที่สีเขียว

2.3

คัน (รวมที่จอดรถ

ผังบริเวณ (Lay out)

โครงการไดแสดงการใชประโยชนที่ดินภายในโครงการ ตําแหนงที่ตั้งของอาคารและกิจกรรม
ทั้งหมด ในผังบริเวณแสดงดังรูปที่ 2-4 แบบแปลนพื้น แปลนหลังคา รูปดาน และรูปตัดของแตละอาคาร
แสดงในภาคผนวก ข-1
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รูปที่ 2-4 ผังบริเวณของโครงการ
2-8

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

2.4

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

สถานภาพโครงการ

สภาพพื้นที่โครงการปจจุบันเปนพื้นที่เชิงลาด สภาพพื้นที่โครงการปจจุบันและบริเวณขางเคียง
โดยรอบ แสดงดังรูปที่ 2-5 ถึงรูปที่ 2-6 อาณาเขตติดตอใกลเคียงโดยรอบโครงการ มีรายละเอียดดังนี้
ทิศเหนือ

ติดกับ ถนนภาระจํายอม กวาง 6 เมตร

ทิศใต

ติดกับ ที่ดินบุคคลอื่น (ตนไมและวัชพืชปกคลุม)

ทิศตะวันออก ติดกับ ที่ดินเจาของเดียวกัน (รอการพัฒนา) และถนนภาระจํายอม กวาง 6
เมตร
ทิศตะวันตก

ติดกับ ที่ดินเจาของเดียวกัน (พัฒนาเปนโรงแรม วีรันดา ภูเก็ต) และถนน
ภาระจํายอม กวาง 6 เมตร
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ
N


A C
B

A

B

C

รูปที่ 2-5 สภาพปจจุบันของพื้นที่โครงการ
ที่มา : การสํารวจภาคสนาม, ธันวาคม 2564
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ
N


N
W2
W1

E1
E2

S

N

E1

S

ที่ดินบุคคลอื่น

ถนนภาระจํายอม

พื้นที่โครงการ
ทิศเหนือ : ถนนภาระจํายอม

ทิศตะวันออก : ที่ดินเจาของเดียวกัน
(รอการพัฒนา)

ทิศใต : ที่ดินบุคคลอื่น
(ตนไมและวัชพืชปกคลุม)

E2

W2

W1

พื้นที่โครงการ
ทิศตะวันออก : ถนนภาระจํายอม

ทิศตะวันตก : ที่ดินเจาของเดียวกัน
(พัฒนาเปนโรงแรม วีรันดา ภูเก็ต)

ถนนภาระจํายอม

ทิศตะวันตก : ถนนภาระจํายอม

รูปที่ 2-6 สภาพบริเวณโดยรอบโครงการ
ที่มา : การสํารวจภาคสนาม, ธันวาคม 2564

p:\2564\iee\วีรันดา คอนโด\สมบูรณ\ch 2.doc

2-11

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

2.5

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

รูปแบบอาคารและสิ่งกอสราง

2.5.1 รูปแบบอาคาร
รูปแบบอาคารของโครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต มีรายละเอียดดังนี้
1) ลักษณะของตัวอาคาร
ลักษณะอาคารเป นสถาป ตยกรรมรวมสมัย เรียบง ายทันสมั ย การวางอาคารใหก ลมกลืนกั บ
ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศของที่ ดิ น และให ผู พั ก อาศั ย สั ม ผั ส ถึ ง ธรรมชาติ ม ากที่ สุ ด ลั ก ษณะของตั ว อาคาร
ออกแบบใหวางขนานกับแนวเขตพื้นที่โครงการเพื่อใหกลมกลืนกับพื้นที่ แตละอาคารไมบดบังมุมมองซึ่ง
กันและกัน และวางแตละอาคารใหมีพื้นที่วางระหวางกันเพื่อใหผูอยูอาศัยสัมผัสถึงธรรมชาติโดยรอบมาก
ที่สุด ทั้งนี้ ออกแบบหองชุดเพื่อความเปนสวนตัวมากที่สุด ทุกหองชุดมีหนาตางและระเบียง เพื่อเปด
มุมมองและใหผูพักอาศัยสัมผัสถึงธรรมชาติ ประกอบกับภายในพื้นที่โครงการจัดใหมีพื้นที่สีเขียวบริเวณ
พื้นที่วางซึ่งจะชวยเพิ่มความรมรื่นของพื้นที่เพื่อลดความรอนที่จะเขาสูตัวอาคารอีกดวย
2) วัสดุและสีของอาคาร
ผนังภายนอกของอาคารเปนผนังกออิฐฉาบปูนเรียบ ทาสีสวนใหญทั้งภายในและภายนอก สีของ
อาคารเปนสีโทนออนและไมโดดออกจากกันมากนัก เชน สีขาว และสีเทาออน เปนตน สําหรับวัสดุหลัก
ของโครงการ คือ คอนกรีต และไม นอกจากนี้ กระจกอาคารที่เลือกใชเปนกระจกลามิเนต และกระจก
Float สําหรับราวกันตกที่เปนกระจกเลือกใชกระจก Tempered Glass ซึ่งเปนวัสดุที่หาไดทั่วไปและขน
ยายไดงาย
3) การจัดภูมิสถาปตยกรรม
การจัดภูมิสถาปตยกรรมมีทั้งสวนที่เปนภูมิทัศนแข็ง (Hardscape) และภูมิทัศนนุม (Softscape)
โดยแนวคิดการจัดภูมิสถาปตยกรรมในสวนของ Hardscape สวนใหญเปนการตกแตงพื้นผิวของทางเดิน
บริเวณอาคาร สวนแนวคิดการจัดภูมิสถาปตยกรรมในสวนของ Softscape นั้นเนนการตกแตงโดยปลูกไม
ยืนตนและไมพุม เพื่อเพิ่มความรมรื่นของพื้นที่ ชวยลดความกระดางของโครงสรางอาคาร ตนไมจะชวย
ทอนสัดสวนของอาคาร และลดผลกระทบตอทัศนียภาพของผูสัญจรไปมาไดอีกดวย
ภาพจําลองโครงการ แสดงดังรูปที่ 2-7

p:\2564\iee\วีรันดา คอนโด\สมบูรณ\ch 2.doc

2-12

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

มุมที่ 1

มุมที่ 2

มุมที่ 3
รูปที่ 2-7 ภาพจําลองโครงการ
ที่มา : บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

2.5.2 ความสูงของอาคาร
การวัดความสูงของอาคารภายในโครงการ มีรายละเอียดดังนี้
1) การวัดความสูงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดเขต
พื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2560 กลาวคือ การวัดความสูง
ของอาคารในพื้นที่บริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3 บริเวณที่ 4 บริเวณที่ 5 บริเวณที่ 6 และบริเวณที่ 8
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(1) กรณีที่ไมมีการปรับระดับพื้นดินหรือมีการปรับระดับพื้นดินต่ํากวาถนนสาธารณะใน
บริเวณที่กอสราง ใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสราง
(2)

กรณีที่มีการปรับระดับพื้นดินเทากับหรือสูงกวาถนนสาธารณะ ใหวัดจากระดับถนน

สาธารณะ
(3) กรณีที่มีหองใตดินซึ่งคาระดับเปนลบ ใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางตาม (1) หรือระดับ
ถนนสาธารณะตาม (2) แลวแตกรณี
(4) กรณีพื้นดินเปนเชิงลาด ใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสราง ณ จุดที่ต่ําสุดของอาคารหลังนั้น
การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับตามวรรคหนึ่งขึ้นไปในแนวดิ่งถึงสวนที่สูงที่สุดของ
อาคาร สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
สําหรับการวัดความสูงของอาคาร โครงการเขาขาย ขอ (4) กลาวคือ กรณีพื้นดินเปนเชิงลาด ให
วัดจากระดับพื้นดินที่กอสราง ณ จุดที่ต่ําสุดของอาคารหลังนั้นถึงสวนที่สูงที่สุดของอาคาร สําหรับอาคาร
ทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
2) การวัดความสูงตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กําหนดให การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงพื้น
ดาดฟา สําหรับทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด ดังนั้น ระดับ
ความสูงของอาคารวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงพื้นดาดฟา มีระดับความสูงแสดงดังตารางที่ 2-2
รายละเอียดระดับความสูงของแตละอาคาร แสดงดังตารางที่ 2-2 สําหรับรูปดานและรูปตัดแสดง
ความสูงของแตละอาคาร แสดงในภาคผนวก ก-1
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2-2 ความสูงของอาคารโครงการ
ระดับความสูง (เมตร)
กฎกระทรวงฉบับที่ 55*

ประกาศกระทรวงทรัพยฯ**

บริเวณตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยฯ

C01

7.79

7.79

5

C02A

11.40

11.40

5

C02B

4.00

4.00

5

C03A

10.70

10.70

5

C03B

4.72

4.72

5

C04A

11.20

11.20

5

C04B

3.37

3.37

5

C05A

11.50

11.50

5

C05B

3.37

3.37

5

C06A

11.20

11.20

5

C06B

3.37

3.37

5

C07A

6.00

6.00

6

C07B

2.75

2.75

6

หองพักขยะรวม

4.65

4.65

5

อาคาร

หมายเหตุ * : วัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงพื้นดาดฟา
** : กรณีพื้นดินเปนเชิงลาด ใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสราง ณ จุดที่ต่ําสุดของอาคารหลังนั้นถึงสวนที่สูงที่สุดของ
อาคาร
ที่มา : บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

2.5.3 ขนาดพื้นที่ของอาคาร
การใชพื้นที่ของโครงการ แยกเปนพื้นที่ภายในอาคารและภายนอกอาคาร พื้นที่ภายในอาคารมี
พื้ น ที่ ใ ช ส อยทั้ ง สิ้ น 2,393.68 ตารางเมตร สํ า หรั บ พื้ น ที่ ภ ายนอกอาคารเป น ทางเดิ น และพื้ น ที่
สีเขียว ขนาดพื้นที่รวมทั้งสิ้น 3,284.95 ตารางเมตร การใชพื้นที่ภายในอาคาร แสดงรายละเอียดดัง
ตารางที่ 2-3

p:\2564\iee\วีรันดา คอนโด\สมบูรณ\ch 2.doc

2-15

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2-3 การใชพื้นที่ภายในอาคาร
ชั้น
ที่

ชื่อหองและรายละเอียด

จํานวน
(หอง)

อาคาร C01 : อาคารสํานักงาน
1 ทางเดิน

1
สํานักงานนิติบุคคล
1
หอง ร.ป.ภ.
1
หองน้ํา
1
ที่จอดรถยนต
1
รวมพื้นที่ใชสอยชั้นที่ 1
2 ทางเดิน
1
หองเก็บของ
1
หองเครื่องไฟฟา
1
รวมพื้นที่ใชสอยชั้นที่ 2
รวมพื้นที่ใชสอยอาคาร C01
พื้นที่ปกคลุมอาคาร C01
อาคาร C02A : อาคารชุด
1 ทางเดินและอื่นๆ
1
หอง Type A1
1
รวมพื้นที่ใชสอยชั้นที่ 1
2 ทางเดินและอื่นๆ
1
บันไดและทางเขาหอง Type
1
A1
หอง Type B
1
รวมพื้นที่ใชสอยชั้นที่ 2
3 ทางเดินและอื่นๆ
1
หอง Type B
1
รวมพื้นที่ใชสอยชั้นที่ 3
รวมพื้นที่ใชสอยอาคาร C02A
พื้นที่ปกคลุมอาคาร C02A
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ทรัพย
สวน
บุคคล

ทรัพย
สวน
กลาง

พื้นที่
(ตร.ม.)

พื้นที่รวม
(ตร.ม.)

15.51
23.68
2.36
4.70
43.75

15.51
23.68
2.36
4.70
43.75
90.00
9.10
26.80
54.10
90.00
180.00
90.00









9.23

5.49
83.71
89.20
9.23

4.72

4.72



Type A1 ชั้น1,2 เจาของเดียวกัน

76.05

76.05
90.00
8.33
81.67
90.00
269.20
90.00



Type B ชั้น2,3 เจาของเดียวกัน

9.10
26.80
54.10

5.49
83.71

8.33
81.67
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หมายเหตุ





Type A1 ชั้น1,2 เจาของเดียวกัน







Type B ชั้น2,3 เจาของเดียวกัน

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2-3 การใชพื้นที่ภายในอาคาร (ตอ)
ชั้น
ที่

พื้นที่รวม
(ตร.ม.)

1
ที่จอดรถยนต
1
หองเครื่องปมรีไซเคิล
1
หองไฟฟา
1
รวมพื้นที่ใชสอยชั้นที่ 1
ทางเดินและอื่นๆ
1
ระเบียงสระวายน้ํา หอง
1
Type A1

11.74
49.75
15.40
3.00
3.82

11.74
49.75
15.40
3.00
79.89
3.82

44.10

44.10



สระวายน้ํา หอง Type A1

31.97

31.97



อาคาร C02B : อาคารชุด
1 ทางเดินและอื่นๆ

2

ทรัพย
สวน
กลาง

ทรัพย
สวน
บุคคล

พื้นที่
(ตร.ม.)

ชื่อหองและรายละเอียด

จํานวน
(หอง)

1

รวมพื้นที่ใชสอยชั้นที่ 2
รวมพื้นที่ใชสอยอาคาร C02B
พื้นที่ปกคลุมอาคาร C02B
อาคาร C03A : อาคารชุด
1 ทางเดินและอื่นๆ
1
หองงานระบบ
1
หองไฟฟา
1
รวมพื้นที่ใชสอยชั้นที่ 1
2 ทางเดินและอื่นๆ
1
บันไดและทางเขาหอง Type
1
C1
หอง Type A2
1
รวมพื้นที่ใชสอยชั้นที่ 2
3 ทางเดินและอื่นๆ
1
หอง Type C1
1
รวมพื้นที่ใชสอยชั้นที่ 3
รวมพื้นที่ใชสอยอาคาร C03A
พื้นที่ปกคลุมอาคาร C03A
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หมายเหตุ






เจาของเดียวกับ Type A1 อาคาร
C02A
เจาของเดียวกับ Type A1 อาคาร
C02A

79.89
159.78
79.89
23.10
59.00
3.15
8.22

23.10
59.00
3.15
85.25
8.22

6.07

6.07



75.71

75.71
90.00
7.46
82.54
90.00
265.25
90.00



7.46
82.54
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Type C1ชั้น2,3 เจาของเดียวกัน




Type C1ชั้น2,3 เจาของเดียวกัน

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2-3 การใชพื้นที่ภายในอาคาร (ตอ)
ชั้น
ที่

พื้นที่รวม
(ตร.ม.)

1
ที่จอดรถยนต
1
รวมพื้นที่ใชสอยชั้นที่ 1
ทางเดินและอื่นๆ
1
ระเบียงสระวายน้ํา หอง
1
Type A2

5.24
52.24
4.04

5.24
52.24
57.48
4.04

21.47

21.47



สระวายน้ํา หอง Type A2

31.97

31.97



อาคาร C03B : อาคารชุด
1 ทางเดินและอื่นๆ

2

ทรัพย
สวน
กลาง

ทรัพย
สวน
บุคคล

พื้นที่
(ตร.ม.)

ชื่อหองและรายละเอียด

จํานวน
(หอง)

1

รวมพื้นที่ใชสอยชั้นที่ 2
รวมพื้นที่ใชสอยอาคาร C03B
พื้นที่ปกคลุมอาคาร C03B
อาคาร C04A : อาคารชุด
1 ทางเดินและอื่นๆ
1
หอง Type A3
1
รวมพื้นที่ใชสอยชั้นที่ 1
2 ทางเดินและอื่นๆ
1
หอง Type A3 บันไดและ
1
ทางเขา
หอง Type B
1
รวมพื้นที่ใชสอยชั้นที่ 2
3 ทางเดินและอื่นๆ
1
หอง Type B
1
รวมพื้นที่ใชสอยชั้นที่ 3
รวมพื้นที่ใชสอยอาคาร C04A
พื้นที่ปกคลุมอาคาร C04A
อาคาร C04B : อาคารชุด
1 ทางเดินและอื่นๆ
1
หองปม
1
หองไฟฟา
1
รวมพื้นที่ใชสอยชั้นที่ 1
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หมายเหตุ




เจาของเดียวกับ Type A2 อาคาร
C03A
เจาของเดียวกับ Type A2 อาคาร
C03A

57.48
114.96
57.48
5.49
83.71
9.23

5.49
83.71
89.20
9.23

4.72

4.72



Type A3ชั้น1,2 เจาของเดียวกัน

76.05

76.05
90.00
8.33
81.67
90.00
269.20
90.00



Type B ชั้น2,3 เจาของเดียวกัน

8.33
81.67

21.37
26.48
4.65

21.37
26.48
4.65
52.50
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Type A3ชั้น1,2 เจาของเดียวกัน





Type B ชั้น2,3 เจาของเดียวกัน







บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2-3 การใชพื้นที่ภายในอาคาร (ตอ)
ชั้น
ที่
2

ทรัพย
สวน
กลาง

ทรัพย
สวน
บุคคล

จํานวน
(หอง)

พื้นที่
(ตร.ม.)

พื้นที่รวม
(ตร.ม.)

ทางเดินและอื่นๆ
ระเบียงสระวายน้ํา หอง
Type A3

1

3.86

3.86

1

21.58

21.58



สระวายน้ํา หอง Type A3

1

27.06

27.06



ชื่อหองและรายละเอียด

รวมพื้นที่ใชสอยชั้นที่ 2
รวมพื้นที่ใชสอยอาคาร C04B
พื้นที่ปกคลุมอาคาร C04B
อาคาร C05A : อาคารชุด
1 ทางเดินและอื่นๆ
1
หอง Type A3
1
รวมพื้นที่ใชสอยชั้นที่ 1
2 ทางเดินและอื่นๆ
1
บันไดและทางเขาหอง Type
1
A3
หอง Type B
1
รวมพื้นที่ใชสอยชั้นที่ 2
3 ทางเดินและอื่นๆ
1
หอง Type B
1
รวมพื้นที่ใชสอยชั้นที่ 3
รวมพื้นที่ใชสอยอาคาร C05A
พื้นที่ปกคลุมอาคาร C05A
อาคาร C05B : อาคารชุด
1 ทางเดินและอื่นๆ
1
หองปม
1
หองไฟฟา
1
รวมพื้นที่ใชสอยชั้นที่ 1
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หมายเหตุ


เจาของเดียวกับ Type A3 อาคาร
C04A
เจาของเดียวกับ Type A3 อาคาร
C04A

52.50
105.00
52.50
5.49
83.71
9.23

5.49
83.71
89.20
9.23

4.72

4.72



Type A3 ชั้น1,2 เจาของเดียวกัน

76.05

76.05
90.00
8.33
81.67
90.00
269.20
90.00



Type B ชั้น2,3 เจาของเดียวกัน

8.33
81.67

21.37
26.48
4.65

21.37
26.48
4.65
52.50
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Type A3 ชั้น1,2 เจาของเดียวกัน





Type B ชั้น2,3 เจาของเดียวกัน







บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2-3 การใชพื้นที่ภายในอาคาร (ตอ)
ชั้น
ที่
2

ทรัพย
สวน
กลาง

ทรัพย
สวน
บุคคล

จํานวน
(หอง)

พื้นที่
(ตร.ม.)

พื้นที่รวม
(ตร.ม.)

ทางเดินและอื่นๆ
ระเบียงสระวายน้ํา หอง
Type A3

1

3.86

3.86

1

21.58

21.58



สระวายน้ํา หอง Type A3

1

27.06

27.06



ชื่อหองและรายละเอียด

รวมพื้นที่ใชสอยชั้นที่ 2
รวมพื้นที่ใชสอยอาคาร C05B
พื้นที่ปกคลุมอาคาร C05B
อาคาร C06A : อาคารชุด
1 ทางเดินและอื่นๆ
1
หอง Type A3
1
รวมพื้นที่ใชสอยชั้นที่ 1
2 ทางเดินและอื่นๆ
1
บันไดและทางเขาหอง Type
1
A3
หอง Type B
1
รวมพื้นที่ใชสอยชั้นที่ 2
3 ทางเดินและอื่นๆ
1
หอง Type B
1
รวมพื้นที่ใชสอยชั้นที่ 3
รวมพื้นที่ใชสอยอาคาร C06A
พื้นที่ปกคลุมอาคาร C06A
อาคาร C06B : อาคารชุด
1 ทางเดินและอื่นๆ
1
หองปม
1
หองไฟฟา
1
รวมพื้นที่ใชสอยชั้นที่ 1
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หมายเหตุ


เจาของเดียวกับ Type A3 อาคาร
C05A
เจาของเดียวกับ Type A3 อาคาร
C05A

52.50
105.00
52.50
5.49
83.71
9.23

5.49
83.71
89.20
9.23

4.72

4.72



Type A3 ชั้น1,2 เจาของเดียวกัน

76.05

76.05
90.00
8.33
81.67
90.00
269.20
90.00



Type B ชั้น2,3 เจาของเดียวกัน

8.33
81.67

21.37
26.48
4.65

21.37
26.48
4.65
52.50
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Type A3 ชั้น1,2 เจาของเดียวกัน





Type B ชั้น2,3 เจาของเดียวกัน







บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2-3 การใชพื้นที่ภายในอาคาร (ตอ)
ชั้น
ที่
2

ทรัพย
สวน
กลาง

ทรัพย
สวน
บุคคล

จํานวน
(หอง)

พื้นที่
(ตร.ม.)

พื้นที่รวม
(ตร.ม.)

ทางเดินและอื่นๆ
ระเบียงสระวายน้ํา หอง
Type A3

1

3.86

3.86

1

21.58

21.58



สระวายน้ํา หอง Type A3

1

27.06

27.06



ชื่อหองและรายละเอียด

รวมพื้นที่ใชสอยชั้นที่ 2
รวมพื้นที่ใชสอยอาคาร C06B
พื้นที่ปกคลุมอาคาร C06B
อาคาร C07A : อาคารชุด
1 ทางเดินและอื่นๆ
1
หอง Type A4
1
รวมพื้นที่ใชสอยชั้นที่ 1
2 ทางเดินและอื่นๆ
1
บันไดและทางเขาหอง Type
1
A4
หอง Type C2
1
รวมพื้นที่ใชสอยชั้นที่ 2
รวมพื้นที่ใชสอยอาคาร C07A
พื้นที่ปกคลุมอาคาร C07A
อาคาร C07B : อาคารชุด
1 ทางเดินและอื่นๆ
1
หองเครื่องปม
1
หองไฟฟา
1
รวมพื้นที่ใชสอยชั้นที่ 1
2 ทางเดินและอื่นๆ
1
ระเบียงสระวายน้ํา หอง
1
Type A4
สระวายน้ํา หอง Type A4

1

รวมพื้นที่ใชสอยชั้นที่ 2
รวมพื้นที่ใชสอยอาคาร C07B
พื้นที่ปกคลุมอาคาร C07B
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หมายเหตุ


เจาของเดียวกับ Type A3 อาคาร
C06A
เจาของเดียวกับ Type A3 อาคาร
C06A

52.50
105.00
52.50
5.66
84.11
7.57

5.66
84.11
89.77
7.57

6.35

6.35



76.08

76.08
90.00
179.77
90.00



5.29
19.20
3.45
6.26

5.29
19.20
3.45
27.94
6.26

25.64

25.64



32.68

32.68




Type A4 ชั้น1,2 เจาของเดียวกัน




Type A4 ชั้น1,2 เจาของเดียวกัน





เจาของเดียวกับ Type A4 อาคาร
C07A
เจาของเดียวกับ Type A4 อาคาร
C07A

64.58
92.52
64.58

2-21

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2-3 การใชพื้นที่ภายในอาคาร (ตอ)
ชั้น
ที่

ชื่อหองและรายละเอียด

จํานวน
(หอง)

พื้นที่
(ตร.ม.)

พื้นที่รวม
(ตร.ม.)

1.45
1.45
1.45
1.45
3.80

1.45
1.45
1.45
1.45
3.80
9.60
9.60
2,393.68
999.05

อาคารหองพักขยะรวม
1 หองขยะอินทรีย
1
หองขยะมูลฝอยอันตราย
1
หองขยะมูลฝอยทั่วไป
1
หองขยะรีไซเคิล
1
สวนแยกขยะและอื่นๆ
1
รวมพื้นที่ใชสอยอาคารหองพักขยะรวม
พื้นที่ปกคลุมอาคารหองพักขยะรวม
รวมพื้นที่ใชสอยทั้งหมดของโครงการ
พื้นที่ปกคลุมทั้งหมดของโครงการ

ทรัพย
สวน
กลาง

ทรัพย
สวน
บุคคล

หมายเหตุ







1,649.21

744.47

ที่มา : บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

สรุปการใชพื้นที่โครงการ
ขนาดพื้นที่ดินโครงการทั้งหมด

4,284.00

ตารางเมตร

ขนาดพื้นที่อาคารปกคลุมดินทั้งหมด

999.05

ตารางเมตร

ขนาดพื้นที่ใชสอยทั้งหมด

2,393.68

ตารางเมตร

ขนาดพื้นที่วางทั้งหมด

3,284.95

ตารางเมตร

ขนาดพื้นที่สีเขียวทั้งหมด

2,396.97

ตารางเมตร

อัตราสวนพื้นที่ของอาคารทั้งหมดตอพื้นที่โครงการ (Floor Area Ratio, FAR)
(FAR) = 2,393.68 : 4,284.00 = 0.56 : 1
รอยละของพื้นที่ที่มีอาคารปกคลุมดิน (Building Coverage Ratio, BCR)
(BCR) = (999.05 / 4,284.00) x 100

= 23.32

รอยละของพื้นที่วางตอพื้นที่ทั้งหมดของโครงการ (Open Space Ratio, OSR)
(OSR) = (3,284.95 / 4,284.00) x 100 = 76.68
รอยละของพื้นที่สีเขียวตอพื้นที่ทั้งหมดของโครงการ
= (2,396.97 / 4,284.00) x 100 = 55.95
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บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

อัตราสวนพื้นที่สีเขียวทั้งหมดตอผูอยูอาศัยในโครงการ
= 2,396.97 : 72

= 33.29 ตารางเมตร : 1 คน

2.5.4 แนวอาคารและระยะตางๆ ของอาคาร
2.5.4.1 ระยะหางของอาคารจากแนวเขตที่ดิน
โครงการมีระยะรนของแนวอาคารทั้ง 4 ดาน ดังนี้
ทิศเหนือ : อาคารที่อยูใกลเขตที่ดินมากที่สุด คือ อาคาร C04A (ผนังทึบ) มีระยะรนจากแนว
อาคารหางจากเขตที่ดินที่ใกลที่สุด 2.05 เมตร
ทิศใต : อาคารที่อยูใกลเขตที่ดินมากที่สุด คือ อาคาร C07B (ผนังเปด) มีระยะรนจากแนว
อาคารหางจากเขตที่ดินที่ใกลที่สุด 3.08 เมตร
ทิศตะวันออก : อาคารที่อยูใกลเขตที่ดินมากที่สุด คือ อาคาร C07A (ผนังทึบ) มีระยะรนจาก
แนวอาคารหางจากเขตที่ดินที่ใกลที่สุด 1.72 เมตร
ทิศตะวันตก : อาคารที่อยูใกลเขตที่ดินมากที่สุด คือ อาคารหองพักขยะรวม (ผนังทึบ) ผนังของ
อาคารชิ ด เขตที่ ดิ น ทั้ ง นี้ โ ครงการได รั บ ความยิ น ยอมเป น หนั ง สื อ จากเจ า ของที่ ดิ น ข า งเคี ย งด า นทิ ศ
ตะวันตก แสดงในภาคผนวก ก-3
สรุปกฎหมายที่เกี่ยวของ
ระยะหางของแนวอาคารแตละดานกับแนวเขตที่ดินเปนไปตามขอกําหนดของกฎกระทรวง
ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
หมวด 4 แนวอาคารและระยะตางๆ ของอาคาร ที่กําหนดให
ขอ 50 ผนังของอาคารที่มีหนาตาง ประตู ชองระบายอากาศหรือชองแสง หรือระเบียงของอาคาร
ตองมีระยะหางจากแนวเขตที่ดิน ดังนี้
(1) อาคารที่มีความสูงไมเกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงตองอยูหางจากเขตที่ดินไมนอยกวา 2
เมตร
(2) อาคารที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แตไมถึง 23 เมตร ผนังหรือระเบียงตองอยูหางจากเขตที่ดิน
ไมนอยกวา 3 เมตร
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บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ผนังของอาคารที่อยูหางเขตที่ดินนอยกวาตามที่กําหนดไวใน (1) หรือ (2) ตองอยูหางจากเขต
ที่ดินไมนอยกวา 50 เซนติเมตร เวนแตจะกอสรางชิดเขตที่ดินและอาคารดังกลาวจะกอสรางไดสูงไมเกิน
15 เมตร ผนังของอาคารที่อยูชิดเขตที่ดิน หรือหางจากเขตที่ดินนอยกวาที่ระบุไวใน (1) หรือ (2) ตอง
กอสรางเปนผนังทึบ และดาดฟาของอาคารดานนั้นใหทําผนังทึบสูง จากดาดฟาไมนอยกวา 1.80 เมตร
ในกรณีกอสรางชิดเขตที่ดินตองไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากเจาของที่ดินขางเคียงดานนั้นดวย

2.5.4.2 ระยะหางระหวางอาคารในที่ดินเจาของเดียวกัน
การกอสรางอาคารใกลอาคารอื่นในที่ดินเจาของเดียวกัน พบวา อาคารแตละหลังมีระยะหาง
ระหวางอาคาร รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2-4
ตารางที่ 2-4 ระยะหางระหวางอาคารในโครงการ
อาคาร

ลักษณะผนังดาน
ที่ใกลกัน

ความสูง
(เมตร)

C01 - หองพักขยะรวม
C01 - C02B
C02A - C02B
C03A - C03B
C04A - C04B
C04A - C05A
C04B - C05B
C05A - C05B
C05A - C06A
C05B - C06B
C06A - C06B
C07A - C07B

ทึบ - ทึบ
เปด – ทึบ
ทึบ - ทึบ
ทึบ - ทึบ
ทึบ - ทึบ
ทึบ - ทึบ
เปด – เปด
ทึบ - ทึบ
ทึบ - ทึบ
เปด – เปด
ทึบ - ทึบ
ทึบ - ทึบ

7.79 – 4.65
7.79 – 4.00
11.40 – 4.00
10.70 - 4.72
11.20 - 3.37
11.20 - 11.50
3.37 - 3.37
11.50 - 3.37
11.50 – 11.20
3.37 - 3.37
11.20 - 3.37
6.00 - 2.75

ระยะหางระหวางอาคาร (เมตร)
ตามกฎกระทรวง
โครงการ
ฉบับที่ 61
1.00
9.07
2.00
0.25
1.05
1.70
4.10
4.03
4.00
1.70
4.00
4.75
4.00
1.70
0.25
-

ที่มา : บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

สรุปกฎหมายที่เกี่ยวของ :
การก อ สร า งอาคารใกล อ าคารอื่ น ใน ที่ ดิ น เจ า ของเดี ย วกั น เป น ไปตามข อ กํ า หนดของ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่
กําหนดให
ขอ 48 การกอสรางอาคารในที่ดินเจาของเดียวกัน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(1) ผนังของอาคารดานที่มีหนาตาง ประตู ชองระบายอากาศหรือชองแสง หรือระเบียง ของ
อาคารตองมีระยะหางจากผนังของอาคารอื่นดานที่มีหนาตาง ประตู ชองระบายอากาศหรือชองแสง หรือ
ระเบียงของอาคาร ดังตอไปนี้
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บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

(ก) อาคารที่มีความสูงไมเกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงของอาคารตองอยูหางจากผนังหรือ
ระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงไมเกิน 9 เมตร ไมนอยกวา 4 เมตร
(2) ผนังของอาคารดานที่เปนผนังทึบตองมีระยะหางจากผนังของอาคารอื่นดานที่มีหนาตาง
ประตู ชองระบายอากาศหรือชองแสง หรือระเบียงของอาคาร ดังตอไปนี้
(ก) อาคารที่มีความสูงไมเกิน 15 เมตร ผนังของอาคารตองอยูหาง จากผนังหรือระเบียงของ
อาคารอื่นที่มีความสูงไมเกิน 9 เมตร ไมนอยกวา 2.00 เมตร
(3) ผนังของอาคารที่มีความสูงเกิน 15 เมตร แตไมเกิน 23 เมตร ดานที่เปนผนังทึบตองอยูหาง
จากผนังของอาคารที่มีความสูงเกิน 15 เมตร แตไมถึง 23 เมตร ดานที่เปนผนังทึบไมนอยกวา 1 เมตร
ดังนั้น ระยะรนของแนวอาคารแตละดานของโครงการและระยะหางระหวางอาคาร จึงสอดคลอง
กับกฎกระทรวงทั้งสองดังกลาว ผังบริเวณแสดงระยะถอยรนของโครงการ แสดงดังรูปที่ 2-8
แบบแปลนพื้น แปลนหลังคา รูปดาน และรูปตัด ของแตละอาคารที่มีผูออกแบบลงนามรับรอง
แสดงในภาคผนวก ข-1
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รูปที่ 2-8 ผังบริเวณแสดงระยะถอยร่นของโครงการ
2-26

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

2.6

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ และการตรวจสอบความสอดคลองใน
การดําเนินโครงการเบื้องตน

2.6.1 ที่ตั้งโครงการตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2554
และฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
จากการตรวจสอบการใชประโยชนที่ดินของโครงการ พบวา โครงการตั้งอยูตามกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2554 และฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ซึ่งไดกําหนดที่ดินบริเวณโครงการเปนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 6.26 (รูปที่ 2-9 และภาคผนวก ค) มีขอกําหนด
และความสอดคลอง แสดงดังตารางที่ 2-5
โครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุด จํานวน 12 หองชุด มีที่วางรอยละ 76.68 ของพื้นที่
โครงการ และการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ของโครงการไม ไ ด อ ยู ใ นข อ ห า มการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ตามที่
กฎกระทรวงกําหนด นอกจากนี้ พื้นที่โครงการไมอยูในเขตปฏิรูปที่ดิน และไมไดอยูในแนวเขตอุทยาน
แหงชาติ ดังนั้น การใชประโยชนที่ดินของโครงการจึงสอดคลองกับการใชประโยชนที่ดินตามที่กําหนดไว
ตารางที่ 2-5 สรุปการใชประโยชนที่ดินตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
ขอกําหนด

โครงการ

ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมายเลข 6.26 มีขอกําหนดในสาระสําคัญ คือ
- ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวของ
กับเกษตรกรรม การอยูอาศัย การทองเที่ยว สถาบัน
ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ
สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น ใหใชไดไมเกิน
รอยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาตที่ดินประเภท
นี้ ยกเวนในบริเวณตามวรรคหา หามใชประโยชนที่ดินเพื่อ
กิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
(1) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวน
แต โ รงงานที่ ป ระกอบกิ จ การโดยไม ก อ เหตุ รํ า คาญตาม
กฎหมายวาดวยการสาธารณสุข หรือไมเปนมลพิษตอ
ชุมชนหรือสิ่งแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
(2) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่
สาม ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อ
การจําหนาย

- พื้ น ที่ โ ครงการบางส ว นตั้ ง อยู ใ นที่ ดิ น ประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สี เ ขี ย ว) บริ เ วณ
หมายเลข 6.26
- โครงการประกอบกิ จ การประเภทอาคารชุ ด ซึ่ ง
จั ด เป น การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น เพื่ อ การอยู อ าศั ย ซึ่ ง
จัดเปนกิจการหลักตามกฎกระทรวงฯ
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- โครงการไม ไ ด ป ระกอบกิ จ การเป น โรงงานทุ ก
จําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

- ภายในพื้นที่โครงการไมมีคลังน้ํามันและสถานที่
เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหนาย
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รายละเอียดโครงการ

N


ที่ต้งั โครงการ



รูปที่ 2-9 ที่ตั้งโครงการตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
ที่มา : หนังสือตรวจสอบการใชประโยชนที่ดินตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต, สํานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดภูเก็ต, 2564
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2-5 สรุปการใชประโยชนที่ดินตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 (ตอ)
ขอกําหนด

โครงการ

(3) คลั ง ก า ซป โ ตรเลี ย มเหลว สถานที่ บ รรจุ ก า ซ
ปโ ตรเลี ย มเหลวประเภทโรงบรรจุ
สถานที่บ รรจุ ก า ซ
ปโตรเลียมเหลวประเภทหองบรรจุ และสถานที่เก็บรักษากาซ
ปโ ตรเลี ย มเหลวประเภทโรงเก็ บ ตามกฎหมายว า ด ว ยการ
ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง

- ภายในพื้ นที่ โ ครงการไม มี คลั ง ก าซป โ ตรเลี ย ม
เหลว สถานที่บรรจุกาซปโตรเลียมเหลวประเภท
โรงบรรจุ
สถานที่บรรจุกาซปโตรเลียมเหลว
ประเภทหองบรรจุ และสถานที่เก็บรักษากาซ
ปโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บตามกฎหมายวา
ดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(4) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
- โครงการมีการใชประโยชนที่ดินเปนอาคารชุด
(5) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม เวนแตเปน - โครงการมีการใชประโยชนที่ดินเปนอาคารชุด
สวนหนึ่งของการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย และมีพื้นที่ไม
เกินรอยละสิบของพื้นที่โครงการทั้งหมด
(6) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยก - โครงการมีการใชประโยชนที่ดินเปนอาคารชุด
รรมประเภทหองแถว ตึกแถว หรือบานแถว เวนแตเปนสวน
หนึ่งของการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย และมีพื้นที่ไมเกิน
รอยละสิบของพื้นที่โครงการทั้งหมด
(7) การอยู อ าศั ย หรื อ ประกอบพาณิ ช ยกรรมประเภท - โครงการมีการใชประโยชนที่ดินเปนอาคารชุด
อาคารขนาดใหญ
ซึ่งไมมีอาคารขนาดใหญบริเวณดังกลาว
(8) การอยูอาศัยประเภทอาคารอยูอาศัยรวม เวนแตอยู - โครงการมีการใชประโยชนที่ดินเปนอาคารชุด
ในระยะ 1,000 เมตร จากชายฝงทะเล
ถ า มี ก ารใช ป ระโยชน ที่ ดิ น เพื่ อ การจั ด สรรที่ ดิ น เพื่ อ - โครงการมีการใชประโยชนที่ดินเปนอาคารชุด
ประกอบพาณิชยกรรมตาม (5) และเพื่อการอยูอาศัยหรือ
ประกอบพาณิชยกรรมประเภทหองแถว ตึกแถว หรือบาน
แถวตาม (6) ดําเนินการอยูในการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู
อาศัยโครงการเดียวกัน ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการ
ดังกลาวรวมกันไมเกินรอยละสิบของพื้นที่โครงการทั้งหมด
ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดิน ใหใชประโยชนที่ดิน - พื้นที่โครงการไมอยูในเขตปฏิรูปที่ดิน
เพื่ อ เกษตรกรรมตามกฎหมายว า ด ว ยการปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ
เกษตรกรรม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือ
สาธารณประโยชนเทานั้น
ที่ดินประเภทนี้ในแนวเขตปาสงวนแหงชาติ และแนวเขต - พื้นที่โครงการไมอยูในแนวเขตอุทยานแหงชาติ
อุทยานแหงชาติ ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการสงวนและ
คุมครองดูแลรักษา หรือบํารุงปาไม สัตวปา ตนน้ํา ลําธาร
และทรั พ ยากรธรรมชาติ อื่ น ๆ ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี แ ละ
กฎหมายเกี่ยวกับการปาไม การสงวนและคุมครองสัตวปา
และการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2-5 สรุปการใชประโยชนที่ดินตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 (ตอ)
ขอกําหนด

โครงการ

การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ริ ม ฝ ง ลํ า คลองหรื อ แหล ง น้ํ า - พื้ น ที่ โ ครงการไม ติ ด กั บ ลํ า คลองหรื อ แหล ง น้ํ า
สาธารณะ ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติ สาธารณะ
ของลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา 6 เมตร เวน
แต เ ป น การก อ สร า งเพื่ อ การคมนาคมทางน้ํ า หรื อ การ
สาธารณูปโภค

2.6.2 ที่ตั้งโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง
กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.
2560
จากการตรวจสอบพื้ น ที่ ต ามข อ กํ า หนดเขตพื้ น ที่ แ ละมาตรการคุ ม ครองสิ่ ง แวดล อ ม โดย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดภูเก็ต พบวา พื้นที่โครงการตั้งอยูในบริเวณที่ 5 และบริเวณที่
6 (รูปที่ 2-10 และแสดงในภาคผนวก ค) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง
กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ พื้นที่
โครงการเป น พื้ น ที่ เ ชิ ง ลาด โครงการประกอบกิ จ การประเภทอาคารชุ ด จํ า นวน 12 ห อ งชุ ด ซึ่ ง มี
รายละเอียด ดังนี้
บริเวณที่ 5 คิดเปนพื้นที่ 3,262.91 ตารางเมตร มีพื้นที่อาคารคลุมดิน 844.47 ตารางเมตร มี
พื้นที่วางปราศจากสิ่งปกคลุมรอยละ 74.12 ของบริเวณที่ 5 โดยแบงพื้นที่บริเวณที่ 5 ออกเปน 2 โซน
ไดแก
1. บริเวณที่ 5-A พื้นที่ที่มีความลาดชันตั้งแตรอยละ 20 ถึงรอยละ 35 มีการกอสรางอาคาร C01
อาคาร C02A อาคาร C02B อาคาร C03A อาคาร C03B อาคาร C04A อาคาร C04B อาคาร C05A
อาคาร C05B อาคาร C06A อาคาร C06B และอาคารหองพักขยะรวม ซึ่งความสูงของอาคารเมื่อวัดจาก
ระดับพื้นดินที่กอสราง ณ จุดที่ต่ําที่สุดของอาคารขึ้นไปในแนวดิ่งถึงสวนที่สูงที่สุดของอาคาร แสดงดัง
ตารางที่ 2-6 มีขนาดพื้นที่ดินในบริเวณนี้เทากับ 3,004.83 ตารางเมตร มีพื้นที่อาคารคลุมดิน 844.47
ตารางเมตร และมีพื้นที่วางปราศจากสิ่งปกคลุมรอยละ 71.90 ของบริเวณที่ 5-A ที่มีความลาดชันตั้งแต
รอยละ 20 ถึงรอยละ 35 มีพื้นที่วางที่น้ําซึมผานไดรอยละ 70.60 ของที่ดิน และมีพื้นที่สีเขียวที่เปนไมยืน
ตนและเปนพันธุไมทองถิ่น รอยละ 51.29 ของที่วาง โดยมีไมยืนตนที่เปนไมทองถิ่น ไดแก ตนยางพารา
ตนมะนาวผี ตนจันทนขาว ตนเต็งหนาม ตนทัง ตนคะนาง ตนกรวยปา ตนแซะ ตนตาเสือ ตนกระทิง ตน
จันทนาปา ตนชงโค ตนพระเจาหาพระองค ตนจิกน้ํา ตนทองกวาว ตนแกวมุกดา ตนยางนา ตนฉนวน
ตน พุด ภู เก็ ต ต น ไคร ยอ ย ต น ตะเคีย น ต น ตะแบก ตน ทองหลางดา ง ต น โมกมัน ตน มะฮอกกานี ต น
กระโดน ตนกระบก ตนขานาง และตนนางกวัก
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ทั้งนี้ โครงการไดรับการอนุมัติรับรองอาคารสูงโดยมติสภาทองถิ่นจากเทศบาลตําบลวิชิต ใหมี
ความสูงไดเกินกวา 6 เมตร แตทั้งนี้ไมเกิน 12 เมตร (ภาคผนวก ค)
2. บริเวณที่ 5-B พื้นที่ที่มีความลาดชันเกินกวารอยละ 35 ไมมีการกอสรางอาคารใดๆ มีขนาด
พื้นที่ดินในบริเวณนี้เทากับ 258.08 ตารางเมตร
ตารางที่ 2-6 รายละเอียดอาคารในบริเวณที่ 5
อาคาร

ระดับความสูง

พื้นที่อาคารคลุมดิน

ความชันเฉลี่ย

90.00 ตารางเมตร
90.00 ตารางเมตร
79.89 ตารางเมตร
90.00 ตารางเมตร
57.48 ตารางเมตร
90.00 ตารางเมตร
52.50 ตารางเมตร
90.00 ตารางเมตร
52.50 ตารางเมตร
90.00 ตารางเมตร
52.50 ตารางเมตร
9.60 ตารางเมตร

รอยละ 31.41
รอยละ 33.16
รอยละ 28.12
รอยละ 20.05
รอยละ 26.36
รอยละ 24.11
รอยละ 32.57
รอยละ 27.79
รอยละ 28.00
รอยละ 24.55
รอยละ 28.13
รอยละ 32.66

พื้นที่ที่มีความลาดชันตั้งแตรอยละ 20 ถึงรอยละ 35
อาคาร C01
7.79 เมตร
อาคาร C02A
11.40 เมตร
อาคาร C02B
4.00 เมตร
อาคาร C03A
10.70 เมตร
อาคาร C03B
4.72 เมตร
อาคาร C04A
11.20 เมตร
อาคาร C04B
3.37 เมตร
อาคาร C05A
11.50 เมตร
อาคาร C05B
3.37 เมตร
อาคาร C06A
11.20 เมตร
อาคาร C06B
3.37 เมตร
อาคารหองพักขยะรวม
4.65 เมตร

บริเวณที่ 6 คิดเปนพื้นที่ 1,021.09 ตารางเมตร มีพื้นที่อาคารคลุมดิน 154.58 ตารางเมตร มี
พื้นที่วางปราศจากสิ่งปกคลุมรอยละ 84.86 ของบริเวณที่ 6 โดยแบงพื้นที่บริเวณที่ 6 ออกเปน 2 โซน
ไดแก
1. บริเวณที่ 6-A พื้นที่ที่มีความลาดชันตั้งแตรอยละ 20 ถึงรอยละ 35 มีการกอสรางอาคาร
C07A และอาคาร C07B ซึ่งความสูงของอาคารเมื่อวัดจากระดับพื้นดินที่กอสราง ณ จุดที่ต่ําที่สุดของ
อาคารขึ้นไปในแนวดิ่งถึงสวนที่สูงที่สุดของอาคาร แสดงดังตารางที่ 2-7 มีขนาดพื้นที่ดินในบริเวณนี้
เทากับ 557.65 ตารางเมตร มีพื้นที่อาคารคลุมดิน 154.58 ตารางเมตร และมีพื้นที่วางปราศจากสิ่งปก
คลุมรอยละ 72.28 ของบริเวณที่ 6-A ที่มีคาความลาดชันตั้งแตรอยละ 20 ถึงรอยละ 35 มีพื้นที่วางที่
น้ําซึมผานไดรอยละ 72.28 ของที่ดิน และมีพื้นที่สีเขียวที่เปนไมยืนตนและเปนพันธุไมทองถิ่น รอยละ
50.50 ของที่วาง โดยมีไมยืนตนที่เปนไมทองถิ่น ไดแก ตนยางพารา ตนสาธร ตนพุดภูเก็ต ตนไครยอย
ตนเสี้ยวปาดอกขาว และตนขานาง
2. บริเวณที่ 6-B พื้นที่ที่มีความลาดชันเกินกวารอยละ 35 ไมมีการกอสรางอาคารใดๆ มีขนาด
พื้นที่ดินในบริเวณนี้เทากับ 463.44 ตารางเมตร
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2-7 รายละเอียดอาคารในบริเวณที่ 6
อาคาร

ระดับความสูง

พื้นที่อาคารคลุมดิน

ความชันเฉลี่ย

90.00 ตารางเมตร
64.58 ตารางเมตร

รอยละ 33.57
รอยละ 30.94

พื้นที่ที่มีความลาดชันตั้งแตรอยละ 20 ถึงรอยละ 35
อาคาร C07A
6.00 เมตร
อาคาร C07B
2.75 เมตร

โครงการไมไดอยูในขอหามกระทําการหรือประกอบกิจกรรมตามที่ประกาศฯ กําหนด ดังนั้น การ
ใชประโยชนที่ดินของโครงการจึงสอดคลองตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ดังกลาว แสดงดัง
ตารางที่ 2-8 ผังแบงบริเวณตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ แสดงดังรูปที่ 2-11 ผังแสดงรูป
ตัดความลาดชันดังรูปที่ 2-12 ถึงรูปที่ รูปที่ 2-13
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

N


ที่ต้งั โครงการ

หมายเหตุ : จากการตรวจสอบพื้นที่ตามขอกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม โดยทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดภูเก็ต พบวา โครงการจัดอยูในบริเวณที่ 6 และจากการตรวจสอบการใชประโยชนที่ดินตามผังเมืองรวม
จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 และฉบับแกไขเพิ่มเติมออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 พบวา พื้นที่โครงการ
อยู ใ นที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เ ขี ย ว) บริ เ วณหมายเลข 6.26 และจากการตรวจสอบเส น ชั้ น ความสู ง จาก
ระดับน้ําทะเลปานกลางของพื้นที่โครงการ พบวา พื้นที่โครงการมีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 26-60 เมตร ดังนั้น พื้นที่
โครงการตั้งอยูในบริเวณที่ 5 และบริเวณที่ 6




รูปที่ 2-10 ที่ตั้งโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ที่มา : แผนที่ทายประกาศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมใน
บริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รูปที่ 2-11 ผังแบ่งบริเวณตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ

2-34

รูปที่ 2-12 ผังแสดงรูปตัดความลาดชัน 1
2-35

รูปที่ 2-13 ผังแสดงรูปตัดความลาดชัน 2
2-36

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2-8 การใชประโยชนที่ดินตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560
ขอกําหนด

โครงการ

ขอ 4 ใหจําแนกพื้นที่ตามขอ 3 เปน 9 บริเวณ ตามแผนที่ทาย
ประกาศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
บริเวณที่ 5 ไดแก
(1) พื้ น ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรมตาม
กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต เวนแตพื้นที่
บริเวณที่ 1 บริเวณที่ 6 และบริเวณที่ 7
(2) พื้นที่ดินของอาคารหรือสถานที่ ดังตอไปนี้
(ก) แนวคาย (โคกชนะพมา)
(ข) บานพระยาวิชิตสงคราม
(ค) มัสยิดบานบางเทา
(ง) บานทาวเทพกระษัตรี
(จ) วัดฉลอง
(ฉ) วัดทาเรือ
(ช) วัดเทพกระษัตรี
(ซ) วัดพระทอง
(ฌ) วัดพระนางสราง
(ญ) สุเหราเกาะบานเคียน
(ฎ) กําแพงเมืองถลางบางโรง
(ฏ) ศาลหลักเมืองถลางปาสัก
(ฐ) ศาลหลักเมืองถลางเมืองใหม
(ฑ) กําแพงเมืองถลาง-บานดอน
(3) พื้ น ที่ ที่ วั ด จากแนวขอบเขตที่ ดิ น ของอาคารหรื อ
สถานที่ตาม (2) ออกไปทุกดานเปนระยะ 100 เมตร
ขอ 5 ในพื้นที่ตามขอ 4 หามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการ
ใชอาคารใดๆ ใหเปนอาคาร ดังตอไปนี้
บริเวณที่ 6 ไดแก พื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปาน
กลางตั้งแต 40 เมตร ถึง 80 เมตร
(1) โรงงานทุกประเภทหรือทุกชนิดตามกฎหมายวาดวย
โรงงาน เวนแต
(ก) โรงงานจําพวกที่ 1 ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
หรือโรงงานตามประเภท ชนิดจําพวก และขอกําหนดเพิ่มเติม
ในบัญชี 1 ทายประกาศนี้
(ข) โรงงานในเขตที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
หรือประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคาตามกฎกระทรวงใหใช
บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต แตตองไมเปนโรงงานจําพวกที่
2 และจําพวกที่ 3 ตามประเภทและชนิดที่กําหนดในบัญชี 2
ทายประกาศนี้
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- พื้นที่โครงการตั้งอยูในเขตพื้นที่บริเวณที่ 5
- โครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุด

- พื้นที่โครงการตั้งอยูในเขตพื้นที่บริเวณที่ 6
- โครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุด
- โครงการไม ไ ด ป ระกอบกิ จ การเป น โรงงานทุ ก
ประเภทหรือทุกชนิดตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2-8 การใชประโยชนที่ดินตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560
(ตอ)
ขอกําหนด

โครงการ

(ค) โรงงานที่จําเปนตองกอสรางทดแทนโรงงานที่มีอยู
เดิมบนพื้นที่เดิม
ทั้งนี้ โรงงานตาม (ก) (ข) และ (ค) จะตองมีเครื่องจักร
หรืออุปกรณเพื่อควบคุมมลพิษหรือแกไขปญหาสิ่งแวดลอมให
เปนไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด
(2) โรงฆาสัตว เวนแตการกอสรางทดแทนของเดิมพรอม
ด ว ยระบบบํ า บั ด และการจั ด การของเสี ย ตามมาตรฐานที่
กฎหมายกํ า หนดบนพื้ น ที่ เ ดิ ม หรื อ พื้ น ที่ ใ หม ที่ มิ ไ ด ขั ด กั บ
กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต
(3) ฌาปนสถาน เวนแตจําเปนตองกอสรางทดแทนฌาปน
สถานที่มีอยูเดิมบนพื้นที่เดิมโดยตองมีเครื่องจักรหรืออุปกรณ
เพื่อควบคุมมลพิษหรือแกไขปญหาสิ่งแวดลอมใหเปนไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกําหนด
(4) สุสาน เวนแตในกรณีที่สุสานเดิมนั้นไดใชประโยชนเต็ม
พื้ น ที่ แ ล ว จึ ง จะก อ สร า งสุ ส านบนพื้ น ที่ ใ หม ไ ด โดยต อ งมี
ระยะหางจากแนวชายฝงทะเลไมนอยกวา 1,000 เมตร และมี
ระยะหางจากแหลงน้ําสาธารณะหรือบอน้ําเพื่อการบริโภคไม
นอยกวา 300 เมตร
(5) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามันลักษณะที่สาม
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อจําหนาย
(6) คลังกาชปโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุกาชปโตรเลียม
เหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่ บ รรจุ ก า ชป โ ตรเลี ย มเหลว
ประเภทหองบรรจุ และสถานที่เก็บรักษากาชปโตรเลียมเหลว
ประเภทโรงเก็ บ ตามกฎหมายว า ด ว ยการควบคุ ม น้ํ า มั น
เชื้อเพลิง
(7) อาคารเลี้ยงนกแอนกินรัง

p:\2564\iee\วีรันดา คอนโด\สมบูรณ\ch 2.doc

2-38

- ภายในพื้นที่โครงการไมมีโรงฆาสัตว

- ภายในพื้นที่โครงการไมมีฌาปนสถาน
-

- ภายในพื้นที่โครงการไมมีสุสาน

- ภายในพื้นที่โครงการไมมีคลังน้ํามันและสถานที่
เก็บรักษาน้ํามันลักษณะที่สาม ตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อจําหนาย
- ภายในพื้ น ที่ โ ครงการไม มี ค ลั ง ก า ชป โ ตรเลี ย ม
เหลว สถานที่บรรจุกาชปโตรเลียมเหลวประเภทโรง
บรรจุ สถานที่ บ รรจุ ก าชป โตรเลีย มเหลวประเภท
ห อ งบรรจุ และสถานที่ เ ก็ บ รั ก ษาก า ชป โ ตรเลี ย ม
เหลวประเภทโรงเก็ บ ตามกฎหมายว า ด ว ยการ
ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
- ภายในพื้นที่โครงการไมมีอาคารเลี้ยงนกแอนกิน
รัง

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2-8 การใชประโยชนที่ดินตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560
(ตอ)
ขอกําหนด

โครงการ

ขอ 7 ในพื้นที่ตามขอ 4 การกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการ
ใชอาคารใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(6) พื้นที่บริเวณที่ 5 ใหทําไดเฉพาะอาคารที่มีความสูงไม
เกิน 6 เมตร เวนแต บริเวณที่ 5 (1) สภาทองถิ่นที่เกี่ยวของ
อาจมีมติใหอาคารมีความสูงไดเกินกวา 6 เมตร แตจะให
อาคารมีความสูงเกิน 12 เมตร ไมได และตองมี
(ก) ที่วางไมนอยกวารอยละ 30 ของที่ดินแปลงที่ขอ
อนุ ญ าตสํ า หรั บ อาคารประเภทบ า นเดี่ ย ว บ า นแฝด อาคาร
สาธารณะ อาคารอยูอาศัยรวม หรือสํานักงาน
(ข) ที่วางไมนอยกวารอยละ 10 ของที่ดินแปลงที่ขอ
อนุญาตสําหรับอาคารประเภทหองแถว ตึกแถว บานแถว หรือ
อาคารพาณิชย

(7) พื้นที่บริเวณที่ 6 ใหทําไดเฉพาะอาคารที่มีความสูงไม
เกิน 8 เมตร และตองมี
(ก) ที่วางไมนอยกวารอยละ 30 ของที่ดินแปลงที่ขอ
อนุญาตสําหรับอาคารประเภทบานเดี่ยว บานแฝด อาคาร
สาธารณะ อาคารอยูอาศัยรวม หรือสํานักงาน
(ข) ที่วางไมนอยกวารอยละ 10 ของที่ดินแปลงที่ขอ
อนุญาตสําหรับอาคารประเภทหองแถว ตึกแถว บานแถว หรือ
อาคารพาณิชย
ขอ 8 การกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารในพื้นที่
ที่มีความลาดชันในบริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3 บริเวณ
ที่ 4 บริเ วณที่ 5 บริ เ วณที่ 6 และบริ เวณที่ 8 ให เป นไปตาม
หลักเกณฑ ดังตอไปนี้
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- พื้นที่โครงการตั้งอยูในเขตพื้นที่บริเวณที่ 5
- บริเวณที่ 5 มีการกอสรางอาคาร C01 อาคาร
C02A อาคาร C02B อาคาร C03A อาคาร C03B
อาคาร C04A อาคาร C04B อาคาร C05A อาคาร
C05B อาคาร C06A อาคาร C06B และอาคาร
หองพักขยะรวม ซึ่งความสูงของอาคารที่สูงที่สุดเมื่อ
วัดจากระดับพื้นดินที่กอสราง ณ จุดที่ต่ําที่สุดของ
อาคารขึ้นไปในแนวดิ่งถึงสวนที่สูงที่สุดของอาคารที่
สูงที่สุด คือ C05A มีความสูง 11.50 เมตร และมี
พื้ น ที่ ว า งปราศจากสิ่ ง ปกคลุ ม ร อ ยละ 74.12 ของ
บริเวณที่ 5
- โครงการไดรับการอนุมัติรับรองอาคารสูงโดยมติ
สภาทองถิ่นจากเทศบาลตําบลวิชิต ใหมีความสูงได
เกินกวา 6 เมตร แตทั้งนี้ไมเกิน 12 เมตร
- พื้นที่โครงการตั้งอยูในเขตพื้นที่บริเวณที่ 6
- บริเวณที่ 6 มีการกอสรางอาคาร C07A และ
อาคาร C07B ซึ่งความสูงของอาคารที่สูงที่สุดเมื่อ
วัดจากระดับพื้นดินที่กอสราง ณ จุดที่ต่ําที่สุดของ
อาคารขึ้นไปในแนวดิ่งถึงสวนที่สูงที่สุดของอาคารที่
สูงที่สุด คือ C07A มีความสูง 6.000 เมตร และมี
พื้ น ที่ ว า งปราศจากสิ่ ง ปกคลุ ม ร อ ยละ 84.86 ของ
บริเวณที่ 6
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- พื้นที่โครงการในบริเวณที่ 6 ที่มีความลาดชัน
ตั้งแตรอยละ 20 ถึงรอยละ 35 มีการกอสรางอาคาร
C07A และอาคาร C07B ซึ่งความสูงของอาคารที่สูง
ที่สุดเมื่อวัดจากระดับพื้นดินที่กอสราง ณ จุดที่ต่ําที่สุด
ของอาคารขึ้นไปในแนวดิ่งถึงสวนที่สูงที่สุดของอาคาร
ที่สูงที่สุด คือ C07A มีความสูง 6.00 เมตร ขนาดพื้น
ที่ดินในบริเวณนี้เทากับ 557.65 ตารางเมตร มีพื้นที่
วางที่น้ําซึมผานไดไมนอยกวารอยละ 72.28 ของที่ดิน
บริเวณที่ 6 ที่มีความลาดชันตั้งแตรอยละ 20 ถึงรอย
ละ 35
- พื้นที่โครงการในบริเวณที่ 5 ที่มีความลาดชัน
ตั้งแตรอยละ 20 ถึงรอยละ 35 มีการกอสรางอาคาร
C01 อาคาร C02A อาคาร C02B อาคาร C03A
อาคาร C03B อาคาร C04A อาคาร C04B อาคาร
C05A อาคาร C05B อาคาร C06A อาคาร C06B และ
อาคารห อ งพัก ขยะรวม ซึ่ง ความสู ง ของอาคารที่ สู ง
ที่สุดเมื่อวัดจากระดับพื้นดินที่กอสราง ณ จุดที่ต่ําที่สุด
ของอาคารขึ้นไปในแนวดิ่งถึงสวนที่สูงที่สุดของอาคาร
ที่สูงที่สุด คือ C05A มีความสูง 11.50 เมตร ขนาดพื้น
ที่ดินในบริเวณนี้เทากับ 3,004.83 ตารางเมตร มีพื้นที่
วางที่น้ําซึมผานไดไมนอยกวารอยละ 70.60 ของที่ดิน
บริเวณที่ 5 ที่มีความลาดชันตั้งแตรอยละ 20 ถึงรอย
ละ 35
(3) พื้นที่ที่มีความลาดชันเกินกวารอยละ 35 หามปรับ - พื้นที่ที่มีความลาดชันเกินกวารอยละ 35 ไมมีการ
สภาพพื้นที่กอสรางหรือดัดแปลงอาคารใด ๆ
กอสรางอาคารใดๆ
การปรับสภาพพื้นที่และที่วางตามวรรคหนึ่ง (1) และ (2)
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(1) ใหปรับตามแนวนอนตอแนวดิ่งในอัตราสวนไมเกิน 2 - โครงการมีการปรับพื้นที่ตามแนวนอนตอแนวดิ่งใน
: 1 สวน
อัตราสวนไมเกิน 2 : 1 สวน
(2) มี ค วามลึ ก หรื อ สู ง ไม เ กิ น 1 เมตร เว น แต เ พื่ อ การ - โครงการมีการปรับพื้นที่ตามวรรคหนึ่ง (2) มีความ
กอสรางระบบฐานรากอาคาร หรือบอเก็บน้ําใตดิน
ลึกหรือสูงไมเกิน 1 เมตร

(1) พื้นที่บริเวณที่ 1 และบริเวณที่ 6 ที่มีความลาดชัน
ตั้งแตรอยละ 20 ถึงรอยละ 35 ใหทําไดเฉพาะอาคาร
ประเภทบานเดี่ยวหรืออาคารเดี่ยวที่มีความสูงไมเกิน 6
เมตร กรณีขนาดที่ดินแปลงที่ขออนุญาตมีเนื้อที่ตั้งแต 100
ตารางวา ขึ้นไป ใหมีพื้นที่อาคารคลุมดินตอหลังไมเกิน 90
ตารางเมตร และมีที่วางที่น้ําซึมผานไดไมนอยกวารอยละ 70
ของที่ดิน และกรณีขนาดที่ดินแปลงที่ขออนุญาต มีเนื้อที่นอย
กวา 100 ตารางวา ใหมีพื้นที่อาคารคลุมดินตอหลังไมเกิน
70 ตารางเมตร และมีที่วางที่น้ําซึมผานไดไมนอยกวารอยละ
50 ของที่ดิน
(2) พื้นที่บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3 บริเวณที่ 4 บริเวณที่ 5
และบริเวณที่ 8 ที่มีความลาดชันตั้งแตรอยละ 20 ถึงรอยละ
35 ใหทําไดเฉพาะอาคารประเภทบานเดี่ยวหรืออาคารเดี่ยว
ที่ มี ค วามสู ง ไม เ กิ น 12 เมตร กรณี ข นาดที่ ดิ น แปลงที่ ข อ
อนุญาตมีเนื้อที่ตั้งแต 100 ตารางวา ขึ้นไป ใหมีพื้นที่อาคาร
คลุมดินตอหลังไมเกิน 90 ตารางเมตร และมีที่วางที่น้ําซึม
ผานไดไมนอยกวารอยละ 70 ของที่ดิน และกรณีขนาดที่ดิน
แปลงที่ขออนุญาตมีเนื้อที่นอยกวา 100 ตารางวา ใหมีพื้นที่
อาคารคลุมดินตอหลังไมเกิน 70 ตารางเมตร และมีที่วางที่
น้ําซึมผานไดไมนอยกวารอยละ 50 ของที่ดิน
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(3) ไมเปนอันตรายตอรากและลําตนของตนไมที่ขึ้นตาม - โครงการมี ก ารตั ด ไม ยื น ต น ในบริ เ วณที่ 5 และ
ธรรมชาติ ที่ มี ข นาดความโตวั ด โดยรอบลํ า ต น ตั้ ง แต 50 บริเวณที่ 6 ที่มีคาความชันตั้งแต รอยละ 20 ถึงรอย
เซนติเมตรขึ้นไป ซึ่งวัดจากระดับพื้นดิน 130 เซนติเมตร
ละ 35 ได แ ก ต น ยางพารา โดยมี ข นาดความโตวั ด
โดยรอบลําตนไมเกิน 50 เซนติเมตร ซึ่งวัดจากระดับ
พื้ น ดิ น 130 เซนติ เ มตร และไม ไ ด ขึ้ น เองตาม
ธรรมชาติ
(4) ไมเคลื่อนยายหรือทําลายหินดานทั้งที่อยูใตพื้นดิน - โครงการไมมีการกระทําใดๆ ที่เปนการทําลายหิน
ระดับพื้นดิน หรือโผลพนดิน
ดานทั้ ง ที่ อ ยู ใต พื้ น ดิ น ระดั บ พื้ น ดิ น หรื อ โผล พ น ดิ น
ทั้งนี้ ในการกอสราง หากพบดินดานในบริเวณพื้นที่
โครงการจะไมเคลื่อนยายหรือทําลายหินดินดานทั้งที่
อยูใตพื้นดิน ระดับพื้นดิน และโผลพนดิน
(5) ที่วางตองมีพื้นที่สีเขียวที่เปนไมยืนตนและเปนพันธุ - พื้นที่โครงการในบริเวณที่ 5 ที่มีคาความชันตั้งแต
ไมทองถิ่นไมนอยกวารอยละ 50 ของที่วาง
รอยละ 20 ถึงรอยละ 35 มีพื้นที่สีเขียวที่เปนไมยืนตน
และเปนพันธุไมทองถิ่น รอยละ 51.29 ของที่วาง โดย
มีไมยืนตนที่เปนไมทองถิ่น ไดแก ตนยางพารา ตน
มะนาวผี ตนจันทนขาว ตนเต็งหนาม ตนทัง ตนคะ
นาง ตนกรวยปา ตนแซะ ตนตาเสือ ตนกระทิง ตน
จันทนาปา ตนชงโค ตนพระเจาหาพระองค ตนจิกน้ํา
ตนทองกวาว ตนแกวมุกดา ตนยางนา ตนฉนวน ตน
พุ ด ภู เ ก็ ต ต น ไคร ย อ ย ต น ตะเคี ย น ต น ตะแบก ต น
ทองหลางดาง ตนโมกมัน ตนมะฮอกกานี ตนกระโดน
ตนกระบก ตนขานาง และตนนางกวัก
- พื้นที่โครงการในบริเวณที่ 6 ที่มีคาความชันตั้งแต
รอยละ 20 ถึงรอยละ 35 มีพื้นที่สีเขียวที่เปนไมยืนตน
และเปนพันธุไมทองถิ่น รอยละ 50.50 ของที่วาง โดย
มีไมยืนตนที่เปนไมทองถิ่น ไดแก ตนยางพารา ตนสา
ธร ตนพุดภูเก็ต ตนไครยอย ตนเสี้ยวปาดอกขาว และ
ตนขานาง
ขอ 9 การวัดความสูงของอาคารในพื้นที่บริเวณที่ 1 บริเวณ - การวัดความสูงของอาคาร โครงการเขาขาย ขอ (4)
ที่ 2 บริ เ วณที่ 3 บริ เ วณที่ 4 บริ เ วณที่ 5 บริ เ วณที่ 6 และ กล า วคื อ กรณี พื้ น ดิ น เป น เชิ ง ลาด ให วั ด จากระดั บ
พื้นดินที่กอสราง ณ จุดที่ต่ําสุดของอาคารหลังนั้นถึง
บริเวณที่ 8 ใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(1) กรณีที่ไมมีการปรับระดับพื้นดินหรือมีการปรับระดับ สวนที่สูง ที่สุดของอาคาร สํ าหรั บอาคารทรงจั่ว หรื อ
พื้นดินต่ํากวาถนนสาธารณะในบริเวณที่กอสราง ใหวัดจาก ปนหยาใหวัดถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ระดับพื้นดินที่กอสราง
(2) กรณีที่มีการปรับระดับพื้นดินเทากับหรือสูงกวาถนน
สาธารณะ ใหวัดจากระดับถนนสาธารณะ
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(3) กรณีที่มีหองใตดินซึ่งคาระดับเปนลบ ใหวัดจากระดับ
พื้น ดิน ที่ก อ สรางตาม (1) หรื อ ระดั บถนนสาธารณะตาม (2)
แลวแตกรณี
(4) กรณี ที่ พื้ น ดิ น เป น เชิ ง ลาด ให วั ด จากระดั บ พื้ น ดิ น ที่
กอสราง ณ จุดที่ต่ําที่สุดของอาคารหลังนั้น
การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับตามวรรคหนึ่ง
ขึ้นไปในแนวดิ่งถึงสวนที่สูงสุดของอาคารสําหรับอาคารทรงจั่ว
หรือปนหยาใหวัดถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ขอ 11 ในพื้นที่ตามขอ 4 หามกระทําการหรือประกอบกิจกรรม
ดังตอไปนี้
(1) การทําเหมืองแร
(2) การขนสงหรือลําเลียงวัตถุอันตรายโดยใชระบบทอ
ขนส ง
เว น แต ใ นบริ เ วณที่ กํ า หนดให เ ป น ที่ ดิ น ประเภท
อุตสาหกรรมเฉพาะกิจหรือประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา
ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต
(3) การถม ปรับพื้นที่ หรือปดกั้น ซึ่งทําใหแหลงน้ํา
สาธารณะในแผนดินและแหลงน้ําในขุมเหมืองตื้นเขิน หรือ
เปลี่ ย นทิศ ทางหรือ ทําให น้ําในแหล งน้ํ านั้ นไมอ าจไหลไปได
ตามปกติ

- โครงการไมมีการทําเหมืองแร
- โครงการไมมีการขนสงหรือลําเลียงวัตถุอันตราย
โดยใชระบบทอขนสง

- การกอสรางอาคารและระบบสาธารณูปโภคของ
โครงการจะดําเนินการอยูภายในโครงการเทานั้น
ทั้งนี้ การก อสรางโครงการไมมี การถม ปรั บพื้น ที่
หรือปดกั้น ซึ่งทําใหแหลงน้ําสาธารณะในแผนดิน
และแหลงน้ําในขุมเหมืองตื้นเขิน หรือเปลี่ยนทิศทาง
หรื อ ทํ า ให น้ํ า ในแหล ง น้ํ า นั้ น ไม อ าจไหลไปได
ตามปกติ
(4) การกระทําใด ๆ ที่เปนการเปลี่ยนสภาพธรรมชาติของ - โครงการไมอยูในพื้นที่พรุ ปาชายเลน และแหลง
พื้นที่พรุ และปาชายเลน เวนแต
หญาทะเล
(ก) การดําเนินการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐเพื่อการศึกษาวิจัยทางวิชาการ การ
คุมครอง การฟนฟู การเพาะพันธุพืชและสัตวน้ํา โดยตองไดรับ
อนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(ข) การดําเนินการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐในพื้นที่ปาชายเลนที่ไดรับการผอนผันจาก
คณะรัฐมนตรีใหใ ชประโยชนได
และไดรับอนุญาตตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของโดยตองไดรับความเห็นจากคณะกรรมการ
ตามขอ 17 เพื่อนําไปประกอบการขออนุญาต ทั้งนี้ ใหแนบ
รายละเอียดของโครงการหรือกิจการ และมาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมเพื่อประกอบการขอรับความเห็น
จากคณะกรรมการตามขอ 17 ดวย
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ตารางที่ 2-8 การใชประโยชนที่ดินตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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(5) การขุดลอกรองน้ํา เวนแตเปนการบํารุงรักษาทางน้ํา
หรือการดําเนินการเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ
(6) การปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ํา เวนแต
(ก) กรณีที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการ
เดินเรือในนานน้ําไทย
(ข) กระชังเลี้ยงสัตวน้ําหรือปะการังเทียมที่ไดรับ
อนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(7) การปลอยทิ้งมลพิษลงสูแหลงน้ําหรือทะเล เวนแตเปน
กรณีที่ ได ผา นการบํา บัด ตามมาตรฐานที่ก ฎหมายกํ าหนด
แลว

- ภายในโครงการไมมีการขุดลอกรองน้ําแตอยางใด
- โครงการจะก อ สร างภายในโครงการเท านั้ น ไม มี
การปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ําแตอยางใด

- น้ําเสียของโครงการที่ผานการบําบัดแลว มีคา BOD
20 มิลลิกรัม/ลิตร ผานกระบวนการปรับปรุง
ออก
คุณภาพน้ํา ระบบฆาเชื้อโรคดวยยูวี (UV) และระบบ
ฆาเชื้อโรคดวยคลอรีน (Post-Chlorine) กอนเขาสูถัง
เก็บน้ํารีไซเคิล จากนั้นจะนําไปใชรดน้ําตนไมภายใน
พื้นที่โครงการดวยการรดน้ําแบบกอกสนาม ทั้งในฤดู
ร อ นและฤดู ฝ นได ทั้ ง หมด ไม มี ก ารปล อ ยออกสู
สาธารณะ
(8) การจับหรือครอบครองปลาสวยงามตามบัญชี 3 ทาย - โครงการไมมีการจับหรือครอบครองปลาสวยงาม
ประกาศนี้ เวนแต
ตามที่กําหนดในบัญชีปลาสวยงามทายประกาศ
(ก) เปนการกระทําของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐเพื่อการศึกษาวิจัยทางวิชาการ การ
คุมครอง การเพาะพันธุ การเพาะเลี้ยง หรือกิจการสวนสัตว
ซึ่งไดรับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(ข) เปนการกระทําของเอกชนเฉพาะการครอบครอง
เพื่อการเพาะพันธุ การเพาะเลี้ยงหรือกิจการสวนสัตว
สาธารณะซึ่งไดรับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(9) การขุด ตัก หรือดูด กรวด ดิน หินผุ ทราย หรือลูกรัง - โครงการไมมีการขุด ตัก หรือดูด กรวด ดิน หินผุ
เพื่อการคาในลักษณะหรือในบริเวณดังตอไปนี้
ทราย หรือลูกรัง เพื่อการคาแตอยางใด
(ก) บริเวณที่มีความลาดชันเกินกวารอยละ 35
- บริเวณที่มีความลาดชันเกินกวารอยละ 35 ไมมีการ
กอสรางอาคารใดๆ และไมมีการขุด ตัก หรือดูด กรวด
ดิน หินผุ ทราย หรือลูกรัง เพื่อการคา
(ข) พื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางเกิน - โครงการไม มี พื้ นที่ ที่ มี ค วามสู ง จากระดั บ น้ํ า ทะเล
กวา 80 เมตร
ปานกลางเกินกวา 80 เมตร
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(ค) พื้นที่สาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใช
รวมกัน เวนแตไดรับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ โดย
ตองไดรับความเห็นจากคณะกรรมการตามขอ 17 เพื่อนําไป
ประกอบการขออนุ ญ าต ทั้ ง นี้ ให แ นบรายละเอี ย ดของ
โครงการหรื อ กิ จ การ และมาตรการป อ งกั น และแก ไ ข
ผลกระทบสิ่งแวดลอมเพื่อประกอบการขอรับความเห็นจาก
คณะกรรมการตามขอ 17 ดวย
(ง) บริ เ วณในระยะ 100 เมตร จากริ ม เขตทาง
สาธารณะ หรือริมฝงตามสภาพธรรมชาติของแมน้ํา ลําคลอง
หรือแหลงน้ําสาธารณะ
(จ) บริ เ วณที่ มี โ ครงสร า งทางธรณี วิ ท ยาที่ สํ า คั ญ หา
ยาก และแหลงที่มีซากดึกดําบรรพ

- โครงการไม ไ ด ตั้ ง อยู ใ นพื้ น ที่ ส าธารณสมบั ติ ข อง
แผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน

- โครงการไมมีการขุดดินในบริเวณระยะ 100 เมตร
จากริมเขตทางสาธารณะ และโครงการไมไดอยูติดกับ
แมน้ํา ลําคลอง หรือแหลงน้ําสาธารณะ
- พื้นที่โครงการไมไดเปนบริเวณที่มีโครงสรางทาง
ธรณี วิ ท ยาที่ สํ า คั ญ หายาก และแหล ง ที่ มี ซ ากดึ ก ดํ า
บรรพ
(ฉ) เขตโบราณสถานหรื อ บริ เ วณที่ มี คุ ณ ค า ทาง - พื้ น ที่ โ ครงการไม ไ ด เ ป น เขตโบราณสถานหรื อ
ประวัติศาสตร โบราณคดี หรือศิลปกรรม
บริเวณที่มีคุณคาทางประวัติศาสตร โบราณคดี หรือ
ศิลปกรรม
(10) การกระทําใด ๆ ที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะ - พื้ น ที่ โ ครงการไม ไ ด เ ป น พื้ น ที่ สั น ทราย สั น ดอน
ทางธรณีสัณฐานทางดานกายภาพชีวภาพหรือชีวกายภาพ หนาผา ปากน้ํา
ในพื้นที่สันทราย สันดอน หนาผา ปากน้ํา เวนแตการกระทํา
ของสวนราชการรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ เพื่อ
ปองกันการกัดเซาะชายฝง หรือเพื่อความปลอดภัยในการ
เดินเรือ
(11) การกระทําใด ๆ ที่เปนการทําลายหินดานทั้งที่อยูใต - โครงการไมมีการกระทําใดๆ ที่เปนการทําลายหิน
พื้นดิน ระดับพื้นดิน หรือโผลพนดินเวนแตเปนการกอสราง ดานทั้งที่อยูใตพื้นดิน ระดับพื้นดิน หรือโผลพนดิน
อาคารของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ ทั้งนี้ ในการกอสราง หากพบหินดานในบริเวณพื้นที่
ที่ มี ค วามจํ า เป น เพื่ อ ให บ ริ ก ารสาธารณะและไม ส ามารถ โครงการจะไมเคลื่อนยายหรือทําลายหินดานทั้งที่อยู
หลีกเลี่ยงได
ใตพื้นดิน ระดับพื้นดิน และโผลพนดิน
ขอ 12 ในพื้นที่ตามขอ 4 การติดตั้งปายหรือการกอสรางสิ่ง - โครงการไม มี ก ารติ ด ตั้ ง ป า ยภายในโครงการแต
ใด ๆ ที่สรางขึ้นสําหรับเพื่อติดตั้งปาย ตองไดรับอนุญาตจาก อยางใด โดยชื่อโครงการจะติดไวบริเวณรั้วของ
หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งหรื อ องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น โครงการ
แล ว แต ก รณี ซึ่ ง การอนุ ญ าตให เ ป น ไปตามหลั ก เกณฑ
ดังตอไปนี้
(1) ใหกระทําไดในพื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเล
ปานกลางไมเกิน 40 เมตร หรือพื้นที่ที่มีความลาดชันไมเกิน
รอยละ 35
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(2) ไมมีลักษณะบดบังทัศนวิสัยหรือทัศนียภาพและตอง
เปนไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด
(3) ในกรณีที่กระทําในพื้นที่ของเอกชน ใหมีระยะหางจาก
ที่ดินโดยรอบในแนวราบบนพื้นดินและในอากาศไมนอยกวา
สองเทาของความสูงของปายในแนวดิ่ง
ขอ 13 การกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารเปน
โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม อาคารอยูอาศัยรวมตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร อาคารชุดตามกฎหมาย
วาดวยอาคารชุด หรือหอพักตามกฎหมายวาดวยหอพัก ตอง
ติดตั้งหรือ จัดใหมีบ อดักไขมั นและระบบบําบัดน้ํ าเสียกอ น
ปลอยลงสูทอหรือทางน้ําสาธารณะ โดยระบบและน้ําเสียที่
บําบัดแลวตองเปนไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด

ขอ 15 ในพื้นที่ตามขอ 4 นอกจากตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ที่กําหนดไวในประกาศนี้แลวกอนการกอสราง ดัดแปลง หรือ
เปลี่ ย นการใช อ าคาร หรื อ ดํ า เนิ น โครงการหรื อ ประกอบ
กิ จ การ ให จั ด ทํ า และเสนอรายงานผลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม
เบื้ อ งต น หรื อ รายงานการวิ เ คราะห ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม
แล ว แต ก รณี
ต อ สํ า นั ก งานโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามหลักเกณฑ วิธีการ
และระเบี ย บปฏิ บั ติ ที่ กํ า หนดไว ต ามกฎหมายว า ด ว ยการ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ดังตอไปนี้
(1) การจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
(ข) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม อาคารอยูอาศัย
รวมตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หรืออาคารชุด
ตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด ที่มีจํานวนหองพักตั้งแต 30
หอง ถึง 79 หอง หรือมีพื้นที่ใชสอยของทุกอาคารดังกลาว
รวมกันตั้งแต 1,500 ตารางเมตร แตไมถึง 4,000 ตาราง
เมตร
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- โครงการไดออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียรวมเปน
ถัง บํ า บั ด น้ํ าเสี ย ชนิ ด เติ ม อากาศเลี้ ย งตะกอนเวี ย น
กลับ (Aeration activated sludge process,A/S)
จํานวน 1 ชุด สามารถรองรับน้ําเสียได 25 ลูกบาศก
เมตร/วัน และถังดักไขมัน จํานวน 6 ชุด ทั้งนี้ น้ําเสีย
จากถังดักไขมัน จะถูกสูบตอไปยังระบบบําบัดน้ําเสีย
รวมของโครงการตอไป
- น้ํ า เสี ย ของโครงการที่ ผ า นการบํ า บั ด แล ว มี ค า
BODออก 20 มิลลิกรัม/ลิตร ผานกระบวนการปรับปรุง
คุณภาพน้ํา ระบบฆาเชื้อโรคดวยยูวี (UV) และระบบ
ฆาเชื้อโรคดวยคลอรีน (Post-Chlorine) กอนเขาสูถัง
เก็บน้ํารีไซเคิล จากนั้นจะนําไปใชรดน้ําตนไมภายใน
พื้นที่โครงการดวยการรดน้ําแบบกอกสนาม ทั้งในฤดู
ร อ นและฤดู ฝ นได ทั้ ง หมด ไม มี ก ารปล อ ยออกสู
สาธารณะ
- ก อ นการก อ สร า ง โครงการหรื อ ประกอบกิ จ การ
โครงการเสนอรายงานการประเมิ น ผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

2.6.3 กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร สําหรับผูพิการหรือทุพพล
ภาพ และคนชรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต เปนโครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุด
ทุกอาคารไมจัดเปนอาคารขนาดใหญ ดังนั้น จึงไมเขาขายตองจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู
พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

2.7

การบริหารโครงการ และจํานวนผูพักอาศัย/ เจาหนาที่/ ผูใชบริการ และ
พนักงานโครงการ

โครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุด มีจํานวนหองชุดทั้งสิ้น 12 หองชุด ทั้งนี้ตามแนว
ทางการจั ด ทํ า รายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล อ มของสํ า นั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (2560) กรณีที่พื้นที่ใชสอยไมเกิน 35 ตารางเมตร คิดจํานวนผูพัก
อาศัย 3 คน/หองชุด และกรณีที่พ้ืนที่ใชสอยเกิน 35 ตารางเมตร (12 หองชุด) คิดจํานวนผูพักอาศัย 5
คน/หองชุด ดังนั้น โครงการมีจํานวนผูพักอาศัยในโครงการสูงสุด 60 คน
นอกจากนี้โครงการยังมีพนักงานประจํา ไดแก พนักงานประจําสํานักงานนิติบุคคล แมบาน
คนสวน และยามรักษาความปลอดภัย จํานวน 12 คน โดยพนักงานทั้งหมดไมไดพักอาศัยในโครงการ
ดังนั้น โครงการมีผูพักอาศัยและพนักงานในโครงการทั้งสิ้น จํานวน 72 คน รายละเอียดดังตารางที่
2-9
ตารางที่ 2-9 ผูพักอาศัยและพนักงานในโครงการ
จํานวน
(หองชุด)

จํานวนผูใชสอย
(คน/หองชุด)

จํานวนผูใชสอยรวม
(คน)

หองชุดที่มีพื้นที่ใชสอยไมเกิน 35 ตารางเมตร*

-

-

-

หองชุดที่มีพื้นที่ใชสอยมากกวา 35 ตารางเมตร*

12

5*

60

จํานวนพนักงาน**

-

-

12

รายละเอียด

รวม

12

72

หมายเหตุ * : คิดตามเกณฑสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2560
** : บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

2.8

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ระบบสาธารณูปโภค

2.8.1 การใชน้ํา
1) ปริมาณน้ําใช
ปริมาณน้ําใชในชวงดําเนินการ เกิดจากกิจกรรมตางๆ เชน อาบ ซักลาง ประกอบอาหาร การใช
น้ําสําหรับเครื่องสุขภัณฑ และอื่น ๆ คิดเปนปริมาณน้ําใชในโครงการทั้งสิ้น 14.24 ลูกบาศกเมตร/วัน เปน
ความตองการน้ําใชสูงสุด (Peak Demand) เทากับ 1.33 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง รายละเอียดการใชน้ํา
แสดงดังตารางที่ 2-10 และรายการคํานวณปริมาณน้ําใช แสดงในภาคผนวก ง-1
ตารางที่ 2-10 ปริมาณการใชน้ําของโครงการ
ผูใชบริการ
(คน)
1. หองชุด
12 หอง
60
2. สํานักงาน (พนักงาน)
12 คน
3. หองขยะมูลฝอย
9.60 ตร.ม.
4. สระวายน้ํา (รวมทุกอาคาร)
261.42 ตร.ม.
รวมปริมาณน้ําใชในโครงการ
รายละเอียด

จํานวน

อัตราการใชน้ํา
200 ลิตร/คน/วัน1)
75 ลิตร/ตร.ม./วัน2)
3 ลิตร/ตร.ม./วัน3)
5 ลิตร/ตร.ม./วัน4)

ปริมาณการใชน้ํา
(ลบ.ม./วัน)
12.00
0.90
0.03
1.31
14.24

หมายเหตุ 1) : คิดตามเกณฑ/มากกวาเกณฑสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2560
3) :
อางอิงอัตราการใชน้ํา จากหนังสือ “National Standard Plumbing Code 2009”
3) :
อางอิงอัตราการใชน้ํา จากหนังสือ “การออกแบบระบบทออาคาร และสิ่งแวดลอมอาคาร” ของ ดร.เกรียงศักดิ์
อุดมสินโรจน
4)
: คิดมากกวาอัตราการระเหยของสถานีอุตุนิยมวิทยาสนามบินภูเก็ต
ที่มา : บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

2) แหลงน้ําใช และระบบจายน้ํา
แหลงน้ําใชของโครงการจะใชน้ําประปาจากการประปาสวนภูมิภาค สาขาภูเก็ต เปนแหลงน้ําใช
หลัก โดยแนวทอประปาของโครงการจะตอเขากับทอเมนน้ําประปา ผานมิเตอรน้ําขนาด 50 มิลลิเมตร
เขาเก็บกักในถังเก็บน้ําดิบบริเวณอาคารหองเครื่องปมน้ําของพื้นที่ภาระจํายอม จํานวน 1 ถัง ปริมาตร
26.14 ลูกบาศกเมตร จากนั้นสูบดวยเครื่องสูบน้ํา ผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ํากอนเขาถังเก็บน้ํา
ใช 1 ปริมาตร 24.00 ลูกบาศกเมตร และถังเก็บน้ําใช 2 ปริมาตร 23.63 ลูกบาศกเมตร อยูบริเวณชั้นที่ 1
ของอาคาร C03A จะถูกสูบดวยเครื่องสูบน้ําชนิดเพิ่มแรงดัน (Package Booster Pump : BP 01-03)
จํานวน 3 ชุด (ทํางาน 2 เครื่อง สํารอง 1 เครื่อง) ขนาด 7.50 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง แรงดันน้ํา 60 เมตร
เพื่อจายน้ําไปยังสวนตางๆ ของแตละอาคาร ภายในโครงการ
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

นอกจากนี้ โครงการใชน้ําซื้อจากรถบรรทุกน้ําเอกชนเปนแหลงน้ําใชสํารอง โดยจัดใหมีหัวรับน้ํา
จํานวน 1 หัว ขนาด 50 มิลลิเมตร เพื่อรับน้ําจากรถบรรทุกน้ําเอกชน เขากักเก็บในถังเก็บน้ําดิบบริเวณ
อาคารปมน้ํา จํานวน 1 ถัง ปริมาตร 26.14 ลูกบาศกเมตร จากนั้นสูบดวยเครื่องสูบน้ํา ผานกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ํากอนเขาสูถังเก็บน้ําใช 1 และถังเก็บน้ําใช 2 กอนแจกจายไปยังสวนตางๆ ของแตละ
อาคาร
ผังระบบน้ําใช แสดงดังรูปที่ 2-14 และไดอะแกรมระบบน้ําใช แสดงดังรูปที่ 2-15
3) การปรับปรุงคุณภาพน้ําใช
น้ําประปาและน้ําซื้อจากรถบรรทุกน้ําเอกชนจะถูกสูบลงสูถังเก็บน้ําดิบโดยโครงการไดจัดใหมี
การปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพน้ํ า ก อ นลงสู ถั ง เก็ บ น้ํ า ใช ข องโครงการ เพื่ อ จ า ยให กั บ ส ว นต า งๆ ของโครงการ
รายละเอียดขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพน้ํา ไดอะแกรมระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําใช แสดงดังรูปที่ 2-16
มีดังนี้
1. ถังกรองทราย (Multimedia Filter) เปนถังกรองที่ประกอบดวยสารกรองทรายขนาดตางๆ
และแอนทราไซต เปนการกรองเพื่อการกําจัดสารแขวนลอยออกจากน้ํา มีอัตราการกรองประมาณ 5-7.5
ลูกบาศกเมตร/ตารางเมตร-ชั่วโมง โดยเลือกใชทรายมีความถวงจําเพาะประมาณ 2.65 ทรายกรองมีขนาด
สัมฤทธิ์ 0.45 – 0.6 มิลลิเมตร และสัมประสิทธิ์ความสม่ําเสมอมีคา 1.65 และชั้นทรายมีความหนา
ประมาณ 0.8 เมตร
2. ถังกรองคารบอน (Activated Carbon Filter) เปนถังกรองเศษตะกอนที่เหลือและกําจัดกลิ่น
ไมพึงประสงคออกจากน้ํา
3. ถังกําจัดความกระดาง (Softener Filter) เปนการลดความกระดางของน้ํา ปองกันการเกิด
คราบหินปูนและตะกรัน
4. ระบบฆาเชื้อโรคดวยยูวี (UV) ซึ่งทําลายเชื้อโรค ไดแก แบคทีเรีย ไวรสั ราเสนใย ยีสต เปน
ตน โดยจะทําลายโครงสรางกรดนิวคลีอิก ซึ่งเปนองคประกอบของดีเอ็นเอและอารเอ็นเอของเชื้อโรค
5. ระบบฆ า เชื้ อ โรคด ว ยคลอรี น (Post-Chlorine) ควบคุ ม ค า คลอรี น อิ ส ระคงเหลื อ (Free
Residual Chlorine) ใหเหลือไมนอยกวา 0.20 มิลลิกรัม/ลิตร เทียบเทาตามมาตรฐานการประปาสวน
ภูมิภาค
ดังนั้น น้ําประปาและน้ําซื้อจากรถบรรทุกน้ําเอกชน ที่ผานขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพ จะมี
คุณภาพเหมาะสําหรับการนําไปใชในระบบสาธารณูปโภคตอไป สําหรับน้ําดื่มโครงการจะซื้อน้ําเพื่อให
บริการแกผูอยูอาศัยในโครงการ
รายละเอียดขั้นตอนการดูแลระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําของโครงการจะดูแลและทําความสะอาด
ถังกรอง โดยการลางยอน (Back wash) ดังตารางที่ 2-11
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รูปที่ 2-14 ผังระบบน้้าใช้
2-49

2-50

รูปที่ 2-15 ไดอะแกรมระบบน้้าใช้

2-51

รูปที่ 2-16 ไดอะแกรมระบบปรับปรุงคุณภาพน้้าใช้

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2-11 การดูแลรักษาสารกรองน้ําแตละประเภท
ถังกรอง
1. ถังกรองทราย
(Multimedia Filter)

สารกรอง
กรวด /
ทราย

-

2. ถังกรองคารบอน
(Activated Carbon
Filter)

ผงถาน

-

3. ถังกําจัดความ
กระดาง (Softener
Filter)

เรซิ่น

คุณสมบัติ
กรองสิ่งสกปรก
ตะกอนขนาดใหญ ที่ ป นอยู ใ น
น้ํา
ขนาดกรวดสด 3-5 มิลลิเมตร
ขนาดทราย 0.8-1 มิลลิเมตร
กรองเศษตะกอนที่ เ หลื อ และ
กํ า จั ด กลิ่ น ไม พึ ง ประสงค อ อก
จากน้ํา

วิธีลาง
การทดลองประสิทธิภาพ
ล า งย อ นกลั บ เป น ครบ 2-3 ป ค วรเปลี่ ย น
เวลาอย า งน อ ย 5- สารกรอง
10 นาที

ล า งย อ นกลั บ เป น
เวลาอย า งน อ ย 510 นาทีทุกๆ 2 - 3
วัน
- ดึ ง อ นุ มู ล ป ร ะ จุ บ ว ก ข อ ง ล า งย อ นกลั บ เป น
เวลาอยางนอย 5-10
แคลเซียม แมกนีเซียม
- ชวยลด/ขจัดความกระดางหรือ นาที ดูดน้ําเกลือ 3040 นาที
หินปูนในน้ํา

ครบ 1 ป ควรเปลี่ยนสาร
กรองแต ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู กั บ
คุณภาพของน้ํา
คํ า นวณอายุ การใช ง าน
เ มื่ อ ใ ก ล ห ม ด อ า ยุ ใ ห
ทดสอบด ว ยชุ ด ทดสอบ
ความกระดาง ถาคาความ
กระดางสูงกวา 100 ppm
ใหฟนฟูสภาพโดยการลาง
ดวยน้ําเกลือ (โซเดียมคลอ
ไรด) และลางน้ําเกลือออก
จนหายเค็ม

ที่มา : https://bkwater.com/สารกรองน้ํา/ (เขาถึงขอมูลเมื่อ เดือนธันวาคม 2564)

4) การสํารองน้ําใช
โครงการจัดใหมีถังเก็บน้ําดิบ บริเวณอาคารปมน้ํา จํานวน 1 ถัง ปริมาตร 26.14 ลูกบาศกเมตร
และถังเก็บน้ําใช 1 ปริมาตร 24.00 ลูกบาศกเมตร และถังเก็บน้ําใช 2 ปริมาตร 23.63 ลูกบาศกเมตร อยู
บริเวณชั้นที่ 1 ของอาคาร C03A รวมปริมาตรกักเก็บน้ําใช 47.63 ลูกบาศกเมตร (คิดเฉพาะปริมาตรถัง
เก็บน้ําดี) ปริมาณน้ําใชในโครงการทั้งสิ้น 14.24 ลูกบาศกเมตร/วัน ดังนั้น โครงการสามารถสํารองน้ําไว
ใชไดประมาณ 3 วัน โครงการจัดใหมีการสํารองน้ําใชไวในถังเก็บน้ําตางๆ ดังตารางที่ 2-12
ปริมาตรกักเก็บน้ําใชสํารอง

=

47.63

ลูกบาศกเมตร

ความตองการใชน้ํา

=

14.24

ลูกบาศกเมตร

สามารถสํารองน้ําใชในโครงการ

=

47.63 / 14.24

=

3.34

วัน

ดังนั้น ความสามารถสํารองน้ําไวใชของโครงการไดประมาณ 3 วัน
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ตารางที่ 2-12 การสํารองน้ําใชของโครงการ
ลําดับ
1
2

รายละเอียด
ถังเก็บน้ําใช 1
ถังเก็บน้ําใช 2
รวมปริมาตร

จํานวน (ถัง)

ปริมาตรรวม
(ลูกบาศกเมตร)

1
1
2

24.00
23.63
47.63

สถานที่ตั้ง
ชั้นที่ 1 ของอาคาร
C03A

ที่มา : บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

ถังเก็บน้ําของโครงการเปนถังเก็บน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กมีโครงสรางฐานรากที่เปนเสาคอนกรีต
เสริมเหล็กที่เชื่อมตอกับโครงสรางอาคาร โดยเสาคอนกรีตเสริมเหล็กดังกลาว บางสวนจะอยูภายในถัง
เก็บน้ําใตดิน ซึ่งจะอยูในสภาวะที่มีความชื้นตลอดเวลา อาจทําใหเกิดการผุกรอน ดังนั้น โครงการจะจัดให
มีการทาเคลือบผิวโครงสรางดวยไฮโดร ซีล เพื่อปองกันการรั่วซึมและการกัดกรอนของผิววัสดุ สวนการ
ปองกันการปนเปอนที่เกิดจากถังเก็บน้ําใตดิน โครงการจะเลือกใชไฮโดร ซีล วัสดุกันซึมชนิด โพลีเมอร
ซีเมนต (Cement Base) คือใชน้ําเปนตัวทําละลาย ซึ่งจะใชงานงาย ไมตองมีน้ํายารองพื้น (Primer) ไมมี
อันตรายตอสุขภาพ และสิ่งแวดลอม ปราศจากกลิ่นรุนแรง ใชไดดีแมในสภาพผิวเปยกชื้น
ไฮโดร ซีล เปนมอรทารสําหรับฉาบหรือทา เพื่อปองกันการซึมของน้ําที่มีสวนผสมของซีเมนต
เนื้อละเอียด และน้ํายาโพลีเมอร ประเภท อะคริลิค (Acrylic Polymer) ประกอบดวยสวนผสม 2 สวน เมื่อ
ผสมทั้ง 2 สวนเขาดวยกัน สามารถใชในงานฉาบหรือทาปองกันการซึมในงานพื้นผิวโครงสรางคอนกรีต
และสามารถใชงานโครงสรางที่สัมผัสกับน้ําดื่ม (non-toxic) ปราศจากสารพิษ โดยมีคุณสมบัติดังนี้ ใชงาน
งาย แรงยึดเกาะสูง ทาไดทั้งผิวคอนกรีตหรือโละ ทนทานตอแรงขัดสีที่ไมรุนแรง กันซึมไดดี ทนตอน้ําที่มี
แรงดันได (Hydrostatic Pressure) ไมเปนพิษ ใชกับน้ําดื่มได (non-toxic) มีความยืดหยุนและไมหดตัว
ทนตอสภาพอากาศที่เย็นจัด และสามารถปรับความขนเหลวใหเหมาะสมกับการใชงานได
โครงการจะจัดใหมีการลางทําความสะอาดถังเก็บน้ําสํารองของโครงการ สําหรับถังเก็บน้ําชั้นใต
ดินทุกถังจะมีชองเปด 2 ฝา/ถัง ขนาดกวางxยาว 0.60 x 0.80 เมตร (แบบขยายถังเก็บน้ํา แสดงดังรูปที่
2-17) เพื่อใหเจาหนาที่ลงไปทําความสะอาดถังน้ําเปนประจําทุกๆ 6 เดือนได ทั้งนี้ในการลางถังเก็บน้ําใต
ดิน สามารถทําไดโดยใชปมจุมแบบไดโวดูดตะกอนที่คางอยูขางใตถัง โดยตอทอเพื่อดูดตะกอนปลอยทิ้ง
ออกไปทางทอ ทั้งนี้หากจําเปนตองลงไปเพื่อความปลอดภัย กอนลงทุกครั้ง จะตองตรวจสอบปริมาณ
อากาศและตรวจสอบวามีกาซพิษอันตรายหรือไมเชน แกสมีเทน ไฮโดรซัลไฟด ซัลเฟอรไดรออกไซด
โดยใชเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนที่กนหลุมตองมีคาระหวางรอยละ 19.5-23.5 ซึ่งเปนปริมาณที่รางกาย
ตองการคือรอยละ 20
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อยางไรก็ตาม ในการลางทําความสะอาดถังเก็บน้ําอยางปลอดภัย โครงการจัดใหมีคนชวยอยาง
นอย 3 คนขึ้นไป มอบหมายหนาที่อยางชัดเจน โดยใหลงไป 1 คน อีก 1 คนอยูปากบอหรือที่ทางขึ้นลง ที่
เหลืออีก 1 คนเปนผูคอยชวยเหลืออยูบริเวณรอบนอก และมีอุปกรณสื่อสารระหวางกัน เชน อาจใชเชือก
ผูกที่เอวของผูที่ลงไปปฏิบัติงานกนถังไว เพื่อใหผูที่อยูดานบนรูการเคลื่อนไหวตลอดเวลา หากเห็นวามี
อาการหรือ ทาทางผิดปกติ สามารถดึงเชือ กนําตัวขึ้นจากบอ ไดทันที ซึ่งเปนวิธีการชวยเหลือผูไดรับ
อันตรายจากการทํางานในที่อับอากาศที่ปลอดภัยกวาการลงไปชวยที่กอนบอ เพราะอาจขาดอากาศ
หายใจ และเสียชีวิตทั้งคู จากนั้นใหปฐมพยาบาลเบื้องตน โดยใหนอนราบในที่อากาศถายเทดี หากพบวา
ไมหายใจและหัวใจหยุดเตน ใหผายปอดและนวดหัวใจ และรีบนําสงโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด หรือโทรแจง
1669 ทันที

2.8.2 การจัดการน้ําเสียและสิ่งปฏิกูล
1) ปริมาณน้ําเสีย
เมื่อเปดดําเนินโครงการ คาดวาจะมีปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นประมาณ 11.64 ลูกบาศกเมตร/วัน
คิดจากรอยละ 90 ของปริมาณน้ําใช (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม,
2560) ยกเวนน้ําจากการลางหองพักขยะ คิดจากรอยละ 100 ของปริมาณน้ําใช และไมคิดน้ําใชจากสระ
วายน้ํา รายละเอียดปริมาณน้ําเสียในโครงการ แสดงดังตารางที่ 2-13 และภาคผนวก ง-1
ตารางที่ 2-13 ปริมาณน้ําเสียของโครงการ
รายละเอียด
1. หองชุด
2. สํานักงาน (พนักงาน)
3. หองขยะมูลฝอย
4. สระวายน้ํา (รวมทุกอาคาร)
รวม

ปริมาณ
น้ําใช
(ลบ.ม./วัน)

ปริมาณ
น้ําเสีย
(ลบ.ม./วัน)

12.00
0.90
0.03
1.31
14.24

10.80
0.81
0.03
11.64

ระบบบําบัดน้ําเสีย
ถังดักไขมัน
ถังบําบัดน้ําเสีย
ความจุ
จํานวน
ความจุ
จํานวน
(ลบ.ม./วัน) (ชุด)
(ลบ.ม./วัน) (ชุด)
0.40 ,1.00
5
0.03

1

13

-

6

13

1

ที่มา : บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)
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2) การจัดการน้ําเสีย
โครงการไดออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียรวมเปนถังบําบัดน้ําเสียชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอน
เวียนกลับ (Aeration activated sludge process,A/S) จํานวน 1 ชุด สามารถรองรับน้ําเสียได 13
ลูกบาศกเมตร/วัน ติดตั้งใตดินภายในโครงการบริเวณใกลกับอาคาร C03B เพื่อรองรับปริมาณน้ําเสียที่
เกิดขึ้นจากอาคารภายในโครงการทั้งหมด มีปริมาณ BODเขา 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพใน
การบําบัดใหคา BODออก 20 มิลลิกรัม/ลิตร น้ําเสียเขาสูระบบ 11.64 ลูกบาศกเมตร/วัน และจัดใหมีถังดัก
ไขมันจํานวน 6 ชุด เพื่อรองรับปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นจากหองครัวของแตละอาคาร โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
-

ถังดักไขมัน (GT-C01) จํานวน 1 ชุด สามารถรองรับน้ําเสียได 0.03 ลูกบาศกเมตร/วัน รองรับ
น้ําเสียจากอาคารหองขยะมูลฝอย

-

ถังดักไขมัน (GT-C02) จํานวน 1 ชุด สามารถรองรับน้ําเสียได 0.40 ลูกบาศกเมตร/วัน รองรับ
น้ําเสียจากอาคาร C02A

-

ถังดักไขมัน (GT-C03) จํานวน 1 ชุด สามารถรองรับน้ําเสียได 0.40 ลูกบาศกเมตร/วัน รองรับ
น้ําเสียจากอาคาร C03A

-

ถังดักไขมัน (GT-C04-05) จํานวน 1 ชุด สามารถรองรับน้ําเสียได 0.60 ลูกบาศกเมตร/วัน
รองรับน้ําเสียจากอาคาร C04A อและาคาร C05A

-

ถังดักไขมัน (GT-C06) จํานวน 1 ชุด สามารถรองรับน้ําเสียได 0.40 ลูกบาศกเมตร/วัน รองรับ
น้ําเสียจากอาคาร C06A

-

ถังดักไขมัน (GT-C07) จํานวน 1 ชุด สามารถรองรับน้ําเสียได 0.40 ลูกบาศกเมตร/วัน รองรับ
น้ําเสียจากอาคาร C07A
ทั้งนี้ น้ําเสียจากถังดักไขมัน จะถูกสูบตอไปยังระบบบําบัดน้ําเสียรวมของโครงการตอไป

โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต เปนโครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุด ที่มี
จํานวนหองชุดรวมกันทุกชั้นในอาคารหลายหลังรวมทั้งสิ้น 12 หองชุด ซึ่งจัดอยูในอาคารประเภท ค. ตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจาก
อาคารบางประเภทและบางขนาด กําหนดคา BODออก ไมเกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร น้ําเสียของโครงการที่
ผานการบําบัดแลว 11.64 ลูกบาศกเมตร/วัน มีคา BODออก 20 มิลลิกรัม/ลิตร ผานกระบวนการปรับปรุง
คุณภาพน้ํา ไดแก ถังกรองทราย (Multimedia Filter) ถังกรองคารบอน (Activated Carbon Filter) ระบบ
ฆาเชื้อโรคดวยยูวี (UV) และระบบฆาเชื้อโรคดวยคลอรีน (Post-Chlorine) กอนเขาสูถังเก็บน้ํารีไซเคิล
ขนาด 21.60 ลูกบาศกเมตร จํานวน 1 ถัง จากนั้นจะนําไปใชรดน้ําตนไมภายในพื้นที่โครงการดวยการรด
น้ําแบบกอกสนาม ปริมาณน้ําซึมดินบริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการในฤดูรอน 143.82 ลูกบาศกเมตร/วัน
(ระยะเวลารดน้ํา 12 ชั่วโมง) ดังนั้น โครงการสามารถนําน้ําเสียที่ผานการบําบัดแลวมาใชประโยชนโดย
การรดน้ําตนไมภายในพื้นที่โครงการไดทั้งหมด ไมมีการปลอยออกสูสาธารณะ
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รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
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บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ในชวงฤดูฝนโครงการสามารถนําน้ําทิ้งที่ผานการบําบัดแลวมาใชรดน้ําตนไมในโครงการได
86.29 ลูกบาศกเมตร/วัน ดังนั้น โครงการสามารถนําน้ําเสียที่ผานการบําบัดแลวมาใชประโยชนโดยการ
รดน้ําตนไมภายในพื้นที่โครงการไดทั้งหมด ไมมีการปลอยออกสูสาธารณะ
สวนประกอบและรายละเอียดภายในระบบบําบัดน้ําเสีย แสดงดังตารางที่ 2-14 ผังระบบระบาย
น้ําเสีย แสดงดังรูปที่ 2-18 ไดอะแกรมระบบระบายน้ําเสีย ไดอะแกรมระบบบําบัดน้ําเสียและน้ํารีไซเคิล
แสดงดัง รูปที่ 2-19 ถึงรูปที่ 2-20 ผังแสดงขั้นตอนและกระบวนการบําบัดน้ําเสีย แสดงดังรูปที่ 2-21 แบบ
ขยายระบบบําบัดน้ําเสีย แสดงดังรูปที่ 2-22 แบบขยายถังดักไขมัน แสดงดังรูปที่ 2-23 และรายการ
คํานวณระบบบําบัดน้ําเสีย แสดงในภาคผนวก ง-2
ตารางที่ 2-14 ส ว นประกอบและรายละเอีย ดภายในระบบบํ าบัด น้ํา เสี ยชนิด เติม อากาศเลี้ย ง
ตะกอนเวียนกลับ (Activated Sludge) ของโครงการ
รายละเอียดของระบบบัดน้ําเสีย
1. ถังแยกตะกอน
ปริมาตรถังแยกตะกอน (ลบ.ม.)
ระยะเวลากักเก็บจริง (ชม.)
2. ถังเติมอากาศ
ปริมาตรถังเติมอากาศ (ลบ.ม.)
MLSS (มก./ล.)
F/M (กก.BOD/กก.MLSS)
ระยะเวลาเก็บกัก HRT (ชม.)
3. ถังตกตะกอนน้ําใส
ปริมาตรถังตกตะกอน (ลบ.ม.)
อัตราการไหลลนตอพื้นที่ (ลบ.ม./ตร.ม.-วัน)
ระยะเวลากักเก็บ (ชม.)
4. ถังเก็บตะกอนสวนเกิน
ระยะเวลากักเก็บ (วัน)
ปริมาตร (ลบ.ม.)
ปริมาณตะกอน (ลบ.ม./วัน)
5. ถังสํารองน้ําผานการบําบัด
ระยะเวลากักเก็บ (ชม.)
ปริมาตร (ลูกบาศกเมตร)
6. ประสิทธิภาพของระบบ
BODเขา (มิลลิกรัม/ลิตร)
BODออก (มิลลิกรัม/ลิตร)

ระบบบําบัด
น้ําเสีย

เกณฑที่ใชใน
ผลการประเมินเทียบ
การประเมินประสิทธิภาพ
กับเกณฑท่ใี ช

4.03
7.44

-

5.90
3,000
0.22
10.30

2,000-4,0001)
0.1-0.31)
6-241)

ผาน
ผาน
ผาน

2.10
16.00
3.88

ไมนอยกวา 2

ผาน

30
4.03
0.01

-

4.00
2.20

-

250.00
20.00

ไมนอยกวา 2501)
ไมเกิน 402)

ผาน
ผาน

หมายเหตุ : 1) สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2560
2)
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด ขอ 6 อาคารประเภท ค. (1) อาคารชุดที่มีจํานวนหองพักสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของ
อาคาร หรือกลุมอาคารไมถึง 100 หองนอน
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รูปที่ 2-18 ผังระบบระบายน้้าเสีย
2-58

2-59

รูปที่ 2-19 ไดอะแกรมระบบระบายน้้าเสีย

รูปที่ 2-20 ไดอะแกรมระบบบ้าบัดน้้าเสียและน้้ารีไซเคิล
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รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

น้ําเสียจากอาคาร C01
หองขยะมูลฝอย

น้ําเสียจากอาคาร C02A อาคาร C03A
อาคาร C06A และอาคาร C07A

น้ําเสียจากอาคาร C04A
และอาคาร C05A

ถังดักไขมัน
ปริมาตร 0.03 ลบ.ม.

ถังดักไขมัน
ปริมาตร 0.40 ลบ.ม. จํานวน 4 ชุด

ถังดักไขมัน
ปริมาตร 0.60 ลบ.ม.

น้ําเสียจากแตละอาคาร

ถังบําบัดน้ําเสียชนิดเติมอากาศ
เลี้ยงตะกอนเวียนกลับ
13 ลบ.ม./วัน

ตะกอนยอนกลับ
Return Sludge

ถังสํารองน้ําผานการบําบัด
ปริมาตร = 2.20 ลบ.ม.
ระยะเวลากักเก็บ 4.00 ชม.

BOD เขา = 250 mg/l

ถังแยกตะกอน
ปริมาตร = 4.03 ลบ.ม.
ระยะเวลากักเก็บจริง 7.44 ชม.

กาซมีเทน 1,392.18 ลิตร/วัน
ใชบอบําบัดกาซมีเทน
ขนาดพื้นที่ 1.20 ตร.ม.

ถังเติมอากาศ
ปริมาตร = 5.90 ลบ.ม.
MLSS = 3,000 มก./ล.
F/M = 0.22 กก.BOD/กก.MLSS
ระยะเวลาเก็บกัก 10.30 ชม.

ปริมาณละอองน้ําเสีย
12 ลบ.ม./ชม.
ใชทอกําจัดละอองน้ําเสีย ขนาด
เสนผานศูนยกลาง 12 นิ้ว

ถังตกตะกอนน้ําใส
ปริมาตร = 2.10 ลบ.ม.
ระยะเวลากักเก็บ 3.88 ชม.
ถังเก็บตะกอนสวนเกิน
ปริมาตร = 4.03 ลบ.ม.
ระยะเวลากักเก็บ 30 วัน

สูบตะกอนไปกําจัด

BOD ออก = 20 mg/l

ถังเก็บน้ํารีไซเคิล
ขนาด 21.60 ลบ.ม.

นําไปใชรดน้ําตนไมภายในพื้นที่โครงการ
ดวยการรดน้ําแบบกอกสนามไดทั้งหมด
ไมมีการปลอยออกสูสาธารณะ

รูปที่ 2-21 แผนผังแสดงขั้นตอนการบําบัดน้ําเสียของโครงการ
ที่มา : บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)
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รูปที่ 2-22 แบบขยายถังบ้าบัดน้้าเสีย

รูปที่ 2-23 แบบขยายถังดักไขมัน

2-63

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

3) การกําจัดตะกอนสวนเกินและกากไขมัน
ระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการไดออกแบบใหมีเก็บตะกอนสวนเกิน ซึ่งสามารถเก็บตะกอน
สวนเกินไดนานประมาณ 30 วัน หรือประมาณ 1 เดือน ทั้งนี้ โครงการจะขอความอนุเคราะหเทศบาล
ตําบลวิชิตมาสูบไปกําจัดตอไป
สําหรับหลักการทํางานของถังดักไขมันแบงการทํางานออกเปน 3 ขั้นตอน คือ (1) ตะแกรงดัก
เศษอาหาร จะชวยกรองเศษอาหาร และสิ่งสกปรกตางๆ เปนการลดความสกปรกในขั้นแรก (2) สวนแยก
ไขมันของน้ํา น้ําที่ผานการกรองเศษอาหารจะไหลผานไปอีกชองหนึ่งของบอ ดวยการออกแบบที่
เหมาะสมตามทิศทางการไหลของน้ําจะมีประสิทธิภาพในการแยกและสกัดไขมันที่ลอยอยูเหนือผิวน้ํา
(3) ทอออนระบายไขมัน เมื่อไขมันถูกแยกจากน้ําที่สะสมอยูภายในบอ น้ําที่ผานการบําบัดแลวจะเขาสู
ระบบบําบัดในขั้นตอนตอไป
สําหรับกากไขมันจากถังดักไขมัน (Grease Trap Tank) โครงการจะจัดใหมีเจาหนาที่ตักกาก
ไขมันและเศษอาหารไปทิ้งเปนประจํา โดยถังดักไขมัน มีระยะเวลากักเก็บ 12 ชั่วโมง โครงการจะจัดใหมี
พนักงานดูแล โดยตักไขมันออกตามความจําเปนทุกสัปดาห และจดบันทึกรายงานผลทุกครั้ง ทั้งนี้กาก
ไขมันที่ตองกําจัดจะนําไปตากแหงกอน เพื่อปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรค และกลิ่น ซึ่งเกิดจากฝน
สัตว และแมลง เปนตน โดยนํากากไขมันใสในกระถางที่มีกระดาษรองที่กนกระถาง เพื่อใหสวนที่เปน
น้ําซึมออกจากกากไขมันและทิ้งไวจนแหงเปนกอนกอนนําใสถุงดํา จากนั้นนําไปทิ้งรวมกับขยะทั่วไปที่
หองพักขยะรวมของโครงการเพื่อนําไปกําจัดตอไป
นอกจากนี้ โครงการจะลางถังดักไขมันทุก 6
ประสิทธิภาพ
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รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
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บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

4) วิธีการจัดการกําจัดละอองน้ํา (Aerosol) และกาซมีเทน (CH4)
วิธีการจัดการกําจัดละอองน้ํา และกาซมีเทน ซึ่งเกิดขึ้นในระหวางขั้นตอนของการบําบัดน้ําเสีย
ของโครงการ และวิธีการควบคุมการกําจัดกาซดังกลาว มีรายละเอียดดังนี้
4.1 การจัดการละอองน้ําเสีย (Aerosol) ที่เกิดขึ้นจากเครื่องเติมอากาศในถังเติมอากาศ ในถัง
บําบัดน้ําเสียโดยมีปริมาณละอองน้ําเสียจากถังบําบัดน้ําเสียเกิดขึ้น 12 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง ตองการ
พื้นที่บําบัดละอองน้ํา 0.08 ตารางเมตร โครงการจะดําเนินการโดยที่ปลายทออากาศของถังเติม จะติดตั้ง
ทออากาศขนาดเสนผานศูนยกลาง 12 นิ้ว ยาว 0.50 เมตร พรอมใสถานภายในเพื่อทําการกรองอากาศที่
ออกจากทอดังกลาว และดําเนินการเปลี่ยนถานทุก 2 เดือน โดยถานที่เปลี่ยนจะนําไปขุดกลบฝงดินใน
พื้นที่ของโครงการ
4.2 การกําจัดกาซมีเทน (CH4) ที่เกิดขึ้นจากถังแยกกากในถังบําบัดน้ําเสีย (WWT) โดยมี
ปริมาณกาซมีเทนจากถังบําบัดน้ําเสียเกิดขึ้น 1,392.18 ลิตร/วัน ทั้งนี้ โครงการไดเลือกการกําจัดกาซ
มีเทนโดยใชวิธี Biological Oxidation โดยใชปุยหมักพรอมใชงาน (Mature Compost) โดยโครงการตอง
ใชพื้นที่ในการกําจัดกาซมีเทนจากระบบบําบัดน้ําเสีย เทากับ 0.58 ตารางเมตร ดังนั้น โครงการจัดใหมี
บอบําบัดกาซมีเทน เปนบอดินขนาดพื้นที่ 1.20 ตารางเมตร จํานวน 1 บอ สําหรับการกําจัดกาซมีเทนที่
เกิดจากถังบําบัดน้ําเสียของโครงการ ซึ่งมีทอเพื่อใหมีเทนระเหยผานดิน ดังนั้น ปริมาตรบอดินจึงเพียง
พอที่จะกําจัดกาซมีเทนที่เกิดขึ้นจากถังบําบัดน้ําเสียของโครงการได โดยปฏิกิริยากําจัดกาซมีเทน เปน
ดังนี้
CH4 + 2O2

ตัวเรงปฏิกิริยา

CO2 + 2H2O

แบคทีเรียกลุมเมทาโนโทรฟ

แบบขยายบอดินบําบัดกาซมีเทน และแบบขยายระบบกําจัดละอองน้ําเสีย แสดงดังรูปที่ 2-20
รายการคํานวณปริมาณละอองน้ําและกาซมีเทน แสดงในภาคผนวก ง-3
5) การนําน้ําเสียที่ผานการบําบัดกลับมาใชประโยชน
น้ําเสียของโครงการที่ผานการบําบัดแลว 11.64 ลูกบาศกเมตร/วัน มีคา BODออก 20 มิลลิกรัม/
ลิตร ผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ํา ไดแก ถังกรองทราย (Multimedia Filter) ถังกรองคารบอน
(Activated Carbon Filter) ระบบฆาเชื้อโรคดวยยูวี (UV) และระบบฆาเชื้อโรคดวยคลอรีน (PostChlorine) กอนเขาสูถังเก็บน้ํารีไซเคิล ขนาด 21.60 ลูกบาศกเมตร จํานวน 1 ถัง จากนั้นจะนําไปใชรดน้ํา
ตน ไมภ ายในพื้ น ที่โ ครงการดว ยการรดน้ํา แบบก อ กสนาม ปริ ม าณน้ํ าซึ ม ดิ น บริ เ วณพื้ น ที่สี เ ขี ย วของ
โครงการในฤดูรอน 143.82 ลูกบาศกเมตร/วัน (ระยะเวลารดน้ํา 12 ชั่วโมง) ดังนั้น โครงการสามารถนํา
น้ําเสียที่ผานการบําบัดแลวมาใชประโยชนโดยการรดน้ําตนไมภายในพื้นที่โครงการไดทั้งหมด ไมมีการ
ปลอยออกสูสาธารณะ
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บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

รายการคํานวณการใชน้ํารดน้ําตนไมชวงฤดูรอน
น้ําที่ผานการบําบัดแลว
=
พื้นที่สีเขียว
=
อัตราการซึมน้ําของดิน (ดินทรายปนดินเหนียว) =
=

11.64
2,396.97
5
0.005

ลูกบาศกเมตร/วัน
ตารางเมตร
มิลลิเมตร/ชั่วโมง*
เมตร/ชั่วโมง

ที่มา : *จําเริญ ยืนยงสวัสดิ์ (2542) การดูดซึมน้ําของดิน (http//natres.psu.ac.th/Department/PlantScience/ 510111web/lecture/chapter10/sld021.htm)

เวลาที่ใชสําหรับรดน้ําตนไม
อัตราการซึมน้ําของดินบริเวณพื้นที่สีเขียว

=
=

12
ชั่วโมง
2,396.97 x (0.005 x 12)

=

143.82

ลูกบาศกเมตร/วัน

รายการคํานวณการใชน้ํารดน้ําตนไมชวงฤดูฝน
น้ําที่ผานการบําบัดแลว

=

11.64

ลูกบาศกเมตร/วัน

พื้นที่สีเขียว

=

2,396.97

ตารางเมตร

อัตราการซึมลงดินภายหลังฝนตกติดตอเนื่องกันนาน 1 ชั่วโมง (ดินทรายปนดินเหนียว) = 3
มิลลิเมตร/ชั่วโมง**
=

0.003

เมตร/ชั่วโมง

ที่มา : **ธงชัย พรรณสวัสดิ์, 2554

เวลาที่ใชสําหรับรดน้ําตนไม

=

12

ชั่วโมง

อัตราการซึมน้ําของดินบริเวณพื้นที่สีเขียว

=

2,396.97 x (0.003 x 12)

=

86.29

ลูกบาศกเมตร/วัน

ดังนั้น รดน้ําตนไมภายในพื้นที่โครงการดวยการรดน้ําแบบกอกสนาม ปริมาณน้ําซึมดินบริเวณ
พื้นที่สีเขียวของโครงการในฤดูฝน 86.29 ลูกบาศกเมตร/วัน ไมมีการปลอยออกสูสาธารณะ
ทั้งนี้ ทางโครงการคํานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอพนักงานและผูใชบริการสัมผัสน้ําทิ้ง จึง
กําหนดใหมีการใชกุญแจล็อคกอกน้ํารวมถึงมีปายบอกใหทราบวามีการนําน้ําหลังบําบัดมาใชสําหรับรดน้ํา
ตนไม และจะมีการแจงเวลารดน้ําตนไมใหผูที่ผานไปมาไดทราบดวย และกําชับใหพนักงานสวมถุงมือทุก
ครั้งที่ปฏิบัติหนาที่เพื่อปองกันการสัมผัสน้ําทิ้ง
ผังระบบรดน้ําตนไม แสดงดังรูปที่ 2-24
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รูปที่ 2-24 ผังระบบรดน้้าต้นไม้
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รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

2.8.3 การระบายน้ําและการปองกันน้ําทวม
สําหรับพื้นที่ดานบนที่เปนพื้นที่นอกโครงการ ซึ่งปจจุบันเปนพื้นที่รกรางตนไมและวัชพืชขึ้นปก
คลุม โครงการไดจัดใหมีทอระบายน้ําฝนตามแนวถนนภาระจํายอม ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.20 เมตร,
0.30 เมตร และ 0.4 เมตร ที่มีบอพักน้ําเปนระยะตามแนวทอระบายน้ํา โดยอาศัยแรงโนมถวงของโลก
(Gravity) น้ําจากทอระบายน้ําฝนสวนดานบนทั้งหมดจะระบายออกสูทอระบายน้ําถนนภาระจํายอมและ
ออกสูคูดินสาธารณะดานหนาโครงการ โดยโครงการไดดําเนินการขออนุญาตวางทอระบายน้ําบริเวณคู
ดินเพื่อเชื่อมกับทอระบายน้ําสาธารณะตอไป
การระบายน้ําฝนของโครงการ จะแบงเปน 2 สวน คือ จากพื้นดินนอกอาคาร และจากชั้นหลังคา
ของอาคาร โดยการระบายน้ําฝนบนพื้นดินนอกอาคาร จะอาศัยลักษณะการระบาย 2 รูปแบบ คือ การ
ไหลซึมลงใตดินตามบริเวณสนามหญาและพื้นที่สีเขียว อีกรูปแบบคือการใหน้ําฝนไหลไปตามความลาด
ชันของภูมิประเทศ ซึ่งน้ําฝนสวนนี้จะไหลลงสูทอระบายน้ําที่เตรียมไว สําหรับน้ําฝนจากชั้นหลังคาของ
อาคารจะระบายลงสูทอระบายน้ําฝน ซึ่งจะรวบรวมลงสูทอระบายน้ําฝน ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.30
เมตร, 0.40 เมตร และ 1.00 เมตร และรางระบายน้ํา (Gutter) ขนาดกวาง 0.30 เมตร และ 0.50 เมตร ที่มี
บอพักน้ําเปนระยะอยูโดยรอบพื้นที่โครงการ โดยอาศัยแรงโนมถวงของโลก (Gravity) น้ําฝนทั้งหมดจะ
ผานบอดักขยะกอนรวบรวมเขาสูบอหนวงน้ําของโครงการ
จากการคํานวณโดยใช Rational Method พบวา กอนพัฒนาโครงการจะมีอัตราการระบายน้ํา
0.179 ลูกบาศกเมตร/วินาที และหลังพัฒนาโครงการมีอัตราการระบายน้ํา 0.417 ลูกบาศกเมตร/วินาที
คิดเปนปริมาณน้ําฝนสวนเกิน 67.14 ลูกบาศกเมตร ทั้งนี้ โครงการจัดใหมีบอหนวงน้ํา มีปริมาตร 150
ลูกบาศกเมตร จํานวน 1 บอ เพื่อหนวงน้ําฝนไวภายในโครงการ โดยโครงการจัดใหมีทอขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 0.30 เมตร จํานวน 1 ทอ ซึ่งสามารถควบคุมอัตราการไหลของน้ําใหมีคาอัตราการระบายน้ํา
0.018 ลูกบาศกเมตร/วินาที เพื่อระบายออกสูทอระบายน้ําถนนภาระจํายอมและออกสูคูดินสาธารณะ
ดานหนาโครงการ โดยโครงการไดดําเนินการขออนุญาตวางทอระบายน้ําบริเวณคูดินเพื่อเชื่อมกับทอ
ระบายน้ําสาธารณะตอไป
สํ า หรั บ การพั ด พาตะกอนดิ น ลงสู บ อ พั ก น้ํ า และบ อ หน ว งน้ํ า โครงการจะมี ก ารขุ ด ลอกเมื่ อ มี
ปริมาณตะกอนดินสะสมในบอ
ผังระบบระบายน้ําฝน แสดงดังรูปที่ 2-25 รูปตัดชลศาสตรระบบระบายน้ําฝน แสดงดังรูปที่ 2-26
ถึงรูปที่ 2-29 แบบขยายบอหนวงน้ําของโครงการ แสดงดังรูปที่ 2-30 และรายการคํานวณระบบระบายน้ํา
แสดงในภาคผนวก ง-4
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รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

2.8.4 การจัดการมูลฝอย
1) ปริมาณมูลฝอย
การประเมินปริมาณขยะมูลฝอยของโครงการ ไดทําการประเมินจากผูเขาพักอาศัยเต็มโครงการ
โดยอางอิงจากแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการที่พักอาศัยบริการ
ชุมชนและสถานที่พักตากอากาศของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (2560)
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากโครงการเปนขยะชุม ชนทั่วไป ไดแก ถุงพลาสติก เศษอาหาร เศษ
กระดาษ และเศษผา โดยปริมาณขยะมูลฝอยที่คาดวาจะเกิดขึ้น มีรายละเอียดดังนี้
อัตราการเกิดขยะมูลฝอย

1

กิโลกรัม/คน/วัน

(สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2560)
ดั ง นั้ น ปริ ม าณขยะที่ ค าดว า น า จะเกิ ด ในกรณี เ ลวร า ยที่ สุ ด ของโครงการ (มี ผู พั ก อาศั ย เต็ ม
โครงการ) เทากับ 72 กิโลกรัม/วัน หรือ 0.072 ตัน/วัน รายละเอียดดังตารางที่ 2-15
ตารางที่ 2-15 ปริมาณขยะมูลฝอยของโครงการ
รายละเอียด
หองชุด 12 หองชุด
พนักงาน

จํานวน

อัตราการเกิดมูลฝอย

60 คน
1 กิโลกรัม/คน/วัน1)
12 คน
1 กิโลกรัม/คน/วัน1)
รวมปริมาณขยะทั้งโครงการ

ปริมาณมูลฝอย
(กก./วัน)
60
12
72

ที่มา : 1) สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2560

2) การจัดการขยะมูลฝอย
โครงการจะจัดถังรองรับขยะมูลฝอยไวในหองชุดทุกหอง โดยภายในหองชุดแตละหองจัดใหมีถัง
ขยะยอยขนาด 10 ลิตร จํานวน 1 ถัง/หอง และหองสํานักงานนิติบุคคล โดยจัดใหมีถังขยะยอยขนาด 50
ลิตร จํานวน 4 ถัง แยกเปนขยะอินทรีย ขยะทั่วไป ขยะอันตราย และขยะรีไซเคิล และหองน้ํารวมจะจัดให
มีถังขยะขนาด 10 ลิตร จํานวน 1 ถัง/หอง ซึ่งแมบานจะรวบรวมขยะจากสวนตางๆ นํามาคัดแยกประเภท
ขยะเปนขยะอินทรีย ขยะทั่วไป ขยะอันตราย และขยะรีไซเคิล กอนนําไปพักไวที่อาคารหองพักขยะรวม
(รูปที่ 2-31 และรูปที่ 2-32) ซึ่งหองพักขยะรวม ประกอบดวย หองพักขยะอินทรีย หองพักขยะรีไซเคิล
หองพักขยะทั่วไป และหองพักขยะอันตราย
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รูปที่ 2-31 ผังแสดงตําแหน่งอาคารห้องพักขยะรวม

รูปที่ 2-32 แบบขยายอาคารห้องพักขยะรวม
2-77

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

สําหรับการจัดการมูลฝอยที่สามารถรีไซเคิลได เชน กระดาษ กระปอง ขวด พลาสติก พนักงาน
ทําความสะอาดจะแยกและขายใหแกรานรับซื้อของเกา โดยจะเก็บรวบรวมไวที่หองพักขยะรีไซเคิล ซึ่งจะ
ใชรองรับมูลฝอยที่สามารถนํากลับมารีไซเคิลหรือขายได เชน แกว กระดาษ พลาสติกที่ไมเลอะคราบ
อาหาร และโลหะ เปนตน พนักงานทําความสะอาดจะแยกและขายใหแกรานรับซื้อของเกา
สวนขยะอันตราย จะรวบรวมใสถุงมูลฝอยอันตรายสีแดงจะเก็บไวในที่หองพักขยะอันตราย ซึ่งจะ
ใชรองรับมูลฝอยที่มีอันตรายตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม เชน หลอดฟลูออเรสเซนต ขวดยา ถานไฟฉาย
กระปองสีสเปรย กระปองยาฆาแมลง และภาชนะบรรจุสารอันตรายตางๆ เปนตน โดยในขณะปฏิบัติงาน
กําหนดใหพนักงานสวมถุงมือทุกครั้ง เพื่อปองกันอันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยดังกลาว พรอมทั้งใหมี
การจัดการคัดแยกมูลฝอยอันตรายอยางจริงจังและตอเนื่อง เมื่อมีปริมาณมากพอแลวจะสงไปใหศูนย
กําจัดมูลฝอยจังหวัดภูเก็ตเพื่อนําไปกําจัดตอไป ปจจุบันจังหวัดภูเก็ตไดประกาศ เรื่อง กําหนดประเภท
ราคา และหลักเกณฑการนําสงมูลฝอยอันตราย ณ ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต และมี “โครงการ
ขนสงของเสียออกจากเกาะภูเก็ต” เพื่อสงไปกําจัดอยางถูกวิธี โดยโรงงานกําจัดกากอุตสาหกรรมที่ขึ้น
ทะเบียน
สวนขยะอินทรีย ไดแก ขยะที่ยอยสลายไดงาย เชน เศษอาหาร พืชผัก เปลือกผลไม เปนตน
แมบานจะรวบรวมขยะอิน ทรียม ายังหอ งพัก ขยะอินทรี ย โดยโครงการจะประสานใหเอกชนรั บไปใช
ประโยชนในการเลี้ยงสัตวตอไป ทั้งนี้ แมบานที่ทําการเก็บขนมูลฝอย ในขณะปฏิบัติงานจะตองใสชุด
ปองกัน สวมถุงมือ และสวมผาปดปากและจมูกตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน เพื่อความถูกสุขลักษณะ
สวนขยะทั่วไป โครงการจะรวบรวมใสถุงดํา พรอมมัดปากถุงใหแนน และนําไปพักไวที่หองพัก
มูลฝอยทั่วไป เพื่อใหรถเก็บขนขยะจากเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับเทศบาลตําบลวิชิตเขามาดําเนินการเก็บ
ขนมูลฝอยไปกําจัดตอไป
3) หองพักขยะรวมของโครงการ
หองพักขยะมูลฝอยรวมของโครงการออกแบบไวภายในอาคารหองพักขยะรวม ใกลอาคาร C01
ประกอบดวย หองพักขยะอินทรีย หองพักขยะรีไซเคิล หองพักขยะทั่วไป และหองพักขยะอันตราย โดย
โครงการไดออกแบบใหหองพักขยะรวมมีประตูที่มิดชิด สามารถปองกันกลิ่น และการแพรกระจายของเชื้อ
โรคได และเปนพื้นที่ที่มิดชิด ทําใหสามารถลดการมองเห็นของผูอยูอาศัยภายในโครงการ และลดทัศน
อุจาดบริเวณหองพักมูลฝอยรวมได ทั้งนี้ ตําแหนงหองพักขยะเปนตําแหนงที่รถเก็บขนซึ่งสามารถเขาเก็บ
ขนไดอยางสะดวก ไมกีดขวางการจราจร และไมรบกวนผูใชบริการภายในโครงการ
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ปริมาณขยะอินทรีย คิดเปน 64.98% ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด
ปริมาณขยะอินทรีย

=
=

0.6498 x 72
46.79

กิโลกรัม/วัน

ปริมาณขยะรีไซเคิล คิดเปน 21% ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด
ปริมาณขยะรีไซเคิล

=
=

0.21 x 72
15.12

กิโลกรัม/วัน

ปริมาณขยะทั่วไป คิดเปน 14 % ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด
ปริมาณขยะทั่วไป

=
=

0.14 x 72
10.08

กิโลกรัม/วัน

ปริมาณขยะอันตราย คิดเปน 0.02% ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด
ปริมาณขยะอันตราย

=
=

0.0002 x 72
0.10

กิโลกรัม/วัน

ตารางที่ 2-16 อัตราสวนของปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นของโครงการในแตละประเภท

ประเภท
ของมูลฝอย

มูลฝอยอินทรีย
มูลฝอยรีไซเคิล
มูลฝอยทั่วไป
มูลฝอยอันตราย
รวม

อัตราสวนของ
มูลฝอย (%)
ของปริมาณมูลฝอย
ที่เกิดขึ้นทั้งหมดใน
เขตเทศบาลนคร
ภูเก็ต1)
64.98
21
14
0.02
100

ปริมาณ
มูลฝอย
(กก./วัน)
46.79
15.12
10.08
0.01
72.00

ความ
ปริมาตร
2)
หนาแนน
มูลฝอย
(กก./ลบ.ม.) (ลบ.ม./วัน)
300
200
150
1503)

0.16
0.08
0.067
0.0001
0.31

ความสามารถ
ในการรองรับ
ขยะของ
หองพักขยะ
รวม
(ลบ.ม.)
1.45
1.45
1.45
1.45
5.80

รองรับ
ไดนาน
(วัน)
9
18
21
14,500

ที่มา : 1) กลุมงานสิ่งแวดลอม เทศบาลนครภูเก็ต, 2560
2)
การออกแบบระบบทออาคารและสิ่งแวดลอมอาคาร เลม 2, เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน, 2539
3)
เทียบเคียงความหนาแนนกับขยะมูลฝอยทั่วไป

หองพักขยะอินทรีย มีขนาดพื้นที่ 1.45 ตารางเมตร สามารถรองรับขยะไดประมาณ 1.45
ลูกบาศกเมตร (ประเมินความสูงของกองขยะที่ 1.0 เมตร)
หองพักขยะรีไซเคิล มีขนาดพื้นที่ 1.45 ตารางเมตร สามารถรองรับขยะไดประมาณ 1.45
ลูกบาศกเมตร (ประเมินความสูงของกองขยะที่ 1.0 เมตร)
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หองพักขยะทั่วไป มีขนาดพื้นที่ 1.45 ตารางเมตร สามารถรองรับขยะไดประมาณ 1.45
ลูกบาศกเมตร (ประเมินความสูงของกองขยะที่ 1.0 เมตร)
หองพักขยะอันตราย มีขนาดพื้นที่ 1.45 ตารางเมตร สามารถรองรับขยะไดประมาณ 1.45
ลูกบาศกเมตร (ประเมินความสูงของกองขยะที่ 1.0 เมตร)
4) ความสามารถในการรองรับขยะของโครงการและการจัดการน้ําชะขยะ
ความสามารถในการรองรับขยะอินทรีย
ความสามารถในการรองรับขยะของหองพักขยะอินทรียของโครงการ
=
1.45
ปริมาณขยะอินทรีย
=
0.16
=
1.45 / 0.16
=
9.06

ลูกบาศกเมตร
ลูกบาศกเมตร/วัน
วัน

ความสามารถในการรองรับขยะรีไซเคิล
ความสามารถในการรองรับขยะของหองพักขยะรีไซเคิลของโครงการ
=
1.45
ปริมาณขยะรีไซเคิล
=
0.08
=
1.45 / 0.08
=
18.13

ลูกบาศกเมตร
ลูกบาศกเมตร/วัน
วัน

ความสามารถในการรองรับขยะทั่วไป
ความสามารถในการรองรับขยะของหองพักขยะทั่วไปของโครงการ
=
1.45
ปริมาณขยะทั่วไป
=
0.067
=
1.45 / 0.067
=
21.64

ลูกบาศกเมตร
ลูกบาศกเมตร/วัน
วัน

ความสามารถในการรองรับขยะอันตราย
ความสามารถในการรองรับขยะของหองพักขยะอันตรายของโครงการ
=
1.45
ปริมาณขยะอันตราย
=
0.0001
=
1.45 / 0.0001
=
14,500 วัน
p:\2564\iee\วีรันดา คอนโด\สมบูรณ\ch 2.doc

2-80

ลูกบาศกเมตร
ลูกบาศกเมตร/วัน

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ดั ง นั้ น โครงการสามารถรองรั บ ขยะอิ น ทรี ย ขยะรี ไ ซเคิ ล ขยะทั่ ว ไป และขยะอั น ตราย ได
ประมาณ 9 วัน 18 วัน 21 วัน และ 14,500 วัน ตามลําดับ
สําหรับน้ําชะขยะที่อาจเกิดขึ้นจากที่หองพักขยะรวมจะถูกรวบรวมเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียตอไป
นอกจากนี้ โครงการจะจัดใหมีพนักงานคอยดูแลบริเวณอาคารหองพักขยะรวมไมใหมีขยะมูลฝอยปลิว
หรือตกหลนอยูภายนอก และลางทําความสะอาดหองพักขยะรวมเปนประจํา โดยน้ําเสียจากการลางทํา
ความสะอาดก็จะถูกรวบรวมสูระบบบําบัดน้ําเสียเชนกัน

2.8.5 พลังงานและไฟฟา
โครงการจะขอรั บ บริ ก ารด า นไฟฟ า จากการไฟฟ า ส ว นภู มิ ภ าค จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ด ว ยระบบ
ไฟฟาแรงสูง ทั้งนี้รายละเอียดการติดตั้งระบบไฟฟาที่สําคัญภายในโครงการ มีดังนี้
1) ระบบไฟฟาปกติ
โครงการจะติดตั้งหมอแปลงไฟฟาชนิดแหง (Dry Type Cast Resin Transformers : TR-1,
TR-2) จํานวน 1 ชุด ขนาด 500 kVA เพื่อลดแรงดันต่ําเขาสูแผงจายไฟฟาหลัก (Main Distribution
Board : MDB) โดยโครงการจะรับกระแสไฟฟาผานหมอแปลง กอนแปลงไฟฟาแรงสูง ขนาด 33 kV เปน
400/230 V เพื่อจายไฟฟาไปยังแตละอาคาร สําหรับตําแหนงหมอแปลงไฟฟา อยูภายในหองเครื่องไฟฟา
ชั้นที่ 2 ของอาคาร C01 โดยหมอแปลงไฟฟาตั้งอยูหางจากผนังที่ใกลที่สุด 1.00 เมตร มีที่วางเหนือหมอ
แปลง 0.689 เมตร
ผังแสดงแนวสายไฟฟาแรงสูงใตดิน แบบขยายหมอแปลงไฟฟา ไดอะแกรมระบบไฟฟาของ
โครงการ แสดงดังรูปที่ 2-33 ถึงรูปที่ 2-35
การติดตั้งหมอแปลงไฟฟาของโครงการเปนไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศ
ไทย พ.ศ. 2556 ไดแก ระยะหางระหวางหมอแปลงกับผนังหรือประตูหองหมอแปลง ตองไมนอยกวา 1.00
เมตร ระยะหางระหวางหมอแปลงไฟฟาตองไมนอยกวา 0.60 เมตร และบริเวณที่ตั้งหมอแปลงตองมีที่วาง
เหนือหมอแปลงหรือเครื่องหอหุมหมอแปลงไมนอยกวา 0.60 เมตร และโครงการไดเลือกใชขนาดอุปกรณ
ปองกันหมอแปลงตานแรงสูง โดยระบบไฟฟาตานแรงสูงเปนระบบ 33 kV ทั้งนี้โครงการจะจัดใหมี
เจาหนาที่ผูเชี่ยวชาญคอยดูแลและบํารุงรักษาสภาพของหมอแปลงไฟฟาใหอยูในสภาพพรอมใชงานได
ตลอดเวลา เชน ตรวจสอบปริมาณน้ํามันที่ใชระบายความรอนของหมอแปลงไฟฟา และตรวจสอบลักษณะ
ทางกายภาพตางๆ ของหมอแปลงไฟฟา ฉนวน และขอตอตางๆ เปนตน อีกทั้งบริเวณที่ติดตั้งหมอแปลง
ไฟฟาตองอยูในสถานที่ซึ่งบุคคลที่มีหนาที่เกี่ยวของเขาถึงไดโดยสะดวก เพื่อทําการตรวจและบํารุงรักษา
ใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ และตองจัดใหระบายอากาศอยางเพียงพอกับการใชงาน ซึ่งบริเวณดังกลาว ตอง
มีแผนปายหรือสัญลักษณเตือนใหระวังอันตรายจากไฟฟาแรงสูงติดตั้งไวในบริเวณที่เห็นไดชัดเจน
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2) ระบบความปลอดภัยของการไฟฟา
โครงการไดติดตั้ง Circuit Breaker : CB ตานแรงดันต่ํา ซึ่งทําหนาที่ตัดกระแสไฟฟาที่มีคาสูง
จากการลัดวงจรไดในเวลาที่เหมาะสมและทันเวลากอนที่จะเกิดความเสียหาย สวนหองงานระบบไฟฟา
จะปดกั้นที่มั่นคงและมิดชิด และไมอนุญาตใหผูที่ไมเกี่ยวของเขาไปในหองไฟฟาของโครงการ และมีที่วาง
พอเพียงเพื่อการตรวจสอบ ซอมแซมหรือบํารุงรักษาในสวนที่เปนไฟฟาแรงต่ํา
3) การประมาณการณคาไฟฟา
โครงการไดประเมินคาไฟฟาที่เกิดจากโหลดไฟฟาทั้งหมดเทากับ 192 กิโลวัตต/วัน คาพลังงาน
ไฟฟา 1,919 กิโลวัตต-ชั่วโมง ดังนั้น คาไฟฟาภายในโครงการคิดเปน 287,783 บาท/เดือน และรายการ
คํานวณการประมาณการณคาไฟฟา แสดงในภาคผนวก ง-5
รายการคํานวณโหลดไฟฟาของหมอแปลงและเครื่องกําเนิดไฟฟา แสดงในภาคผนวก ง-5
4) การออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน
สําหรับการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน ตามกฎกระทรวงกําหนดประเภท หรือ
ขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ
พลังงาน พ.ศ. 2552 หมวด 1 ประเภทและขนาดของอาคาร
ขอ 2 การกอสรางหรือดัดแปลงอาคารดังตอไปนี้ หากมีขนาดพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกัน
ตั้งแต 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ตองมีการออกแบบเพื่อการอนุรักษพลังงานตามกฎกระทรวงนี้
(4) อาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต เปนโครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุด
ประกอบดวย อาคารทั้งสิ้น จํานวน 14 อาคาร เปนอาคารสูง 1-3 ชั้น อาคารที่มีพื้นที่มากที่สุด ไดแก
อาคาร C02A, อาคาร C04A, อาคาร C05A และ อาคาร C06A มีพื้นที่ 269.20 ตารางเมตร ดังนั้น
ภายในโครงการไมมีอาคารที่มีพื้นที่เกิน 2,000 ตารางเมตร จึงไมมีอาคารที่เขาขายอาคารที่ตองมีการ
ออกแบบเพื่อการอนุรักษพลังงานตามกฎกระทรวงกําหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน
หลักเกณฑและวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2552
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2.8.6 การระบายอากาศ
1) ระบบปรับอากาศ
โครงการมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (Air Cooled Split Type) ตามความ
เหมาะสมกับขนาดของภาระการทําความเย็น ทั้งนี้จํานวนเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งขึ้นกับขนาดพื้นที่ของ
หองนั้นๆ โดยโครงการจะใชเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดความเย็นรวมประมาณ 72.60 ตัน และรายการ
คํานวณระบบปรับอากาศ แสดงในภาคผนวก ง-6 โดยติดตั้งเครื่องปรับอากาศบริเวณหองตางๆ ไดแก
หองชุดทุกหอง และสํานักงานนิติบุคคล
2) การระบายอากาศ
โครงการจัดใหมีการระบายอากาศภายในตัวอาคารโดยวิธีธรรมชาติและวิธีกล (รายการคํานวณ
ระบบระบายอากาศ แสดงในภาคผนวก ง-6) ดังนี้
 การระบายอากาศโดยธรรมชาติ ซึ่งจะใชเฉพาะกับหองที่มีผนังดานนอกอาคารอยาง
นอยหนึ่งดานโดยจัดใหมีชองเปดสูภายนอกอาคารได เชน ประตู และหนาตาง เปนตน โดยโครงการไดจัด
ใหมีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติของบริเวณตางๆ ภายในอาคาร คือ
 บริเวณทางเดินในแตละชั้นของอาคารจะมีชองเปดโลงที่บันไดเพื่ออากาศสามารถ
ระบายได
 บริเวณหองพักจะมีชองหนาตางที่สามารถระบายอากาศกรณีที่อุณหภูมิภายนอก
ต่ําทําใหเกิดการระบายอากาศที่ดีเขาสูหองพักภายในอาคารได โดยจะมีการใช
ควบคูไปกับระบบระบายอากาศโดยวิธีกลคือการติดตั้งระบบปรับอากาศกรณีที่มี
อุณหภูมิภายนอกสูงเพื่อใชปรับอุณหภูมิภายในใหมีอากาศที่อยูในระดับที่สบาย
ยิ่งขึ้น
 การระบายอากาศโดยวิธีกล โดยจัดใหมีอุปกรณขับเคลื่อนอากาศเพื่อใหเกิดการนํา
อากาศภายนอกเขามาในการระบายอากาศ โดยจะติดตั้งพัดลมดูดอากาศในอาคารบริเวณหองตางๆ เพื่อ
ระบายอากาศออกภายนอกโดยตรง ไดแก ที่จอดรถใตอาคาร หองน้ํารวม หองน้ําภายในหองชุด เปนตน
 การระบายอากาศในกรณี ที่ มี ร ะบบการปรั บ ภาวะอากาศ ได มี ก ารนํ า อากาศ
ภายนอกเขามาในพื้นที่ปรับภาวะอากาศ หรือดูดอากาศจากภายในพื้นที่ปรับภาวะอากาศออกไปสําหรับ
หองชุดทุกหอง และสํานักงานนิติบุคคล
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สรุปกฎหมายที่เกี่ยวของ
ระบบระบายอากาศของโครงการเปนไปตามหมวด 3 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ดังนี้
ขอ 12 ระบบการระบายอากาศในอาคารจะจัดใหมีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติหรือโดยวิธี
กลก็ได
ขอ 13 ในกรณีที่จัดใหมีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ หองในอาคารทุกชนิดทุกประเภท
ตองมีประตู หนาตาง หรือชองระบายอากาศดานติดกับอากาศภายนอกเปนพื้นที่รวมกันไมนอยกวารอย
ละสิบของพื้นที่ของหองนั้น ทั้งนี้ ไมนับรวมพื้นที่ของประตู หนาตาง และชองระบายอากาศที่ติดตอกับ
หองอื่นหรือชองทางเดินภายในอาคาร
ขอ 14 ในกรณีที่ไมอาจจัดใหมีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติตามขอ 13 ได ใหจัดใหมี
การระบายอากาศโดยวิธีกล ซึ่งใชกลอุปกรณขับเคลื่อนอากาศ กลอุปกรณตองทํางานตลอดเวลาระหวางที่
ใชสอยพื้นที่นั้น และการระบายอากาศตองมีการนําอากาศภายนอกเขามาในพื้นที่รวมกันไมนอยกวาอัตรา
ที่กําหนดไว
สําหรับหองครัวของสถานที่จําหนายอาหารและเครื่องดื่ม ถาไดจัดใหมีการระบายอากาศ
ครอบคลุมแหลงที่เกิดของกลิ่น ควัน หรือกาซ ที่ตองระบายในขนาดที่เหมาะสมแลวมีอัตราการระบาย
อากาศในสวนอื่นของหองครัวนั้นนอยกวาที่กําหนดไว แตตองไมนอยกวา 12 เทาของปริมาตรของหอง
ขอ 15 ในกรณีที่จัดใหมีการระบายอากาศดวยระบบการปรับอากาศ ตองมีการนําอากาศ
ภายนอกเขามาในพื้นที่ปรับภาวะอากาศหรือดูดอากาศจากภายในพื้นที่ปรับภาวะอากาศออกไปไมนอย
กวาอัตราที่กําหนดไว
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2.8.7 ระบบรักษาความปลอดภัยและระบบการสื่อสาร
1) โครงการไดจัดใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย โดยตรวจตราความปลอดภัยและความ
เรียบรอยในโครงการ เพื่อใหผูพักอาศัยสามารถติดตอหรือแจงเหตุไดตลอด 24 ชั่วโมง แบงเปน 2 ผลัดๆ
โดยผลัดที่ 1 เริ่มปฏิบัติงานตั้งแตเวลา 07.00-19.00 น. และผลัดที่ 2 เริ่มปฏิบัติงานตั้งแตเวลา
19.00-07.00 น. โดยเจาหนาที่จะสอดสองดูแลความเรียบรอยบริเวณรอบๆ โครงการ ไดแก ทางเขา-ออก
ของโครงการ ที่จอดรถ และสระวายน้ํา เปนตน
2) โครงการมีการติดตั้งระบบโทรทัศนวงจรปด (Closed Circuit Television System: CCTV)
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใหแกผูพักอาศัยในโครงการ ซึ่งจะติดตั้งไวกระจายครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่โครงการ
จํานวนทั้งสิ้น 32 จุด ติดตั้งไวภายนอกอาคาร 14 จุด ไดแก บริเวณที่จอดรถ ทางเดินภายในโครงการ
และพื้นที่ระหวางอาคาร และติดตั้งไวภายในอาคาร 18 จุด โดยมีรายละเอียดดังนี้
-

อาคาร C01 จํานวน 3 จุด บริเวณโถงทางเดิน และที่จอดรถยนต
อาคาร C02A จํานวน 1 จุด บริเวณโถงทางเดิน
อาคาร C02B จํานวน 2 จุด บริเวณที่จอดรถยนต
อาคาร C03A จํานวน 2 จุด บริเวณโถงทางเดิน
อาคาร C03B จํานวน 2 จุด บริเวณที่จอดรถยนต
อาคาร C04A จํานวน 1 จุด บริเวณโถงทางเดิน
อาคาร C04B จํานวน 1 จุด บริเวณโถงทางเดิน
อาคาร C05A จํานวน 1 จุด บริเวณโถงทางเดิน
อาคาร C05B จํานวน 1 จุด บริเวณโถงทางเดิน
อาคาร C06A จํานวน 1 จุด บริเวณโถงทางเดิน
อาคาร C06B จํานวน 1 จุด บริเวณโถงทางเดิน
อาคาร C07A จํานวน 1 จุด บริเวณโถงทางเดิน
อาคาร C07B จํานวน 1 จุด บริเวณโถงทางเดิน

นอกจากนี้ โครงการไดเพิ่มเติมตําแหนงกลองวงจรปดบริเวณทางเขา-ออก โครงการ จํานวน 2
จุด และบริเวณพื้นที่ดานบนสุดของโครงการ จํานวน 2 จุด รวมเปน 4 จุด ทั้งนี้ เพื่อเปนการสนับสนุน
นโยบายของจังหวัดภูเก็ต ที่ขอใหสถานประกอบการมีสวนชวยสอดสองดูแลกรณีเกิดเหตุการณตางๆ
ภายในจัง หวัดภู เก็ต ผัง แสดงตํา แหนงระบบโทรทั ศนวงจรป ด แสดงในรูป ที่ 2-36 ไดอะแกรมระบบ
โทรทัศนวงจรปด แสดงในรูปที่ 2-37 และแบบแปลนระบบโทรทัศนวงจรปด แสดงดังภาคผนวก ข-2
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2.8.8 การจัดการสระวายน้ํา
โครงการจัดใหมีสระวายน้ําสวนบุคคลที่อยูภายในหองชุดจํานวน 6 สระ ไดแก อาคาร C02B
อาคาร C03B อาคาร C04B อาคาร C05B อาคาร C06B และ อาคาร C07B (ความลึกสูงสุดประมาณ
1.20 เมตร) โดยสระวายน้ําภายในโครงการจะใหบริการผูพักอาศัยในพื้นที่โครงการเทานั้น โครงการจะ
ออกแบบ ดูแล และควบคุมการประกอบกิจการสระวายน้ําของโครงการ ใหสอดคลองตามหลักเกณฑดาน
สุขลักษณะในการควบคุมการประกอบกิจการสระวายน้ําหรือกิจการอื่นๆ ในทํานองเดียวกันตามคําแนะนํา
ของคณะกรรมการสาธารณสุ ข ฉบั บ ที่ 1/2550 ซึ่ ง จะทํ า ให ส ระว า ยน้ํ า ในโครงการได ม าตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุข โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) สถานที่ตั้ง
1.1 สถานที่ ตั้ ง ควรห า งจากแหล ง ซึ่ ง อาจทํ า ให เ กิ ด การปนเป อ นน้ํ า ในสระว า ยน้ํ า เช น
สถานที่เลี้ยงสัตว สถานที่ทิ้งหรือรวบรวมมูลฝอย เปนตน
1.2 ควรมีรั้วหรือกําแพงเพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของผูใชบริการ และเพื่อปองกัน
ไมใหบุคคลภายนอกที่ไมไดรับอนุญาตไปใชสระวายน้ํา ในชวงที่ไมเปดใหบริการ รวมทั้งปองกันสัตวเขา
มาในบริเวณสระวายน้ํา
1.3 สถานที่ตั้งและบริเวณของสระวายน้ํา รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคตองอยูในที่น้ําทวมไม
ถึงพื้นดินแข็งแรงไมทรุดงาย อยูในบริเวณที่มีไฟฟาและน้ําประปาเพียงพอ มีทางเขาออกสะดวก
(2) สระวายน้ําและอาคารประกอบ
2.1 โครงสรางสระวายน้ํา ควรสรางดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือวัสดุที่มีความมั่นคง แข็งแรง
น้ําซึมไมได ผนังเรียบ อยูในสภาพดี และทําความสะอาดงาย
2.2 ตองมีรางระบายน้ําลนมีฝาปดรอบสระวายน้ํา มีความกวาง 30-40 เซนติเมตร ไมเปน
สนิม แข็งแรง ทําความสะอาดงาย อยูในสภาพดี และไมมีน้ําลนออกจากราง
2.3 ตองมีอุปกรณ เครื่องมือสําหรับใชทําความสะอาดสระวายน้ํา ไดแก เครื่องดูดตะกอน
แปรงขัดสระชนิดลวดทองเหลืองและพลาสติก รวมทั้งตะแกรงชอนวัสดุแขวนลอย
2.4 ตองมีที่วางสําหรับใชเปนทางเดินรอบสระวายน้ํา มีความกวางไมนอยกวา 1.20 เมตร ไม
ลื่น ไมมีน้ําขัง ทําความสะอาดงาย
2.5 กรณีที่สระวายน้ําใดมีการใชระบบการไหลเวียนน้ําเปนแบบระบบสกิมเมอร ควรตองมี
ขอกําหนดเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากระบบนี้ดวย
2.6 ความลึกของน้ํา มีปายบอกความลึกหรือเลขบอกระดับความลึกที่สามารถมองเห็นได
ชัดเจน ในกรณีที่สระวายน้ํานั้นมีความลึกตั้งแต 15 เมตรขึ้นไป โดยมีตัวเลขแสดงความลึกเปนระยะๆ
อยางนอย 3 ระยะ
2.7 ตองจัดใหมีแสงสวางเพียงพอทั่วบริเวณสระวายน้ํา เพื่อใหมองเห็นไดชัดเจน ในกรณีที่มี
การเปดใชสระในเวลากลางคืน

p:\2564\iee\วีรันดา คอนโด\สมบูรณ\ch 2.doc

2-91

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

2.8 อาคารประกอบทําดวยวัสดุมั่นคง แข็งแรง พื้นเรียบ ไมลื่น ไมดูดซึมน้ํา ทําความสะอาด
งาย พื้นลาดเอียงเล็กนอยเพื่อการระบายน้ําที่ดี
2.9 พื้น ควรทําดวยวัสดุแข็งแรง เรียบ ไมดูดซึมน้ํา ทําความสะอาดงาย ไมลื่น อยูในสภาพดี
2.10 จัดใหมีหองเปลี่ยนเสื้อผา ตูเก็บสิ่งของ ที่วางหรือเก็บรองเทา สําหรับผูใชบริการใน
บริเวณทางเขาสระวายน้ํา และมีจํานวนเพียงพอ
2.11 จัดใหมีอางลางมือ บริเวณลางตัวกอนลงสระ และที่ลางเทา ทางเขาบริเวณสระวายน้ํา
และเติมคลอรีนลงในที่ลางเทาเพื่อปองกันการติดเชื้อ
2.12 มีการรักษาความสะอาดรอบอาคารประกอบและพื้นที่โดยรอบอยางสม่ําเสมอ
2.13 ดูแลมิใหมีการนําสัตวทุกชนิดเขาไปในบริเวณสระวายน้ํา หรืออาคารประกอบ
(3) ขอปฏิบัติสําหรับผูประกอบกิจการ
3.1 จัดใหมีผูควบคุมดูแล ซึ่งผานการฝกอบรมการดูแลคุณภาพน้ําในสระวายน้ําตามหลัก
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพน้ํา และการดูแลรักษาสระวายน้ํา
3.2 ตองมีเจาหนาที่ความปลอดภัยประจําสระ ( Life guard ) อยางนอย 1 คน ตอผูใชบริการ
ไมเกิน 100 คน กรณีที่เกิน 100 คน เศษของ 100 คน ใหคิดเปน 100 คนและตองเปนผูที่มีความชํานาญ
ในการวายน้ําและผานการอบรบการชวยชีวิตคนจมน้ํา สามารถใหการปฐมพยาบาลได โดยตองอยูประจํา
สระวายน้ําตลอดเวลาที่เปดบริการ
3.3 ตองมีการจัดการและควบคุมคุณภาพน้ําใหอยูในเกณฑมาตรฐาน ดังนี้
3.3.1 คาความเปนกรด-ดาง (pH)
7.2 – 8.4
3.3.2 คลอรีนอิสระ ( Free chlorine )
0.6 – 1.0 สวนในลานสวน
3.3.3 คลอรีนที่รวมกับสารอื่น ( Combined chlorine ) 0.5 – 1.0 สวนในลานสวน
3.3.4 คาความเปนดาง ( Alkalinity )
80 – 100 สวนในลานสวน
3.3.5 ความกระดาง ( Calcium hardness ) 250 – 600 สวนในลานสวน
3.3.6 กรดไซยานูริก ( Cyanuric acid )
30 – 60 สวนในลานสวน
3.3.7 คลอไรด ( Chloride )
ไมเกิน 600 สวนในลานสวน
3.3.8 แอมโมเนีย (Ammonia)
ไมเกิน 20 สวนในลานสวน
3.3.9 ไมเตรท (Nirate)
ไมเกิน 50 สวนในลานสวน
3.3.10 โคลิฟอรมน้ําทั้งหมด ( Total Coliform Bacteria) นอยกวา 10 ตอน้ํา 100
มิลลิลิตร โดยวิธีเอ็มพีเอ็น (Most Probable Numbers ) ในอัตราสวน 100 มิลลิลิตร
3.3.11 ตรวจไมพบฟคอลโคลิฟอรม (Fecal coliform)
3.3.12 ตรวจไมพบจุลินทรียหรือตัวบงชี้จุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค ไดแก Escherichia
coli Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa
3.4 จัดใหมีการเก็บตัวอยางเพื่อตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา ตามเกณฑมาตรฐานดังนี้
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3.4.1 การเก็บตัวอยางตองทําอยางนอย 2 จุด โดยเก็บจากสวนลึกและสวนตื้นขณะที่มี
ผูใชสระวายน้ํามากที่สุด
3.4.2 ตรวจวิเคราะหปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ และคาความเปนกรด-ดาง อยางนอย
วันละ 2 ครั้ง กอนเปดและหลังปดบริการ หากมีผูใชบริการเปนจํานวนมาก หรือเปนวันที่มีแสงแดดจัดควร
ตรวจสอบปริมาณคลอรีน และคาความเปนกรด-ดาง ในระหวางวันดวย กรณีใชคลอรีนชนิดกรดไตรคลอ
โรไอโซไซยานูริค ตองตรวจหาคากรดไซยานูริคดวย
3.4.3 ตรวจวิเคราะหปริมาณโคลิฟอรมทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) และฟคอลโค
ลิฟอรม (Fecal coliform) อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
3.4.4 ตรวจวิ เ คราะห คุ ณ ภาพน้ํ า ทางเคมี และชี ว ภาพ ตามเกณฑ ม าตรฐานตามที่
กําหนดในขอ 3.3 ครบทุกขอมูล อยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อประกอบการพิจารณาขอหรือตอใบอนุญาต
3.5 จัดหาเครื่องมือสําหรับตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําไวประจํา รวมทั้งบันทึกผลการตรวจ
วิเคราะห และขอมูลอื่นที่จําเปน ดังนี้
3.5.1 เครื่องมือที่ใชตรวจวิเคราะหปริมาณคลอรีน ตองสามารถตรวจวิเคราะหไดในชวง
0.2-2 สวนในลานสวน
3.5.2 เครื่องมือที่ใชตรวจวิเคราะหคาความเปนกรด-ดาง ตองสามารถตรวจวัดไดอยาง
นอยชวง 3-9 และสามารถอานคาไดชวงละ 1
3.5.3 มีการบันทึกขอมูลจํานวนผูใชสระวายน้ําในแตละวัน แยกเพศและอายุ ระยะเวลา
ที่ใชสระวายน้ํา
3.6 ตองจัดใหมีปายแสดงขอปฏิบัติสําหรับผูใชบริการติดไวในบริเวณสระวายน้ําใหมองเห็น
ชัดเจนและควรมีขอความอยางนอยดังนี้
3.6.1 ตองสวมชุดวายน้ําที่สะอาด
3.6.2 ตองชําระลางรางกายกอนลงสระทุกครั้ง
3.6.3 ผูที่เปนโรคตาแดง โรคผิวหนัง เปนหวัด หูน้ําหนวก หรือโรคติดตออื่นๆหามลง
เลนในสระวายน้ํา
3.6.4 หามนําสัตวเลี้ยงเขามาในบริเวณสระวายน้ํา
3.6.5 หามปสสาวะ บวนน้ําลาย หรือสั่งน้ํามูกลงในน้ํา
3.6.6 หามทําสระวายน้ําสกปรก
3.6.7 จํานวนผูใชบริการมากที่สุด ที่สระวายน้ําสามารถรอบรับได
3.6.8 วิธีการปฐมพยาบาลชวยคนจมน้ํา
3.7 ต อ งดู แ ลบํ า รุ ง รั ก ษาเครื่ อ งกรองน้ํ า ตามระยะเวลาที่ ส มควรเพื่ อ ให ทํ า งานได เ ต็ ม
ประสิทธิภาพ
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(4) การจัดการเกี่ยวกับสารเคมี
4.1 สถานที่เก็บสารเคมี ตองมีปายระบุวา “สถานที่เก็บสารเคมีอันตราย” และ “หามเขา” มี
การระบายอากาศดี และมีการปองกันน้ําซึมเขาภาชนะบรรจุสารเคมีและมีการจัดเก็บสารเคมีเปนไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของ
4.2 สารเคมี ที่ ใ ช ต อ งมี ฉ ลากระบุ ชื่ อ สารเคมี ส ว นผสม หรื อ ส ว นประกอบที่ เ ป น อั น ตราย
วิธีการใชและวิธีการปฐมพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน หรือตามที่กฎหมายอื่นกําหนด
4.3 ในการใชสารเคมีตองปฏิบัติตามที่ระบุไวในฉลาดและไมนําสารเคมีหมดอายุมาใชในกรณี
ที่ไมมีระบบการเติมสารเคมีแบบอัตโนมัติใหเติมสารเคมีลงในสระวายน้ําในขณะที่ปดบริการแลว
4.4 สถานที่ทํางานที่เกี่ยวของกับการใชสารเคมี ตองมีแสงสวางเพียงพอ เพื่อปองกันการเกิด
อุบัติเหตุอันเนื่องจากพนักงานไมสามารถมองเห็นสิ่งตางๆ ไดอยางชัดเจน คามาตรฐานแสงสวางใบริเวณ
ตางๆควรเปนดังนี้
- หองสูบจายสารเคมีไมนอยกวา 100 ลักซ
- หองเครื่องกรองน้ําไมนอยกวา 50 ลักซ
- หองหรือสถานที่เก็บสารเคมีไมนอยกวา 50 ลักซ
4.5 ตองมีมาตรการในการปองกันการสัมผัสสารเคมีของคนงาน เชน กําหนดขั้นตอนการ
ทํางานที่ปลอดภัย จัดหาอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมใหคนงาน รวมทั้งประเมินการ
สัมผัสสารเคมีอันตรายของคนงานที่ทําหนาที่เติมสารเคมี และมีผลไวใหเจาหนาที่ตรวจสอบอยางนอยปละ
หนึ่งครั้ง
4.6 ในขณะทํางานกับสารเคมี ใหผูปฏิบัติงานสวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลมี่
เหมาะสม เชน สวมหนากาก และสวมถุงมือในขณะปฏิบัติเกี่ยวกับสารเคมี เปนตน
4.7 หามสูบบุหรี่ ดื่มน้ําหรือรับประทานอาหารในหองจัดเก็บสารเคมี
4.8 ดูแลความสะอาดอยางสม่ําเสมอ หากสารเคมีหกรั่วไหล ตองทําความสะอาดทันที
(5) การจัดการสิ่งปฏิกูล น้ําเสีย และมูลฝอย
5.1 จัดใหมีหองน้ํา หองสวม และการบําบัดสิ่งปฏิกูลดังนี้
5.1.1 มีหองน้ํา หองสวมแยกจากกัน โดยมีแบบและจํานวนตามที่กําหนดในกฎหมายวา
ดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
5.1.2 ลักษณะของหองสวม การบําบัด และการกําจัดสิ่งปฏิกูลตอ งถูก ตองตามหลัก
สุขาภิบาล
5.1.3 ต อ งดู แ ลรั ก ษาความสะอาดของห อ งน้ํ า และห อ งส ว มเป น ประจํ า ทุ ก วั น ที่ เ ป ด
ใหบริการ
5.1.4 ภายในหองน้ําควรมีวัสดุอุปกรณตามความจําเปนและเหมาะสม
5.2 มีการบําบัดน้ําเสียใหมีคุณภาพไดมาตรฐานกอนระบายน้ําสาธารณะ ซึ่งสวนประกอบ
ของระบบการจัดการน้ําเสีย ประกอบดวย
5.2.1 ตะแกรงดักมูลฝอยสําหรับดักเศษมูลฝอยจากน้ําเสีย
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5.2.2 ระบบรวบรวมน้ําเสีย น้ําจากสวนตางๆของอาคารไหลมารวมกันที่ถังรวบรวมน้ํา
เพื่อรอการบําบัด น้ําที่ลนออกจากบอรวบรวมนี้จะไหลเขาสูบอบําบัด
5.2.3 ระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย ต อ งมี วิ ธี ก ารบํ า บั ด น้ํ า เสี ย ที่ เ หมาะสม ไม ก อ ให เ กิ ด เหตุ
เดือดรอนรําคาญและเปนอันตรายตอสุขภาพของชุมชน
5.2.4 รางระบายน้ําทิ้ง รางหรือทอสําหรับระบายน้ําทิ้ง ควรมีตะแกรงวางปดรางเพื่อ
กรองเศษผงตางๆ และปองกันหนู นอกจากนี้ทางเปดของทอระบายน้ําออกสูทอสาธารณะควรมีตะแกรง
ปดเพื่อปองกันหนูดวย
5.3 จัดใหมีการจัดการมูลฝอยดังนี้
5.3.1 ควรมีการคัดแยกมูลฝอยและมีภาชนะรองรับมูลฝอยแยกตามประเภท
5.3.2 มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่เพียงพอตามหลักสุขาภิบาล
5.3.3 ลางทําความสะอาดภาชนะรองรับมูลฝอยและบริเวณที่วางภาชนะอยูเสมอ
5.3.4 รวบรวมมูลฝอยจากภาชนะรองรับมูลฝอยไปยังที่พักมูลฝอยรวม หรือนําไปกําจัด
ทุกวัน โดยเฉพาะมูลฝอยที่เนาเสียไดงาย
5.3.5 กําจัดมูล ฝอยดวยวิธีที่ถูก ตอ งตามหลั ก สุข าภิบาล และเปนไปตามขอ กํา หนด
ทองถิ่น
5.3.6 ดูแลมิใหเกิดการทิ้งมูลฝอยเคลื่อนกลาดภายในสถานประกอบกิจการและบริเวณ
โดยรอบ
(6) การสุขาภิบาลอาหารและน้ําดื่ม
6.1 ในกรณีมีการจําหนายอาหาร ตองปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร และตามขอกําหนด
ของทองถิ่น
6.2 ตองมีน้ําดื่มที่ไดคุณภาพตามมาตรฐานน้ําดื่มไวบริการอางเพียงพอ
6.3 ลักษณะการนําน้ํามาดื่ม ตองไมกอใหเกิดความสกปรกหรือการปนเปอน เชน ใชระบบน้ํา
กด ใชแกวสวนตัว ใชแกวกระดาษที่ใชครั้งเดียวแลวทิ้ง และใชแกวสวนกลางที่ใชดื่มเพียงครั้งเดียว แลว
นําไปลางทําความสะอาดกอนนํามาใชใหม เปนตน ทั้งนี้ใหจัดทําปายหรือมีขอความการปฏิบัติไวดวย
(7) การปองกันควบคุมสัตวและแมลงนําโรค
7.1 ภายในสถานประกอบกิจการไมควรมีหนู แมลงวัน และแมลงสาบ
7.2 ต อ งมี ก ารป อ งกั น ควบคุ ม กํ า จั ด สั ต ว แ ละแมลงนํ า โรคโดยเฉพาะหนู แมลงวั น และ
แมลงสาบอยางถูกตองตามหลักสุขาภิบาล
(8) การดูแลสุขภาพและความปลอดภัย
8.1 ตองกําหนดใหมีผูดูแลมาดวย กรณีที่นําเด็กอายุต่ํากวา 10 ป ที่ยังวายน้ําไมเปนและ
ผูสูงอายุที่ไมสามารถดูแลตัวเองไดมาใชบริการสระวายน้ํา
8.2 จัดใหมีอุปกรณชวยชีวิต ดังนี้
8.2.1 โฟมชวยชีวิต อยางนอย 2 อัน
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8.2.2 หวงชูชีพ ขนาดเสนผานศูนยกลางภายใน 15 นิ้ว หรือทุนลอย ผูกไวกับเชือกยาว
ไมนอยกวาความกวางของสระวายน้ํา อยางนอย 2 อัน
8.2.3 ไมชวยชีวิต หรือวัตถุอื่นใด มีความยาวไมนอยกวา 3.5 เมตร น้ําหนักเบา อยาง
นอย 1 อัน และตองวางไวที่ปลายลูสวนลึกของสระวายน้ํา
8.2.4 เครื่องชวยหายใจ สําหรับผูใหญและสําหรับเด็ก อยางละ 1 ชุด
8.2.5 หองปฐมพยาบาลพรอมชุดปฐมพยาบาลที่พรอมใชงานไดตลอดเวลาไวประจํา
สระวายน้ําและอยูในบริเวณที่ใกลที่สุด
8.3 มีอุปกรณสื่อสารที่สามารถติดตอบุคคลหรือสถานที่สําคัญๆ เชน โรงพยาบาลและสถานี
ตํารวจ เพื่อขอความชวยเหลือ เมื่อเกิดเหตุฉุก เฉินตางๆ เชน เพลิงไหม หรือมีคนจมน้ํา และตองปด
ประกาศหมายเลขโทรศัพทของสถานที่ดังกลาวไวในที่เห็นไดชัดเจนและเปนขอมูลปจจุบันอยูเสมอ
(9) เหตุรําคาญ
มีการควบคุมมิใหเกิดเหตุรําคาญ ซึ่งมาจากกิจกรรมการดําเนินการตางๆ
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บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ระบบปองกันอัคคีภัย
โครงการมีการติดตั้งระบบปองกันอัคคีภัยภายในโครงการ ดังนี้
1) ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม

โครงการติ ด ตั้ ง ระบบสั ญ ญาณแจ ง เหตุ เ พลิ ง ไหม ก ระจายอยู ต ามจุ ด ต า งๆ ทั่ ว บริ เ วณพื้ น ที่
โครงการ มีรายละเอียดดังนี้ (ไดอะแกรมระบบแจงเตือนเพลิงไหม แสดงดังรูปที่ 2-38 และแบบแปลน
ระบบแจงเตือนอัคคีภัย แสดงในภาคผนวก กข-2)
 แผงควบคุมรวม (Fire Alarm Control Panel : FCP) เปนสวนควบคุมและตรวจสอบ
การทํางานของอุปกรณและสวนตางๆ ในระบบทั้งหมด จะประกอบดวยวงจรควบคุมคอยรับสัญญาณจาก
อุปกรณตรวจจับสัญญาณ, วงจรทดสอบการทํางาน, วงจรปองกันระบบ และวงจรสัญญาณแจงการทํางาน
ในสภาวะปกติและภาวะขัดของ เชน สายไฟจากอุปกรณตรวจจับขาด และแบตเตอรี่ต่ําหรือไฟจายตูแผง
ควบคุมโดนตัดขาด เปนตน ตูแผงควบคุม จะมีสัญญาณไฟและเสียงแสดงสภาวะตางๆ บนหนาตู หาก
เกิดเหตุเพลิงไหมจะสงสัญญาณแจงเหตุใหทราบ โดยโครงการจะติดตั้งไวภายในหองสํานักงานนิติบุคคล
ชั้นที่ 1 ของอาคาร C01
 อุปกรณแจงเหตุเพลิงไหมแบบมือกด (Manual Station: F) ชนิดทุบแลวดึง (Break
Glass) ใชสําหรับแจงเหตุเพลิงไหมดวยตัวบุคคล แบบสั่งงานแจง 2 สวน คือ ดวยการใชมือกด (Push)
และ มือดึงคนโยก (Pull) ที่ตัวอุปกรณ มีกุญแจไข เปดฝาคืนคาใหตัวอุปกรณอยูในสภาพเดิม เมื่อแจงเหตุ
ไปแลว โดยโครงการจะติดตั้งอุปกรณแจงเหตุเพลิงไหมแบบใชมือไวตามจุดตางๆ ของแตละอาคาร รวม
ทั้งสิ้น 20 จุด ซึ่งครอบคลุมทั่วบริเวณพื้นที่โครงการ ไดแก
- อาคาร C01 จํานวน 4 จุด โดยติดตั้งบริเวณที่จอดรถยนต โถงทางเดิน หองเก็บของ
และหองเครื่องไฟฟา
- อาคาร C02A จํานวน 3 จุด โดยติดตั้งบริเวณภายในหองชุด โถงบันได และโถง
ทางเดิน
- อาคาร C03A จํานวน 2 จุด โดยติดตั้งบริเวณภายในหองชุด และโถงบันได
- อาคาร C04A จํานวน 3 จุด โดยติดตั้งบริเวณภายในหองชุด โถงบันได และโถง
ทางเดิน
- อาคาร C05A จํานวน 3 จุด โดยติดตั้งบริเวณภายในหองชุด โถงบันได และโถง
ทางเดิน
- อาคาร C06A จํานวน 3 จุด โดยติดตั้งบริเวณภายในหองชุด โถงบันได และโถง
ทางเดิน
- อาคาร C07A จํานวน 2 จุด โดยติดตั้งบริเวณภายในหองชุด และโถงบันได
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 อุปกรณสงสัญญาณเพลิงไหมดวยเสียงและแสงไฟแฟลชกระพริม (Fire Alarm
Speaker With Strobe Light : H) แบบติดตั้งที่ผนังกําแพง เปนอุปกรณแจงเหตุเพลิงไหมสง
สัญญาณเสียงแสงใหทราบทั่วถึง โดยมีหลักการทํางาน คือ เมื่อไดรับสัญญาณจากระบบแจงเหตุเพลิงไหม
แบบใชมือ อุปกรณสงสัญญาณจะทําหนาที่สงสัญญาณเตือนดวยเสียงและแสงไฟแฟลชกระพริบ โดย
โครงการจะติดตั้งอุปกรณสงสัญญาณเพลิงไหมดวยเสียงไวตามจุดตางๆ ของแตละอาคาร รวมทั้งสิ้น 14
จุด ซึ่งครอบคลุมทั่วบริเวณพื้นที่โครงการ ไดแก
-

อาคาร C01 จํานวน 2 จุด โดยติดตั้งบริเวณที่จอดรถยนต และโถงทางเดิน
อาคาร C02A จํานวน 2 จุด โดยติดตั้งบริเวณภายในหองชุด และโถงบันได
อาคาร C03A จํานวน 2 จุด โดยติดตั้งบริเวณภายในหองชุด และโถงบันได
อาคาร C04A จํานวน 2 จุด โดยติดตั้งบริเวณภายในหองชุด และโถงบันได
อาคาร C05A จํานวน 2 จุด โดยติดตั้งบริเวณภายในหองชุด และโถงบันได
อาคาร C06A จํานวน 2 จุด โดยติดตั้งบริเวณภายในหองชุด และโถงบันได
อาคาร C07A จํานวน 2 จุด โดยติดตั้งบริเวณภายในหองชุด และโถงบันได

 อุปกรณตรวจจับควัน (Smoke Detector : SD) ชนิด Photo Electric เหมาะสําหรับ
ใชตรวจจับสัญญาณควันในระยะที่มีอนุภาคของควันที่ใหญขึ้น Photoelectric Smoke Detector ทํางาน
โดยใชหลักการสะทอนของแสง เมื่อมีควันเขามาในตัวตรวจจับควันจะไปกระทบกับแสงที่ออกมาจาก
Photometer ซึ่งไมไดสองตรงไปยังอุปกรณรับแสง Photo Receptor แตแสงดังกลาวบางสวนจะสะทอน
อนุภาคควันและหักเหเขาไปที่ Photo Receptor ทําใหวงจรตรวจจับของตัวตรวจจับควันสง สัญญาณแจง
Alarm โดยอุปกรณตรวจจับควันจะติดตั้งกระจายอยูตามจุดตางๆ ของแตละอาคาร ซึ่งครอบคลุมทั่ว
บริเวณพื้นที่โครงการ ไดแก หองชุดทุกหอง สํานักงานนิติบุคคล หอง ร.ป.ภ. หองเครื่องไฟฟา หองไฟฟา
โถงบันได และโถงทางเดิน เปนตน
 อุปกรณตรวจจับความรอน (Heat Detector : HD) อุปกรณชนิดนี้จะทําการตรวจจับ
จากอัตราการเพิ่มขึ้นของความรอนภายนอกในชวงระยะเวลาที่กําหนด หรือเมื่ออุณหภูมิถึงขีดจํากัดที่
กําหนด แลวจึงสงสัญญาณไปยังตูควบคุม โดยโครงการจะติดตั้งบริเวณหองงานระบบ หองน้ํา เปนตน
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รายละเอียดโครงการ

2) ระบบดับเพลิง
 หัวรับน้ําดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department Connection : FDC) เปนหัว
รับน้ําดั บเพลิ งชนิดข อ ตอสวมเร็ว ขนาดเสนผา นศูนย กลาง 100 x 65 x 65 มิลลิเ มตร จํานวน 1 หั ว
บริเวณอาคาร C02B ดานที่ติดกับถนนภาระจํายอมสามารถรับน้ําจากรถดับเพลิง เพื่อสงตอไปยังหัวจาย
น้ําดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Hydrant) และชุดตูดับเพลิง ซึ่งบริเวณที่ติดตั้งหัวรับน้ําดับเพลิง
ภายนอกเปนจุดที่รถดับเพลิงสามารถเขาถึงไดสะดวก
 หัวจายน้ําดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Hydrant) เปนชนิดขอตอสวมเร็วพรอมฝา
ปดขนาดเสนผานศูนยกลาง 65 x 65 x 100 มิลลิเมตร ติดตั้งจํานวน 3 จุด กระจายอยูทั่วพื้นที่โครงการ
 ชุดตูดับเพลิง (Fire Hose Cabinet: FHC) ประกอบดวย หัวฉีดน้ําดับเพลิง (Hose
Valve) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 25 มิลลิเมตร และสายฉีดน้ําดับเพลิง (Hose Reel) ขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 25 มิลลิเมตร และมีสายฉีดน้ําดับเพลิงยาวประมาณ 30 เมตร ตอจากตูหัวฉีดน้ําดับเพลิงแลว
สามารถนําไปใชดับเพลิงในพื้นที่ทั้งหมดในชั้นนั้นได และถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแหงแบบ ABC
ขนาด 4.50 กิโลกรัม ซึ่งจะติดตั้งไวตามจุดตางๆ ของแตละอาคาร จํานวน 3 จุด ดังนี้
- จุดที่ 1 ติดตั้งระหวางอาคาร C01 กับอาคาร C02B
- จุดที่ 2 ติดตั้งบริเวณอาคาร C03A
- จุดที่ 3 ติดตั้งบริเวณอาคาร C06A
 ถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดเคมีแหง ขนาด 4.50 กิโลกรัม ซึ่งจะติดตั้งไวตามจุดตางๆ
ของทุกชั้นและทุกอาคาร ดังนี้
-

อาคาร C01 ติดตั้งชั้นละ 1 จุด บริเวณโถงทางเดิน
อาคาร C02A ติดตั้งชั้นละ 1 จุด บริเวณโถงทางเดิน
อาคาร C02B ติดตั้งจํานวน 1 จุด บริเวณที่จอดรถยนต
อาคาร C03A ติดตั้งชั้นละ 1 จุด บริเวณโถงทางเดิน
อาคาร C04A ติดตั้งชั้นละ 1 จุด บริเวณโถงทางเดิน
อาคาร C05A ติดตั้งชั้นละ 1 จุด บริเวณโถงทางเดิน
อาคาร C06A ติดตั้งชั้นละ 1 จุด บริเวณโถงทางเดิน
อาคาร C07A ติดตั้งชั้นละ 1 จุด บริเวณโถงทางเดิน
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 ถังดับเพลิงแบบมือถือชนิด CO2 ขนาด 4.50 กิโลกรัม ซึ่งจะติดตั้งไวตามจุดตางๆ
ของอาคาร ดังนี้
-

อาคาร C01 ติดตั้งจํานวน 1 จุด บริเวณโถงทางเดิน
อาคาร C02B ติดตั้งจํานวน 1 จุด บริเวณที่จอดรถยนต
อาคาร C03A ติดตั้งจํานวน 1 จุด บริเวณโถงทางเดิน
อาคาร C04A ติดตั้งจํานวน 1 จุด บริเวณโถงทางเดิน
อาคาร C05A ติดตั้งจํานวน 1 จุด บริเวณโถงทางเดิน
อาคาร C06A ติดตั้งจํานวน 1 จุด บริเวณโถงทางเดิน
อาคาร C07A ติดตั้งจํานวน 1 จุด บริเวณโถงทางเดิน

การติดตั้งชุดตูดับเพลิงและถังดับเพลิงมือถือ โครงการจะติดตั้งใหสวนบนสุดของชุดตูดับเพลิง
สูงจากระดับพื้นอาคารประมาณ 1.50 เมตร ในที่มองเห็นสามารถอานคําแนะนําการใชได และสามารถ
นําไปใชงานไดสะดวก รวมทั้งอยูในสภาพที่ใชงานไดตลอดเวลา
ทั้งนี้ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ขอ 3 กําหนดใหอาคารอยูอาศัยรวมตองติดตั้ง
เครื่องดับเพลิงแบบมือถือไมนอยกวาชั้นละ 1 เครื่อง ตอพื้นที่อาคารไมเกิน 1,000 ตารางเมตร ทุกระยะ
ไมเกิน 45 เมตร โดยพื้นที่แตละชั้นของอาคารทุกอาคารไมเกิน 1,000 ตารางเมตร ติดตั้งเครื่องดับเพลิง 1
เครื่อง/ชั้น ทุกระยะไมเกิน 45 เมตร
ผังระบบดับเพลิง แสดงดังรูปที่ 2-39 ไดอะแกรมระบบจายน้ําดับเพลิง แสดงดังรูปที่ 2-40 และ
แบบแปลนระบบดับเพลิง แสดงดังภาคผนวก ข-3
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รูปที่ 2-40 ไดอะแกรมระบบจ่ายน้้าดับเพลิง
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บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

3) ระบบไฟสองสวางฉุกเฉิน และปายทางออกฉุกเฉิน
โครงการจะติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางฉุกเฉิน และปายทางออกฉุกเฉินเพื่อใหแสงสวาง และ
สามารถมองเห็นทางออกจากอาคารไดชัดเจนในกรณีที่ไฟฟาดับ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
 ไฟสองสวางฉุกเฉิน (Emergency Light) พรอมแบตเตอรี่ทําหนาที่จายกําลังไฟฟาใน
สภาวะที่ไฟฟาปกติเกิดขัดของ หลอดไฟ LED 2x9 วัตต พรอมอุปกรณอัดประจุไฟฟาอัตโนมัติ โดย
เครื่องสามารถจายกระแสไฟตอเนื่องนาน 2 ชั่วโมง ติดตั้งสูงจากระดับพื้น 2.25 เมตร เพื่อสองสวางให
สามารถมองเห็นไดชัดเจนหากเกิดกรณีฉุกเฉิน โดยโครงการติดตั้งไวตามจุดตางๆ ของแตละอาคาร ซึ่ง
ครอบคลุมทั่วบริเวณพื้นที่โครงการ ไดแก โถงทางเขา โถงทางเดิน โถงบันได หองเก็บของ หองเครื่อง
ไฟฟา สํานักงานนิติบุคคล และหอง ร.ป.ภ. เปนตน
 โคมไฟปายทางออกฉุกเฉิน (Fire Exit Light) ทํางานดวยแบตเตอรี่ หลอดไฟคอม
เพ็คฟลูออเรสเซ็นต พรอมอุปกรณอัดประจุไฟอัตโนมัติ ทั้งนี้โคมไฟปายทางออกฉุกเฉิน เครื่องสามารถ
จายกระแสไฟตอเนื่องนาน 2 ชั่วโมง ติดตั้งสูงจากระดับพื้น 2.50 เมตร เพื่อสองสวางใหสามารถมองเห็น
ไดชัดเจนหากเกิดกรณีฉุกเฉิน โดยโครงการติดตั้งไวตามจุดตางๆ ของแตละอาคาร ซึ่งครอบคลุมทั่ว
บริเวณพื้นที่โครงการ ไดแก หนาหองเก็บของ หนาหองเครื่องไฟฟา และโถงทางเขา
แบบแปลนระบบไฟสองสวางฉุกเฉินและปายทางออกฉุกเฉิน แสดงในภาคผนวก ข-4
4) ปายแสดงตําแหนงทางขึ้น-ลงและตําแหนงชั้นอาคาร
ปายแสดงตําแหนงทางขึ้น-ลงและตําแหนงชั้นอาคาร ขนาดตัวอักษรสูง 0.10 เมตร โดยโครงการ
จะติดตั้งไวบริเวณโถงหนาบันได และชานพักบันไดของทุกชั้น
5) ระบบปองกันอันตรายจากฟาผา
โครงการจะมีระบบปองกันอันตรายจากฟาผากรณีเกิดฟาผาของอาคารบริเวณชั้นหลังคาของ
อาคาร มีรายละเอียดดังนี้ (แบบแปลนระบบปองกันอันตรายจากฟาผา แสดงในภาคผนวก ข-5)
1. ตัวนําลอฟา (Air terminal) เปนเสาแหลมหรือลักษณะเปนสามงามที่คอยรับประจุไฟฟา
(สายฟา) พรอมแถบตัวนําทองแดงเปลือย (Bare Copper) ขนาด 25x3 มิลลิเมตร ติดตั้งอยูบนชั้นหลังคา
รอบอาคารมีรัศมีการปองกันครอบคลุมตัวอาคาร
2. หลักสายดิน (Ground rod) เปนแทงตัวนําทองแดง ขนาดเสนผานศูนยกลาง 5/8”
คอนกรีตและไปเชื่อมตอในดิน กําหนดใหความตานทานของดินไมเกิน 5 โอหม

ฝงใน

3. สายตัวนําลงดิน (down conductor) ขนาดพื้นที่หนาตัดสายเทากับ 70 ตารางมิลลิเมตร เดิน
ในทอพีวีซีขนาดเสนผานศูนยกลาง 25 มิลลิเมตร ใชลวดทองแดงที่มีขนาดใหญเพียงพอแกการนําประจุ
ไฟฟาลงสูดินไดอยางรวดเร็ว โดยตอสายตัวนําลงดินนี้เขากับหลักลอฟาตามมาตรฐาน ตัวนําลงดินนี้จะ
สรางขึ้นมาพิเศษเพื่อใชระบบปองกันฟาผาโดยเฉพาะ
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6) แผนการอพยพหนีไฟ และจุดรวมพล
โครงการจะจั ด ให มี ก ารซั ก ซ อ มการอพยพหนี ไ ฟ เป น ประจํ า อย า งน อ ยป ล ะ 1 ครั้ ง โดยจะ
ประสานงานใหวิทยากรจากหนวยงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลวิชิตมาฝกอบรมให
เปนประจํา โดยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมทุกคนจะไปรวมตัวกันที่จุดรวมพลภายในโครงการ ซึ่งโครงการจะ
จัดทําผังเสนทางอพยพหนีไฟจากจุดตางๆ ไปยังจุดรวมพล ติดไวภายในหองพักและบริเวณทางเดินใน
อาคาร เพื่อใหผูที่ใชบริการภายในอาคารสามารถหนีไฟไปยังจุดรวมพลไดอยางรวดเร็ว
นอกจากนี้ โครงการจะจัดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบประจําภายในแตละอาคาร ซึ่งเมื่อเกิดเหตุ
เพลิงไหมจะตองเขาประจําในชั้นที่รับผิดชอบ เพื่อแจงเหตุการณใหผูใชบริการรับทราบ และควบคุมไมให
ตื่นตระหนก จากนั้นจะนําทางผูประสบภัยลงบันได มายังจุดรวมพลที่กําหนดไว
โครงการจัดใหมีจุดรวมพล จํานวน 1 จุด อยูระหวางอาคาร C02B และอาคาร C03B ขนาดเนื้อที่
25 ตารางเมตร คิดเปนสัดสวนของพื้นที่จุดรวมพลตอผูพักอาศัยภายในโครงการเทากับ 0.34 ตาราง
เมตร/คน หรือ 2.88 คน/ตารางเมตร เมื่อคิดผูอยูอาศัยในโครงการสูงสุด 72 คน (รวมจํานวนพนักงาน) ซึ่ง
เพียงพอตามเกณฑของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่กําหนดไวอยาง
นอย 0.25 ตารางเมตร/คน หรือไมเกิน 4 คน/ตารางเมตร โดยพื้นที่จุดรวมพลเปนพื้นที่ที่จัดใหเปนพื้นที่สี
เขียวและทางเดิน ผูพักอาศัยจากทุกอาคารสามารถเขาถึงไดโดยงาย สําหรับการอพยพคนจากจุดรวมพล
ไปสูภายนอกโครงการก็มีความสะดวกและปลอดภัย เนื่องจากเสนทางที่ผูพักอาศัยในโครงการสามารถ
อพยพออกสูพื้นที่โครงการนั้นเปนพื้นที่สีเขียวและทางเดิน ซึ่งจะไมมีสิ่งกอสรางกีดขวางเสนทางอพยพ
ทําใหสามารถออกนอกพื้นที่โครงการไดอยางสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัย ดังนั้น จุดรวมพลของ
โครงการจึงมีความเหมาะสมทั้งในแงขนาดของพื้นที่ที่เพียงพอ ตําแหนงที่สะดวกในการเขาถึง และ
เหมาะสมในแงการจัดการ ผังแสดงเสนทางหนีภัยไปยังจุดรวมพล แสดงดังรูปที่ 2-41
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2-106

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

สรุปกฎหมายที่เกี่ยวของ
ระบบปองกันอัคคีภัยของโครงการเปนไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 หมวด 1 แบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบ
การปองกันอัคคีภัย
ขอ 3 กําหนดใหอาคารอื่นนอกจาก หองแถว ตึกแถว บานแถว และบานแฝด ที่มีความสูงไมเกิน
2 ชั้น ตองติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือไมนอยกวาชั้นละ 1 เครื่อง ตอพื้นที่อาคารไมเกิน 1,000
ตารางเมตร ทุกระยะไมเกิน 45 เมตร
การติดตั้งถังดับเพลิงจะติดตั้งใหสวนบนสุดของตัวถังดับเพลิงสูงจากระดับพื้นอาคารประมาณ
1.5 เมตร ในที่มองเห็น สามารถอานคําแนะนําการใชไดและสามารถนําไปใชงานไดสะดวกและอยูใน
สภาพที่ใชงานไดตลอดเวลา
ขอ 6 ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมอยางนอยตองประกอบดวย
(1) อุปกรณแจงเหตุที่มีทั้งระบบแจงเหตุอัตโนมัติและระบบแจงเหตุที่ใชมือเพื่อใหอุปกรณสง
สัญญาณเพลิงไหมทํางาน
(2) อุปกรณ สงสัญญาณเตือนเพลิงไหมที่สามารถสงเสียงหรือสัญญาณใหคนที่อยูในอาคารไดยิน
หรือทราบอยางทั่วถึงเพื่อใหหนีไฟ
ขอ 7 กําหนดวาอาคารที่ใชเปนที่ชุม นุมของประชาชน เชน โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม
สถานพยาบาล สถานศึกษา หอสมุด สถานกีฬาในรม ตลาด หางสรรพสินคา ศูนยการคา สถานบริการ
ทาอากาศยาน อาคารจอดรถ สถานีขนสงมวลชน ที่จอดรถ ทาจอดเรือ ภัตตาคาร สํานักงาน สถานที่ทํา
การของราชการ โรงงาน และอาคารพาณิชย เปนตน รวมถึงอาคารอยูอาศัยรวมที่มีตั้งแต 4 หนวยขึ้นไป
และหอพัก ที่มีความสูงตั้งแต 2 ชั้นขึ้นไป ในแตละชั้นตองมีปายบอกชั้นและปายบอกทางหนีไฟดวย
ตัวอักษรขนาดที่มีความสูงไมนอยกวา 10 เซนติเมตร หรือสัญลักษณที่อยูในตําแหนงที่จะมองเห็นได
ชัดเจนตลอดเวลา และตองมีแสงสวางจากระบบไฟฟาฉุกเฉินเพียงพอที่จะมองเห็นชองทางหนีไฟได
ชัดเจนขณะเพลิงไหม
และตามกฎกระทรวงการแก ไ ขอาคารที่ มี ส ภาพหรื อ มี ก ารใช ท่ี อ าจเป น ภยั น ตรายต อ
สุขภาพ ชีวิต รางกายหรือทรัพยสิน หรืออาจไมปลอดภัยจากอัคคีภัย หรือกอใหเกิดเหตุรําคาญ
หรือกระทบกระเทือนตอการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2563
ขอ 1 ใหยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522
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ขอ 5 ในกรณีเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาอาคารตามขอ 3 หรือขอ 4 เปนอาคารสูง อาคารขนาด
ใหญ อาคารขนาดใหญพิเศษ อาคารสาธารณะ อาคารชุมนุมคน อาคารชุด หอพัก อาคารอยูอาศัยรวม
โรงงาน ภัตตาคาร สานักงาน หรือคลังสินคา มีสภาพหรือมีการใชที่อาจไมปลอดภัยจากอัคคีภัย ใหมี
อํานาจสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารดําเนินการแกไขใหอาคารดังกลาว มีระบบความปลอดภัย
เกี่ยวกับอัคคีภัยภายในระยะเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดแตตองไมนอยกวาสามสิบวัน ในกรณีที่มี
เหตุอันสมควรเจาพนักงานทองถิ่นจะขยายระยะเวลาออกไปอีกก็ได
ในการสั่ ง การให แ ก ไ ขอาคารตามวรรคหนึ่ ง เจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น อาจสั่ ง ให เ จ า ของหรื อ ผู
ครอบครองอาคารดําเนินการในกรณีดังตอไปนี้ไดตามลักษณะที่จําเปนและเหมาะสมสําหรับอาคารนั้น ๆ
โดยไมถือวาการดําเนินการตามคําสั่งดังกลาวเปนการดัดแปลงอาคาร แตตองยื่นแบบใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นตรวจพิจารณาใหความเห็นชอบ
(1) ติดตั้งแผนผังของอาคารแตละชั้นไวในตําแหนงที่เห็นไดชัดเจนที่บริเวณหองโถงหรือหนา
ลิฟตทุกแหงของทุกชั้น และติดตั้งแบบแปลนและแผนผังของอาคารไวที่บริเวณพื้นชั้นลางของอาคาร
รวมทั้งเก็บรักษาแบบแปลนและแผนผังของอาคารทุกชั้นไวที่หองควบคุมหรือหองที่สามารถเขาถึงไดงาย
เพื่อใหสามารถตรวจสอบไดโดยสะดวก ทั้งนี้ แบบแปลนและแผนผังของอาคารตองประกอบดวย
สัญลักษณ อักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ชัดเจน โดยใหติดตั้งตามทิศทางการวางตัวของอาคาร
แผนผังของอาคารแตละชั้นใหประกอบดวย
(ก) ตําแหนงของหองทุกหองของชั้นที่ติดตั้งแผนผังนั้น
(ข) ตําแหนงที่ติดตั้งอุปกรณดับเพลิง และตูสายฉีดน้ําดับเพลิงหรือหัวตอสายฉีดน้ํา
ดับเพลิง และอุปกรณฉุกเฉินอื่น ๆ ของชั้นที่ติดตั้งแผนผังนั้น
(ค) ตําแหนงประตูและเสนทางหนีไฟของชั้นที่ติดตั้งแผนผังนั้น
(ง) ตําแหนงลิฟตดับเพลิงของชั้นที่ติดตั้งแผนผังนั้น ในกรณีที่อาคารมีลิฟตดับเพลิงติด
ตั้งอยู
(จ) ตําแหนงที่ติดตั้งแผนผังนั้น
(2) ติดตั้งระบบไฟสองสวางสํารองเพื่อใหมีแสงสวางสามารถมองเห็นชองทางเดินไดขณะเพลิง
ไหม และมีปายบอกชั้นและปายบอกทางหนีไฟที่ดานในและดานนอกประตูหนีไฟทุกชั้น ดวยอักษรที่
สามารถมองเห็นไดชัดเจน โดยตัวอักษรตองมีขนาดไมเล็กกวา 10 เซนติเมตร
(3) ติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือหรือเครื่องดับเพลิงยกหิ้วที่อยูในสภาพใชงานไดตลอดเวลา
ในแตละชั้นของอาคาร ตามชนิดและขนาดที่เหมาะสมสําหรับดับเพลิงที่เกิดจากประเภทของวัสดุในอาคาร
นั้น แตตองมีขนาดบรรจุสารเคมีไมนอยกวา 4 กิโลกรัม โดยใหมีเครื่องดับเพลิงแบบมือถือหรือเครื่อง
ดับเพลิงยกหิ้ว 1 เครื่องตอพื้นที่ไมเกิน 1,000 ตารางเมตร แตละเครื่องมีระยะหางกันไมเกิน 45.00 เมตร
ทั้งนี้ ในการติดตั้งเครื่องดับเพลิงดังกลาวตองติดตั้งใหสวนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นอาคารไม
เกิน 1.50 เมตร ในที่ที่สามารถมองเห็นไดงายและสามารถเขาใชสอยเครื่องดับเพลิงนั้นไดสะดวกไมมีสิ่ง
กีดขวาง และสามารถอานคําแนะนําการใชเครื่องดับเพลิงนั้นได
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(4) จัดการอุดหรือปดลอมชองทอและชองวางระหวางทอที่ผานพื้นหรือผนังเพื่อปองกันไมใหควัน
และไฟลุกลาม และเพิ่มความสมบูรณของสวนกั้นแยกของพื้นหรือผนังทนไฟใหใชงานไดตรงตาม
วัตถุประสงค โดยมีอัตราการทนไฟไมนอยกวา 1 ชั่วโมง
(5) ติดตั้งระบบแจงเหตุเพลิงไหมทุกชั้นในอาคารสูง อาคารขนาดใหญ อาคารขนาดใหญพิเศษ
หรืออาคารชุมนุมคน โดยระบบแจงเหตุเพลิงไหมอยางนอยตองประกอบดวย
(ก) อุปกรณสงสัญญาณเพื่อใหหนีไฟที่สามารถสงเสียงหรือสัญญาณใหคนที่อยูใอาคารได
ยินหรือทราบอยางทั่วถึง
(ข) อุปกรณตรวจจับอัตโนมัติ อุปกรณแจงเหตุที่ใชมือและแผงควบคุมระบบแจงเหตุเพลิง
ไหมเพื่อใหอุปกรณตาม (ก) ทํางาน
(6) ติดตั้งบันไดหนีไฟที่ไมใชบันไดในแนวดิ่งเพิ่มจากบันไดหลักใหเหมาะสมกับพื้นที่ของอาคาร
แตละชั้นในอาคารที่มีความสูงตั้งแตสี่ชั้นขึ้นไปหรืออาคารขนาดใหญพิเศษที่มีความสูงตั้งแตสองชั้นขึ้นไป
เพื่อใหสามารถลําเลียงบุคคลทั้งหมดในอาคารออกนอกอาคารได โดยบันไดหนีไฟตองมีความมั่นคง
แข็งแรงและมีลักษณะ ดังนี้
(ก) บันไดหนีไฟภายในอาคารตองมีผนังทุกดานโดยรอบที่ทาดวยวัสดุที่ไมติดไฟยกเวน
ชองระบายอากาศของผนังบันไดหนีไฟดานที่เปดสูภายนอก
(ข) บันไดหนีไฟและชานพัก สวนที่อยูภายนอกอาคารตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา60
เซนติเมตร
และผนังดานที่บันไดพาดผานเปนผนังที่ทาดวยวัสดุที่มีอัตราการทนไฟไมนอยกวา
1 ชั่วโมง
(ค)
ประตูสูบันไดหนีไฟตองทําดวยวัสดุไมติดไฟมีความกวางสุทธิไมนอ ยกวา 80
เซนติเมตร สูงไมนอยกวา 1.90 เมตร และตองเปนบานเปดชนิดผลักออกสูทิศทางการหนีไฟที่สามารถ
เปดออกไดสะดวกตลอดเวลาและสามารถเปดกลับเขาสูอาคารได พรอมติดตั้งอุปกรณชนิดที่บังคับใหบาน
ประตูปดไดเองเพื่อปองกันควันและเปลวไฟมิใหเขาสูบันไดหนีไฟ
(7) ติดตั้งผนังหรือประตูที่ทาดวยวัสดุไมติดไฟที่สามารถปดกั้นมิใหเปลวไฟหรือควันเขาไปใน
บริเวณบันไดที่มิใชบันไดหนีไฟในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ
(8) กั้นแยกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงตอการเกิดอัคคีภัยในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ เชน
หองเก็บสิ่งของหรือวัสดุจํานวนมาก หองเก็บวัตถุอันตรายหรือวัตถุไวไฟ หรือหองควบคุมระบบอุปกรณ
ของอาคาร โดยสวนกั้นแยกนั้นตองมีอัตราการทนไฟไมนอยกวา 1 ชั่วโมง หรือติดตั้งระบบดับเพลิง
อัตโนมัติ เชน ระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงอัตโนมัติหรือระบบอื่นที่เทียบเทา
(9)
ติ ดตั้ งระบบป อ งกัน อัน ตรายจากฟ าผ า ในอาคารสูง หรื อ อาคารขนาดใหญพิ เศษซึ่ ง
ประกอบดวยตัวนําลอฟา ตัวนําลงดิน และหลักสายดินที่เชื่อมโยงกันเปนระบบ โดยการออกแบบให
เปนไปตามหลักวิชาการเพื่อความปลอดภัยทางไฟฟา
(10) ติดตั้งระบบปองกันเพลิงไหมในอาคารสูงซึ่งประกอบดวยระบบทอยืนและหัวรับน้ําดับเพลิง
ที่มีลักษณะ ดังตอไปนี้
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(ก) ทอยืนตองเปนโลหะผิวเรียบที่สามารถทนความดันใชงานไดไมนอยกวา 1.20
เมกะปาสกาลมาตร โดยทอดังกลาวตองทําดวยสีน้ํามันสีแดงและติดตั้งตั้งแตชั้นลางสุดไปยังชั้นสูงสุดของ
อาคาร ระบบทอยืนทั้งหมดตองตอเขากับทอประธานสงน้ําและระบบสงน้ําจากแหลงจายน้ําของอาคารและ
จากหัวรับน้ําดับเพลิงนอกอาคาร
(ข) บันไดหนีไฟทุกชั้นตองจัดใหมีหัวตอสายฉีดน้ําดับเพลิงชนิดหัวตอสวมเร็วในตําแหนงที่
ใชงานไดสะดวกและไมกีดขวางเสนทางหนีไฟ ขนาดเสนผานศูนยกลาง 65 มิลลิเมตร (2.50 นิ้ว) พรอม
ทั้งฝาครอบและโซรอยติดไว
(ค) ภายในอาคารทุกชั้นตองจัดใหมีตูสายฉีดน้ําดับเพลิงที่มีปายแสดงตาแหนงที่สามารถ
มองเห็นไดชัดเจน โดยมีสายฉีดน้ําดับเพลิงขนาดเสนผานศูนยกลาง 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) สายฉีดน้ํา
ดับเพลิงตองมีความยาวไมเกิน 30.00 เมตร ติดตั้งในตําแหนงที่ใชงานไดสะดวก ไมมีสิ่งกีดขวางและเมื่อ
ตอจากหัวตอสายฉีดน้ําดับเพลิงแลวสามารถนาไปใชดับเพลิงในพื้นที่ทั้งหมดในชั้นนั้นได
(ง) หัวรับน้ําดับเพลิงที่ติดตั้งภายนอกอาคารตองเปนชนิดขอตอสวมเร็วขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 65 มิลลิเมตร (2.50 นิ้ว) ที่สามารถรับน้ําจากรถดับเพลิงที่มีขอตอสวมเร็วแบบมีเขี้ยวขนาดเสน
ผานศูนยกลาง 65 มิลลิเมตร (2.50 นิ้ว) ที่หัวรับน้ําดับเพลิงตองมีฝาปดเปดที่มีโซรอยติดไวดวย ระบบทอ
ยืนทุกชุดตองมีหัวรับน้ําดับเพลิงนอกอาคารหนึ่งหัวในที่ที่พนักงานดับเพลิงเขาถึงไดโดยสะดวกรวดเร็ว
ที่สุดและใหอยูใกลหัวทอดับเพลิงสาธารณะมากที่สุด และบริเวณใกลหัวรับน้ําดับเพลิงนอกอาคารตองมี
ขอความเขียนดวยสีสะทอนแสงวา “หัวรับน้ําดับเพลิง” ใหมองเห็นไดชัดเจน
ในกรณีที่อาคารตามวรรคหนึ่ง มีระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยอยูแลว แตไมอยูในสภาพ
ที่ใชงานได ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารแกไขใหระบบความ
ปลอดภัยดังกลาวใชงานไดภายในระยะเวลาที่กาหนดแตตองไมนอยกวาสามสิบวัน ในกรณีมีเหตุอันควร
เจาพนักงานทองถิ่นจะขยายระยะเวลาออกไปอีกก็ได
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2.10 การจราจร
ทางเขา-ออกของโครงการติดกับถนนภาระจํายอม มีจํานวน 3 จุด มีรายละเอียดดังนี้
จุดที่ 1 ทางเขา-ออก บริเวณอาคาร C01 มีความกวาง 11.36 เมตร
จุดที่ 2 ทางเขา-ออก บริเวณอาคาร C02B มีความกวาง 12.60 เมตร
จุดที่ 3 ทางเขา-ออก บริเวณอาคาร C03B มีความกวาง 10.45 เมตร
สําหรับที่จอดรถยนตของโครงการทั้งหมด จํานวน 12 คัน (รวมที่จอดรถผูพิการ 1 คัน) เปนที่
จอดรถภายในอาคาร C01 ชั้นที่ 1 จํานวน 3 คัน (รวมที่จอดรถผูพิการ 1 คัน) ที่จอดรถภายในอาคาร
C02B ชั้นที่ 1 จํานวน 4 คัน และนอกอาคาร จํานวน 1 คัน และที่จอดรถภายในอาคาร C03B ชั้นที่ 1
จํานวน 4 คัน โดยที่จอดรถยนต 1 คัน มีความกวาง 2.40 เมตร และความยาว 5.00 เมตร สําหรับที่จอด
รถสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา จํานวน 1 คัน มีความกวาง 2.40 เมตร และความยาว 6.00
เมตร และจัดใหมีพื้นที่วางขางที่จอดรถกวาง 1.00 เมตร นอกจากนี้ โครงการไดจัดใหมีรถกอลฟสําหรับ
บริการรับ-สงผูพักอาศัยในแตละหลัง ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผูพักอาศัย
ผังแสดงเสนทางการเดินรถของโครงการ แสดงดังรูปที่ 2-42
เนื่องจากถนนภาระจํายอมที่ใชเปนทางเขา-ออกมีความลาดชัน ซึ่งมีรัศมีวงเลี้ยวจุดเริ่มตนทาง
โคงจุดที่ 1 และจุดที่ 2 โดยทางโคงจุดที่ 1 มีรัศมีวงเลี้ยวดานใน 5.45 เมตร และรัศมีวงเลี้ยวดานใน 10.27
เมตร สวนทางโคงจุดที่ 2 มีรัศมีวงเลี้ยวดานใน 5.52 เมตร และรัศมีวงเลี้ยวดานใน 10.21 เมตร ซึ่ง
เพียงพอและเหมาะสมสําหรับรถยนตสามารถเลี้ยวไดสะดวกและปลอดภัย รูปตัดความลาดชันของถนน
เขาโครงการ และรัศมีวงเลี้ยวจุดเริ่มตนทางโคงจุดที่ 1 และจุดที่ 2 แสดงดังรูปที่ 2-43 ถึงรูปที่ 2-44
สรุปกฎหมายที่เกี่ยวของ :
กฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร
พุทธศักราช 2479 และกฎกระทรวงฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 กําหนดให
ขอ 2 ให กําหนดประเภทของอาคารซึ่งตองมี ที่จอดรถยนต ที่ก ลั บรถยนต และทางเขา ออก
รถยนตไว ดังตอไปนี้
(3) อาคารชุดที่มีพื้นที่แตละครอบครัวตั้งแต 60 ตารางเมตรขึ้นไป
(7) อาคารขนาดใหญ
ขอ 3 จํานวนที่จอดรถยนต ตองจัดใหมีตามกําหนดดังตอไปนี้
(2) ในเขตเทศบาลทุกแหงหรือในเขตทองที่ที่ไดมีพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติควบคุม
การกอสรางอาคาร พุทธศักราช 2479 ใชบังคับ
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รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

กรณีคิดตามประเภทอาคาร
(ค) อาคารชุดที่มีพื้นที่แตละครอบครัวตั้งแต 60 ตารางเมตรขึ้นไป ใหมีที่จอดรถยนตไมนอยกวา
1 คันตอ 2 ครอบครัว เศษของ 2 ครอบครัวใหคิดเปน 2 ครอบครัว (โครงการมีพื้นที่แตละครอบครัวตั้งแต
60 ตารางเมตรขึ้นไป มีจํานวน 12 หองชุด ดังนั้น ตองจัดใหมีที่จอดรถยนตไมนอยกวา 6 คัน)
กรณีคิดตามขนาดพื้นที่ใชสอย
(ซ) อาคารขนาดใหญ ใหมีที่จอดรถยนตไมนอยกวา 1 คันตอพื้นที่อาคาร 240 ตารางเมตร เศษ
ของ 240 ตารางเมตร ใหคิดเปน 240 ตารางเมตร (อาคารของโครงการที่มีพื้นที่มากที่สุด ไดแก อาคารที่
มีพื้นที่มากที่สุด ไดแก อาคาร C02A, อาคาร C04A, อาคาร C05A และ อาคาร C06A มีพื้นที่ 269.20
ตารางเมตร ดังนั้น ภายในโครงการไมมีอาคารขนาดใหญ จึงไมเขาขายตองมีที่จอดรถยนต)
ทั้งนี้ ใหถือที่จอดรถยนตจํานวนที่มากกวาเปนเกณฑ ดังนั้น โครงการตองจัดใหมีที่จอดรถยนต
ไมนอยกวา 6 คัน ซึ่งโครงการจัดใหมีที่จอดรถยนต จํานวน 12 คัน จึงเพียงพอตามขอกําหนดดังกลาว
ขางตน
ขนาดที่ จ อดรถยนต เ ป น ไปตามกฎกระทรวงฉบั บ ที่ 41 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่กําหนดให
ขอ 2 ที่จอดรถ 1 คัน ตองเปนพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผา และตองมีลักษณะและขนาด ดังนี้
(2) ในกรณีที่จอดรถตั้งฉากกับแนวทางเดินรถ ใหมีความกวางไมนอยกวา 2.40 เมตร และ
ความยาวไมนอยกวา 5.00 เมตร แตท้งั นี้ จะตองไมจัดใหมีทางเขาออกของรถเปนทางเดินรถทางเดียว
สําหรับที่จอดรถสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราเปนไปตามกฎกระทรวงกําหนดสิ่ง
อํานวยความสะดวกในอาคาร สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 หมวดที่ 4 ขอ
12(3) ที่กําหนดให “ที่จอดรถยนตสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ตองเปนพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผา
กวางไมนอยกวา 2.40 เมตร และยาวไมนอยกวา 6.00 เมตร และจัดใหมีที่วางขางที่จอดรถกวางไมนอย
กวา 1.00 เมตร ตลอดความยาวของที่จอดรถ”
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บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

2.11 พื้นที่สีเขียวของโครงการ
โครงการไดจัดใหมีพื้นที่สีเขียวอยูบริเวณโดยรอบเปนพื้นที่ 2,396.97 ตารางเมตร คิดเปนพื้นที่
สีเขียวตอผูพักอาศัยในพื้นที่โครงการ 33.29 ตารางเมตร ตอ 1 คน (ผูพักอาศัยและพนักงานในพื้นที่
โครงการ 72 คน) โดยจัดไวบริเวณชั้นลางทั้งหมด สําหรับพื้นที่ไมยืนตนภายในโครงการมีไมยืนตนเดิม
จํานวน 129 ตน โดยโครงการตัดออก จํานวน 53 ตน เก็บไวตําแหนงเดิม จํานวน 74 ตน ไดแก ตน
ยางพารา ตนมะนาวผี ตนจันทนขาว ตนเต็งหนาม ตนทัง ตนคะนาง ตนกรวยปา ตนแซะ ตนตาเสือ ตน
กระทิง ตนมะฮอกกานี ตนจันทนาปา ตนกะพง ตนยอปา ตนเขยตายแมยายชักปรก และตนสารภีปา และ
ไมยืนตนปลูกใหม 79 ตน ไดแก ตนสาธร ตนชงโค ตนพระเจาหาพระองค ตนจิกน้ํา ตนทองกวาว ตน
แก ว มุ ก ดา ตน ยางนา ตน ฉนวน ต นพุ ด ภู เก็ ต ตน ไครย อ ย ต น ตะเคี ย น ต น กระพี้ จั่น ต นตะแบก ต น
ทองหลางดาง ตนเสี้ยวปาดอกขาว ตนสะเดา ตนมั่งมี ตนโมกมัน ตนมะฮอกกานี ตนกระโดน ตนกระบก
ตนขานาง และตนนางกวัก รวมไมยืนตนทั้งหมดจํานวน 153 ตน คิดเปนพื้นที่ไมยืนตนทั้งสิ้น 1,763.11
ตารางเมตร
โครงการมีการตัดไมยืนตนในบริเวณที่ 5 และบริเวณที่ 6 ที่มีคาความชันตั้งแต รอยละ 20 ถึง
รอยละ 35 ไดแก ตนยางพารา ตนสะตอ ตนทัง และตนสะเดาเทียม โดยมีขนาดความโตวัดโดยรอบลําตน
ไมเกิน 50 เซนติเมตร ซึ่งวัดจากระดับพื้นดิน 130 เซนติเมตร และไมไดขึ้นเองตามธรรมชาติ
นอกจากนี้ ยังจัดใหมีการปลูกไมพุมและไมคลุมดิน ไดแก ตนเหลืองคีรีบูน ตนพัดนางชี ตนซิการ
ตนกระดาด ตนบุษบาฮาวาย ตนเดหลีใบกลวย ตนหนวดปลาหมึกแคระเขียว ตนเขียวหมื่นป ตนคลามา
ลาย ตนขาไกเขียว ตนพลับพลึงตีนเปด ตนเฮริโคเนียลอรีนา ตนขิงแดง และตนเอื้องหมายนา
ทั้งนี้ โครงการไดตรวจสอบขนาดพื้นที่สีเขียวที่อยูภายใตแนวอาคาร พื้นที่สีเขียวที่มีขนาดความ
กวางนอยกวา 1 เมตร พื้นที่สีเขียวที่ซอนทับระบบสาธารณูปโภค และพื้นที่ปลูกไมยืนตนของโครงการมี
ความลึกไมนอยกวา 1 เมตร โดยโครงการจะไมนํามาคิดรวมเปนพื้นที่สีเขียวของโครงการ
ชนิดและจํานวนไมยืนตนในพื้นที่โครงการ แสดงดังตารางที่ 2-17 ผังแสดงพื้นที่สีเขียว ผังแสดง
ไมยืนตนเดิม ผังแสดงไมยืนตนปลูกใหมและไมยืนตนเดิม ผังแสดงพื้นที่ไมยืนตน ผังแสดงพื้นที่ไมยืนตน
แบงโซนตามกฎประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผังแสดงไมพุมและไมคลุมดิน ผัง
แสดงแนวตัดและรูปตัดแสดงการปลูกตนไม แสดงดังรูปที่ 2-45 ถึงรูปที่ 2-53

p:\2564\iee\วีรันดา คอนโด\สมบูรณ\ch 2.doc

2-116

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
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บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2-17 ชนิดและจํานวนไมยืนตนภายในพื้นที่โครงการ
ลําดับ

ชนิด

ไมยืนตนเดิม
1 ตนยางพารา
2 ตนมะนาวผี
3 ตนจันทนขาว
4 ตนเต็งหนาม
5
6

ตนทัง
ตนกรวยปา

7

ตนแซะ

8

ตนตาเสือ

9
10
11

ตนกระทิง
ตนจันทนาปา
ตนกะพง

12

ตนยอปา

13
14

ตนเขยตายแมยายชัก
ปรก
ตนสารภีปา

15

ตนมะฮอกกานี

16

ตนคะนาง

ไมยืนตนปลูกใหม
1 ตนสาธร
2 ตนชงโค
3
4

ตนพระเจาหาพระองค
ตนจิกน้ํา

5

ตนทองกวาว

6

ตนแกวมุกดา
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การเจริญเติบโต

จํานวน (ตน)

สามารถปลูกไดในดินทุกชนิด ชอบดินที่มีระบายน้ําดี
พบไดตามปาชายหาด ชายฝง ปาเต็งรัง ปาดิบแลง บนเขาหิน
ชอบดินรวนซุยและทนแลงไดดี
พบขึ้นทั่วไปในปาดิบแลง ปาผลัดใบ ที่โลงแจง และที่รกรางวางเปลา
ทั่วทุกภาคของประเทศ
เจริญเติบโตไดดีในลักษณะดินที่เปนดินรวนปนทราย ชอบแสง
พบขึ้นทุกภาคของประเทศ โดยมักขึ้นตามปาเบญจพรรณ ปาเต็งรัง
ปาดิบ และปาทุงทั่วไป
สภาพดินทุกชนิด แสงแดดจัด ตองการน้ําและความชื้นปานกลาง พบ
ตามชายปาดิบชื้นภาคใต สูงจากระดับน้ําทะเล 10-50 เมตร
ขึ้นอยูดานในของปาชายเลน บริเวณน้ํากรอยตามริมชายฝงของแมน้ํา
ที่ไดรับอิทธิพลจากการขึ้น-ลงของน้ําทะเล
ชอบแสงแดดจัด มักขึ้นตามปาใกลชายทะเล พบไดมากทางภาคใต
ชอบดินรวนซุยและทนแลงไดดี
พบขึ้นอยูตามปาดงดิบทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคตะวันออกเฉียงใต
เปนไมที่ขึ้นไดดีในดินทุกชนิด ปลูกงาย โตเร็ว ชอบที่ชุมชื้นพอสมควร
ควรปลูกฤดูฝน
ปลูกไดในดินทั่วไป เหมาะจะปลูกในบริเวณบาน เพื่อใชประโยชนทาง
สมุนไพร
พบขึ้นทั่วไปในปาระดับสูงหรือบริเวณสันเขา โดยเฉพาะบริเวณที่เปน
สันหินในปาสน บางครั้งพบในปาดิบเขา ปาชื้น และปาเต็งรัง
เจริญเติบโตเร็ว ขึ้นไดในดินทุกสภาพ แสงแดดตลอดวัน น้ําปานกลาง
ทนแลงไดดี
ชอบขึ้นบริเวณดินที่มีหินปูนปนอยูมาก ตองการความชื้นปานกลาง
รวม

54
1
1
1

เจริญเติบโตไดดีในดินรวน แสงแดดจัด ตองการน้ําและความชื้นมาก
เจริ ญ เติ บ โตได ดี ใ นดิ น ร ว นหรื อ ดิ น ร ว นปนทรายที่ ร ะบายน้ํ า ดี มี
ความชื้นสูง เปนไมที่ชอบแดด
เจริญเติบโตไดดีในดินรวนปนดินเหนียว ดินควรมีความเปนกรดออน
เจริ ญ เติ บ โตได ดี ใ นดิ น ร ว นปนทราย-ดิ น ร ว นปนดิ น เหนี ย ว พื้ น ที่
คอนขางชื้น และแสงแดดเต็มวัน
เจริญเติบโตไดดีในดินรวน ตองการแสงแดดจัด หรือกลางแจง ตองการ
ปริมาณน้ําปานกลาง
เจริญเติบโตไดดีในดินรวน ชอบน้ํา ชอบแสงแดด
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5
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
74
6
7
2
2
2
4

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2-17 ชนิดและจํานวนไมยืนตนภายในพื้นที่โครงการ (ตอ)
ลําดับ
7

ชนิด

การเจริญเติบโต

ตนยางนา

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

จํานวน (ตน)

เจริญเติบโตไดดีในดินที่มีความอุดมสมบูรณสูง เปนดินรวนปนทราย
ระบายน้ําดี
ตนฉนวน
เจริ ญ เติ บโตได ดี ใ นดิ น ทุ ก ประเภทที่ มี การระบายน้ํ า ดี ความชื้ น ปาน
กลาง-นอย แสงปานกลาง-นอย
ตนพุดภูเก็ต
เจริญเติบโตไดดีในดินรวนระบายน้ําดีและดินรวนปนทราย แสงแดดเต็ม
วัน ตองการน้ําปานกลาง
ตนไครยอย
เจริญเติบโตไดในดินรวนชุมชื้น อินทรียวัตถุสูง ตองการแสงแดดตลอด
ทั้งวัน
ตนตะเคียน
เจริญเติบโตไดดีในดินรวนปนทรายมีความอุดมสมบูรณและระบายน้ําดี
ชอบแสงมาก
ตนกระพี้จั่น
เจริญเติบโตไดดีในดินทุกสภาพแวดลอม ทนแลงไดดีมาก
ตนตะแบก
เจริญเติบโตไดดีในดินรวนซุย มีความชื้นปานกลางถึงสูง
ตนทองหลางดาง
เจริญเติบโตไดดีในดินรวนซุย ทนตอสภาพแวดลอมไดดี ชอบแสงแดดที่
จัดไปจนแดดปานกลาง ตองการน้ําปานกลาง
ตนเสี้ยวปาดอกขาว
เจริญเติบโตไดดีในดินที่ระบายน้ําดี มีความชื้นสูง และมีแสงแดดจัด
ตนสะเดา
เจริญเติบโตไดดีในแถบรอน ทนตอสภาพอากาศแหง แลง สามารถขึ้น
ไดในดินทุกประเภท
ตนมั่งมี
เจริญเติบโตไดในดินแทบทุกชนิด เปนไมที่ชอบความชื้นสูง แดดจัด
ตนโมกมัน
เจริญเติบโตไดในดินทุกชนิด และชอบอากาศที่ถายเท ทนแดดไดดี
ตนมะฮอกกานี
เจริญเติบโตไดดีในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ําฝนสูง มีความชุมชื้นสูง สภาพดิน
เปนดินรวนหรือรวนปนทราย
ตนกระโดน
เจริญเติบโตไดดีในดินรวนระบายน้ําดี ตองการน้ํามาก แสงแดด เต็ม
วัน
ตนกระบก
เจริญเติบโตไดในดินสภาพธรรมชาติ เติบโตไดดีขึ้นบนดินรวนหรือดิน
รวนปนทรายที่มีการระบายน้ําดี มีความชื้นปานกลาง-มาก มีแสงมาก
ตนขานาง
เจริญเติบโตไดดีในดินที่มีหินปูนปนอยูมาก น้ําและความชื้นปานกลาง
ตนนางกวัก
เจริญเติบโตไดดีในดินทุกชนิด ชอบนน้ําปานกลาง ความชื้นสูง
รวม
รวมจํานวนไมยืนตนเดิมและไมยืนตนใหม

1
3
5
5
5
7
8
2
3
3
1
4
3
1
2
2
1
79
153

ที่มา : บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รูปที่ 2-45 ผังแสดงพื้นที่สีเขียว

2-119

รูปที่ 2-46 ผังแสดงไม้ยืนต้นเดิม

2-120

รูปที่ 2-47 ผังแสดงไม้ยืนต้นปลูกใหม่และไม้ยืนต้นเดิม

2-121

รูปที่ 2-48 ผังแสดงพื้นที่ไม้ยืนต้น
2-122

รูปที่ 2-49 ผังแสดงพื้นที่ไม้ยืนต้นแบ่งโซนตามกฎประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2-123

รูปที่ 2-50 ผังแสดงไม้พุ่ม และไม้คลุมดิน

2-124

รูปที่ 2-51 ผังแสดงแนวตัดการปลูกต้นไม้
2-125

รูปที่ 2-52 รูปตัดแสดงการปลูกต้นไม้ 1
2-126

รูปที่ 2-53 รูปตัดแสดงการปลูกต้นไม้ 2
2-127

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

โครงการจัดใหมีพื้นที่สีเขียว ตามแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่ระบุวา “อาคารอยูอาศัยรวม
โรงแรม และโรงพยาบาล ตองจัดใหมีพื้นที่สีเขียวเพื่อสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม โดย
มีในสัดสวนของพื้นที่สีเขียวตอผูอยูอาศัยภายในโครงการ ไมนอยกวา 1 ตารางเมตรตอ 1 คน
และตองจัดใหมีพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นลางไมนอยกวารอยละ 50 ของพื้นที่สีเขียวที่ตองจัดใหมี
ตามเกณฑ ทั้งนี้ ตองเปนไมยืนตนไมนอยกวารอยละ 50 ของพื้นที่สีเขียวชั้นลางที่ตองจัดใหมี
ตามเกณฑ”
นอกจากนี้ โครงการยังจัดใหมีพื้นที่สีเขียวตามแนวปฏิบัติการเชิงนโยบาย ดานการจัดการพื้นที่
สีเขียวชุมชนเมืองอยางยั่งยืน ที่ระบุวา “สัดสวนของ “พื้นที่สีเขียวยั่งยืน” ใน “ที่วาง” ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 โดยกําหนดพื้นที่สีเขียวยั่งยืนอยางนอยรอยละ 50 ของ
พื้นที่วางตามกฎหมายควบคุมอาคาร” โดยแบงออกเปน
1) ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 หมวด 3 ขอ 33 (1) ที่กําหนดให อาคารอยูอาศัย และอาคารอยูอาศัยรวม ตองมีที่วางไมนอย
กวา 30 ใน 100 สวน ของพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร (2) หองแถว ตึกแถว อาคารพาณิชย
โรงงาน อาคารสาธารณะ และอาคารอื่นที่ไมไดใชเปนที่อยูอาศัยตองมีที่วางไมนอยกวา 10 ใน 100 สวน
ของพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร แตถาอาคารนั้นใชเปนที่อยูอาศัยรวมอยูดวยตองมีที่วางตาม
(1) นั่นคือ โครงการตองมีที่วางไมนอยกวา 30 ใน 100 สวน ของพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร
พื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของทุกอาคาร =

999.05

ตารางเมตร

พื้นที่วางตามกฎหมายควบคุมอาคาร

=

(999.05 x 30) / 100

=

299.72

ตารางเมตร

ดังนั้น พื้นที่สีเขียวยั่งยืนตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 = (299.72 x 50) / 100
=

149.86

ตารางเมตร

ซึ่งโครงการจัดใหมีพื้นที่สีเขียวยั่งยืน 1,763.11 ตารางเมตร โดยมากกวาเกณฑที่กําหนด
2) ตามกฎประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่
และมาตรการคุ ม ครองสิ่ งแวดล อ ม ในบริ เ วณพื้น ที่จั ง หวั ด ภูเ ก็ ต พ.ศ. 2560 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ขอ 8 (1) บริเวณที่ 6 ที่มีความลาดชันตั้งแตรอยละ 20 ถึง
รอยละ 35 กรณีขนาดที่ดินแปลงที่ขออนุญาตมีเนื้อที่ตั้งแต 100 ตารางวา ขึ้นไป ใหมีที่วางที่น้ําซึมผาน
ไดไมนอยกวารอยละ 70 ของที่ดิน (2) บริเวณที่ 5 ที่มีความลาดชันตั้งแตรอยละ 20 ถึงรอยละ 35
กรณีขนาดที่ดินแปลงที่ขออนุญาตมีเนื้อที่ตั้งแต 100 ตารางวา ขึ้นไป ใหมีที่วางที่น้ําซึมผานไดไมนอย
กวารอยละ 70 ของที่ดิน กําหนดใหการปรับสภาพพื้นที่และที่วางตามวรรคหนึ่ง (1) และ (2) ตองมี
ที่วางตองมีพื้นที่สีเขียวที่เปนไมยืนตนและเปนพันธุไมทองถิ่นไมนอยกวารอยละ 50 ของที่วาง
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

บริเวณที่ 5 ที่มีความลาดชันตั้งแตรอยละ 20 ถึงรอยละ 35
พื้นที่ดินที่ขออนุญาตกอสรางอาคารบริเวณที่ 5 ที่มีความลาดชันตั้งแตรอยละ 20 ถึงรอยละ 35
=
3,004.83
ตารางเมตร
พื้นที่วางตามกฎหมายควบคุมอาคาร

=

(3,004.83 x 70) / 100

=

2,103.38

ตารางเมตร

ดังนั้น พื้นที่สีเขียวยั่งยืนตามกฎประกาศกระทรวงทรัพยฯ ในพื้นที่บริเวณที่ 5 ที่มีความลาดชัน
ตั้งแตรอยละ 20 ถึงรอยละ 35
=

(2,103.38 x 50) / 100

=

1,051.69

ตารางเมตร

ซึ่งโครงการจัดใหมีพื้นที่สีเขียวยั่งยืน 1,098.07 ตารางเมตร โดยมากกวาเกณฑที่กําหนด
บริเวณที่ 6 ที่มีความลาดชันตั้งแตรอยละ 20 ถึงรอยละ 35
พื้นที่ดินที่ขออนุญาตกอสรางอาคารบริเวณที่ 6 ที่มีความลาดชันตั้งแตรอยละ 20 ถึงรอยละ 35
=
557.65
ตารางเมตร
พื้นที่วางตามกฎหมายควบคุมอาคาร

=

(557.65 x 70) / 100

=

390.36

ตารางเมตร

ดังนั้น พื้นที่สีเขียวยั่งยืนตามกฎประกาศกระทรวงทรัพยฯ ในพื้นที่บริเวณที่ 6 ที่มีความลาดชัน
ตั้งแตรอยละ 20 ถึงรอยละ 35
=

(390.36 x 50) / 100

=

195.18

ตารางเมตร

ซึ่งโครงการจัดใหมีพื้นที่สีเขียวยั่งยืน 203.54 ตารางเมตร โดยมากกวาเกณฑที่กําหนด
รายละเอียดความสอดคลองการจัดพื้นที่สีเขียวของโครงการ แสดงดังตารางที่ 2-18
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2-18 ความสอดคลองการจัดพื้นที่สีเขียวของโครงการ
พื้นที่สีเขียวตามเกณฑ
ที่ตองจัดใหมี

รายละเอียดขอกําหนด
1. ตามแนวทางของ สผ. กําหนดใหมีพื้นที่สีเขียวในสัดสวน
พื้นที่สีเขียวตอผูพักอาศัย ไมนอยกวา 1 ตารางเมตร/ 1
คน และตองจัดใหมีพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นลางของพื้นที่สี
เขี ย วไม น อ ยกว า ร อ ยละ 50 ที่ ต อ งจั ด ให มี ต ามเกณฑ
ทั้งนี้ ตองเปนไมยืนตนไมนอยกวารอยละ 50 ของพื้นที่สี
เขียวชั้นลางที่ตองจัดใหมีตามเกณฑ
1.1 พื้นที่สีเขียวทั้งหมด
1.2 พื้นที่สีเขียวที่อยูบนดิน (ชั้นลาง) (ตองไมนอยกวา
รอยละ 50 ของพื้นที่สีเขียวทั้งหมดในโครงการ)
1.3 พื้นที่สีเขียวที่เปนไมยืนตน (ตองไมนอยกวารอยละ
50 ของพื้นที่สีเขียวที่อยูบนดินในโครงการ)
1.4 อัตราสวนพื้นที่สีเขียวตอผูพักอาศัยและพนักงาน
ทั้งหมด 72 คน
2. ตามแผนปฏิบัติการเชิงนโยบาย ดานการจัดการพื้นที่สี
เขียวชุมชนเมืองอยางยั่งยืน กําหนดใหตองจัดใหมีพื้นที่
สี เ ขี ย วยั่ ง ยื น ในที่ “ที่ ว า ง” ที่ โ ครงการต อ งจั ด ให มี ต าม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 โดยกําหนด
พื้นที่สีเขียวยั่งยืนอยางนอยรอยละ 50 ของพื้นที่วางที่
ตองจัดใหมีตามเกณฑกําหนดดังกลาวตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 55
2.1 ขนาดที่ดินของโครงการ
2.2 พื้นที่วางตามกฎหมายควบคุมอาคาร (ที่วางไมนอย
กวา 30 ใน 100 สวนของพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มาก
ที่สุดของอาคาร)
2.1.3 พื้นที่สีเขียวยั่งยืนที่อยูบนดินไมนอยกวารอยละ
50 ของที่วางอัตราสวนพื้นที่สีเขียวยั่งยืนตอพื้นที่วาง
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โครงการจัดใหมี

72 ตารางเมตร
≥ 36 ตารางเมตร
(72 / 2)
≥ 18 ตารางเมตร
(36 / 2)
≥ 72 ตารางเมตร
(1 : 1)

2,396.97 ตารางเมตร
2,396.97 ตารางเมตร
มากกวาเกณฑ
1,763.11 ตารางเมตร
มากกวาเกณฑ
2,396.97 ตารางเมตร
2,396.97 : 72 = 33.29 : 1
มากกวาเกณฑ

≥ 299.72 ตารางเมตร
((999.05 x 30) / 100)

4,284 ตารางเมตร
3,284.95 ตารางเมตร

≥ 149.86 ตารางเมตร
(299.72 x 50) / 100)

1,763.11 ตารางเมตร
มากกวาเกณฑ

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2-18 การเปรียบเทียบขนาดพื้นที่สีเขียวของโครงการตามเกณฑที่เกี่ยวของ (ตอ)
รายละเอียดขอกําหนด
3. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล อ ม เรื่ อ ง กํ า หนดเขตพื้ น ที่
และมาตรการคุ ม ครองสิ่ ง แวดล อ ม ใน
บริ เ วณพื้ น ที่ จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต พ.ศ. 2560
แบงเปน 2 บริเวณ ดังนี้
3.1 พื้นที่บริเวณที่ 1 และบริเวณที่ 6 ที่มี
ความลาดชันตั้งแตรอยละ 20 ถึง รอยละ 35
ใหมีพื้นที่สีเขียวไมนอยกวารอยละ 50 ของ
พื้นที่วาง โดยมีไมยืนตนที่เปนไมทองถิ่นเปน
องคประกอบหลัก

3.2 พื้นที่บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3 บริเวณ
ที่ 4 บริเวณที่ 5 และบริเวณที่ 8 ที่มีความลาด
ชันตั้งแตรอยละ 20 ถึง รอยละ 35 ใหมีพื้นที่สี
เขียวไมนอยกวารอยละ 50 ของพื้นที่วาง โดย
มีไ มยื นต นที่ เป น ไม ทอ งถิ่ นเป นองค ประกอบ
หลัก

พื้นที่สีเขียวตามเกณฑ
ที่ตองจัดใหมี

≥ 195.18
(390.36 x 50) / 100
- พื้นที่โครงการบริเวณที่ 6 (ความลาดชัน
ตั้งแตรอยละ 20 ถึง รอยละ 35)
557.65 ตารางเมตร
- พื้นที่วางตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติฯ 390.36 ตารางเมตร
{(557.65 x 70)/100}
≥ 1,051.69
(2,103.38 x 50) / 100
- พื้นที่โครงการบริเวณที่ 5 (ความลาดชัน
ตั้งแตรอยละ 20 ถึง รอยละ 35)
3,004.83 ตารางเมตร
- พื้นที่วางตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติฯ 2,103.38 ตาราง
เมตร
{(3,004.83 x 70)/100}

โครงการจัดใหมี

203.54 ตารางเมตร
มากกวาเกณฑ

1,098.07 ตารางเมตร
มากกวาเกณฑ

ที่มา : บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

2.12 การดําเนินการชวงกอสราง
2.12.1 ระยะเวลาการกอสราง
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต เปนโครงการที่กอสรางขึ้นใหม บนพื้นที่ขนาด 2 ไร
2 งาน 71 ตารางวา หรือคิดเปน 4,284.00 ตารางเมตร มีระยะเวลาในการกอสรางประมาณ 18 เดือน นับ
จากไดรับอนุญาตจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ โดยจะทําเฉพาะในชวงเวลา 08.00-17.00 น. ในวัน
จันทรถึงวันเสาร หลังจากเวลา 17.00 น. เปนตนไป หากมีการกอสรางเกินเวลาดังกลาวโครงการจะทํา
เพียงเทคอนกรีตระบบฐานราก เทานั้น และดําเนินการไดไมเกิน 20.00 น. โดยจะจัดใหมีแสงสวางอยาง
เพียงพอ รวมทั้งโครงการจะแจงใหผูที่อาศัยอยูใกลเคียงทราบลวงหนาอยางนอย 1 วัน และขออนุญาตไป
ยังเทศบาลตําบลวิชิต สําหรับวันอาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษจะหยุดดําเนินการการกอสราง แผนงาน
กอสรางของโครงการ แสดงดังตารางที่ 2-19

2.12.2 คนงานกอสราง
จํานวนคนงานกอสรางโครงการจะแตกตางกันไปในแตละชวงของกิจกรรมการกอสราง โดยชวงที่
มีงานโครงสรางอาคารและสถาปตยกรรมจะเปนชวงที่มีคนงานสูงสุดประมาณ 200 คน ประกอบดวย
วิศวกร ชางเทคนิค ชา งปูน ชางเชื่อ ม ช างเหล็ ก และกรรมกร เปนตน คนงานทั้ งหมดพัก นอกพื้น ที่
โครงการ ทํางานแบบเชาไป-เย็นกลับ
ปจจุบันโครงการอยูในระหวางการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนโดยหลังจากที่
ไดรับความเห็นชอบในรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนโครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต
จากคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน และรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอ ม ในเขตพื้นที่คุม ครองสิ่งแวดลอม บริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และไดรับอนุญาต
กอสรางจากเทศบาลตําบลวิชิตแลว โครงการจะดําเนินการขออนุญาตกอสรางบานพักคนงาน อยางไรก็
ตาม โครงการจะจั ด ให มี ร ะบบสุ ข าภิ บ าลและการจั ด การบ า นพั ก คนงานให เ ป น ไปตามประกาศ
คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน เรื่อง มาตรฐานดานสวัสดิการแรงงานที่พักอาศัยสําหรับลูกจาง
ประเภทกิจการกอสราง โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขอ 1 ในกรณีนายจางจัดที่พักอาศัยใหลูกจาง หองพักอาศัยมีลักษณะ ดังนี้
1) ขนาดหองพักอาศัยควรมีความกวางดานที่แคบที่สุดไมนอยกวา 2.5 เมตร ขนาดพื้นที่รวมไม
นอยกวา 9 ตารางเมตร ความสูงไมนอยกวา 2.4 เมตร ทั้งนี้ ใหมีพื้นที่พักอาศัยไมนอยกวา 3 ตารางเมตร
ตอ 1 คน และใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
2) ฐานรากและโครงสรางตองมีความปลอดภัยและแข็งแรงเพียงพอ รวมทั้งวัสดุที่ใชกอสรางตอง
มีความเหมาะสม
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)
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ตารางที่ 2-19 แผนงานกอสรางของโครงการ
รายการ

 2-133

งานเตรียมการ
งานโครงสราง
งานสถาปตยกรรม
งานระบบสุขาภิบาล
งานระบบไฟฟา และระบบสื่อสาร
งานตกแตงภายใน
งานระบบปรับอากาศ
งานสาธารณูปโภค
งานภูมิทัศน
งานทดสอบระบบประกอบอาคาร
งานเก็บทําความสะอาด
ที่มา: บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

1

2

3

4

5

6

7

8

เดือน
9
10

11

12

13

14

15

16

17

18

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

3) ที่พักอาศัยสําหรับลูกจางในงานกอสรางที่ติดตอกัน หรือมีความยาวรวมกันถึง เมตร ตองมี
ที่วางระหวางแถวดานขางที่พักอาศัยนั้นกวางไมนอยกวา 2.5 เมตร เปนชองตลอดความลึกของที่พัก
อาศัย
4) การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ บริเวณหองพักในที่พักอาศัยตองมีประตูหนาตาง หรือชอง
ระบายอากาศดานติดกับอากาศภายนอกเปนพื้นที่รวมกันไมนอยกวารอยละ 10 ของพื้นที่ของหองนั้น
ทั้งนี้ไมนับรวมของพื้นที่ประตู หนาตาง และชองระบายอากาศที่ติดตอกับหองอื่นหรือชองทางเดินใน
อาคาร
5) จัดใหมีหองพักใหแกลูกจางในจํานวนที่เพียงพอกับจํานวนลูกจางที่พักอาศัย
ขอ 2 ใหนายจางดําเนินการจัดหองน้ําและหองสวมมีลักษณะ ดังนี้
1) จะแยกจากกันหรือรวมกันอยูในหองเดียวกันก็ได แตตองแยกชายหญิง มีลักษณะที่จะรักษา
ความสะอาดงาย และมีชองระบายอากาศไมนอยกวารอยละ 10 ของพื้นที่หอง หรือมีพัดลมระบายอากาศ
ไดเพียงพอ ระยะดิ่งระหวางพื้นหองถึงเพดานยอดฝาหรือผนังตอนต่ําสุดตองไมนอยกวา 2 เมตร
ในกรณีที่หองน้ําและหองสวมแยกออกจากกันตองมีขนาดพื้นที่ของหองน้ําแตละหองไมนอยกวา
เมตร แตถาห 1 ตารางเมตร และตองมีความกวางภายในไมนอยกวา 1องน้ําและหองสวมรวมอยูในหอง
เดียวกัน ตองมีพื้นที่ภายในไมนอยกวา ตารางเมตร 1.50
2) ฐานรากและโครงสรางตองมีความปลอดภัยและแข็งแรงเพียงพอ รวมทั้งวัสดุที่ใชกอสรางตอง
มีความเหมาะสม
ขอ 3 ใหนายจางจัดใหมีการจัดการมูลฝอยตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขและการระบาย
น้ําที่เหมาะสมและเพียงพอจะไมกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกผูอื่น เกิดน้ําไหลนองไปยังที่ดินอื่น ที่
มีเขตติดตอกับที่ดินที่เปนที่ตั้งของอาคารนั้น และถูกสุขลักษณะ
ขอ 4 ในกรณีที่ลูกจางผูพักอาศัยตั้งแต 10 คน ขึ้นไป ใหนายจางจัดใหมีตูยาสามัญประจําบาน
ประจําที่พักอาศัย เพื่อบรรเทาดูแลอาการปวย การปฐมพยาบาลในเบื้องตน
ใหนายจางจัดใหมีขอมูลเบอรโทรศัพทสําหรับการติดตอสถานพยาบาลที่ใกลกับที่พักอาศัยเพื่อ
ใชในกรณีฉุกเฉินเจ็บปวยหรือในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุของลูกจางทั้งนี้ใหติดตั้งไวในที่ลูกจางเห็นไดชัดเจน
ขอ 5 ใหนายจางดําเนินการเพื่อใหเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ของลูกจางอยางนอย
ดังนี้
1) อุปกรณไฟฟาตองอยูในสภาพที่ปลอดภัยและไมชํารุด มีอุปกรณปองกันอันตรายจาก
กระแสไฟฟารั่ว สายไฟฟาตองเดินมาจากที่สูง กรณีเดินบนพื้นดินหรือฝงดินตองใชทอรอยสายไฟฟาที่
แข็งแรงและปลอดภัย การวางทอผานใหยึดผูกกับอุปกรณลูกถวยฉนวนปองกันไฟฟา
2) จัดใหมีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนยายไดชนิดที่เหมาะสมกับประเภทของเชื้อเพลิงและมี
จํานวนเพียงพอ
3) ตองมีอุปกรณหรือระบบเตือนภัยที่สามารถสงสัญญาณแจงเหตุใหรับรูครอบคลุมทุกพื้นที่
ทั้งหมด
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4) ติดปายแสดงเขตที่พักอาศัยใหเห็นไดชัดเจน
ในกรณีที่นายจางจัดใหมีที่พักอาศัยในเขตกอสราง นายจางตองงจัดใหมีรั้วพักอาศัยใหมั่นคง
แข็ ง แรง กํ า หนดทางเข า ออกและจั ด ให มี ท างเดิ น เข า ออกที่ พั ก อาศั ย โดยมิ ใ ห ผ า นเขตอั น ตรายหาก
จําเปนตองผานเขตอันตรายตองมีมาตรการพิเศษเพื่อความปลอดภัยของลูกจาง รวมทั้งตองมีมาตรการ
ปองกันอันตรายที่เกิดจากสิ่งของตกจากที่สูงดวย
ขอ 6 ใหนายจางดําเนินการดูแลที่พักอาศัยเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยในบริเวณที่พักอาศัย
ดังนี้
1) จัดทําปายหรือประกาศเตือนเกี่ยวกับพิษภัย หรืออัตราโทษตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด
2) จัดใหมีขอปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลที่พักอาศัยใหสะอาด ถูกสุขลักษณะ
3) ในกรณีที่ลูกจางผูอาศัยตั้ง 10 คนขึ้นไป ใหนายจางแตงตั้งลูกจางอยางนอย 1 คน เปน
ผูดูแลบริเวณที่พักอาศัย
ขอ 7 ในกรณีที่มีนายจางหลายรายในสถานที่กอสรางเดียวกัน ใหนายจางทุกรายในสถานที่นั้นมี
หนาที่รวมกันดําเนินการจัดใหมีที่พักอาศัยใหเปนไปตามประกาศนี้
สําหรับมาตรฐานและแบบกอสรางอาคารชั่วคราวสําหรับคนงานกอสรางและสถานรับ
เลี้ยงเด็กวัยกอนเรียน ของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (มาตรฐาน
ว.ส.ท. 1010-30) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ขอกําหนดผังบริเวณบานพักคนงานกอสราง
1) มีรั้วรอบบริเวณ มีประตูเขา - ออกทางเดียว
2) มียามดูแล พรอมตูยามบริเวณทางเขา - ออก บริเวณเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ตรวจ
คนเขา-ออก ตลอดเวลา
3) มีรางระบายน้ํา รอบบริเวณ พรอมตะแกรงดักขยะกอนปลอยสูสาธารณะ
4) จัดใหมีไฟฟา แสงสวาง ในเวลากลางคืน สองรอบบริเวณอยางเพียงพอ
5) จัดใหมีระบบกําจัดขยะมูลฝอย ทั้งระบบเปยกและระบบแหง
6) มีหองน้ํา-หองสวม ไมนอยกวา 1 หอง ตอ 20 คน พรอมลานซักลาง และบอเก็บน้ําหรือถัง
เก็บน้ํา
7) อาจจัดใหมีสถานรับเลี้ยงเด็ก สนามเด็กเลน หากมีเด็กกอนวันเรียนมาก
8) อาจจัดใหมีโรงครัวรวม แยกออกจากบานพัก
9) จัดใหมถี ังดับเพลิงอยางเพียงพอ
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อีกทั้ง โครงการไดจัดใหมีมาตรการปองกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID19) บริเวณบานพักคนงานกอสราง และคนงานเขามาทํางานในพื้นที่กอสราง ตามมาตรการปองกันการ
ติดเชื้อโควิด 19 แบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19) ดังนี้
1. ออกจากแคมปคนงานเมื่อจําเปน
2. เวนระยะหาง 1-2 เมตร
3. สวมหนากากอนามัยและทับดวยหนากากผาตลอดเวลา
4. ลางมือบอยๆ ดวยสบูหรือเจลแอลกอฮอล
5. อยาใชมือสัมผัสหนากาก รวมทั้งใบหนา ตา จมูก ปาก
6. ผูเปนกลุมเสี่ยง หลีกเลี่ยงการออกนอกแคมปคนงาน
7. ทําความสะอาดและฆาเชื้อพื้นผิวที่ถูกสัมผัสบอยๆ
8. แยกของใชสวนตัวทุกชนิด ไมใชรวมกับผูอื่น
9. กินอาหารปรุงสุกใหม แยกสํารับ ใชชอนกลางสวนตัว
10. หากสงสัยวาตนเองเสี่ยงตรวจดวย ATK บอยๆ เพื่อยืนยันวาติดเชื้อหรือไม
ทั้งนี้โ ครงการไดกํา หนดมาตรฐานบา นพัก คนงานและขอ กํ า หนดที่จะเปน มาตรการเพื่อ ความ
ปลอดภัยปองกันความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน และปองกันผลกระทบตอชุมชน โดยจะระบุลงใน
สัญญาวาจางใหผูรับเหมากอสรางปฏิบัติตามมาตรการ ดังตอไปนี้
(1) จัดใหตรวจสอบประวัติคนงาน และตรวจสุขภาพพนักงานกอนรับเขาปฏิบัติงาน โดยพนักงาน
ที่เปนโรคติดตอรายแรงตองใหหยุดงานจนกวาจะหายขาด
(2) กําหนดกฎระเบียบใหคนงานกอสรางปฏิบัติตามอยางเครงครัด และกําหนดบทลงโทษกรณี
ฝาฝนกฎระเบียบ เพื่อไมใหสงผลกระทบตอผูพักอาศัยใกลเคียง ดังนี้
- จัดใหมีหัวหนาคนงานดูแลคนงานกอสราง ไมใหสงเสียงดัง หรือกอความรบกวนตอ
ชุมชนขางเคียง
- ระมัดระวัง ดูแลความประพฤติของคนงานเกี่ยวกับปญหาการลักขโมย และมิจฉาชีพ
อื่นๆ
- หามมิใหคนงานออกนอกบริเวณที่พักคนงานนอกเวลา 22.00 น.
- หามนําสุรา และยาเสพติดทุกชนิดเขามาดื่มหรือเสพภายในพื้นที่บานพัก
- หามเลนการพนันทุกชนิด
- หามสงเสียงดังรบกวนบุคคลขางเคียง
- หามทะเลาะวิวาทภายในพื้นที่บานพัก
- หามเลี้ยงสัตวทุกชนิด
- ชวยกันรักษาความสะอาด
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(3) ในกรณีใ ชเสนทางผานพื้น ที่ชุมชน ตองกํา ชับใหพนั กงานขับรถรับ-สงคนงานขั บรถดว ย
ความระมัดระวัง โดยเฉพาะชวงที่ผานชุมชนหนาแนนและโรงเรียน
(4) จัดเตรียมถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแหง ขนาด 4 กิโลกรัม กระจายทั่วทั้งบริเวณที่พัก
คนงาน
(5) จัดเตรียมอุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องตนไวสําหรับผูไดรับอุบัติเหตุในเบื้องตนไว
(6) จัดใหมียามรักษาความปลอดภัยในบริเวณที่พักคนงาน ตลอด 24 ชั่วโมง
(7) จั ด หาน้ํ า ใช ระบบรวบรวมและกํ า จั ด ขยะ น้ํ า เสี ย และสิ่ ง ปฏิ กู ล ที่ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะไว อ ย า ง
เพียงพอ เพื่อปองกันไมใหเกิดแหลงเพาะพันธเชื้อโรค หรือโรคระบาดได
ตัวอยางแบบแปลนบานพักคนงาน แสดงดังรูปที่ 2-54 นอกจากนี้ โครงการยังจัดใหมีการติดตั้ง
ปายประชาสัมพันธ ซึ่งแสดงรายละเอียดการกอสรางของโครงการ โดยระบุชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบการ
กอสราง ระยะเวลาทํางาน และหมายเลขโทรศัพทสําหรับการติดตอหรือรองเรียนหากเกิดกรณีที่โครงการ
ก อ ให เ กิ ด ผลกระทบต อ ข า งเคี ย ง ตั ว อย า งป า ยประชาสั ม พั น ธ โ ครงการ แสดงดั ง รู ป ที่ 2-55 สํ า หรั บ
ผังบริเวณพื้นที่โครงการในระยะกอสราง แสดงดังรูปที่ 2-56 โครงการจัดใหมีพื้นที่กองเก็บวัสดุและ
กองดิน สํานักงานสนาม ปอมยาม จุดพักขยะ ที่จอดรถปูน ที่จอดรถพนักงาน และจุดลางลอบริเวณ
ทางเขา-ออกโครงการ เปนตน เพื่ออํานวยความสะดวก ความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอย
ในชวงการกอสรางโครงการ
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ระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป
แนวเขตที่ดิน
ที่พักขยะรวม
จํานวนหองน้ํา 24 หอง
บอเก็บน้ํา
ขึ้น

ซักลาง ตากผา

อาคาร D 40 หอง
ชั้นลาง 20 หอง
ชั้นบน 20 หอง

บอเก็บน้ํา

ขึ้น
อาคาร C 40 หอง
ชั้นลาง 20 หอง
ชั้นบน 20 หอง

บอเก็บน้ํา

อาคาร B 40 หอง

ถังดับเพลิง

แนวเขตที่ดิน

ชั้นลาง 20 หอง
ชั้นบน 20 หอง

ซักลาง ตากผา

แนวเขตที่ดิน

ขึ้น

ขึ้น

ลานอเนกประสงค

อาคาร A 30 หอง
ชั้นลาง 20 หอง
ชั้นบน 10 หอง

ถังขยะ

รานคา

CAMP BOSS

ทอน้ําทิ้ง
รางระบายน้ําฝน
รั้วสังกะสี

CAMP STAFF

ปอมยาม
บอพัก
รอมตะแกรงดักขยะ
ออกสูทอสาธารณะ

บอพักพรอม
ตะแกรงดักขยะ

ทางเขา - ออก

แนวเขตที่ดิน

แนวทอระบายน้ําสาธารณะ

LAYOUT LABORER CAMP
( หองพักรวม 150 หอง )
หมายเหตุ : ลักษณะการวางตําแหนงภายในบานพักคนงาน จะเปลี่ยนแปลงไปตามรูปรางของแปลงทีด่ นิ

รูปที่ 2-54 ตัวอยางแบบแปลนบานพักคนงาน
ที่มา : บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)
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1.00 เมตร

อาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต
พื้นที่ติด
ชื่อโครงการ..............................................................................................................
.................................................................................................................................. มาตรการฯ
บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)
เจาของโครงการ......................................................................................................
อาคารชุด
ประเภท....................................................................................................................................
อาคารสูง 1-3 ชั้น จํานวน 14 อาคาร
ขนาดของโครงการ………………………………………………………......………..……………
บริษัทรับเหมากอสราง............................................................................................................
18 เดือน
เริ่มกอสรางวันที่...............กอสรางเสร็จสิ้นวันที่..........ระยะเวลากอสราง............................
8.00-17.00
น.
เวลากอสรางประจําวัน............................................................................................................

0.50 เมตร

ผูควบคุมการกอสราง…………………..………หมายเลขติดตอ………….………….....…..........
หนวยงานราชการที่ควบคุมการกอสราง…………………….………..…………………............
มีมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่..........................................

รูปที่ 2-55 ตัวอยางปายประชาสัมพันธโครงการ
ที่มา : บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)
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รูปที่ 2-56 ผังบริเวณพื้นที่โครงการในระยะก่อสร้าง
2-140
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2.12.3 การใชน้ํา
ในชวงการกอสราง น้ําใชของโครงการจําแนกออกเปน 2 ประเภท คือ น้ําใชเพื่อการอุปโภคบริโภคของคนงานและน้ําใชเพื่อการกอสราง น้ําใชทั้งหมดผูรับเหมากอสรางจะใชน้ําซื้อจากรถบรรทุกน้ํา
เอกชน ซึ่งการใชน้ําแตละประเภทในระหวางการกอสราง มีรายละเอียดดังนี้
1) การใชน้ําสําหรับพื้นที่กอสราง
 การใชน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภคของคนงาน
การใชน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภคของคนงานกอสราง พิจารณาจากจํานวนคนงานสูงสุด 200
คน และมีอัตราการใชน้ําสําหรับคนงานที่พักนอกพื้นที่โครงการเทากับ 50 ลิตร/คน/วัน (Metcalf & Eddy,
1991) ดังนั้น จะมีการใชน้ําประมาณ 10 ลูกบาศกเมตร/วัน สวนน้ําดื่มผูรับเหมากอสรางจะจัดหาน้ําดื่ม
บรรจุขวดหรือถังไวใหคนงาน
ปริมาณน้ําใชสําหรับคนงานกอสราง (บริเวณพื้นที่โครงการ)
จํานวนคนงาน

=

200

อัตราการใชน้ํา
ดังนั้น ปริมาณน้ําใชทั้งสิ้น

=

คน
50

ลิตร/คน/วัน

=

(200 x 50) / 1,000

=

10

ลูกบาศกเมตร/วัน

 การใชน้ําเพื่อการกอสราง
กิจกรรมการใชน้ําเพื่อการกอสรางของโครงการ เชน ผสมปูนซีเมนตและบมคอนกรีต ทํา
ความสะอาดเครื่องมือเครื่องใชตางๆ และการฉีดพรมพื้นที่ เปนตน ซึ่งคาดวาจะมีอัตราการใชน้ําประมาณ
5 ลูกบาศกเมตร/วัน (ขอมูลจากโครงการ)
ดังนั้น โครงการมีความตองการใชน้ําทั้งหมด ในชวงกอสรางประมาณ 15 ลูกบาศกเมตร/วัน
โครงการจัดใหมีถังเก็บน้ําสํารอง ขนาด 15.00 ลูกบาศกเมตร จํานวน 3 ถัง ซึ่งสามารถสํารองน้ําไวใชได
ประมาณ 3 วัน
2) การใชน้ําสําหรับบานพักคนงาน
ปริมาณน้ําใชจากคนงานกอสรางรวม 40 ลูกบาศกเมตร/วัน โดยโครงการจัดใหมีบอน้ํากออิฐขัด
มัน ปริมาตร 30 ลูกบาศกเมตร จํานวน 2 บอ รวมปริมาตรทั้งสิ้น 60 ลูกบาศกเมตร ซึ่งสามารถสํารองน้ํา
ไวใชไดประมาณ 1 วัน
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ปริมาณน้ําใชสําหรับคนงานกอสราง (บริเวณบานพักคนงาน)
จํานวนคนงาน

=

200

อัตราการใชน้ํา
ดังนั้น ปริมาณน้ําใชทั้งสิ้น

=

คน
200

ลิตร/คน/วัน

=

(200 x 200) / 1,000

=

40

ลูกบาศกเมตร/วัน

2.12.4 การจัดการน้ําเสีย
น้ําเสียที่จะเกิดขึ้นในระหวางการกอสรางโครงการ มาจาก 2 สวน คือ
1) น้ําเสียจากพื้นที่กอสราง
 น้ําเสียจากคนงานกอสราง
น้ําเสียที่เกิดจากคนงานกอสราง มีประมาณ 10 ลูกบาศกเมตร/วัน (คิดจากรอยละ 100 ของ
ปริมาณน้ําใชเพื่อการอุปโภคของคนงาน) แบงเปนน้ําเสียจากการอุปโภคทั่วไปและน้ําเสียจากหองสวม
โดยจะไมมีน้ําเสียจากการอาบ เนื่องจากคนงานพักอาศัยอยูภายนอกพื้นที่โครงการ
- น้ํ า เสี ย จากการอุ ป โภคทั่ ว ไป ได แ ก การล า งทํ า ความสะอาด มี ป ระมาณ 6.78
ลูกบาศกเมตร/วัน (น้ําจากการชําระลาง 33.90 ลิตร/คน/วัน (บุญสง ไขเกษ, 2537)) ซึ่งน้ําเสียดังกลาวมี
ปริมาณไมมากและจะปลอยซึมลงดิน
- น้ําเสียจากหองสวม มีประมาณ 3.22 ลูกบาศกเมตร/วัน (น้ําจากการราดสวม 16.10
ลิตร/คน/วัน) จะบําบัดโดยถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปชนิดเติมอากาศ จํานวน 2 ชุด สามารถรองรับน้ําเสีย
ได 2.00 ลูกบาศกเมตร/ชุด สามารถบําบัดใหมีคา BODออก ไมเกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร น้ําเสียที่ผานการ
บําบัดจะปลอยไหลซึมลงดินตอไป ทั้งนี้ โครงการจัดใหมีหองสวม จํานวน 20 หอง คิดเปนจํานวนหอง
สวม 1 หอง/คนงานกอสรางประมาณ 10 คน
 น้ําเสียที่เกิดจากกิจกรรมการกอสราง
น้ําเสียที่เกิดจากกิจกรรมกอสรางในแตละวันจะมีปริมาณไมมากนัก เนื่องจากปริมาณน้ําใชใน
กิจกรรมการกอสราง (5 ลูกบาศกเมตร/วัน) สวนหนึ่งจะรวมเปนสวนของผลิตภัณ ฑ เชน น้ําที่ใชใน
การผสมคอนกรีต เปนตน อีกสวนหนึ่งจะระเหยหรือซึมลงดิน เชน น้ําที่ใชในการบมคอนกรีต หรือน้ําที่ฉีด
พรมพื้นและถนนชั่วคราวเพื่อลดฝุนละออง เปนตน สําหรับน้ําที่ใชในกิจกรรมการกอสรางสวนนอยที่เปน
น้ําเสีย ไดแก น้ําที่ใชในการชําระลางเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการกอสรางแตละวัน จะปลอยไหลซึมลง
ดิน
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2) น้ําเสียจากบานพักคนงาน
สําหรับบานพักคนงานจะมีปริมาณน้ําเสียจากคนงานกอสรางแบงเปนน้ําเสียจากสวม และน้ําเสีย
จากการอาบหรือซักลาง (คิดจากรอยละ 100 ของปริมาณน้ําใช) จํานวนคนงานในชวงสูงสุด 200 คน
- ปริมาณน้ําเสียจากสวม มีปริมาณ 4.00 ลูกบาศกเมตร/วัน อัตราการใชน้ํา 20 ลิตร/คน/วัน
(ธงชัย พรรณสวัสดิ์ และคณะ, 2530) โครงการจัดใหมีหองสวม จํานวน 24 หอง (หองสวม 1 หอง/จํานวน
คนงาน 9 คน)
- ปริมาณน้ําเสียจากการอาบหรือซักลาง มีปริมาณ 36.00 ลูกบาศกเมตร/วัน อัตราการใช
น้ํา 180 ลิตร/คน/วัน
ดังนั้น ปริมาณน้ําเสียทั้งหมด 40.00 ลูกบาศกเมตร/วัน โครงการจัดใหมีการบําบัดโดยใชถัง
บําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปแบบกรองไรอากาศและเติมอากาศผานผิวตัวกลาง จํานวน 2 ชุด สามารถรองรับ
น้ําเสียได 30.00 ลูกบาศกเมตร/ชุด สามารถบําบัดใหมีคา BODออก ไมเกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร น้ําเสียที่ผาน
การบําบัดแลวจะปลอยลงสูทอระบายน้ําสาธาณะตอไป
สรุปกฎหมายที่เกี่ยวของ
จํานวนหองสวมของคนงานชวงกอสราง มีเพียงพอตามมาตรฐานและแบบกอสรางอาคาร
ชั่วคราวสําหรับคนงานกอสรางและสถานรับเลี้ยงเด็กวัยกอนเรียน ของวิศวกรรมสถานแหง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (มาตรฐาน ว.ส.ท. 1010-30) ที่กําหนดใหมีหองน้ํา-หองสวม ไม
นอยกวา 1 หอง ตอ 20 คน พรอมลานซักลาง และบอเก็บน้ําหรือถังเก็บน้ํา (โครงการมีคนงาน 200 คน
ดังนั้น ตองจัดหองสวมไวไมนอยกวา 10 ที่ ซึ่งโครงการจัดไวจํานวน 20 ที่ สําหรับบริเวณพื้นที่กอสราง
และจํานวน 24 ที่ บริเวณบานพักคนงาน)

2.12.5 การระบายน้ําและปองกันน้ําทวม
สําหรับพื้นที่ดานบนที่เปนพื้นที่นอกโครงการ ซึ่งปจจุบันเปนพื้นที่รกรางตนไมและวัชพืชขึ้นปก
คลุม โครงการไดจัดใหมีทอระบายน้ําฝนตามแนวถนนภาระจํายอม ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.20 เมตร,
0.30 เมตร และ 0.4 เมตร ที่มีบอพักน้ําเปนระยะตามแนวทอระบายน้ํา โดยอาศัยแรงโนมถวงของโลก
(Gravity) น้ําจากทอระบายน้ําฝนสวนดานบนทั้งหมดจะระบายออกสูทอระบายน้ําถนนภาระจํายอมและออก
สูคูดินสาธารณะดานหนาโครงการ โดยโครงการไดดําเนินการขออนุญาตวางทอระบายน้ําบริเวณคูดินเพื่อ
เชื่อมกับทอระบายน้ําสาธารณะตอไป
การระบายน้ําและปองกันน้ําทวมบริเวณพื้นที่กอสรางโครงการ ในกรณีที่เกิดฝนตกในชวงการ
กอสราง ซึ่งอาจกอใหเกิดการชะลางของตะกอนดินภายในพื้นที่โครงการออกสูบริเวณขางเคียง โครงการ
จะจัดใหมีรางระบายน้ําชั่วคราว ขนาด (กวางxลึก) 0.50 x 0.50 เมตร เพื่อรวบรวบน้ําเขาสูถังดักตะกอน/
หนวงน้ํา จํานวน 4 บอ มีปริมาตรบอละ 150 ลูกบาศกเมตร สําหรับดักตะกอนดิน กรวด ทราย และเศษ
ขยะ กอนระบายลงสูคูดินสาธารณะดานหนาโครงการ โดยโครงการไดดําเนินการขออนุญาตวางทอระบาย
น้ํ า บริ เ วณคู ดิ น เพื่ อ เชื่ อ มกั บ ท อ ระบายน้ํ า สาธารณะต อ ไป หลั ง จากนั้ น โครงการจะทยอยสร า งระบบ
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สาธารณูปโภคตางๆ เพื่อเตรียมไวสําหรับชวงดําเนินการ รวมทั้งการวางทอระบายน้ํา ทําใหการระบายน้ํา
ออกจากพื้นที่โครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้นดวย นอกจากนี้โครงการจัดใหมีการขุดลอกถังดักตะกอน/
หน ว งน้ํ า เปน ประจํ า ทุก เดื อ น ตลอดระยะเวลาก อ สร า ง เพื่ อ เพิ่ ม ประสิท ธิ ภ าพในการรองรับ ได อ ย า ง
เพียงพอ ผังระบายน้ําระยะกอสรางแสดงในรูปที่ 2-56
ในการก อ สร า งท อ ระบายน้ํ า จากจุ ด เริ่ ม ต น เชื่ อ มต อ ของโครงการกั บ พื้ น ที่ ส าธารณประโยชน
โครงการจะมีการขอวางทอระบายน้ําขนาด 0.40 เมตร เปนระยะทางประมาณ 600 เมตร เพื่อเชื่อมตอไป
ยังทอระบายน้ําสาธารณประโยชนที่มีอยูเดิมแลว
ทั้งนี้ พื้นที่ที่จะทําการวางทอระบายน้ํานั้นมีสวนที่เปนเนินสูง ทําใหตองมีเครื่องสูบน้ําแรงดัน
จํานวน 6 เครื่อง (ทํางาน 3 เครื่อง สํารอง 3 เครื่อง) โดยจัดวางเครื่องสูบน้ําไว 3 สถานี มีรายละเอียดดังนี้
- สถานีที่ 1 คาระดับ+15.00 เมตร ใชเครื่องสูบน้ําขนาด 0.018 ลบ.ม./วินาที
- สถานีท่ี 2 คาระดับ+18.00 เมตร ใชเครื่องสูบน้ําขนาด 0.033 ลบ.ม./วินาที
- สถานีที่ 3 คาระดับ+23.00 เมตร ใชเครื่องสูบน้ําขนาด 0.048 ลบ.ม./วินาที
หลังจากสถานีที่ 3 คาระดับจะลดลงเรื่อยๆ ซึ่งโครงการจะปลอยใหน้ําไหลตามแนวทอระบายน้ํา
ที่วางไวตามแรงโนมถวงของโลกจนออกสูทะเลตอไป แสดงดังรูปที่ 2-57

ที่ต้งั โครงการ

รูปที่ 2-57 ภาพแสดงระบบระบายน้ําภายนอกโครงการ
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ในสวนของคากอสรางทอระบายน้ําดังกลาวทางบริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน) จะเปน
ผูดําเนินการออกคาใชจายทั้งหมด เมื่อกอสรางโครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต แลวเสร็จ ใน
กระบวนการจดทรัพยสินของโครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต ทางบริษัท วีรันดา รีสอรท
จํากัด (มหาชน) จะสงมอบทรัพยสิน ไดแก ทอระบายน้ํา เครื่องสูบน้ํา เปน ของ นิติบุคคลอาคารชุด
โครงการ วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต ตอไป
ดังนั้น คาใชจาย คาไฟ คาบํารุงรักษาเครื่องสูบน้ําทางนิติบุคลลของโครงการอาคารชุด วีรันดา
เรสซิเดนซ ภูเก็ต จะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมดตอไป

2.12.6 การจัดการมูลฝอย
ปริม าณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในชวงการกอสราง สวนใหญเกิดจากคนงานกอสราง โดยขยะ
มูลฝอยในชวงกอสรางมาจาก 2 แหลง ไดแก
1) ขยะจากพื้นที่กอสราง
 ขยะมูลฝอยจากกิจกรรมการกอสราง
ขยะมูลฝอยจากการกอสรางสวนใหญเปนขยะมูลฝอยจากการปรับพื้นที่และงานกอสราง ไดแก
เศษวัสดุกอสรางจําพวกเศษไม เศษหิน เศษปูน เศษเหล็ก เศษทอ และเศษผา ทางโครงการจัดการโดย
กําหนดใหผูรับเหมาเปนผูรับผิดชอบในการจัดการเศษวัสดุจากการกอสราง โดยเศษไม และกระเบื้อง
หลังคา จะถูกรวบรวมเพื่อนําไปใชในโครงการอื่นตอไป สําหรับเศษคอนกรีต เศษอิฐ เศษกระเบื้องเซรา
มิก และยิปซั่มบอรด โครงการจะกําหนดใหผูรับเหมาเปนผูดําเนินการขนยายไปใชปรับพื้นที่ภายนอก
โครงการ สวนเศษเหล็กจะขายใหกับคนรับซื้อของเกา
สําหรับอัตราการเกิดขยะจากการคํานวณวัสดุที่ใชในการกอสรางอาคารที่อยูอาศัย ไดอัตราการ
ผลิตของเสียจากการกอสรางมีคาอยูในชวง 45.28-67.18 กิโลกรัม/ตารางเมตร มีคาเฉลี่ย 56.23 กิโลกรัม/
ตารางเมตร (ที่มา : รายงานการศึกษาแนวทางการจัดการเศษสิ่งกอสรางสําหรับประเทศไทย.กรมควบคุม
มลพิษ)
โครงการมี พื้ น ที่ อ าคารรวม 2,393.68 ตารางเมตร มี ป ริ ม าณมู ล ฝอยจากการก อ สร า งรวม
ประมาณ 134.60 ตัน (2,393.68 x 56.23 = 134,596.63 กิโลกรัม) และมีองคประกอบหลักคือคอนกรีต
103.24 ตัน อิฐ 18.48 ตัน เหล็ก 6.65 ตัน กระเบื้องเซรามิก 3.66 ตัน กระเบื้องหลังคา 2.06 ตัน ยิบซั่ม
บอรด 0.44 ตัน และไม 0.07 ตัน รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2-20
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2-20 อัตราการเกิดขยะจากการคํานวณวัสดุที่ใชในการกอสรางอาคาร
ประเภทของวัสดุ
คอนกรีต
อิฐ
เหล็ก
กระเบื้องเซรามิก
กระเบื้องหลังคา
ยิบซั่มบอรด
ไม

อัตราการผลิตของเสียจากการกอสราง
(คิดเปนรอยละของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด)
76.70
13.73
4.94
2.72
1.53
0.33
0.05
รวม

ปริมาณมูลฝอยจากการกอสรางอาคาร
(กิโลกรัม)
(ตัน)
103,235.61
103.24
18,480.12
18.48
6,649.07
6.65
3,661.03
3.66
2,059.33
2.06
444.17
0.44
67.30
0.07
134,596.63
134.60

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ

 มูลฝอยจากกิจกรรมของคนงาน
คนงานก อ สร า งของโครงการสู ง สุ ด 200 คน คาดว า จะเกิ ด ปริ ม าณขยะมู ล ฝอยสู ง สุ ด 100
กิโลกรัม/วัน (อัตราการเกิดขยะ 1 กิโลกรัม/คน/วัน แตเนื่องจากคนงานกอสรางไมไดพักในโครงการ
ดังนั้น อัตราการเกิดขยะในชวงเวลาทํางานคาดวาประมาณ 0.5 กิโลกรัม/คน/วัน)
ปริมาณขยะอินทรีย คิดเปน 64.98% ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด
ปริมาณขยะอินทรีย

=
=

0.6498 x 100
64.98

กิโลกรัม/วัน

ปริมาณขยะรีไซเคิล คิดเปน 21% ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด
ปริมาณขยะรีไซเคิล

=
=

0.21 x 100
21

กิโลกรัม/วัน

ปริมาณขยะทั่วไป คิดเปน 14 % ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด
ปริมาณขยะทั่วไป

=
=

0.14 x 100
14

กิโลกรัม/วัน

ปริมาณขยะอันตราย คิดเปน 0.02% ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด
ปริมาณขยะอันตราย
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0.0002 x 100
0.02

กิโลกรัม/วัน

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2-21 อัตราสวนของปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นของบริเวณพื้นที่กอสรางในแตละประเภท
2)

ประเภท
ของมูลฝอย

อัตราสวนของ
มูลฝอย 1) (%)

ความหนาแนน
(กก./ลบ.ม.)

มูลฝอยอินทรีย
มูลฝอยรีไซเคิล
มูลฝอยทั่วไป
มูลฝอยอันตราย
รวม

64.98
21
14
0.02
100

300
200
150
1503)
-

ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น
ทั้งหมดของโครงการ 2)
กิโลกรัม/วัน

ลบ.ม/วัน

64.98
21
14
0.02
100

0.22
0.11
0.09
0.0001
0.4201

ความสามารถใน
การรองรับมูล
ฝอยของถังขยะ
(ลบ.ม)
1.20
1.20
0.48
0.48
3.36

ที่มา : 1) กลุมงานสิ่งแวดลอม เทศบาลนครภูเก็ต, 2560
2)
การออกแบบระบบทออาคารและสิ่งแวดลอมอาคาร เลม 2, เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน, 2539
3)
เทียบเคียงความหนาแนนกับขยะมูลฝอยทั่วไป

ผู รั บ เหมาจะจั ด ให มี ที่ พั ก ขยะรวม ซึ่ ง ภายในมี ถั ง ขยะขนาด 240 ลิ ต ร จํ า นวน 14 ถั ง โดย
แบงเปนถังขยะอินทรีย ถังขยะรีไซเคิล อยางละ 5 ถัง และถังขยะทั่วไป ถังขยะอันตราย อยางละ 2 ถัง
ปริมาตรกักเก็บของถังขยะรวม 3,360 ซึ่งสามารถรองรับขยะมูลฝอยไดประมาณ 5 วัน 10 วัน 5 วัน และ
4,800 วัน ตามลําดับ สําหรับถังขยะของโครงการจะมีฝาปดมิดชิดปองกันน้ําฝนและการสงกลิ่น โดย
ผูรับเหมากอสรางจะประสานงานเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับเทศบาลตําบลวิชิตใหเขามาดําเนินการเก็บขน
มูลฝอยไปกําจัดตอไป
 ขยะอันตราย
ขยะอั น ตรายที่ เ กิ ด ขึ้ น จากกิ จ กรรมก อ สร า ง ได แ ก กระป อ งสเปรย และกระป อ งสี เป น ต น
โครงการจะทําการรวบรวมแยกไวในสวนสํานักงาน โดยภายในถังจะรองดวยถุงพลาสติกสีแดง ซึ่งเปนถุง
สํา หรับใสข ยะอัน ตราย และระบุ ขา งถัง วา เปน “ขยะอัน ตราย” เมื่อ มีป ริ ม าณมากพอแล วโครงการจะ
รวบรวมและสงไปใหศูนยกําจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ตเพื่อนําไปกําจัดตอไป ปจจุบันทางเทศบาลนคร
ภูเก็ต มีการจัดตั้ง “โครงการขนสงของเสียออกจากเกาะภูเก็ต” เพื่อสงไปกําจัดอยางถูกวิธี โดยโรงงาน
กําจัดกากอุตสาหกรรมที่ขึ้นทะเบียน
2) มูลฝอยจากบานพักคนงาน
คนงานกอสรางของโครงการสูงสุด 200 คน เกิดปริมาณขยะมูลฝอยสูงสุด 200 กิโลกรัม/วัน
(อัตราการเกิดขยะ 1 กิโลกรัม/คน/วัน)
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รองรับ
ไดนาน
(วัน)
5
10
5
4,800

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ปริมาณขยะอินทรีย คิดเปน 64.98% ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด
ปริมาณขยะอินทรีย

=
=

0.6498 x 200
129.96

กิโลกรัม/วัน

ปริมาณขยะรีไซเคิล คิดเปน 21% ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด
ปริมาณขยะรีไซเคิล

=
=

0.21 x 200
42

กิโลกรัม/วัน

ปริมาณขยะทั่วไป คิดเปน 14 % ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด
ปริมาณขยะทั่วไป

=
=

0.14 x 200
28

กิโลกรัม/วัน

ปริมาณขยะอันตราย คิดเปน 0.02% ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด
ปริมาณขยะอันตราย

=
=

0.0002 x 200
0.04

กิโลกรัม/วัน

ตารางที่ 2-22 อัตราสวนของปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นของบริเวณบานพักคนงานในแตละประเภท
ประเภท
ของมูลฝอย
มูลฝอยอินทรีย
มูลฝอยรีไซเคิล
มูลฝอยทั่วไป
มูลฝอยอันตราย
รวม

อัตราสวนของ
มูลฝอย 1) (%)
64.98
21
14
0.02
100

ความหนาแนน2)
(กก./ลบ.ม.)
300
200
150
1503)
-

กิโลกรัม/วัน

ลบ.ม/วัน

ความสามารถใน
การรองรับมูล
ฝอยของถังขยะ
(ลบ.ม)

129.96
42
28
0.04
200

0.43
0.21
0.187
0.0003
0.83

1.44
0.96
0.96
0.48
3.84

ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น
ทั้งหมดของโครงการ 2)

ที่มา : 1) กลุมงานสิ่งแวดลอม เทศบาลนครภูเก็ต, 2560
2)
การออกแบบระบบทออาคารและสิ่งแวดลอมอาคาร เลม 2, เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน, 2539
3)
เทียบเคียงความหนาแนนกับขยะมูลฝอยทั่วไป

ผูรับเหมาจะจัดใหมีถังขยะขนาด 240 ลิตร จํานวน 16 ถัง แยกเปนถังขยะอินทรีย จํานวน 6 ถัง
ถังขยะรีไซเคิล และถังขยะทั่วไป อยางละ 4 ถัง และถังขยะอันตราย จํานวน 2 ถัง ปริมาตรกักเก็บของถัง
ขยะรวม 3,840 ลิตร ซึ่งสามารถรองรับขยะมูลฝอยไดประมาณ 3 วัน 4 วัน 5 วัน และ 1,600 วัน
ตามลําดับ สําหรับถังขยะของโครงการจะมีฝาปดมิดชิดปองกันน้ําฝนและการสงกลิ่น โดยผูรับเหมา
โครงการจะประสานงานใหรถเก็บขนมูลฝอยของหนวยงานทองถิ่นเขามาดําเนินการเก็บขนมูลฝอยและ
นําไปกําจัดตอไป
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รองรับ
ไดนาน
(วัน)
3
4
5
1,600

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

2.12.7 ไฟฟา
ผูรับเหมากอสรางจะดําเนินการขอใชไฟฟาชั่วคราวไฟฟาจากการไฟฟาสวนภูมิภาค จังหวัด
ภูเก็ต เพื่อใชในกิจกรรมการกอสราง ซึ่งประกอบดวย
-

การใชไฟฟาสําหรับกิจกรรมการกอสราง ไดแก การตอเชื่อ ม สําหรับเครื่องจักรกลและ
อุปกรณกอสรางตางๆ และไฟฟาแสงสวาง เปนตน

-

การใชไฟฟาสําหรับคนงานกอสราง ไดแก ไฟฟาแสงสวาง และเครื่องใชไฟฟาตางๆ เปนตน

2.12.8 ระบบจราจรและคมนาคม
การขนสงวัสดุในชวงกอสรางเขาสูโครงการจะใชถนนอาวยน-เขาขาด ซึ่งเปนเสนทางหลักเขาสู
โครงการ ซึ่งการขนสงจะมีจํานวนเฉลี่ยสูงสุดประมาณวันละ 15 เที่ยว โครงการจะกําหนดเวลาของรถ
ขนสงวัสดุและอุปกรณกอสราง โดยระบุเวลาการขนสงในชวงเวลา 09.00-16.00 น. ในวันจันทรถึงวันเสาร
โดยโครงการจะหลีกเลี่ยงการขนสงในชวงชั่วโมงเรงดวน เชน ชวงเชา 07.00-09.00 น. และชวงเย็น
16.00-17.00 น. หลังจากเวลา 17.00 น. เปนตนไป หากมีความจําเปนตองมีการขนสง เชน รถขนสง
คอนกรีตผสมเสร็จ เปนตน จะดําเนินการไดไมเกิน 20.00 น. โดยจะจัดใหมีแสงสวา งอยางเพียงพอ
รวมทั้งโครงการจะแจงใหผูที่อาศัยอยูใกลเคียงทราบลวงหนาอยางนอย 1 วัน และขออนุญาตไปยังเจา
พนักงานจราจร สําหรับวันอาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษจะหยุดดําเนินการขนสงวัสดุกอสราง เชนกัน
สํ า หรั บ เส น ทางการขนส ง วั ส ดุ โ ครงการจะหลี ก เลี่ ย งการใช เ ส น ทางในเขตเมื อ งที่ มี ส ภาพ
การจราจรคับคั่ง พรอมทั้งไดจัดใหมีที่สําหรับลางลอรถบริเวณทางเขา-ออกพื้นที่กอสราง เพื่อปองกันฝุน
ละอองและโคลนที่ ติ ด มากั บ ล อ รถ และจั ด คนงานไว ค อยอํ า นวยความสะดวกในการจราจรเข า -ออก
โครงการ

2.12.9 ระบบปองกันอัคคีภัยและความปลอดภัย
ระบบป อ งกั น อั ค คี ภั ย และความปลอดภั ย ในระหว า งการก อ สร า ง โครงการจะร ว มกั บ บริ ษั ท
ผูรับเหมากอสราง คอยควบคุมในการปฏิบัติงานของคนงานกอสรางใหมีประสิทธิภาพและลดการเกิด
อุบัติเหตุในการทํางาน รวมทั้งเพื่อความปลอดภัยของผูพักอาศัยรอบโครงการ โครงการจึงไดจัดใหมี
มาตรการ ดังนี้
1. พื้นที่กอสราง/พื้นที่อันตราย
1.1 จัดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบในเรื่องการดูแลความปลอดภัยในการกอสราง
1.2 ติดตั้งแนวรั้วหรือทําการปดกั้นพื้นที่อันตราย
1.3 ติดเครื่องหมายแจงเตือน “พื้นที่อันตราย“
1.4 หามพนักงาน หรือบุคคลที่ไมเกี่ยวของเขาพื้นที่อันตราย
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1.5 จัดหาอุปกรณปองกันความปลอดภัยสวนบุคคล เชน หมวกนิรภัย รองเทาบูท แวนตา
และถุงมือ เปนตน
2. นั่งราน
2.1 จัดใหมีค้ํายันยึดนั่งรานใหพอเพียง และแผนโลหะรองรับฐานนั่งรานอยางเหมาะสม
2.2 ตรวจสอบนั่งรานกอนการใชงาน หรือทุกๆ สัปดาห
2.3 ติดตั้งเครื่องหมายนั่งรานที่ผานการตรวจสอบ สวนนั่งรานที่ไมผานการตรวจสอบใหติด
ปายสีแดงระบุ “หามใชงาน” ใหชัดเจน และทําการแกไข
3. เครื่องมือในการกอสราง
3.1 ตองไดรับการดูแลรักษาใหอยูในสภาพที่ใชงานได
3.2 เครื่องมือที่ชํารุดเสียหายหามนําไปใชงาน
4. เครื่องจักรในการกอสราง
4.1 ตองไดรับการดูแลรักษาใหอยูในสภาพที่ใชงานได
4.2 เครื่องจักรที่ชํารุดเสียหายหามใชงาน
4.3 ทําการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรกอนการใชงานทุกครั้ง
5. เครนและโมบายเครน
5.1 ตองมีใบรับรองตรวจสอบ จากหนวยงานที่ไดรับอนุญาต กอนการใชงาน ตองตรวจสอบ
เครื่องจักร บูมยก สายสลิงสําหรับยก และรอกตะขอตามหลักปฏิบัติงานอยางปรอดภัย
5.2 ตองไมปลอยใหอุปกรณรับน้ําหนักหยุดคาง ขณะผูปฏิบัติงานอยูภายนอกหองควบคุม
5.3 ตองมีอุปกรณเตือนการโอเวอรโหลดที่สามารถตรวจสอบได
5.4 ผูบังคับเครนตองไมเริ่มเคลื่อนไหวเครน จนกวาจะมองเห็นพนักงานใหสัญญาณเครน
ประจําจุด
5.5 ผูบังคับเครนตองปฏิบัติงานตามสัญญาณที่ไดรับจากพนักงานใหสัญญาณเทานั้น
6. การปองกันอัคคีภัย
6.1 ตองติดตั้งถังดับเพลิงใหเพียงพอในพื้นที่กอสราง และติดตั้งถังดับเพลิงในพื้นที่เสี่ยง
6.2 ตองใหคําแนะนํากับเจาหนาที่ทุกคนถึงวิธีการใชถังดับเพลิงอยางถูกตอง
6.3 ตองเคลื่อนยายวัสดุที่เปนเชื้อเพลิงออกจากพื้นที่ที่มีการเชื่อม
6.4 ตองเก็บวัตถุไวไฟไวเปนสัดสวน พรอมติดปายแจงเตือนใหชัดเจน
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6.5 หามไมใหสูบบุหรี่ในพื้นที่กอสราง เวนแตในบริเวณที่จัดเตรียมไวให พรอมทั้งใหมีปาย
อนุญาตติดแสดงไว
7. สารอันตรายในการกอสราง
7.1 เก็บใหนอยที่สุด
7.2 ตองปดล็อกหรือลอมรั้วปองกัน
7.3 ติดตั้งปายแจงเตือนสารอันตราย
7.4 ติดตั้งปาย “หามสูบบุหรี่” ในพื้นที่เก็บวัสดุไวไฟ
7.5 ติดตั้งถังดับเพลิง ที่เหมาะสมกับสารนั้นๆ
7.6 ตองทิ้งภาชนะบรรจุสารอันตรายที่ใชหมดแลวทันที และตองกําจัดทิ้งอยางปลอดภัยโดย
หนวยราชการที่ไดรับอนุญาต
7.7 ตองไมทิ้งสารอันตรายลงพื้นดินหรือแหลงน้ําโดยเด็ดขาด
8. การเชื่อมโลหะดวยไฟฟา
8.1 อุปกรณที่ใชเชื่อมตองอยูในสภาพที่ดีพรอมใชงาน และไดรับการใชงานที่เหมาะสม
8.2 ตรวจสอบสายไฟสม่ําเสมอเพื่อมันใจวาฉนวนยังอยูในสภาพที่สมบูรณ
8.3 ชางเชื่อมตองสวมเครื่องปองกันใบหนาและดวงตา ถุงมือที่ใชในงานเชื่อม
8.4 ติดตั้งเครื่องปองกันประกายไฟจากการเชื่อม
9. การตัดโลหะดวยแกส
9.1 ตองสวมเครื่องปองกันสวนบุคคล
9.2 ตองตั้งถังลม ถังแกสในแนวตั้ง
9.3 ตรวจสอบเครื่องมือกอนการใชงาน
9.4 ตองเปลี่ยนสายยางที่แตกหรือชํารุดทันที
9.5 ตองปองกันประกายไฟหรือโลหะที่ถูกหลอม ตกลงไปที่อุปกรณหรือวัตถุท่ไี หมไฟได
9.6 ตองจัดเตรียมถังดับเพลิงไวบริเวณใกลพรอมใชงานหากเกินไฟไหม
9.7 จัดใหมีหองปฐมพยาบาลและเจาหนาที่ดูแล
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2.13 การปรับพื้นที่
เนื่องจากสภาพพื้นที่โครงการเปนพื้นที่เชิงลาด โครงการไดมีการขุดดิน ถมดิน เพื่อปรับระดับ
พื้นที่กอสรางอาคาร ดังนั้นจึงมีการขุดดิน ถมดิน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) ปริมาณดินขุด
ปริมาณดินขุด พื้นที่ขุดดิน 361.72 ตารางเมตร ปริมาตรดินขุดทั้งหมด 361.72 ลูกบาศกเมตร
ทั้งนี้การขุดดินของโครงการพื้นที่มีระดับลึกสูงสุด 1.00 เมตร
ปริมาณดินถม พื้นที่ถมดิน 333.76 ตารางเมตร ปริมาตรดินถม 333.76 ลูกบาศกเมตร ทั้งนี้การ
ถมดินของโครงการมีระดับสูงสุด 1.00 เมตร
สําหรับปริมาณดินขุดที่เหลือประมาณ 27.96 ลูกบาศกเมตร โครงการจะนํามาใชปรับปรุงภูมิ
ทัศนภายในพื้นที่โครงการทั้งหมด
ผังแสดงตําแหนงขุดดิน-ถมดิน แสดงดังรูปที่ 2-58
2) ขั้นตอนและวิธีการกอสรางฐานราก
สําหรับพื้นที่งานขุดดินจะดําเนินการเปนขั้นตอน คือ
1. การขุด ดิน โดยการเปด หนาดิน เปนสว นๆ ตามขั้น ตอนการทํา งานของการปรับพื้ นที่และ
การกอสรางอาคาร จากนั้นจะนํามาปรับถมจัดภูมิสถาปตยภายในพื้นที่โครงการบางสวน
2. ทําการกลบดินกลับ
3. ทําการบดอัดดิน
3) การขุดและถมดินตามพระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
ปริ ม าณดิ น ที่ ขุ ด ของโครงการทั้ ง สิ้ น 361.72 ตารางเมตร ปริ ม าตรดิ น ขุ ด ทั้ ง หมด 361.72
ลูกบาศกเมตร ทั้งนี้การขุดดินของโครงการพื้นที่มีระดับลึกสูงสุด 1.00 เมตร เปนไปตามพระราชบัญญัติ
ขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 ระบุวา
หมวด 2 การขุดดิน มาตรา 17 ผูใดประสงคจะทําการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน
สามเมตร หรือมีพื้นที่ปากบอดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร หรือมีความลึก หรือพื้นที่ตามที่ตามที่เจา
พนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด ใหแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
ดังนั้น การขุดดินในพื้นที่โครงการ ไมเขาขายตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่เจา
พนักงานทองถิ่นกําหนด
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ปริมาณดินถมของโครงการทั้งสิ้น 333.76 ตารางเมตร ปริมาตรดินถม 333.76 ลูกบาศกเมตร
ทั้งนี้การถมดินของโครงการมีระดับสูงสุด 1.00 เมตร เปนไปตามพระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.
2543 ระบุวา
หมวด 3 การถมดิน มาตรา 26 ผูใดประสงคจะทําการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกวา
ระดับที่ดินตางเจาของที่อยูขางเคียง และมีพื้นที่ของเนินดินไมเกินสองพันตารางเมตร หรือมีพื้นที่ตามที่
เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด ตองจัดใหมีการระบายน้ําเพียงพอที่จะไมกอใหเกิดความเดือนรอน
แกเจาของที่ดินที่อยูขางเคียงหรือบุคคลอื่น พื้นที่ท่เี จาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดตามวรรคหนึ่งตอง
ไมเกินสองพันตารางเมตร การถมดินที่มีพื้นที่เกินสองพันตารางเมตร หรือมีพื้นที่เกินกวาที่เจาพนักงาน
ทองถิ่นประกาศกําหนดตามวรรคหนึ่ง นอกจากจะตองจัดใหมีการระบายน้ําตามวรรคหนึ่ง ตองแจงการ
ถมดินนั้นตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
ดังนั้น การถมดินในพื้นที่โครงการเขาขายตองจัดใหมีการระบายน้ําเพียงพอที่จะไมกอใหเกิด
ความเดือนรอนแกเจาของที่ดินที่อยูขางเคียงหรือบุคคลอื่น
ในการปองกันดินพังและปองกันการชะลางพังทลายของดิน โครงการจัดใหมีกําแพงกันดินที่
ออกแบบตามหลักวิศวกรรมภายในโครงการ (แสดงดังรูปที่ 2-59 ถึงรูปที่ 2-60) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) กําแพงกันดิน (RW 1) ขนาดความสูงของกําแพงกันดิน 1.00 เมตร
2) กําแพงกันดิน (RW 2) ขนาดความสูงของกําแพงกันดิน 2.00 เมตร
3) กําแพงกันดิน (RW 3) ขนาดความสูงของกําแพงกันดิน 3.00 เมตร
4) มาตรการสําคัญในชวงที่มีการปรับพื้นที่
ทั้งนี้ โครงการไดจัดใหมีมาตรการปองกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินการของ
โครงการ ดังนี้
1) ควบคุมการปรับพื้นที่ใหอยูภายในพื้นที่โครงการเทานั้น
2) จัดใหมีกําแพงกันดินที่ออกแบบตามหลักวิศวกรรมภายในโครงการ ขนาดความสูงของ
กําแพงกันดิน 1.00 เมตร, 2.00 เมตร และ 3.00 เมตร
3) จัดใหมีรางระบายน้ําชั่วคราว ขนาด (กวางxลึก) 0.50 x 0.50 เมตร เพื่อรวบรวบน้ําเขา
สูถังดักตะกอน/หนวงน้ํา จํานวน 4 บอ มีปริมาตรบอละ 150 ลูกบาศกเมตร สําหรับดัก
ตะกอนดิน กรวด ทราย และเศษขยะ กอนระบายลงสูคูดินสาธารณะดานหนาโครงการ
โดยโครงการไดดําเนินการขออนุญาตวางทอระบายน้ําบริเวณคูดินเพื่อ เชื่อมกับทอ
ระบายน้ําสาธารณะตอไป
4) โครงการจะมีการปรับพื้นที่เพื่อกอสรางอาคารในโครงการ โดยจะมีการเปดหนาดิน
เฉพาะบริเวณที่มีก ารกอสรางเทานั้น และแตละอาคารจะไมทําการกอสรางในเวลา
เดียวกัน
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บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

5) ผู รั บ เหมาได ว างแผนให ก อ สร า งถนนและท อ ระบายน้ํ า ในช ว งแรกๆ ของแผนการ
กอสรางทั้งหมด เพื่อเปนการควบคุมและรองรับน้ําฝน
6) ดินที่ขุดออกจากการกอสรางฐานรากอาคารและการขุดถังเก็บน้ําจะมีการถมกลับใน
พื้นที่โครงการและใชประโยชนเพื่อทําเปนสวนหยอมภายในโครงการ
7) กอนเริ่มงานขุดถมดินจะทําการขุดหรือเคลื่อนยายตนไม กอนหิน หรือสิ่งกีดขวางตางๆ
ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายในขณะปฏิบัติงาน
8) จัดเตรียมปาย หรือสัญญาณเตือนอันตรายไวตลอดเวลาทํางาน
9) ใชรถแทรกเตอรที่อยูในสภาพดี ทําการบํารุงรักษาอยางเหมาะสม เพื่อใหมีปริมาณควัน
ไอเสียเกิดขึ้นนอยที่สุด เพื่อลดเสียง ความสั่นสะเทือนและเพื่อความปลอดภัยสําหรับ
การใชงานอยูเสมอ
10) ใชผาใบทึบปดคลุมรถบรรทุกดิน รวมทั้งใหทําการลางลอรถบรรทุกกอนออกจากพื้นที่
โครงการทุกครั้ง เพื่อลดการฟุงกระจายของฝุนละออง
11) จั ด รถบรรทุ ก น้ํ า ฉี ด พรมน้ํ า ในพื้ น ที่ ขุ ด ดิ น และบริ เ วณถนนที่ ร ถบรรทุ ก แล น ผ า น
ตลอดเวลาที่ดําเนินการ เพื่อลดการฟุงกระจายของฝุนละออง
12) จัดคนงานกวาดถนนหากเกิดมีเศษดินตกหลน
13) ใหทําการปรับพื้นที่เฉพาะชวงเวลากลางวันของวันธรรมดา (เวลา 8.30 น.-17.30 น.)
และในชวงฤดูฝนงดการปรับพื้นที่ และการขนยายดินในชวงที่ฝนตกหนัก
14) จํากัดความเร็วของรถใหไมเกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง และกําชับใหพนักงานขับรถจะตอง
ขับดวยความระมัดระวังโดยเฉพาะบริเวณทางเขา-ออกสูถนนสาธารณะ
15) หามจอดรถบนถนนสาธารณะ หามวางวัสดุตางๆ บนถนนสาธารณะ เพื่อปองกันการกีด
ขวางการจราจร
16) ติดตั้งปายเครื่องหมายจราจรบริเวณทางเขา-ออกสูถนนสาธารณะ
17) จัดเจาหนาที่อํานวยความสะดวกในบริเวณทางเขา-ออกสูถนนสาธารณะ
18) หากเกิ ด กรณี ถ นนสาธารณะชํ า รุ ด เนื่ อ งจากการขนย า ยดิ น ผู รั บ เหมาขนย า ยจะ
รับผิดชอบซอมแซมถนนสวนที่ชํารุด โดยกําหนดเปนสวนหนึ่งในสัญญาจางการขนยาย
ดิน
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รายงานฉบับสมบูรณ
รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
สวนที่ 2/2

ชื่อโครงการ

(ฉบับปกปิ ดทีม่ กี ฎหมายคุม้ ครอง)
:

อาคารชุด วีรนั ดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

ที่ตั้งโครงการ

:

หมูที่ 8 ตําบลวิชติ อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ชื่อเจาของโครงการ

:

บริษทั วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

ที่อยูเจาของโครงการ

:

เลขที่ 555 อาคารรสาทาวเวอร ยูนิต 2701-2704 ชั้นที่ 27
ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร

การมอบอํานาจ
( ) เจาของโครงการไดมอบอํานาจใหบริษทั ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอรวิส จํากัด
เปนผูดําเนินการเสนอรายงาน ดังหนังสือมอบอํานาจที่แนบ
(

) เจาของโครงการมิไดมีการมอบอํานาจใหเสนอรายงานแตอยางใด

จัดทําโดย
บริษทั ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอรวสิ จํากัด
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบนั

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน
สิ่งแวดลอมของโครงการ โดยมีหัวขอการศึกษาครอบคลุมตาม แนวทางการจัดทํารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมมีเนื้อหาครอบคลุม 4 ดาน ไดแก ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
(Physical Resource) ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ (Biological Resource) คุณคาการใชประโยชน
ของมนุษย (Human Use of Value) และคุณคาตอคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
การศึกษาสภาพแวดลอมในปจจุบันของโครงการและบริเวณใกลเคียงโดยรอบ ประกอบไปดวย
การรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ จากการสํารวจภาคสนาม ไดแก การสํารวจสภาพพื้นที่โครงการ การวิเคราะห
คุณภาพน้ําผิวดิน การสํารวจแบบสอบถามทางเศรษฐกิจ-สังคม ผลกระทบสิ่งแวดลอมปจจุบันของชุมชน
และความคิดเห็นของประชาชนตอโครงการ เปนตน และการรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ ไดแก การรวบรวม
ขอมูลจากหนวยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวของ ขอมูลที่สํารวจรวบรวมได จะใชเปนขอมูลพื้นฐาน
ประกอบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ ดังรายละเอียดตอไปนี้

3.1

ทรัพยากรกายภาพ

3.1.1 สภาพภูมิประเทศ
1) สภาพภูมิประเทศทั่วไปของจังหวัด
จังหวัดภูเก็ตตั้งอยูในภาคใตตอนบนของประเทศไทย ตั้งอยูระหวางละติจูดที่ 7 องศา 45 ลิปดา
ถึง 8 องศา 15 ลิปดาเหนือ และลองจิจูดที่ 98 องศา 15 ลิปดา ถึง 98 องศา 40 ลิปดาตะวันออก มี
ลักษณะเปนเกาะขนาดใหญที่สุดของประเทศไทย ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของภาคใตในทะเลอันดามัน
มหาสมุทรอินเดีย สวนกวางที่สุดของเกาะภูเก็ตเทากับ 21.3 กิโลเมตร สวนยาวที่สุดของเกาะภูเก็ตเทากับ
48.7 กิโลเมตร รวมพื้นที่ 543.034 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 339,396.25 ไร มีเกาะบริวาร 32 เกาะ
เฉพาะเกาะมีพื้นที่ 27 ตารางกิโลเมตร อยูหางจากกรุงเทพมหานครตามเสนทางหลวงแผนดินหมายเลข 4
และทางหลวงจังหวัดหมายเลข 402 รวมระยะทาง 867 กิโลเมตร หรือ 688 กิโลเมตร ทางอากาศ มีอาณาเขต
ติดตอดังนี้
ทิศเหนือ

ติดชองแคบปากพระ จังหวัดพังงา เชื่อมโดยสะพานเทพกระษัตรี และสะพานศรี
สุนทร (สวนสะพานสารสิน ปจจุบันพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว)

ทิศตะวันออก

ติดทะเลเขตจังหวัดพังงา

ทิศใต

ติดทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย

ทิศตะวันตก

ติดทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

ลักษณะพื้นที่จังหวัดภูเก็ต มีลักษณะเปนเกาะริมทวีป (Continental Island) และวางตัวในแนวจาก
ทิศเหนือไปทิศใต เชนเดียวกับเกาะที่มีอยูทั้งหมดในประเทศไทย คือ เปนเกาะที่ตั้งอยูตามชายฝงทะเล
หรือไมไกลแผนดินมากนัก จึงมีลักษณะทางธรณีวิทยาคลายกับแผนดินใหญที่อยูใกลเคียง มีหลักฐานทาง
ธรณีวิทยาบงชี้วาในอดีตเคยเปนผืนแผนดินเดียวกับจังหวัดพังงามากอน แตตอมาถูกทะเลตัดขาดออกไปมี
สภาพเปนเกาะดังปจจุบัน พื้นที่เกาะประกอบดวย พื้นที่ลาดชันแบบภูเขา ที่ราบเชิงเขา และที่ราบต่ํา ซึ่ง
พื้นที่สวนใหญรอยละ 70 เปนภูเขาที่ทอดยาวตามแนวเหนือใต ซึ่งเปนเทือกเขาตอเนื่องมาจากเทือกเขา
ตะนาวศรีมียอดเขาที่สูงที่สุด คือ ยอดเขาไมเทาสิบสอง สูง 529 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง ตั้งอยูใน
พื้นที่ตําบลปาตอง อําเภอกะทู ภูเขาสวนมากอยูทางดานตะวันตกของจังหวัด ทําใหที่ราบชายฝงทะเล
ทางดานตะวันตกแคบ ทางทิศเหนือและดานตะวันออกเฉียงเหนือเปนที่ราบสูง มีคลองสายสั้นๆ ไหลลงไปที่
ราบทางตอนใตและตะวันออกมีพื้นที่รอยละ 30 เปนพื้นที่ราบ สวนใหญอยูบริเวณตอนกลางตะวันออกและ
ชายฝงตะวันตกของพื้นที่ (แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565, 2563) ลักษณะภูมิประเทศจังหวัดภูเก็ต แสดงดังรูปที่ 3-1
2) ลักษณะภูมิประเทศบริเวณโครงการ
พื้ น ที่ โ ครงการตั้ ง อยู ใ นเขตเทศบาลตํ า บลวิ ชิ ต อํ า เภอเมื อ งภู เ ก็ ต จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต (รู ป ที่
3-2) สภาพพื้นที่สวนใหญ เปนที่ราบลุม ตั้งอยูระหวางทะเลกับภูเขา โดยมีพื้นที่ติดกับทะเลใชทําการ
เพาะเลี้ยงสระน้ํา พื้นที่ราบใชเปนที่อยูอาศัย
สํานักงานเทศบาลตําบลวิชิต ตั้งอยูบนถนนเจาฟาตะวันออก (บริเวณวัดเทพนิมิต) เลขที่ 54/1
หมูที่ 1 ตําบลวิชิต อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต อยูหางจากอําเภอเมืองภูเก็ตประมาณ 4 กิโลเมตร
และอยูหางจากศาลากลางจังหวัดภูเก็ตประมาณ 5 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 56 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 35,000 ไร (แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2564)) โดยมีอาณาเขตดังนี้
มีอาณาเขตติดตอกับตําบลตางๆ ดังนี้ คือ
ทิศเหนือ

อาณาเขตติดตอ จดเขตเทศบาลตําบลรัษฎา และเทศบาลเมืองกะทู

ทิศใต

อาณาเขตติดตอ จดเขตองคการบริหารสวนตําบลฉลอง และทะเลอันดามัน

ทิศตะวันออก อาณาเขตติดตอ จดเขตเทศบาลนครภูเก็ต
ทิศตะวันตก

อาณาเขตติดตอ จดเขตเทศบาลเมืองกะทู

ที่มา : แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตําบลวิชิต
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต ตั้งอยูที่ หมูที่ 8 ตําบลวิชิต อําเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต โดยพื้นที่โครงการมีอาณาเขตติดตอ ดังนี้
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รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

N


ที่ต้งั โครงการ

รูปที่ 3-1 ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดภูเก็ต
ที่มา : สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดภูเก็ต, 2549
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

ที่ต้งั โครงการ

รูปที่ 3-2 แผนที่เขตเทศบาลตําบลวิชิต
ที่มา : แผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2564) เทศบาลตําบลวิชิต
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รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

ทิศเหนือ

ติดกับ ถนนภาระจํายอม กวาง 6 เมตร

ทิศใต

ติดกับ ที่ดินบุคคลอื่น (ตนไมและวัชพืชปกคลุม)

ทิศตะวันออก ติดกับ ที่ดินเจาของเดียวกัน (รอการพัฒนา) และถนนภาระจํายอม กวาง 6
เมตร
ทิศตะวันตก ติดกับ ที่ดินเจาของเดียวกัน (พัฒนาเปนโรงแรม วีรันดา ภูเก็ต) และถนน
ภาระจํายอม กวาง 6 เมตร

3.1.2 ทรัพยากรดิน
1) ทรัพยากรดิน
ขอมูลสภาพทรัพยากรดินของจังหวัดภูเก็ต จากแผนที่กลุมชุดดิน มาตราสวน 1:50,000 ของกรม
พัฒนาที่ดิน ซึ่งจังหวัดภูเก็ตประกอบไปดวยกลุมชุดดิน 13 กลุม ลักษณะดินจะแตกตางกันตามธรณี
สัณฐานและวัตถุตนกําเนิดดิน ซึ่งแบงออกไดดังนี้
-

-

-

-

-

หาดทรายและสันทราย (Beach ridges and sand dune) พบเปนแนวแคบ ๆ สั้น ๆ ทางดาน
ตะวันตกของจังหวัด สภาพพื้นที่มีลักษณะเปนลูกคลื่นลอนลาดมีความลาดชัน 2–1 เปอรเซ็นต
ดินที่พบสวนใหญเปนดินลึกมาก มีบางแหงที่เปนดินลึกปานกลาง เนื่องจากมีชั้นดานแข็ง ซึ่งเกิด
จากการสะสมของเหล็ก และอินทรียวัตถุลักษณะของเนื้อดินเปนดินทราย หรือดินทรายปนดิน
รวน มีการระบายน้ํามากเกินไป
ที่ราบน้ําทะเลทวมถึง (Active tidal flat) เกิดจากการทับถมของตะกอนน้ําทะเลบริเวณปากแมน้ํา
เปนพื้นที่ลุมน้ําขัง มีน้ําทะเลทวมถึงทุกป เปนดินลึกมากมีการระบายน้ําเลวมาก ลักษณะเนื้อดิน
จะประกอบดวย ดินที่มีลักษณะแตกตางกันหลายชนิดปะปนกัน พื้นที่นี้เรียกทั่วๆ ไปวาปาชาย
เลน หรือดินตะกอนชะวากทะเล(Estuarine deposite complex) บริเวณนี้ไดแก บริเวณชายทะเล
ดานตะวันออกของเกาะภูเก็ต
ลานตะพักลําน้ําระดับต่ํา (Low terrace) เกิดจากการทับถมของตะกอนลําน้ําสภาพพื้นที่ลักษณะ
ราบมีความลาดชัน 0 - 2 เปอรเซ็นต เปนดินลึกมากมีการระบายน้ําเลว ลักษณะเนื้อดินสวนใหญ
เปนดินเนื้อละเอียด
ลานตะพักลําน้ําระดับกลาง (Middle terrace) อยูถัดจากลานตะพักลําน้ําระดับต่ํา เกิดจากการ
ทับถมของตะกอนลําน้ํา สภาพพื้นที่มีลักษณะเปนลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-8
เปอรเซ็นต ดินที่พบบริเวณนี้สวนใหญเปนดินเนื้อละเอียดมีการระบายน้ําดี และเปนดินลึกมากถึง
ปานกลาง
บริเวณพื้นผิวที่เหลือคางจากการกัดกรอน (Erosional surface) สภาพพื้นที่มีลักษณะเปนลูก
คลื่นลอนลาด ถึงเนินเขาเตี้ย มีความลาดชัน 3 - 30 เปอรเซ็นตดินที่พบจะมีตั้งแตดินลึกมาก ลึก
ปานกลางถึงตื้น มีการระบายน้ําดี สําหรับลักษณะเนื้อดินจะแตกตางตามวัตถุตนกําเนิดดิน ถา
วัตถุตนกําเนิดดินเปนพวกหิน ควอรตและหินแกรนิต ลักษณะเนื้อดินจะหยาบ แตถาวัตถุตน
กําเนิดดินเปนพวกหินดินดานหรือหินฟลไลท ลักษณะเนื้อดินจะละเอียด
(แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2565, 2563)
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จากแผนที่ดินตามลักษณะเดนและขอจํากัดดิน อําเภอเมืองภูเก็ต แบงกลุมดินไดดังนี้ กลุมดิน
m6 มีลักษณะของดินเปนดินเหนียวที่มีปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดจัดมาก, กลุมดิน m8 มีลักษณะ
ของดินเปนดินเลนชายทะเลที่มีน้ําทะเลทวมถึงเปนประจํา, กลุมดิน m10 มีลักษณะของดินเปนดินรวนที่
เกิดจากตะกอนน้ํา, กลุมดิน m26 มีลักษณะของดินเปนดินเหนียวลึกมาก, กลุมดิน m30 มีลักษณะของดิน
เปนดินทรายหนา, กลุมดิน m33 มีลักษณะของดินเปนดินลึกปานกลางที่มีลูกรัง กอนกรวด หรือเศษ
หินปูนอยูมากในชวงความลึก 50-100 เซนติเมตร จากผิวดิน และกลุมดิน m34 พื้นที่ลาดชันเชิงซอนที่มี
ความลาดชันมากกวารอยละ 35 ซึ่งถือวายากตอการจัดการดูแลรักษาเพื่อการเกษตร ประกอบไปดวยดิน
ตื้นมากถึงเปนดินลึก อาจพบกอนหิน เศษหินหรือหินพื้นโผลกระจัดกระจายทั่วไปบนผิวดิน ทั้งนี้ บริเวณ
พื้นที่โครงการตั้งอยูในกลุมดิน m34 (รูปที่ 3-3)
2) การเกิดดินถลม
ดินถลมเปนธรณีพิบัติภัยที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของมวลดิน และหิน ลงมาตามลาดเขา ดวย
อิทธิพลของแรงโนมถวงของโลก ดินถลมที่พบในประเทศไทยแบงออกเปน 3 ประเภทใหญ ๆ ดวยกันคือ
ดินถลมดินไหล และหินรวงหรือหินถลม ปจจัยที่ทําใหเกิดดินถลมมี 4 ประการ คือ
1. ลักษณะธรณีวิทยาเปนบริเวณที่มีหินผุใหชั้นดินหนา โครงสรางทางธรณีวิทยามีรอยเลื่อนรอย
แตก ตัดผานชั้นหิน เปนตน
2. สภาพภูมิประเทศเปนพื้นที่ภูเขาสูงและมีความลาดชัน
3. ลักษณะสิ่งแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินโดยไมถูกหลักวิชาการ ไดแก
สรางบานและทําสวนทําไรรุกล้ําพื้นที่ลําน้ําและภูเขา การตัดถนนผานภูเขาสูง หรือสราง
สิ่งกอสรางขวางทางระบายน้ํา เชน ถนน สะพาน และทอ เปนตน
4. ปริมาณน้ําฝนที่มากจนชั้นดินอุมน้ําไมไหว เกณฑทั่วไปคือน้ําฝนมีปริมาณ 100 มิลลิเมตร ใน
รอบ 24 ชั่วโมง หรือมีปริมาณฝนสะสมที่ 300 มิลลิเมตร
จากการศึกษาของกรมทรัพยากรธรณี ประเทศไทยมีพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถลมและเสี่ยงภัยดิน
ถลมทั้งสิ้น 51 จังหวัด สวนใหญอยูในภาคเหนือ ภาคตะวันตกและตอเนื่องลงมาถึงภาคใต ตั้งแตป พ.ศ.
2531 ถึง พ.ศ. 2554 มีการเกิดดินถลมขนาดใหญมากกวา 10 จังหวัด และสรางความเสียหายตอชีวิตและ
ทรัพยสินของประชากรในพื้นที่นั้นๆ
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รูปที่ 3-3 แผนที่ดินตามลักษณะเดนและขอจํากัดดิน อําเภอถลาง
ที่มา : สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน, กรมพัฒนาที่ดิน 2550
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กรมทรัพยากรธรณี ตระหนักถึงผลกระทบและความเสียหายจากเหตุการณธรณีพิบัติภัยขางตน
จึงไดดําเนินการศึกษาและสํารวจ เพื่อจัดทําแผนที่พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถลมและหมูบานเสี่ยงภัยดินถลม
จังหวัดภูเก็ต โดยใชปจจัยทางธรณีวิทยา สภาพภูมิประเทศ และการใชประโยชนที่ดิน พบวาพื้นที่เสี่ยงภัย
ดินถลมของจังหวัดภูเก็ต สวนใหญเปนพื้นที่บริเวณที่ติดกับเขตภูเขาสูง ไดแก บานเรือนประชากร และสิ่ง
ปลูกสรางที่มีการกอสรางใกลบริเวณไหลเขา หรือมีการตัดหนาดิน ปรับแตงพื้นที่บริเวณเขตภูเขาสูงเพื่อ
สรางเปนที่อ ยูอ าศัย ซึ่งลักษณะการสรางที่อยูอาศัยประเภทตัดไหลเขาเปนลักษณะที่พบไดทั่วไปใน
จังหวัดภูเก็ต พื้นที่จังหวัดภูเก็ตพบวาประสบกับเหตุการณดินไหล 3 ครั้ง น้ําปาไหลหลาก 1 ครั้ง มี
ผูเสียชีวิตรวม 5 คน
ความเสี่ยงตอการเกิดดินถลมมีเกณฑ 3 ระดับ ดังนี้
อันดับ 1 ดินมีโอกาสถลมเมื่อมีปริมาณน้ําฝน 100 มิลลิเมตร ตอวัน หนาดินขาดรากไมยึดเหนี่ยว
และความลาดเอียงของพื้นที่มากกวา 30 องศา
อันดับ 2 ดินมีโอกาสถลมเมื่อมีปริมาณน้ําฝน 200 มิลลิเมตร ตอวัน หนาดินขาดรากไมยึดเหนี่ยว
และความลาดเอียงของพื้นที่มากกวา 30 องศา
อันดับ 3 ดินมีโอกาสถลมเมื่อมีปริมาณน้ําฝน 300 มิลลิเมตร ตอวัน หนาดินขาดรากไมยึดเหนี่ยว
และความลาดเอียงของพื้นที่มากกวา 30 องศา (กองธรณีวิทยาสิ่งแวดลอมและธรณีพิบัติภัย กรม
ทรัพยากรธรณี, 2556)
จากรูปที่ 3-4 พื้นที่เสี่ยงตอการเกิดแผนดินถลมในระดับตางๆ ของจังหวัดภูเก็ต พบวา บริเวณ
ที่ตั้งโครงการบางสวนตั้งอยูพื้นที่เสี่ยงอันดับ 1 ดินมีโอกาสถลมเมื่อมีปริมาณน้ําฝน 100 มิลลิเมตร ตอวัน
หนาดินขาดรากไมยึดเหนี่ยว และความลาดเอียงของพื้นที่มากกวา 30 องศา และบางสวนไมตั้งอยูใน
พื้นที่เสี่ยงตอการเกิดดินถลม

3.1.3 ธรณีวิทยา
1) สภาพธรณีวิทยา
พื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตสามารถแบงธรณีวิทยาออกไดเปน 3 กลุมใหญ คือ ธรณีวิทยาหินอัคนี
ธรณีวิทยาของหินตะกอน และธรณีวิทยาของตะกอนรวน โดยสวนใหญประมาณรอยละ 50 ของพื้นที่
ประกอบไปดวย หินอัคนีชนิดหินแกรนิตเปนหลัก โดยหินที่มีอายุเกาแกที่สุดอยูในหินตะกอน ยุคเพอร
เมียน-คารบอนิเฟอรัส (Permian-Carboniferous) โดยมีหินแกรนิตแทรกสลับอยูในหินโคลนเนื้อกรวด
(pebbly mudstone) ซึ่งคาดวาเปนแกรนิตที่แทรกตัวเขามาในชวงยุคครีเทเชียส (Cretaceous) ดัง
รายละเอียดตอไปนี้
1. หินตะกอน และหินแปร (Sedimentary Rocks & Metamorphic Rocks) ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
เปนหินตะกอนในชวงยุคคารบอนิเฟอรัส-เพอรเมียน (Carboniferous-ermian) ซึ่งสามารถแบงออกเปน 2
กลุมใหญ ไดแก
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รูปที่ 3-4 พื้นที่เสี่ยงตอการเกิดแผนดินถลมในระดับตางๆ ของจังหวัดภูเก็ต
ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี, 2556
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1.1 กลุมหินตะกอนคารบอนิเฟอรัส (CP (horn,sch)) กลุมหินตะกอนชนิดนี้ในพื้นที่เกาะ
ภูเก็ต ครอบคลุมพื้นที่ประมาณรอยละ 10 ของจังหวัด ซึ่งพบบริเวณตามแนวเขาหินแกรนิต บริเวณ
ตอนกลางของเกาะภูเก็ต หินชุดนี้ ถูกแปรสภาพดวยขบวนการ contact metamorphisms ซึ่งเปนการแปร
สภาพจากความรอน และสารจากหินหนืดที่แทรกดันขึ้นมาสัมผัสกับหินทองที่ลักษณะโดยทั่วไปของหินชุด
นี้บริเวณแนวสัมผัสกับหินแกรนิต พบเปนหินชีสต (schist) หินฮอรนเฟลส (hornfels) และหินฟลไลต
(phyllite) ที่มีสายแรควอตซ หรือสายเพกมาไทตแทรกอยูทั่วไป ชั้นหินมีการแตกหักมากและมีหินโผล
นอย ไมสามารถเรียงลําดับชั้นตะกอนได
1.2 กลุมหินแกงกระจาน (Kaeng Krachan Group; CP) กลุมหินแกงกระจาน ตั้งโดย
Piyasin (1975) โดยยกฐานะขึ้นมาจากหมวดหินแกงกระจานซึ่งเปนสวนบนของกลุมหินตะนาวศรี ชั้นหิน
ของกลุมหินแกงกระจานบริเวณเกาะภูเก็ตที่พบทั่วไปมี 3 ประเภทซึ่งมีความสัมพันธซึ่งกันและกันคือ หิน
โคลนปนกรวด หินทรายชั้นบาง และหินโคลนชั้นบาง โดยเฉพาะหิน 2 ประเภทหลังนั้นเปนลักษณะเดน
ของเกาะภูเก็ต
2. หินอัคนี (Igneous Rocks) บริเวณที่เปนภูเขาสูงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต สวนใหญพบเปนภูเขา
หินแกรนิต ซึ่งพบเปนบริเวณกวาง คิดเปนพื้นที่ประมาณรอยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมด เทือกเขาหินแกรนิต
ที่พบ มีลักษณะการวางตัวอยูในแนวทิศเหนือ-ใต พบทางดานตะวันตกและทางตอนกลางของเกาะภูเก็ต
ไดแก ควนนาคาเล เขาบางเหนียวดํา เขาพันธุรัตน ควนหวา เขาใสแมน เขาตูด เขาไมเทาสิบสอง ควน
ปากบาง เขารังนอก เขารังใน เขาโตะแซะ เขากระบอก เขาพลุเรือน ควนคีรีมะนูน ควนพรหมเทพ เกาะ
มะพราว นอกจากนี้ ทางตอนเหนือของเกาะ พบเทือกเขาหินแกรนิตบริเวณ เขาบางหลาม ควนตนมะมวง
แหลมหิน เขาคอเอน เขาบานบางคุก เขาไสครู เขามวง เขาตาเกลี้ยง เขาพาราควนถ้ําตาอิน และเขาประ
ทิว (เขาพระแทว) โดยมีเทือกเขาที่สูงที่สุดสูงประมาณ 528 เมตร จากระดับน้ําทะเล หนวยหินของหิน
อัคนี สามารถแบงประเภทออกเปนหนวยหินแกรนิตตามลักษณะการเกิด และองคประกอบของแร ดวยกัน
ทั้งหมด 5 ชุด ไดแก
2.1 หินแกรนิตเขาประทิว (Khao Prathiu granite, gr1) หินแกรนิตเขาประทิวพบในระวาง
แผนที่อําเภอถลาง บริเวณ เกาะมะพราว เขาพระแทว อยูหางจากตัวอําเภอถลางไปทางดานทิศตะวันออก
ประมาณ 3 กิโลเมตร แผกระจายคลอบคลุมพื้นที่ประมาณ 25 ตารางกิโลเมตร ประกอบไปดวย หินไบโอ
ไทต-ฮอรนเบลน แกรนิต สีเทาขาว ชมพูขาว น้ําตาลขาว โดยที่มีแรสีเขม (mafic minerals) เปนพวก ไบ
โอไทตผลึกใหญ (megacrysts biotite) และฮอรนเบลน (hornblende) เปนสวนมาก เนื้อหินโดยสวนใหญมี
ขนาดเม็ดแรเทา ๆ กัน แตบางสวนก็เปนเนื้อดอก พบในลักษณะการแทรกตัด (dykes) และสายแร
(veins) ขนาด 2-20 เซนติเมตร วางตัวในแนวตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต (NESW) อายุของ
หินในชุดนี้อยูในชวง 82 + 4 ลานป
2.2 หินแกรนิตหาดกะตะ (Kata Beach granite, gr2) หินแกรนิตหาดกะตะพบในระวาง
อําเภอถลาง และระวางจังหวัดภูเก็ต บริเวณ ควนคีรีมะนูน ควนพรหมเทพ เขาตูด เขาใสแมน แหลมแขก
เขาเก็ตหนี เขาตาเกลี้ยง และน้ําตกกระทู หินชุดนี้มีความคงทนตอการผุพังสูง จึงมักพบเปนลักษณะของ
เทือกเขาสูงชัน ประกอบดวย หินไบโอไทต-ควอตซแกรนิตเนื้อดอก (biotitequartz-porphyritic granite)
หินลูโคแกรนิต (leuco-granite) และหินไบโอไทต (biotite-granite) สีเทาขาว ชมพูขาว ขาว และน้ําตาล
เทา สวนใหญพบเปนหินเนื้อดอก มีบางสวนที่แสดงเม็ดแรขนาดเทา ๆ กัน อายุหินแกรนิตชุดนี้ประมาณ
98 + 7 ลานป
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2.3 หินแกรนิตหาดในทอน (Naithon Beach granite, gr3) หินแกรนิตหาดในทอนพบในพื้นที่
ระวางอําเภอถลาง บริเวณ ดานตะวันตกของเขาใสครู เขามวง อาวเมืองทอนนอย แหลมสนเขาปากบาง
และแหลมตอ คิดเปนพื้นที่ประมาณ 16 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวย หินไบโอไทตแกรนิต (biotite
granite) หินไบโอไทตแกรนิตเนื้อดอก (biotite-porphyry granite) และหินไบโอไทต-มัสโคไวตแกรนิต
(biotite-muscovite-granite) สีเทาขาว-เทา ขนาด ปานกลางถึงหยาบ (medium-corse grained) เนื้อเม็ด
(granular texture) อายุของหินประมาณ 100 + 6 ลานป
2.4 หินแกรนิตเขาโตะแซะ (Khao Tosae granite, gr4) หินแกรนิตชุดนี้มีศักยภาพการใหแร
ดีบุก อันเปนแหลงแรหลักของจังหวัดภูเก็ต พบในพื้นที่ระวางอําเภอถลาง และระวางจังหวัดภูเก็ต บริเวณ
เขาโตะแซะ เขาพันธุรัตน เขาคอเอน เขารังในและบานเขาบางคุก ประกอบดวย หินไบโอไทตแกรนิต
(biotite granite) หินไบโอไทต-มัสโคไวตแกรนิต (biotite-muscovitegranite) และหินไบโอไทต-มัสโคไวต
แกรนิตเนื้อดอก (biotite-muscovite-porphyritic granite) หินสวนใหญมีสีเทาขาว น้ําตาลขาว และชมพู
ขาว ขนาด หยาบปานกลางจนถึงหยาบ (medium-corse grained) สวนใหญมีขนาดของผลึกแรขนาด
เทาๆ กัน แตบางบริเวณอาจพบลักษณะเปนหินเนื้อดอก แรหลักประกอบดวย แรไมโครคลายน
(microcline) ควอตซ (quartz) แพลจิโอเคลส (plagioclase) ไบโอไทต (biotite) และแรคลอไรต (chlorite)
แรรอง คือ มัสโคไวต (muscovite) โดยที่แรพลอยได (secondary mineral) ไดแก แรเซริไซต (sericite)
อายุของหิน ประมาณ 84 + 1 ลานป
2.5 หินแกรนิตเขารัง (Khao Rang granite, gr5) หินแกรนิตเขารัง เปนชนิดที่พบไดนอยที่สุด
บนเกาะภูเก็ต พบที่เขารังนอก และเขาสะปา อยูบริเวณทางตอนเหนือของตัวเมืองภูเก็ต ประกอบดวย
หินทัวรมาลีน-มัสโคไวตแกรนิต (tourmaline-muscovitegranite) และหินไบโอไทตแกรนิต (biotite
granite) สีเทาขาว ขนาด ปานกลางถึงหยาบ (medium-coarsegrained) ผลึกแรมีขนาดเทา ๆ กัน
บางสวนพบเปนหินเนื้อดอก หินชุดนี้เมื่อเทียบกับพื้นที่ใกลเคียง จะเหมือนกับหินแกรนิตชุดนกฮูก
องคประกอบโดยทั่วไปจะเหมือนกับในชุดเขาโตะแซะแกรนิต ตางกันตรงจะพบทัวรมาลีน (tourmaline)
มากในหินชุดนี้ อายุของหินประมาณ 78 + 4 ลานป
3. ตะกอนยุคควอเทอรนารี (Quaternary) การสํารวจตะกอนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้ เปน
การรวบรวมจากขอมูลเดิมที่มีอยู เนื่องจากพื้นที่มีการใชประโยชนจากพื้นดินเปนจํานวนมาก รวมทั้งเคย
มีการทําเหมืองดีบุกมากอน อาจสงผลทําใหธรรมชาติ ทางธรณีวิทยาตะกอนเปลี่ยนไป เนื่องจากไดรับผล
จากกระทําโดยกิจกรรมของมนุษย การกําหนดขอบเขตชั้นตะกอนจึงเปนการอนุมานจากขอมูลที่มีอยู
อยางจํากัด
การแบงชุดตะกอนนี้อาศัยขอมูลเบื้องตนจาก นิรันดร ชัยมณี และนราเมศวร ธีระรังสิกุล (2536)
ซึ่งใชขอมูลหลุมเจาะ และหนาตัดขุมเหมืองตาง ๆ โดยอาศัยชนิดของตะกอนและสภาวะแวดลอมของการ
สะสมตัว ของตะกอนออกเปน 2 กลุมใหญ คือ ตะกอนที่สะสมตัวบนแผนดิน และหนวยตะกอนที่สะสมตัว
จากขบวนการทางทะเล สามารถแบงธรณีวิทยาควอเทอรนารี แบงออกเปน 7 หนวยตะกอน ดังนี้
3.1 ตะกอนหินผุอยูกับที่ (Qr) ลักษณะภูมิประเทศของหนวยตะกอนนี้ จะมีลักษณะสูงต่ําเปน
เนินลอนลาด และบริเวณตามไหลเขา หรือเชิงเขาที่มีความลาดชันมาก วางตัวในแนวเหนือใตขนานไป
แนวเขาของเกาะภูเก็ต แผกระจายครอบคลุมพื้นที่มากสุด
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หนวยตะกอนประกอบดวยตะกอนเม็ดกรวดจําพวกควอตซ (quartz) การคัดขนาดไมดีและ
เม็ดมีเหลี่ยม และยังพบผลึกแรเฟลดสปารหรือแผนแรไมกาผุ ปะปนในเนื้อตะกอน ตะกอนลักษณะนี้จะ
พบบริเวณใกลเขาหินแกรนิต สวนในบริเวณที่เปนหินตะกอนพบวาตะกอนในชุดนี้จะประกอบไปดวย
ทรายแปงปนดินเหนียวสีแดง หนวยตะกอนหินผุนี้ พบเปนชั้นตะกอนพื้นผิวใกลบริเวณเชิงเขา หรือพบ
เปนตะกอนใตผิวดินที่ถูกปดทับดวยตะกอนทะเล ในสวนที่เปนชายทะเลในปจจุบัน
3.2 ตะกอนเศษหินเชิงเขา (Qc) ลักษณะภูมิประเทศของหนวยตะกอนนี้คลายกับตะกอนหินผุ
แตจะแยกกันดวยลักษณะตะกอน เปนตะกอนที่เกิดจากการสะสมตัวดวยกระบวนการน้ําไหลที่ลาดชันและ
ดวยแรงโนมถวงของโลก มีการสะสมตัวไมไกลจากแหลงกําเนิด ลักษณะตะกอนเปนพวกทรายขนาด
หยาบปะปนกับดินเหนียวสีเทาออนถึงขาว มักพบแรดีบุกในสวนที่เปนชั้นทรายหยาบปนกรวดขนาด
ละเอียด
การกระจายตัว พบกระจายทั้ง 2 ฝงของเกาะภูเก็ต รวมถึงพื้นที่ที่มีการทําเหมืองดีบุกในอดีต
อยางกวางขวาง ซึ่งเปนสวนที่เรียกวา mine perturbation zone ทําใหไมสามารถตรวจสอบลักษณะตาม
ธรรมชาติของหนวยตะกอนได และปจจุบันไดมีการพัฒนาใชพื้นที่เพื่อการกอสรางจํานวนมาก
3.3 ตะกอนหลังหาด (Qtb) ลักษณะภูมิสัณฐานหนวยตะกอนหลังหาดทรายมักเปนที่ลุมน้ําขัง
ที่มีทางน้ําไหลออกสูทะเลทางเดียว จากปลายดานใดดานหนึ่งของหาด ตะกอนที่พบมีลักษณะคลาย
ตะกอนหาดทราย ประกอบไปดวยดินเหนียว ทรายแปง สีเทา-น้ําตาล พบซากพืชและเปลือกหอยปะปน
เล็กนอย มีชั้นทรายรวนขนาดปานกลางถึงหยาบ แทรกสลับในบางบริเวณ นอกจากนี้ในเนื้อตะกอนยังมี
จุดประ (mottle) คอนขางสูง
3.4 ตะกอนทางน้ําขึ้นถึง (Qtf) ที่ลุมทางน้ําขึ้นถึงของเกาะภูเก็ต มีลักษณะยาวรีแคบๆ แผ
กระจายบริเวณอาวฉลอง และพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใตของอําเภอถลาง โดยมีทางน้ําสายตางๆ ไหลลงสู
ทะเลทั้งสองดาน
หนวยตะกอนที่ลุมทางน้ําขึ้นถึง พบเปนแองแคบ ๆ ทางตอนเหนือของพื้นที่ เนื้อตะกอน
ประกอบดวยดินเหนียวเนื้อแนนสีเทาขาว มีซากพืชปะปนเล็กนอย อาจพบชั้นทรายหยาบ และ/หรือ
กรวดขนาดละเอียด ที่มีการคัดขนาดดีและเม็ดถูกขัดเหลี่ยมแทรกสลับอยูตอนลาง บงบอกสภาพแวดลอม
วาถูกพัดพา โดยทางน้ํากวัดแกวง ไกลจากแหลงหินตนกําเนิด
3.5 ตะกอนปาชายเลน (Qtm) หนวยตะกอนดินเคลยปาชายเลน เปนหนวยตะกอนที่ถัดมา
จากตะกอนหลังแนวปาชายเลน ในชวงระหวางน้ําขึ้น-น้ําลง สวนบนของตะกอนหนวยนี้ เปนดินเหนียว
หรือดินทราย สีเทาดํา มีซากพืชปะปนมาก อาจพบชั้นทรายแทรกสลับ หรือชั้นพีท เปนการสะสมตัวในที่
ลุมน้ําขัง มีความหนาไมแนนอน อาจหนาไดถึง 0.5 เมตร สวนลางสุดของหนวยตะกอนตะกอน
ประกอบดวยทรายละเอียด ปนดินเหนียว สีเทาเขียว ซึ่งบงบอกการสะสมตัวใตน้ําตลอดเวลา มีซากพืช
ซากสัตวปนเล็กนอย ตะกอนสวนนี้พบเฉพาะในสวนที่ใกลชายฝงทะเลปจจุบันเทานั้น และมีความหนาไม
เกิน 2 เมตร หนวยตะกอน พบแผกระจายทั่วไปบริเวณชายฝงทะเลดานตะวันออก ตะกอนอยูถัดออกมา
ทางทะเล ในโซนระดับน้ําขึ้นน้ําลง และมีพรรณไมชายเลนขึ้นอยูหนาแนน
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3.6 ตะกอนหลังปาชายเลน (Qmb) ตะกอนทะเลชุดนี้เปนสวนที่อยูติดแผนดินมากสุด น้ํา
ทะเลทวมถึงไดเฉพาะชวงน้ําทะเลขึ้นสูงสุดเทานั้น ภูมิสัณฐานที่เดนคือ พบมูลดินสูงประมาณ 50
เซนติเมตร ที่สรางโดยปูทะเลแผกระจายอยูทั่วไป เนื้อตะกอนประกอบดวย ดินเหนียวปนทรายละเอียดถึง
หยาบ มีซากพืชปะปนเล็กนอย ไมพบโครงสรางภายในของตะกอน เนื่องจากถูกรบกวนโดยสัตวและพืช
ในบางบริเวณพบเศษหินในเนื้อตะกอน เนื่องจากตะกอนหนวยนี้อยูทางดานบน รองรับดวยตะกอนหนวย
Qr, Qc หรือหินแข็ง
3.7 ตะกอนสันหาด หรือตะกอนทรายชายหาด (Qb) ตะกอนสันหาดพบตามชายฝงทะเลทั้ง
สองดานของเกาะภูเก็ตแตมีลักษณะของตะกอนที่แตกตางกันคือ ทางดานตะวันออกตะกอนหาดทราย
ประกอบไปดวย ทรายเนื้อละเอียดที่มีซากพืชปะปนในปริมาณสูง เนื่องจากสะสมตัวใกลปาโกงกางบริเวณ
ปากแมน้ํา สวนทางดานตะวันตกตะกอนหาดทรายประกอบดวยทรายขนาดปานกลางถึงหยาบมีแรหนัก
ปะปนในปริมาณมาก
ตะกอนสันหาดที่สะสมตัวที่ภูเก็ต เปนตะกอนที่เกิดจากภูเขาหินแกรนิตบนเกาะภูเก็ต และไหล
สะสมตัวตามทางน้ําไหลออกสูทะเล และเกิดการพัดพารวมกับตะกอนจากทะเล มาสะสมตัวบริเวณ
ชายหาดตะกอนจึงมีความละเอียด สีขาวสะอาดตา และมีชายหาดที่ทอดตัวเปนแนวยาว ชายหาดตางๆ
ของจังหวัดภูเก็ต เชน ชายหาดปาตอง ชายหาดกะรน ชายหาดบานไมขาว จึงเปนที่นิยมจากนักทองเที่ยว
ทั้งชาวไทย และชาวตางประเทศ
พื้นที่สวนใหญในเขตเทศบาลตําบลวิชิต เปนที่ราบลุมสภาพดินเกิดจากการทับถมของตะกอนดิน
โคลน สวนพื้นที่เนินเขา สภาพดินเกิดจากการสลายตัวของหิน กรวดและศิลาแลง สภาพโดยทั่วไปของดิน
เปนดินที่มีการระบายนํ้าไดดี แตขาดประสิทธิภาพในการอุมน้ํา สลายตัวไดงาย
ทั้งนี้จากแผนที่ธรณีวิทยาประเทศไทย (กรมทรัพยากรธรณี, 2556) พบวา บริเวณพื้นที่โครงการ
มีลักษณะเปนหินโคลนเนื้อกรวด หินทรายเนื้อกรวด หินโคลน และหินทรายแสดงชั้นบางๆ หินโคลนเนื้อซิ
ลิกา แสดงลักษณะโครงสรางเกิดจากการเลื่อนหลุดและรูหนอนซึ่งมีตะกอนอุดตัน; ยุคเพอรเมียนถึง
คารบอนิเฟอรัส แสดงดังรูปที่ 3-5
จากการเจาะสํารวจดิน บริเวณพื้นที่โครงการ ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเปนพื้นที่เชิงเขา จากการ
เจาะทดสอบดินดําเนินการเจาะเก็บตัวอยางดินจํานวน 4 หลุม ความลึก 10.5-18.0 เมตรจากระดับพื้นผิว
ขณะเจาะสํารวจ วิธีการเจาะในชวง 1 เมตร แรก ใชวิธีการเจาะโดยใช Power Auger และที่ระดับลึกลงไป
ใชวิธีเจาะแบบ Rotary Drilling จนกระทั่งสิ้นสุดการเจาะสํารวจ สามารถสรุปสภาพชั้นดิน ดังตอไปนี้
จากระดับผิวดินจนถึงความลึกประมาณ 1-5.5 เมตร พบชั้นทรายปนดินเหนียวหรือกรวดปนดิน
เหนี่ยว หลวมมากถึงแนนปานกลาง (Verry Loose to Medium Dense Clayey Sand/Gravel) ที่มีคา
SPT N ระหวาง 2-26 ครั้ง/ฟุต โดยมีชั้นดินเหนียวปนทรายแข็งปานกลางถึงแข็ง (Medium Stiff to Stiff
Sandy Clay) ที่มีคา SPT N ระหวาง 6-16 ครั้ง/ฟุต แทรกระหวางความลึก 1 ถึง 2 เมตร
ชั้นทรายปนดินเหนียวหรือกรวดปนดินเหนียวแนนปานกลาง (Medium Dense Clayey
Sand/Gravel) ที่มีคา SPT N ระหวาง 10-22 ครั้ง/ฟุต ถูกพบเปนชั้นถัดมาในหลุมเจาะ BH-10 และ BH12 จนถึงความลึกประมาณ 4.5-9 เมตร
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ที่ต้งั โครงการ

ตะกอน หินชั้น และหินแปร
สันหาด : ทราย รวน ปนกรวด ทรายขนาด 100-1,200 ไมครอน การคัดขนาดดี กรวดขนาด 2-5 มม. ; ยุคควอเทอรนารี
ตะกอนหลังปาชายเลน :ดินเคลย ปนทราย สีเทาถึงเทาเขม มีซากเล็กนอย พบรองรอยการรบกวนของสัตวในเนื้อดิน; ยุคควอเทอรนารี
ตะกอนปาชายเลน :ดินเคลย ปนพีต สีเทาเขมถึงดํา ทรายเปนเล็นสแทรก; ยุคควอเทอรนารี
ตะกอนทางน้ําขึ้นถึง :ทรายและกรวด ขนาด 800-1,500 ไมครอน การคัดขนาดไมดี พบซากเปลือกหอย และซากพืชมาก; ยุคควอเทอรนารี
ตะกอนหลังหาด :ดินเคลย และแปงทราย สีเทาถึงสีน้ําตาล แทรกสบับดวยทรายละเอียด มีจุดประมาก; ยุคควอเทอรนารี
ตะกอนเศษหินเชิงเขา :ทรายและดินเคลย สีเทาจาง การคัดขนาดไมดี พบแรดีบุกสะสมตัวมาก; ยุคควอเทอรนารี
ตะกอนหินผุ :เศษหิน ทรายแปง และดินเคลย กรวดเปนเหลี่ยม การคัดขนาดไมดี; ยุคควอเทอรนารี



หินโคลนเนื้อกรวด หินทรายเนื้อกรวด หินโคลน และหินทรายแสดงชั้นบางๆ หินโคลนเนื้อซิลิกา แสดงลักษณะโครงสรางเกิดจากการเลื่อนหลุด
และรูหนอนซึ่งมีตะกอนอุดตัน; ยุคเพอรเมียนถึงคารบอนิเฟอรัส
หินเนื้อฮอรนเฟลส และหินชีสตบริเวณแนวสัมพัสกับหินแกรนิต; ยุคเพอรเมียนถึงคารบอนิเฟอรัส

หินอัคนี
หินแกรนิตประทิว : ไบโอไทต-ฮอรนเบลนด แกรนิต เม็ดหยาบปานกลางถึงหยาบ เนื้อสม่ําเสมอถึงเนื้อดอก แรเฟลดสปารมีสีชมพู มีแรแอลลา
ไนตและสฟนเปนแรรอง อายุ 82 + 4 ลานป; ยุคครีเทเชียส
หินแกรนิตกะตะ :ไบโอไทต-ฮอรนแบลนด แกรนิต เม็ดหยาบถึงหยาบมาก เนื้อดอก มีแรสฟน เปนแรรอง อายุ 98 + 7 ลานป; ยุคครีเทเชียส
หินแกรนิตในทอน :มัสโคไวด-ไบโอไทต แกรนิต เม็ดหยาบ เนื้อสม่ําเสมอถึงเนื้อดอก อายุ 100 + 6 ลานป; ยุคครีเทเชียส
หินแกรนิตโตะแซะ :มัสโคไวด-ไบโอไทต แกรนิต เม็ดละเอียดถึงหยาบปานกลาง เนื้อสม่ําเสมอถึงเนื้อดอก อายุ 84 + 1 ลานป; ยุคครีเทเชียส
หินแกรนิตเขารัง :ทัวรมาลีน-มัสโคไวต แกรนิต เม็ดละเอียดถึงหยาบปานกลาง เนื้อสม่ําเสมอถึงเนื้อดอก อายุ 78 + 4 ลานป; ยุคครีเทเชียส

รูปที่ 3-5 แผนที่ธรณีวิทยาของจังหวัดภูเก็ต
ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี, 2556
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ชั้นหินดินดานผุกรอนดานแข็งมาก (Hard Decomposes Shale) ที่มีคา SPT N ระหวาง 36 ครั้ง/
ฟุต - 50ครั้ง/0นิ้ว ถูกพบจนสิ้นสุดการเจาะสํารวจในบริเวณหลุมเจาะอื่นๆ ในบริเวณหลุมเจาะ BH-12 ที่มี
ความลึกประมาณ 3-7 เมตรสุดทาย ของการเจาะสํารวจไมสามารถเก็บตัวอยางดินขึ้นมาได แตคาดวา
เปนชั้นดินดานผุกรอนดานแข็งมาก (Hard Decomposed Shale) เชนกัน
2) การเกิดแผนดินไหว
แผนดินไหว เปนภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดิน อันเนื่องมาจากการ
ปลดปลอยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไวภายในโลกออกมาอยางฉับพลัน ในการปรับสมดุล
ของเปลือกโลกใหคงที่ มีสาเหตุมาจาก 2 สาเหตุใหญ สาเหตุแรก เกิดจากการกระทําของมนุษย ไดแก
การทดลองระเบิดปรมาณู การกักเก็บน้ําในเขื่อน และแรงระเบิดจากการทําเหมืองแร เปนตน สวนสาเหตุ
ที่สองเกิดขึ้นเองจากธรรมชาติ
ความรายแรงอันเนื่องมาจากแผนดินไหวสามารถบอกไดในรูปของความรุนแรง (Intensity) และ
ขนาด (Magnitude) มาตราวัดขนาดแผนดินไหวใชหนวยเปน “มาตราริกเตอร” (Richterscale) เปนตัว
เลขที่ทําใหสามารถเปรียบเทียบขนาดของแผนดินไหวตาง ๆ กันได คาที่บันทึกไดจากเครื่องวัด
แผนดินไหว มิไดเปนหนวยวัดเพื่อแสดงผลของความเสียหายที่เกิดขึ้น
ความรุนแรงของแผนดินไหว (Intensity) เปนผลกระทบของแผนดินไหวที่มีตอความรูสึกของคน
ตอความเสียหายของอาคารและสิ่งกอสราง และตอสิ่งตาง ๆ ของธรรมชาติ ความรุนแรงจะมากนอยขึ้นอยู
กับระยะทาง ตําแหนงจุดศูนยเกิดแผนดินไหว (Earthquake focus) ความรุนแรงของแผนดินไหว กําหนด
ไดจากความรูสึกของอาการตอบสนองของผูคน การเคลื่อนที่ของเครื่องเรือนเครื่องใชในบาน ความ
เสียหายของปลองไฟ จนถึงขั้นที่ทุกสิ่งทุกอยางพังพินาศ มาตราวัดความรุนแรงของแผนดินไหวเรียกวา
“มาตราเมอรคัลลี่” (Mercalli Scale) มี 12 ระดับ โดยมีหนวยของระดับความรุนแรงเปนตัวเลขโรมัน จาก
ระดับความรุนแรงที่นอยมากจนไมสามารถรูสึกได ตองตรวจวัดไดดวยเครื่องมือวัดแผนดินไหวเทานั้น
จนถึงขั้นรุนแรงที่สุดจนทุกสิ่งทุกอยางพังพินาศ
กรมทรัพยากรธรณีไดสํารวจรอยเลื่อนมีพลังพบวา ประเทศไทยมีแนวรอยเลื่อนใหญๆ อยูหลาย
แนว (รูปที่ 3-6) สามารถจัดกลุมรอยเลื่อนโดยอาศัยทิศทางการวางตัวและการเคลื่อนที่ได 3 แนว คือกลุม
รอยเลื่อนที่วางตัวในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต กลุมรอยเลื่อนที่วางตัวในทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต และกลุมรอยเลื่อนที่วางตัวอยูในทิศเหนือ-ใต จํานวนทั้งสิ้น 14 กลุมรอย
เลื่อน ครอบคลุม 22 จังหวัดของประเทศไทย นอกจากนี้กรมทรัพยากรธรณีไดจัดทําแผนที่ภัยพิบัติ
แผนดินไหว (Seismic hazard map of Thailand) (รูปที่ 3-7) ซึ่งวิเคราะหจากแนวรอยเลื่อนมีพลัง
ลักษณะธรณีวิทยา ความถี่และขนาดแผนดินไหวที่เกิดในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบานซึ่งแผนที่ภัย
พิบัติแผนดินไหว (Seismic Hazard Map) มีประโยชนโดยตรงในการกําหนดเกณฑปลอดภัยในการ
กอสรางอาคารและระบบสาธารณูปโภค อันจะชวยลดการสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนจาก
ภั ย แผ น ดิ น ไหวในอนาคต โดยสถิ ติ แผ นดิ นไหวที่ รั บรู ถึ งความสั่ นสะเทื อนในจั งหวั ดภู เก็ ต แสดงดั ง
ตารางที่ 3-1
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รูปที่ 3-6 แผนที่บริเวณรอยเลื่อนมีพลังของประเทศไทย
ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี, ตุลาคม 2562
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โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

ที่ตั้งโครงการ

รูปที่ 3-7 แผนที่ภัยพิบัติแผนดินไหวของประเทศไทย
ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี, พฤษภาคม 2558
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)
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ตารางที่ 3-1 สถิติแผนดินไหวที่รับรูถึงความสั่นสะเทือนในจังหวัดภูเก็ต

3-18
บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

ละติจูด (N) /
ลองจิจูด (E)

บริเวณ

7 ธ.ค. 2559

เวลาเกิด
(ประเทศ
ไทย)
05:03

5.32 (N) , 96.07 (E)

ทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา, อินโดนีเซีย

8 พ.ย.2558

23.47

6.79 (N) / 94.50 (E)

หมูเกาะนิโคบาร ประเทศอินเดีย

11 พ.ค. 2558

10.49 น.

7.88(N) / 98.53 (E)

บริเวณตอนใตของ อ.เกาะยาว จ.พังงา

6.5 ริกเตอร รูสึกสั่นไหวที่บริเวณ จ.กระบี่ จ.สงขลา และจ.ภูเก็ต
รูสึกสั่นไหวที่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต, อ.ตะกั่วปา จ.พังงา, อ.มือง จ.สุราษฎรธานี,
6.2 ริกเตอร
อ.เมือง จ.กระบี่
2.5 ริกเตอร รูสึกสั่นไหวทั่วไป บริเวณ จ.ภูเก็ต จ.กระบี่ จ.พังงา

9 พ.ค. 2558

18.15 น.

7.81(N) / 98.52(E)

บริเวณตอนใตของ อ.เกาะยาว จ.พังงา

2.7 ริกเตอร รูสึกสั่นไหวทั่วไป บริเวณ จ.ภูเก็ต จ.กระบี่ จ.พังงา

8 พ.ค. 2558

12.14 น.

7.85(N) / 98.51(E)

บริเวณตอนใตของ อ.เกาะยาว จ.พังงา

2.7 ริกเตอร รูสึกสั่นไหวทั่วไป บริเวณ จ.ภูเก็ต จ.กระบี่ จ.พังงา

7 พ.ค. 2558

00.30 น.

7.84(N) / 98.51(E)

บริเวณตอนใตของ อ.เกาะยาว จ.พังงา

4.5 ริกเตอร รูสึกสั่นไหวทั่วไป บริเวณ จ.ภูเก็ต จ.กระบี่ จ.พังงา

6 พ.ค. 2558

12.25 น.

7.83(N) / 98.54(E)

บริเวณตอนใตของ อ.เกาะยาว จ.พังงา

3.2 ริกเตอร รูสึกสั่นไหวทั่วไป บริเวณ จ.ภูเก็ต จ.กระบี่ จ.พังงา

6 พ.ค. 2558

04.18 น.

7.85(N) / 98.54(E)

25 มี.ค. 2558

05.32 น.

7.87(N) / 98.41(E)

20 ก.พ. 2558

13.02 น.

7.87(N) / 98.57(E)

16 เม.ย. 2555

16.44 น.

8.02(N) / 98.37(E)

11 เม.ย. 2555

17.43 น.

0.77(N) / 92.45(E)

11 เม.ย. 2555

15.38 น.

2.43(N) / 93.11(E)

9 พ.ค. 2553

19.59 น.

3.59(N) / 96.04(E)

บริเวณตอนใตของ อ.เกาะยาว จ.พังงา
4.6 ริกเตอร รูสึกสั่นไหวทั่วไป บริเวณ จ.ภูเก็ต จ.กระบี่ จ.พังงา
บริ เ วณนอกชายฝ ง ทางทิ ศ ตะวั น ออกของ
3.8 ริกเตอร รูสึกสั่นไหวบริเวณ จ.ภูเก็ต และ จ.พังงา
จ.ภูเก็ต
อ า วพั ง งา ทางทิ ศ ใต ข องเกาะยาวใหญ
4.0 ริกเตอร รูสึกสั่นไหว เกาะยาวใหญ บนพืน้ อ.เกาะยาว จ.พังงา
อ.เกาะยาว จ.พังงา
รูสึกสั่นสะเทือนไดที่จังหวัดภูเก็ต สงผลใหบานเรือนประชาชนในพื้นที่ตําบล
ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
4.3 ริกเตอร ศรีสุนทรและตําบลปาคลอก อําเภอถลาง เสียหายเล็กนอยกวา 210 หลังคา
เรือน
บางสวนภาคกลางและภาค
รูสึก สั่นไหวไดเกื อ บทุกจั งหวั ดในภาคใต
ชายฝงดานตะวันตก ตอนเหนือเกาะสุมาตรา 8.2 ริกเตอร
ตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงอาคารสูงหลายแหงในกรุงเทพมหานคร
บางสวนภาคกลางและภาค
รูสึก สั่นไหวไดเกื อ บทุกจั งหวั ดในภาคใต
ชายฝงดานตะวันตก ตอนเหนือเกาะสุมาตรา 8.6 ริกเตอร
ตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงอาคารสูงหลายแหงในกรุงเทพมหานคร
รูสึกสั่นไหวไดบนอาคารสูงบางแหงใน จังหวัดภูเก็ต, จังหวัดพังงา, จังหวัด
ตอนเหนือเกาะสุมาตรา
7.5 ริกเตอร
สุราษฎรธานี,จังหวัดสงขลา และจังหวัดกรุงเทพฯ

วัน เดือน ป

ขนาด

เหตุการณ / ความเสียหาย
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ตารางที่ 3-1 สถิติแผนดินไหวที่รบั รูถึงความสั่นสะเทือนในจังหวัดภูเก็ต (ตอ)
วัน เดือน ป

เวลาเกิด
(ประเทศไทย)

ละติจูด (N) / ลองจิจูด (E)

25 ก.พ. 2551

15.05 น.

2.70(N) / 95.90(E)

28 ธ.ค. 2550

12.24 น.

27 เม.ย. 2550
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

ขนาด

เหตุการณ / ความเสียหาย

ตอนเหนือเกาะสุมาตรา

7.5 ริกเตอร

รู สึ ก สั่ น ไหวบนตึ ก สู ง ในกรุ ง เทพฯ และจั ง หวัด ภู เ ก็ ต อาจเกิ ด สึ น ามิ ข นาดเล็ ก
บริเวณใกลศูนยกลาง

5.42(N) / 95.91(E)

ตอนเหนือเกาะสุมาตรา

5.7 ริกเตอร

รูสึกสั่นสะเทือนไดบนอาคารสูงจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา

15.03 น.

5.32(N) / 94.61(E)

ตอนเหนือเกาะสุมาตรา

6.1 ริกเตอร

รูสึกสั่นสะเทือนไดที่จังหวัดภูเก็ต

19 พ.ย. 2548

21.10 น.

2.20(N) / 96.50(E)

ตอนเหนือเกาะสุมาตรา

6.1 ริกเตอร

รูสึกสั่นสะเทือนไดที่ จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต

11 ต.ค. 2548

22.05 น.

5.78(N) / 98.33(E)

ตอนเหนือเกาะสุมาตรา

6.2 ริกเตอร

รูสึกสั่นสะเทือนไดที่ จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต

7 ก.ย. 2548

06.22 น.

5.78(N) / 98.33(E)

เหนือเกาะสุมาตราอินโดนีเซีย

5 ริกเตอร

24 ก.ค. 2548

22.42 น.

7.9(N) / 92.1(E) ลึก 10 Km.

หมูเกาะนิโคบารมหาสมุทรอินเดีย

7.2 ริกเตอร

19 พ.ค. 2548

08.55 น.

2.0(N) / 97.0(E)

เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซีย

6.8 ริกเตอร

28 มี.ค. 2548

23.10 น.

2.0(N) / 97.0(E)

ตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะสุมาตรา

8.7 ริกเตอร

รูสึกไดที่จังหวัดพังงา และภูเก็ต
เบื้องตนสันนิษฐานวาอาจเกิดคลื่น สึนามิขนาดเล็กบริเวณใกลจุดศูนยกลางขอให
ติดตามขาวการประกาศแจงขาวจากศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติอยางใกลชิด
มีความรูสึกสั่นสะเทือนในจังหวัดภาคใตตอนลาง ไดแก จังหวัด สงขลา ภูเก็ต
พังงา และผูอาศัยบนอาคารสูงกรุงเทพมหานคร
แผนดินไหวใกลเกาะ NIAS ซึ่งอยูทางตะวันตกของเกาะสุมาตรา มีผูเสียชีวิต
ประมาณ 2,000 คน รูสึกสั่นสะเทือนถึงจังหวัดภูเก็ต สงขลา และผูอาศัยอยูบน
อาคารสูงในกรุงเทพมหานคร

16 ก.พ. 2548

15.19 น.

8.73(N) / 93.23(E)

9 ก.พ. 2548

20.28 น.

-

27 ธ.ค. 2547

16.39 น.

6.09(N) / 94.60(E)

26 ธ.ค. 2547

7.58 น.

ที่มา : สํานักแผนดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา, 2563

3.4(N) / 95.7(E)

บริเวณ

หมูเกาะนิโคบารมหาสมุทรอินเดีย

5.8 Mb

รูสึกไดบนอาคารสูงในจังหวัดภูเก็ต

เกาะสุมาตรา ตอนบน

5.8 Mb

รูสึกไดที่อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ทะเลอันดามัน

6.6 Ml

รูสึกสั่นสะเทือนไดที่จังหวัดภูเก็ต

เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซีย

9.3 MW (รุนแรง
เปนอันดับ 2 ของ
โลก)

รูสึกสั่นไหวไดเกือบทุกจังหวัดในภาคใต ภาคกลางและบางสวนของภาคเหนือ
รวมถึงอาคารสูงหลายแหงในกรุงเทพมหานคร แผนดินไหวครั้งนี้ทําใหเกิดคลื่นสึ
นามิบริเวณฝงทะเลอันดามัน ตั้งแตจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ สตูล และ
ตรัง มีผูเสียชีวิตกวา 5,000 คน และสูญหายกวา 3,000 คน

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

แตอยางไรก็ตาม มาตรการสําคัญในการสรางความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
ที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินไหวนั้น คือการออกแบบอาคารตาง ๆ ใหสามารถตานทาน
แรงสั่นสะเทือนแผนดินไหวได กฎหมายบังคับใชในการออกแบบและกอสรางอาคารในพื้นที่เสี่ยงภัย โดย
กฎกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดการรับน้ําหนัก ความตานทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่
รองรับอาคารในการตานทานแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหว พ.ศ. 2564 สามารถสรุปไดดังนี้
(1) การเพิ่มเติมพื้นที่ควบคุมและจัดแบงเขตพื้นที่ใหม คือ
“บริเวณที่ 1 (เดิมคือ บริเวณเฝาระวัง) มี 14 จังหวัด ไดแก กระบี่ ชุมพร สงขลา สุราษฎรธานี
โดยมีหลายจังหวัดที่เพิ่ม เติม ขึ้นมา ไดแก ตรัง นครพนม นครศรีธรรมราช บึงกาฬ ประจวบคีรีขันธ
พิษณุโลก เพชรบุรี เลย สตูล และหนองคาย และมีบางจังหวัดที่ปรับยายไปเปนบริเวณที่ 2 (พังงา ภูเก็ต
ระนอง)
“บริเวณที่ 2 (เทียบไดกับ บริเวณที่ 1 เดิม) เปนบริเวณที่อาจไดรับผลกระทบในระดับปานกลาง
มี 17 จังหวัด ไดแก กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร โดยมีจังหวัดที่ปรับ
ยายมาจากบริเวณเฝาระวังเดิม คือ พังงา ภูเก็ต ระนอง และมีจังหวัดที่เพิ่มเติมขึ้นมา ไดแก กําแพงเพชร
ชัยนาท นครปฐม นครสวรรค พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี และอุทัยธานี
“บริเวณที่ 3 (เทียบไดกับ บริเวณที่ 2 เดิม) เปนบริเวณที่อาจไดรับผลกระทบในระดับสูง มี 12
จั ง หวั ด ได แ ก จั ง หวั ด เดิ ม 10 จั ง หวั ด คื อ กาญจนบุ รี เชี ย งราย เชี ย งใหม ตาก น า น พะเยา แพร
แมฮองสอน ลําปาง และลําพูน และเพิ่มขึ้น 2 จังหวัด คือ สุโขทัย และอุตรดิตถ”
(2) การจัดกลุมประเภทอาคารควบคุมใหมีความชัดเจนมากขึ้น
- กําหนดประเภทอาคารควบคุมตามบริเวณ เนื่องจากผลกระทบจากแผนดินไหวที่มีตออาคาร
ประเภทตาง ๆ ในแตละเขตมีความแตกตางกัน
- สะพาน ทางยกระดับที่มีชวงระหวางศูนยกลางตอมอยาวตั้งแต 10 เมตร ขึ้นไป
- เขื่อนเก็บกักน้ํา เขื่อนทดน้ํา หรือฝายทดน้ํา ที่ตัวเขื่อนหรือตัวฝายมีความสูงตั้งแต 10 เมตร
ขึ้นไป
จากสถานการณแผนดินไหวในจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2555 ซึ่งเปนผลสืบ
เนื่องมาจากการเกิดแผนดินไหวขนาด 8.6 และ 8.2 ริกเตอร ทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา ประเทศ
อินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 ทําใหเกิดการสงถายแรงสั่นสะเทือน และเปนตัวกระตุนใหแขนง
ของรอยเลื่อนคลองมะรุยเกิดการเคลื่อนตัวและเกิดแผนดินไหวขนาด 4.3 ริกเตอร ในจังหวัดภูเก็ต
หลังจากนั้นมีแผนดินไหวตามหรือเกิดอาฟเตอรช็อก ในบริเวณใกลเคียงกันประมาณ 30 ครั้ง รูสึกได
ประมาณ 4 ครั้ง และผลจากการเกิดแผนดินไหวดังกลาว สงผลใหบานเรือนประชาชนในพื้นที่บานลิพอนบางขาม หมูที่ 2 ตําบลศรีสุนทร อําเภอถลาง เสียหายเล็กนอยกวา 200 หลังคาเรือน ตําบลปาคลอก
อําเภอถลาง เสียหาย 10 หลังคาเรือน อาคารสวนใหญเปนบานปูนกออิฐชั้นเดียว ขณะที่เขื่อนบางเหนียว
ดํา ซึ่งตั้งอยูในพื้นที่ หมูที่ 7 ตําบลศรีสุนทร จากการตรวจสอบไมไดรับความเสียหายแตอยางใด (สํานัก
ธรณีวิทยาสิ่งแวดลอม กรมทรัพยากรธรณี, 2555) จากแผนที่แสดงการประเมินความรุนแรงแผนดินไหว
ในจังหวัดภูเก็ต (รูปที่ 3-8) พบวา พื้นที่โครงการอยูนอกพื้นที่ที่ไดรับความรุนแรงจากเหตุแผนดินไหวใน
จังหวัดภูเก็ต
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

ที่ต้งั โครงการ

รูปที่ 3-8 แผนที่แสดงการประเมินความรุนแรงแผนดินไหวในจังหวัดภูเก็ต
ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี, 2555
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

สําหรับเขตรอยเลื่อนที่มีพลังของประเทศไทยมี 3 แนว ตามทิศทางการวางตัวและการเคลื่อนที่
คือ กลุมรอยเลื่อนที่วางตัวในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต กลุมรอยเลื่อนที่วางตัวในแนว
ทิศ ตะวั น ตกเฉีย งเหนื อ -ตะวั นออกเฉี ย งใต และกลุ ม รอยเลื่ อ นที่ ว างตั วอยู ในทิ ศ เหนื อ -ใต ซึ่ งบริ เ วณ
โครงการไมไดอยูในบริเวณรอยเลื่อนแตอยางใด โดยอยูหางจากแนวรอยเลื่อนที่ใกลที่สุด คือ รอยเลื่อน
คลองมะรุ ย ซึ่ งเป น รอยเลื่ อ นที่ ว างตั วอยู ใ นเขตจั งหวั ดสุ ร าษฏรธ านี กระบี่ และพั ง งา เป น ระยะทาง
ประมาณ 5 กิโลเมตร และอยูหางจากตําแหนงจุดศูนยกลางแผนดินไหวที่อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ประมาณ 26.67 กิโลเมตร อยางไรก็ตาม เขตรอยเลื่อนที่สําคัญเกี่ยวกับการเกิดแผนดินไหวและมี
ผลกระทบตอประเทศไทย ไดแก กลุมรอยเลื่อนสะแกง และกลุมรอยเลื่อนพานหลวง รอยเลื่อนทั้งสองนี้มี
แนวแยกตอเนื่องมาทางตะวันตกของประเทศไทยไลจากทางตอนบนลงมาตอนลาง อันไดแก กลุมรอย
เลื่อนเมย กลุมรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ และกลุมรอยเลื่อนเจดียสามองค ในเขตภาคเหนือของประเทศไทยมี
กลุมรอยเลื่อยแมทา กลุมรอยเลื่อนเถิน และกลุมรอยเลื่อนแมจัน ซึ่งยังคงมีการเคลื่อนไหวอยู และกลุม
รอยเลื่อนอุตรดิตถ เปนตน
3) การเกิดสึนามิ
สึ น ามิ (Tsunami)
เป น ชื่ อ คลื่ น ชนิ ด หนึ่ ง ประกอบด ว ย ชุ ด ของคลื่ น ที่ มี ค วามยาวคลื่ น
คอนขางมาก และชวงหางระยะเวลาของแตละลูกคลื่นยาวนาน เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นทะเลใน
แนวดิ่ง จมตัวลงตรงแนวรอยเลื่อน หรือการที่มวลของน้ําถูกกระตุนหรือรบกวน โดยการแทนที่ทางแนวดิ่ง
ของมวลวัตถุ สัมพันธกับการเกิดแผนดินไหว แผนดินถลม การระเบิด และการประทุของภูเขาไฟ หรือ
แมกระทั่งการกระทบของอนุภาคขนาดใหญ เชน อุกกาบาต สามารถกอใหเกิดคลื่นสึนามิได ซึ่งคลื่น
สึนามิสามารถทําลายชายฝงทะเลเปนสาเหตุใหเกิดความพินาศเสียหายตอทั้งชีวิตและทรัพยสิน ซึ่งคลื่น
สึนามิบางครั้งสูงถึง 35 เมตร
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 เกิดแผนดินไหวนอกชายฝงดานตะวันตกของเกาะสุมาตรา ประเทศ
อินโดนีเซีย สงผลใหเกิดคลื่นใตน้ําเคลื่อนตัวแผขยายไปทั่วทะเลอันดามัน จนถึงชายฝงตะวันออกเฉียงใต
ของประเทศอินเดียและศรีลังกา โดยบางสวนของคลื่นยังคลื่นตัวไปถึงชายฝงตะวันออกของทวีปแอฟริกา
รวมประเทศที่ประสบภัยจากคลื่นสึนามิ 11 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย พมา อินเดีย บังกลาเทศ
ศรีลังกา มัลดีฟส โซมาเนีย แทนซาเนีย เคนยา และไทย โดยคลื่นสึนามิไดพลัดเขาสูพื้นที่ 6 จังหวัด
ภาคใตชายฝงทะเลอันดามัน ไดแก พังงา กระบี่ ภูเก็ต ระนอง ตรัง และสตูล กอใหเกิดความเสียหายใน
บริเวณชายฝงภาคใตของไทยใน 6 จังหวัดดังกลาว มีผูเสียชีวิตรวมกันประมาณ 5,400 คน สําหรับจังหวัด
ภูเก็ตมีผูเสียชีวิตทั้งหมด 279 คน นอกจากนี้ยังสรางความเสียหายใหกับทรัพยสินตางๆ คิดเปนมูลคา
หลายพันลานบาท แผนที่พื้นที่น้ําทวมจากคลื่นสึนามิ จังหวัดภูเก็ต แสดงดังรูปที่ 3-9
จากขอมูลพื้นที่น้ําทวมจากคลื่นสึนามิ จังหวัดภูเก็ต (รูปที่ 3-9) พบวา พื้นที่โครงการไมไดัรับความ
เสียหายจากคลื่นสึนามิ สําหรับจุดรองรับการอพยพที่ใกลพื้นที่โครงการมากที่สุดตามที่เทศบาลตําบลวิชิต
กําหนดไวอยูบริเวณจุดชมวิวเขาขาด มีระยะทางจากพื้นที่โครงการประมาณ 6 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางโดย
รถยนตประมาณ 6 นาที (ขึ้นอยูกับสภาพการจราจร และชวงเวลาที่เกิดเหตุ) และตําแหนงระบบสัญญาณ
เตือนภัยสึนามิที่ใกลพื้นที่โครงการมากที่สุด ตั้งอยูบริเวณเขาขาด หางจากพื้นที่โครงการ ประมาณ 2.20
กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 3-10
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

ที่ต้งั โครงการ

รูปที่ 3-9 แผนที่พื้นที่น้ําทวมจากคลื่นสึนามิ จังหวัดภูเก็ต
ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี, 2548
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)
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จุดรองรับการอพยพ
(จุดชมวิวเขาขาด)

3-24
ระบบสัญญาณ
เตือนภัย

ที่ตั้งโครงการ
บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รูปที่ 3-10 เสนทางจากโครงการไปยังจุดรองรับการอพยพ (จุดชมวิวเขาขาด)
ที่มา : ปรับปรุงจาก www.googleearth.com, ธันวาคม 2564

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

3.1.4 สภาพภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยา และคุณภาพอากาศ
1) สภาพภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศบริเวณที่ตั้งโครงการและพื้นที่ใกลเคียง ใชอางอิงขอมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต
โดยเปน ขอ มูล สถิ ติภู มิอ ากาศของสถานีอุ ตุนิ ย มวิท ยาภูเ ก็ต ในคาบ 30 ป ระหว างป พ.ศ. 2534-2563
(ตารางที่ 3-2) ซึ่ ง ข อ มู ลสภาพภู มิ อ ากาศของพื้ นที่ โครงการเป น องค ป ระกอบสํ า คั ญในการกํ า หนด
การแพรกระจายของสารมลพิษทางอากาศ ทั้งในดานปริมาณ ทิศทาง และระยะทางการแพรกระจายของ
สารมลพิษทางอากาศ และผลกระทบตอชุมชนและสิ่งแวดลอมใกลเคียง
จังหวัดภูเก็ตตั้งอยูทางทิศตะวันตกของภาคใตจึงไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตลอดทั้งป กลาวคือ
ชวงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายนไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ในชวงเดือนตุลาคมถึง
เดือนมกราคมไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ หลังจากนั้นตั้งแตเดือนกุมภาพันธถึงเดือน
เมษายนจะไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต จึงทําใหฝนตกเกือบตลอดทั้งป และอุณหภูมิ
เปลี่ยนแปลงไมมาก จากลักษณะภูมิอากาศสามารถแบงฤดูกาลในจังหวัดภูเก็ตออกเปน 2 ฤดู คือ
(1) ฤดูฝน เริ่มตั้งแตปลายเดือนเมษายนจนถึงเดือนพฤศจิกายน รวมเปนระยะเวลา 7-8 เดือน โดย
ชวงแรกปลายเดือนเมษายนถึงเดือนพฤศจิกายน เปนอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต และชวงหลัง
เดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนเปนอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
(2) ฤดูรอน เริ่มตั้งแตเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน เปนชวงที่อุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นและปริมาณ
น้ําฝนลดลงอยางเห็นไดชัด เปนชวงที่ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต รวมเปนระยะเวลา 4-5
เดือน
2) อุตุนิยมวิทยา
สํ า หรั บ สถิ ติ ภู มิ อ ากาศของสถานี อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาภู เ ก็ ต ในคาบ 30 ป ระหว า งป พ.ศ.
2534-2563 (กรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา, 2564) ซึ่ ง เป น สถานี ต รวจอากาศที่ มี ส ภาพพื้ น ที่ ใ กล เ คี ย งกั บ พื้ น ที่
โครงการ แสดงดังตารางที่ 3-3 สามารถสรุปสภาพภูมิอากาศ ไดดังนี้
(1) อุณหภูมิ
อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปที่สถานีตรวจอากาศเทากับ 28.5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยต่ําสุดในรอบ
ป ไดแก เดือนตุลาคม เทากับ 27.6 องศาเซลเซียส สวนอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด ไดแก เดือนเมษายน เทากับ
29.6 องศาเซลเซียส
(2) ความชื้นสัมพัทธ
ความชื้ นสั ม พั ทธเ ฉลี่ ย ตลอดป เท ากั บ 76.5 เปอร เซ็น ต โดยมี ความชื้ นสั ม พั ทธเ ฉลี่ ยต่ํ าสุ ด
เทากับ 69 เปอรเซ็นต ในเดือนกุมภาพันธ และความชื้นสัมพัทธสูงสุดเฉลี่ยในเดือนตุลาคม เทากับ 82
เปอรเซ็นต

p:\2564\iee\วีรันดา คอนโด\สมบูรณ\ch3 ใช.doc

3-25

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)
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ตารางที่ 3-2 อุตุนิยมวิทยาในคาบ 30 ป (พ.ศ. 2534-2563) ของสถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต

3-26
บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

Elements
Pressure (Hectopascal) Mean
Mean Daily
Range
Ext.Max.
Ext.Min.
Temperature(Celsius) Mean Max.
Ext.Max.
Mean Min.
Ext.Min.
Mean
Dew Point Temp.
Mean
(Celsius)
Relative Humidity (%) Mean
Mean Max.
Mean Min.
Ext.Min.
Visibility (Km.)
Mean
07.00LST
Cloud Amount (1-10)
Mean
Wind (Knots)
Prev.Wind
Mean
Max.

JAN
1010.7

FEB
1010.5

MAR
1009.7

APR
1009

MAY
1008.6

JUN
1008.5

JUL
1008.7

AUG
1009.1

SEP
1009.6

OCT
1009.8

NOV
1009.6

DEC
1010.3

Annual
1009.51

4

4.2

4.2

4

3.4

2.9

2.8

3.1

3.5

3.9

3.9

3.9

3.65

1017.31
1003.09
33
36.3
25
21.5
28.3

1016.65
1004.06
34
37.2
25.4
21.2
29

1017.6
1002.69
34.4
37.8
25.9
20.7
29.4

1015.44
1003.63
34.2
39.2
26.3
21
29.6

1013.35
1003.01
33.2
37.9
26.1
21.5
29.1

1015.22
1003.73
32.6
36.1
25.8
23.1
28.7

1014.24
1003.34
32.3
35.4
25.6
22.4
28.4

1014.73
1003.35
32.2
36.4
25.6
22.3
28.3

1015.89
1003.76
31.8
35.7
25
22.5
27.8

1015.33
1003.88
31.8
35.9
24.9
21.9
27.6

1015.43
1003.52
32.1
35.1
25.2
21.3
28

1016.48
1004.74
32.1
35.9
25
21.6
27.9

1017.6
1002.69
32.8
39.2
25.5
20.7
28.5

22.3

22.3

23.3

24.3

24.7

24.5

24.2

24.1

24.1

24.1

23.7

22.8

23.7

71
85
55
35
9.6
9.5
4.4
NE
2.2
20

69
83
51
29
9.6
9.5
4
E
2.1
28

71
86
53
29
9.5
9.4
4.6
E
1.8
26

75
89
57
30
9.6
9.6
5.6
SE,W
1.5
32

79
91
63
42
9.7
9.7
6.5
W
1.7
27

79
91
64
39
9.7
9.7
6.9
W
2
40

79
91
64
46
9.6
9.6
7.1
W
2.3
31

79
90
64
40
9.6
9.6
7.1
W
2.6
33

81
93
66
43
9.5
9.4
7.4
W
2.1
32

82
93
66
47
9.5
9.5
7.1
W
1.7
24

79
91
63
42
9.6
9.6
6.3
NE
1.7
23

75
87
60
37
9.5
9.5
5.4
NE
2.3
26

76.5
89.2
60.7
29
9.6
9.5
6
2
40
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ตารางที่ 3-2 อุตุนิยมวิทยาในคาบ 30 ป (พ.ศ. 2534-2563) ของสถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต (ตอ)
Elements
Pan Evaporation (mm.)
Total
Rainfall (mm)
Total
Num. of Days
Daily Max.
Sunshine Duration (hr.)
Mean
Phenomena(Days)
Fog
Haze
Hail
Thunderstorm
Squall
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา, 2564

JAN
141
51.7
5.8
83.2
0
4.9
0
1.4
0

FEB
144.6
24.8
3.6
102.3
0
5.2
0
0.9
0

MAR
159.3
83.5
7.8
101.6
0
6.5
0
3.9
0

APR
138
139.8
12.1
145.7
0
3.8
0
7.5
0

MAY
115
236.9
18.5
158.8
0
0.6
0
6.3
0

JUN
103.8
249.4
18.6
126.8
0
0.3
0
3.5
0

JUL
106
240.1
19.2
104.9
0
0.5
0
3.6
0

AUG
109.4
308.6
19.6
177.2
0
0.5
0
2.6
0

SEP
95.4
349.7
21.6
152.8
0
0.8
0.1
2.5
0

OCT
101.3
336
22.9
180.7
0
1.4
0
4.8
0

NOV
106.8
174.8
15.7
92.9
0
2.3
0
4.8
0

DEC
119.1
82
10.5
123
0
4.8
0
1.8
0

Annual
1439.7
2277.3
175.9
180.7
0
0
31.6
0.1
43.6
0
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

(3) การระเหยของน้ํา
ปริมาณการระเหยน้ําเฉลี่ยตลอดป เทากับ 1,439.7 มิลลิเมตร โดยมีการระเหยน้ําเฉลี่ยต่ําสุดใน
เดือนกันยายน เทากับ 95.4 มิลลิเมตร และมีการระเหยน้ําเฉลี่ยสูงสุดในเดือนมีนาคม เทากับ 159.3
มิลลิเมตร
(4) ลม
ความเร็วลมเฉลี่ยตลอดป เทากับ 2 นอต ความเร็วลมสูงสุดเทากับ 40 นอต ในเดือนพฤศจิกายน
ถึงเดือนมีนาคม ลมสวนใหญเปนลมที่พัดมาทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ สวนระหวาง
เดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคมเปนลมที่พัดมาทางทิศตะวันออก และตะวันออกเฉียงเหนือ
(5) ปริมาณน้าํ ฝน
ปริมาณน้ําฝนรวมของจังหวัดภูเก็ตมีแนวโนมไมเปลี่ยนแปลงมากนัก โดยปริมาณน้ําฝนตลอดทั้ง
ปมีคาเทากับ 2,277.3 มิลลิเมตร มีจํานวนวันที่ฝนตกตลอดทั้งปเฉลี่ยเทากับ 175.9 วัน ปริมาณน้ําฝน
ตรวจวัดไดมากที่สุดในเดือนกันยายนมีคาเฉลี่ย 349.7 มิลลิเมตร และเดือนที่มีจํานวนวันที่มีฝนตกมาก
ที่ สุ ด คื อ เดื อ นตุ ล าคมเฉลี่ ย 22.9 วั น ส ว นเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ เ ป น เดื อ นที่ มี ฝ นตกน อ ยที่ สุ ด วั ด ได 24.8
มิลลิเมตร จํานวนวันที่ฝนตกเฉลี่ย 3.6 วัน
3) คุณภาพอากาศ
ผลตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยสํานัก จัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษที่
บริเวณศูนยบริการสาธารณสุข เทศบาลนครภูเก็ต (ลักษณะเปนชุมชนเมือง และมีปริมาณการจราจร
หนาแนน) ระหวางเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2563 พบวา สารมลพิษทางอากาศทั้งหมด มีคาต่ํา
กวามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ยกเวนคาฝุน
ละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในเดือนมกราคม เดือนกุมภาพันธ เดือนมิถุนายน เดือน
พฤศจิกายน และเดือนธันวาคม มีคาเกินกวาคามาตรฐานกําหนด
สําหรับพื้นที่โครงการมีลักษณะเปนเนินเขา ตั้งอยูหางจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรม
ควบคุมมลพิษ (บริเวณศูนยบริการสาธารณสุข เทศบาลนครภูเก็ต) ประมาณ 6.30 กิโลเมตร (ตําแหนง
ตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงบริเวณศูนยบริการสาธารณสุข เทศบาลนครภูเก็ต แสดงดังรูปที่ 3-11)
แหลง กํา เนิด สารมลพิษ ทางอากาศที่ สําคั ญบริ เวณโครงการ ได แก ถนนอา วยน-เขาขาด ซึ่งมี สภาพ
การจราจรเบาบาง จึงอาจกลาวไดวาพื้นที่โครงการมีสารมลพิษทางอากาศต่ํากวาบริเวณศูนยบริการ
สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต (ตารางที่ 3-3) นั่นคือมีสารมลพิษทางอากาศต่ํากวามาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทั่วไปของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
สําหรับคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการโรงแรม วีรันดา ภูเก็ต ซึ่งอยูติดกับพื้นที่โครงการ
ดานทิศตะวันตก (ตําแหนงการตรวจวัดคุณภาพอากาศ แสดงดังรูปที่ 3-12) จากการตรวจวัดปริมาณฝุน
ละอองรวม (TSP) ฝุนขนาดเล็ก (PM10) และกาซคารบอนมอนอกไซด (CO) ระหวางวันที่ 6-9 มิถุนายน
พ.ศ.2564 โดยบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอรวิส จํากัด มอบหมายใหบริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเส
ริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด เขาทําการตรวจวัด พบวา คุณภาพอากาศอยูในเกณฑมาตรฐาน รายละเอียด
ผลการตรวจวัด แสดงดังตารางที่ 3-4
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)
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ตารางที่ 3-3 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณศูนยบริการสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ต. ตลาดใหญ อ.เมืองภูเก็ต จ. ภูเก็ต ป พ.ศ. 2563
สารมลพิษทางอากาศ
กาซซัลเฟอรไดออกไซด*
กาซไนโตรเจนไดออกไซด*
กาซคารบอนมอนอกไซด*
กาซโอโซน*

3-29

ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10
ไมครอน**
ฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5
ไมครอน (PM2.5)**

ม.ค.
0.020.00
0.090.00
1.370.00
0.110.002
0.0510.024
0.0320.007

ก.พ.
0.020.00
0.050.00
1.490.00
0.120.01
0.0500.021
0.0280.009

มี.ค.
0.010.00
0.050.00
1.490.00
0.190.01
0.0390.016
0.0210.007

เม.ย.
0.020.00
0.020.00
1.030.00
0.080.01
0.0290.01
0.0180.004

พ.ค.
0.020.00
0.040.00
3.210.00
0.070.00
0.0450.013
0.0230.006

คาที่ตรวจวัดได
พ.ศ. 2563
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
0.020.020.020.00
0.00
0.00
0.050.050.040.00
0.00
0.00
2.751.371.370.00
0.00
0.11
0.070.070.060.00
0.00
0.00
0.045- 0.043- 0.0400.02
0.02
0.024
0.027- 0.023- 0.0230.011
0.012
0.011

ก.ย.
0.010.00
0.050.00
1.720.00
0.050.00
0.0380.02
0.020.01

ต.ค.
0.020.00
0.050.00
1.150.00
0.110.00
0.0400.023
0.020.01

พ.ย.
0.020.00
0.060.00
0.690.00
0.120.00
0.0590.024
0.0340.011

ธ.ค.
0.020.00
0.070.00
1.160.00
0.130.00
0.0620.019
0.0350.009

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ : * กาซซัลเฟอรไดออกไซด กาซไนโตรเจนไดออกไซด กาซคารบอนมอนอกไซด และกาซโอโซน คิดที่คาเฉลี่ย 1 ชั่วโมง
** ฝุน ละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน และฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) คิดที่คาเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
/1 คามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
/2 คามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
/3 คามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2550) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
/4 คามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคากาซไนโตรเจนไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไป
/5 กรมควบคุมมลพิษ
N/A เครื่องมือขัดของ
ที่มา : สวนแผนงานสํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ, มกราคม 2564

คา
มาตรฐาน

หนวย

0.78 /1,/2
0.32 /1,/3,/4
34.2 /1
0.20/1,/3
0.120 /1,/2
0.025/5

มิลลิกรัม/
ลูกบาศกเมตร

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

N

ศูนยบริการสาธารณสุข
เทศบาลนครภูเก็ต



จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ

รูปที่ 3-11 ตําแหนงตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงบริเวณศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลนคร
ภูเก็ต และบริเวณใกลเคียงพื้นที่โครงการ
ที่มา : ปรับปรุงจาก www.googleearth.co.th, พฤษภาคม 2564

รูปที่ 3-12 ตําแหนงการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณใกลเคียงพื้นที่โครงการ
ที่มา : บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด, มิถุนายน 2564
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ตารางที่ 3-4 ผลการตรวจวัดมลพิษทางอากาศ บริเวณใกลเคียงพื้นที่โครงการ
มลพิษ
กาซคารบอนมอนอกไซด (CO)*
ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM 10)**
ฝุนละอองรวม (TSP)**

6-7/6/2564
0.054
0.028

ผลการตรวจวัด
7-8/6/2564
0.5
0.053
0.025

8-9/6/2564
0.060
0.031

คามาตรฐาน

หนวย

34.2 /1
0.120 /1,/2
0.330 /1,/2

มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร
มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร
มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร

หมายเหตุ : * กาซคารบอนมอนอกไซด คิดที่คาเฉลี่ย 1 ชั่วโมง
** ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน คิดที่คาเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
/1 คามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
/2 คามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
ที่มา : บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด, มิถุนายน 2564

ผลการวิเคราะห
เทียบกับมาตรฐาน
ผาน
ผาน
ผาน
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3.1.5 ระดับเสียง
สถานการณคุณภาพระดับเสียงทั่วไปในสิ่งแวดลอม บริเวณศูนยบริการสาธารณสุขอําเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ตที่ตรวจวัดในป 2561 มีคาเฉลี่ยของระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมงที่ตรวจวัดภายใน 1 ป
พบวามีคาอยูในชวง 60.1-78.3 เดซิเบลเอ (dBA) มีจํานวนวันที่เกินมาตรฐานคาระดับเสียงสูงกวา 70 เด
ซิเบลเอ (dBA) รวมจํานวน 44 วัน คิดเปนรอยละ 12.29 ของวันตรวจวัดทั้งหมด (358 วัน) แสดงดัง
ตารางที่ 3-5 ซึ่งมาตรฐานระดับเสียงทั่วไปของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ที่กําหนดคาระดับเสียง
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไมเกิน 70 เดซิเบลเอ สวนแหลงกําเนิดเสียงบริเวณพื้นที่โครงการ ไดแก เสียงจาก
การจราจรบนถนนอาวยน-เขาขาด ซึ่งมีสภาพการจราจรเบาบาง จึงอาจกลาวไดวาพื้นที่โครงการมีระดับ
เสียงนอยกวาบริเวณศูนยบริการสาธารณสุข เทศบาลนครภูเก็ต
ตารางที่ 3-5 ขอมูลระดับเสียงจากสถานีบริเวณเขตพื้นที่ศูนยบริการสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
สรุปทั้งป

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
ต่ําสุด

สูงสุด

จํานวนวันทีร่ ะดับเสียงเฉลี่ย
มากกวา 70 เดซิเบลเอ

61.2
61.7
61.6
61.0
60.6
60.6
61.0
61.2
60.4
60.1
60.3
60.1
60.8

64.8
77.7
68.8
74.1
66.2
69.3
64.5
67.3
70.6
78.3
67.8
62.0
69.3

0
14
0
13
0
0
0
0
7
10
0
0
44

จํานวนวัน
ตรวจวัด
31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
30
24
358

หมายเหตุ : 1. มาตรฐานระดับเสียงทั่วไป กําหนดคาระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ตองไมเกิน 70 เดซิเบลเอ ประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
2. ตรวจวัดตอเนื่องตลอดทั้งป
ที่มา : สวนมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน กรมควบคุมมลพิษ, 2561
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สําหรับผลการตรวจวัดระดับเสียง บริเวณพื้นที่โครงการโรงแรม วีรันดา ภูเก็ต ซึ่งอยูติดกับพื้นที่
โครงการดานทิศตะวันตก ในวันที่ 6-9 มิถุนายน พ.ศ.2564 (รูปที่ 3-13) โดย บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอน
เมนทอล เซอรวิส จํากัด มอบหมายใหบริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด เขาทํา
การตรวจวัด รายละเอียดผลการตรวจวัด แสดงดังตารางที่ 3-6

รูปที่ 3-13 ตําแหนงการตรวจวัดเสียงบริเวณใกลเคียงพื้นที่โครงการ
ที่มา : บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด, มิถุนายน 2564

ตารางที่ 3-6 ผลการตรวจวัดเสียง บริเวณใกลเคียงพื้นที่โครงการ
มลพิษ
1.เสียงเฉลี่ย 24
ชั่วโมง (Leq 24 hr.)
2.เสียงสูงสุด (Lmax)
3.เสียงที่รอยละ 90
(L90 24 hr)

6-7/6/2564

ผลการตรวจวัด
7-8/6/2564

63.0

8-9/6/2564

คา
มาตรฐาน

หนวย

ผลการประเมิน
เทียบกับมาตรฐาน

62.5

63.2

70 /1

เดซิเบล (เอ)

ผาน

97.2

96.3

97.5

115 /1

เดซิเบล (เอ)

ผาน

50.2

49.4

68.9

-

-

-

หมายเหตุ /1 คามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ระดับเสียงโดยทั่วไป
ที่มา : บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด, มิถุนายน 2564
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3.1.6 ทรัพยากรน้ํา
1) น้ําผิวดิน
จังหวัดภูเก็ตอยูในพื้นที่ลุมน้ําภาคใตฝงตะวันตก ประกอบดวยลุมน้ําเล็ก ๆ 24 ลุมน้ํากระจายอยู
ทั่วไปจังหวัดภูเก็ต มีพื้นที่รับน้ําฝน 1,244 ตารางกิโลเมตร และมีปริมาณน้ําตอหนวยพื้นที่เทากับ 17.92
ลิตร ตอวินาทีตอตารางกิโลเมตร แหลงน้ําผิวดินจะประกอบดวยแหลงน้ําผิวดินตามธรรมชาติ คือ ลําน้ํา
สายสั้นๆ จํานวน 188 สาย ไหลลงสูทะเลดานตะวันออกและ 63 สาย ไหลลงสูทะเลดานทิศใต และทิศ
ตะวันตก ประกอบดวยคลองสายสําคัญ 9 สาย คือ
(1) คลองบางใหญ ไหลลงสูทะเลดานตะวันออกที่อาวภูเก็ต มีความยาวประมาณ 20,000 เมตร
(2) คลองบางลา ไหลลงสูทะเลดานทิศตะวันตกที่อาวปาตอง
(3) คลองบางโรง ไหลลงสูทะเลดานทิศตะวันออกที่อาวบางโรง มีความยาวประมาณ 4,800 เมตร
(4) คลองทาเรือ ไหลลงสูทะเลดานทิศตะวันออกที่อาวทาเรือ
(5) คลองทามะพราว ไหลลงสูทะเลดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือที่อาวมะพราวมีความยาว
ประมาณ 7,200 เมตร
(6) คลองบานหยิด ไหลลงสูทะเลดานทิศตะวันออกที่คลองทานุนชองแคบปากพระ มีความยาว
ประมาณ 7,750 เมตร
(7) คลองพมาหลง ไหลลงสูทะเลดานทิศตะวันตกที่อาวทุงหนุง อําเภอถลาง
(8) คลองกมลา ไหลลงสูทะเลดานทิศตะวันตกที่อาวกมลา มีความยาวประมาณ 3,750 เมตร
(9) คลองโคกโตนด ไหลลงสูทะเลดานทิศตะวันออกเฉียงใตที่อาวฉลอง
สวนแหลงน้ําผิวดินจากพื้นที่พรุ ซึ่งสวนใหญจะกระจายตัวอยูในเขตอําเภอถลาง ไดแก พรุเจะสัน
พรุจิก พรุแหลมหยุด พรุยาว พรุจูด พรุไมขาว และพรุทุงเตียน เปนตน มีพื้นที่โดยรวมประมาณ 570 ไร
นอกจากนี้ในพื้นที่ภูเก็ตยังมีแหลงน้ําผิวดินจากเหมืองราง ประกอบดวย
(1) ในเขตอําเภอเมืองภูเก็ต จํานวน 49 แหง คิดเปนพื้นที่ประมาณ 667 ไร มีปริมาณน้ํา เก็บกัก
ประมาณ 12,022,500 ลูกบาศกเมตร
(2) ในเขตอําเภอถลาง จํานวน 30 แหง คิดเปนพื้นที่ประมาณ 850 ไร มีปริมาณน้ําเก็บกัก
ประมาณ 25,989,450 ลูกบาศกเมตร
(3) ในเขตอําเภอกะทู จํานวน 34 แหง คิดเปนพื้นที่ประมาณ 635 ไร มีปริมาณน้ําเก็บกัก
ประมาณ 11,181,250 ลูกบาศกเมตร
ที่มา : แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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2) น้ําใตดนิ
ลักษณะอุทกธรณีวิทยาจังหวัดภูเก็ตประกอบดวย น้ําใตผิวดิน และแหลงน้ําบาดาลที่กักเก็บอยู
ภายใน ตะกอนหินรวน และหินแข็ง ซึ่งสามารถแบงยอยไดดังนี้
1) น้ําใตผิวดิน (Sub-Surface Groundwater) แบงออกตามสภาพทางธรณีสัณฐานได 2 ลักษณะ
คือ น้ําใตดินบริเวณสันทราย ระดับความลึก 1-1.15 เมตร และน้ําใตผิวดินบริเวณพื้นที่ตอนในที่เปนที่ราบ
แคบๆ ของหุบเขาและเนินเขา ระดับความลึก 3-4 เมตร แหลงน้ําทั้งสองลักษณะนี้พบกระจายอยูทั่วไป
บริเวณชายฝงทะเลดานตะวันออก ทิศเหนือ และทิศใตของเกาะภูเก็ต ที่มีการน้ํามาใชประโยชนในรูปของ
บอน้ําตื้นและสระน้ําซึม เปนตน
2) แหลงน้ําบาดาลในตะกอนหินรวน (Unconsolidated Aquifers) เปนน้ําบาดาลที่ถูกกักเก็บ
ภายในชองวางระหวางเม็ดตะกอนที่ยังไมแข็งตัว และยังไมมีการเชื่อมประสาน ไดแก ชั้นน้ําบาดาลใน
ตะกอนชายหาด ชั้นน้ําบาดาลในตะกอนน้ําพาและชั้นน้ําบาดาลในตะกอนเศษหินเชิงเขา ดังรายละเอียด
ตอไปนี้
(ก) ชั้นหินใหน้ําทรายชายหาด (Beach Sand Aquifers: Qbs) ประกอบดวย ทราย
ละเอียด ถึงทรายหยาบ ที่สะสมตัวตามแนวชายหาด เปนหินใหน้ําระดับตื้นที่สําคัญ ลึกเฉลี่ย 2-5 เมตร
พบบริเวณชายหาดทุกอําเภอในจังหวัดภูเก็ต ปริมาณน้ําอยูในเกณฑ 5-10 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง บาง
บริเวณอาจใหน้ํามากกวานี้ เชน บริเวณตําบลไมขาว และตําบลสาคู อําเภอถลาง ใหปริมาณน้ําถึง 10-20
ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง คุณภาพน้ําสวนใหญอยูในเกณฑดี คา TDS นอยกวา 500 มิลลิกรัมตอลิตร
ยกเวนบริเวณตําบลตลาดเหนือ อําเภอเมือง ตําบลปาตอง อําเภอกะทู ที่นํ้าบาดาลมีคา TDS มากกวา
1,500 มิลลิกรัมตอลิตร
(ข) ชั้นหินใหน้ําตะกอนพัดพา (Floodplain Aquifers: Qfd) ประกอบดวยกรวดทราย
ทรายแปง และดินเหนียว โดยน้ําบาดาลจะกักเก็บอยูในชองวางเม็ดกรวดและทราย ที่สะสมตัวอยูในที่ราบ
ลุมน้ําหลาก พบเปนแนวยาวจากอําเภอเมืองไปทางทิศใตจนจรดแหลมพรหมเทพ ตําบลตลาดเหนือ
ตําบลวิชิต ตําบลฉลอง และตําบลราไวย ความลึกเฉลี่ยประมาณ 15-30 เมตร ปริมาณน้ําที่พัฒนาได
โดยทั่วไป 2-10 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง แตบางบริเวณในตัวอําเภอเมืองใหน้ํา 10-20 ลูกบาศกเมตรตอ
ชั่วโมง คุณภาพน้ําสวนใหญอยูในเกณฑดี (TDS นอยกวา 500 มิลลิกรัมตอลิตร)
(ค) ชั้นหินใหน้ําตะกอนเศษหินเชิงเขา (Colluvium Aquifers: Qcl) ประกอบดวยกรวด
ทราย ทรายแปง ดินเหนียว และเศษหินแตกหัก เปนชั้นตะกอนแบบชั้นตะกอนหนา ที่ไมมีการคัดขนาด
ของเม็ดตะกอน พบบริเวณที่ราบเชิงเขา น้ําบาดาลกักเก็บในที่วางระหวางเม็ดตะกอน ความลึกของชั้นหิน
ใหน้ําคอนขางแปรเปลี่ยนขึ้นกับลักษณะภูมิประเทศ และความลาดชันของเชิงเขา พบตั้งแตความลึก 15
เมตร จนถึงความลึก 25 เมตร ปริมาณน้ําเฉลี่ย 2-10 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง คุณภาพน้ําจืดชั้นน้ํา
บาดาลในตะกอนเศษหินเชิงเขาพบแผกระจายคอนขางมากในจังหวัดภูเก็ต ไดแก พื้นที่ราบระหวางภูเขา
และที่ราบเชิงเขาทางตอนเหนือของอําเภอถลาง ที่ราบระหวางภูเขาบริเวณตําบลกะทู อําเภอกะทู ที่ราบ
เชิงเขาที่เปนรอยตอระหวางอําเภอกะทูกับอําเภอเมือง ที่ราบเชิงเขาในอําเภอเมือง
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3. แหลงน้ําบาดาลในหินแข็ง (Consolidated Rock) เปนแหลงชั้นหินใหน้ําที่น้ําบาดาลถูกกักเก็บ
อยูในชั้นหินตะกอนกึ่งหินแปรและหินอัคนี ดังรายละเอียดตอไปนี้
(ก) ชั้นหินใหน้ําหินตะกอนกึ่งหินแปร (Meta-sedimentary Aquifers: PCms) ประกอบ
ดวยหินทรายกึ่งควอรตไซด หินดินดานกึ่งฟลไลต และหินดินดานกึ่งชนวน น้ําบาดาลกักเก็บอยูภายใน
รอยแตก รอยแยก รอยเลื่อน บริเวณหินผุ พบเปนบริเวณกวางครอบคลุมทุกอําเภอ ปริมาณน้ําสวนใหญ
นอยกวา 2 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง ยกเวนตอนกลางอําเภอถลาง มีปริมาณน้ํา 10-20 ลูกบาศกเมตรตอ
ชั่วโมง และมากกวา 20 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง น้ําสวนใหญมีคุณภาพดี ความลึกชั้นน้ําบาดาลประมาณ
25-35 เมตร
(ข) ชั้นหินใหน้ําหินอัคนี (Granitic Aquifers: Gr) ประกอบดวยหินแกรนิตซึ่งสวนใหญ
เปนพวกไบโอไทด-ฮอรนเบลนดแกรนิต หินลูโคร-แกรนิต เพ็กมาไทด และควอตซ พบกระจายตัวอยู
ทั่วไปบริเวณภูเขาสูงในจังหวัดภูเก็ต ศักยภาพในการใหน้ําคอนขางต่ํา หรือในบางบริเวณไมมีศักยภาพใน
การให น้ํ า เลย น้ํ า ถู ก กั ก เก็ บ อยู ใ นรอยแตก รอยแยก รอยเลื่ อ น และในบริ เ วณหิ น ผุ ปริ ม าณน้ํ า ที่ ไ ด
โดยทั่วไปอยูใ นเกณฑนอ ยกวา 2 ลูกบาศกเมตรตอ ชั่ว โมง ยกเวน บางบริเวณที่ มีร อยแตกกว างและ
ตอเนื่องกัน อาจไดน้ําอยูในชวง 2-10 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง น้ําที่ไดมีคุณภาพดี ความลึกถึงชั้นหินให
น้ําประมาณ 25-35 เมตร (ที่มา : กรมทรัพยากรน้ําบาดาล, 2549)
สถานการณทรัพยากรน้ําบาดาล
จากการประมวลผลขอมูลทั้งหมดพบวา แหลงน้ําบาดาลที่มีศักยภาพสูงสุดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
คือ แหลงน้ําบาดาลในหินตะกอนกึ่งหินแปร บริเวณตําบลเทพกระษัตรี อําเภอถลาง สามารถพัฒนาน้ํา
บาดาลไดที่ระดับความลึก 20 - 40 เมตร ปริมาณน้ําอยูในเกณฑ 10 - 30 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง แหลงน้ํา
บาดาลที่มีศักยภาพรองลงมา ไดแก แหลงน้ําบาดาลในชั้นตะกอนรวนประกอบดวย แหลงน้ําบาดาลในชั้น
ตะกอนทรายชายหาดที่สามารถพัฒนาแหลงน้ําไดที่ระดับความลึก 2 - 4 เมตร ปริมาณน้ํา 5 – 10
ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง ชั้นตะกอนน้ําพาที่สามารถพัฒนาแหลงน้ําไดที่ความลึกตั้งแต 10 - 25 เมตร มี
ปริมาณน้ําระหวาง 2 – 10 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง รวมทั้งตะกอนเศษหินเชิงเขาที่สามารถพัฒนาแหลงน้ํา
ไดที่ความลึก 20 - 30 เมตร ปริมาณน้ํา 5 – 15 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง คุณภาพน้ําบาดาลสวนใหญเปนน้ํา
จืดคุณภาพดี แตปริมาณเหล็กในน้ําคอนขางสูง บริเวณที่ติดกับชายฝงทะเลดานทิศตะวันออกและดานทิศ
เหนือของจังหวัด มีสภาพเปนปาชายเลนพบวา เปนพื้นที่แหลงน้ําบาดาลเค็มที่เกิดจากการรุกล้ําของน้ํา
ทะเลแหลงน้ําบาดาลที่มีศักยภาพต่ํา ไดแก แหลงน้ําบาดาลในหินแกรนิต ความลึกของชั้นน้ําบาดาลอยู
ในชวง 25- 35 เมตร ปริมาณน้ําสวนใหญนอยกวา 2 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง คุณภาพน้ําบาดาลเปนน้ําจืด
คุณภาพดีแตปริมาณเหล็กในน้ําสูง
นอกจากนั้น ความแรงและความเร็วของคลื่นที่นําตนไม ทรัพยสิน สิ่งกอสรางซัดกระแทกเขาสูฝง
ไดสรางความเสียหายแกบอน้ําตื้น บอบาดาล ระบบประปาที่ตองไดรับการซอมแซมปรับปรุงหรือกอสราง
ใหม ซึ่งจะสงผลใหมีการปนเปอนของแบคทีเรีย น้ํามัน สวนบอน้ําที่ไดรับการเปาลางแลวหากไมมีน้ําฝน
ไหลทดแทน (Recharge) จะสงผลใหเกิดปญหาการขาดแคลนที่มีคุณภาพเหมาะสมตอการอุปโภค-บริโภค
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ที่มา : สวนทรัพยากรน้ํา สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2562
อางถึงในแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2565
ตารางที่ 3-7 แหลงน้ําบาดาลในจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2562
อําเภอ
อําเภอเมืองภูเก็ต
อําเภอกะทู
อําเภอถลาง
รวม

อุปโภคหรือบริโภค
334
147
150
631

ธุรกิจ
724
320
478
1522

เกษตรกรรม
7
1
17
25

ที่มา : สวนทรัพยากรน้ํา สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2562 อางถึงในแผนปฏิบัติการเพื่อ
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

บริเวณที่ตั้งโครงการตั้งอยูบริเวณชั้นหินใหน้ําหินชั้นกึ่งแปร ประกอบ ดวยหินทรายกึ่งควอรต
ไซด หินดินดานกึ่งฟลไลต และหินดินดานกึ่งชนวน น้ําบาดาลกักเก็บอยูภายในรอยแตก รอยแยก รอย
เลื่อน บริเวณหินผุ พบเปนบริเวณกวางครอบคลุมทุกอําเภอ ปริมาณน้ําสวนใหญนอยกวา 2 ลูกบาศก
เมตรตอชั่วโมง ยกเวนตอนกลางอําเภอถลาง มีปริมาณน้ํา 10-20 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง และมากกวา
20 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง น้ําสวนใหญมีคุณภาพดี ความลึกชั้นน้ําบาดาลประมาณ 25-35 เมตรแผนที่
แสดงศักยภาพแหลงน้ําบาดาลตนทุน จังหวัดภูเก็ต แสดงดังรูปที่ 3-14

p:\2564\iee\วีรันดา คอนโด\สมบูรณ\ch3 ใช.doc

3-37

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

ที่ต้งั โครงการ



รูปที่ 3-14 แผนที่แสดงศักยภาพแหลงน้ําบาดาลตนทุนจังหวัดภูเก็ต
ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี, 2551
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3.2

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

ทรัพยากชีวภาพ

3.2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก
1) ทรัพยากรปาไม
จังหวัดภูเก็ตมีปาสงวนแหงชาติที่เปนปาบก มีจํานวน 9 ปา แสดงดังตารางที่ 3-8 ไดแก
 ปาเขารวก–เขาเมือง ตั้งอยูทองที่ตําบลสาคู ตําบลเทพกระษัตรี ตําบลเชิงทะเล อําเภอถลาง มี
เนื้อที่ 7,175 ไร ประกาศโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2507) อยูในเขตอุทยานแหงชาติสิรินาถ ทับซอน
กับอุทยานแหงชาติสิรินาถ เนื้อที่ ประมาณ 7,000 ไร
 ปาควนเขาพระแทว ตั้งอยูทองที่ตําบลเทพกระษัตรี ตําบลศรีสุนทร ตําบลปาคลอกอําเภอถลาง
เนื้อที่ 13,925 ไร ประกาศโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 201 (พ.ศ. 2507) ทับซอนกับพื้นที่เขตหามลาสัตวปาเขา
พระแทวเต็มพื้นที่
 ปาบางขนุน ตั้งอยูทองที่ตําบลสาคู ตําบลเทพกระษัตรี อําเภอถลาง เนื้อที่ 5,000 ไร ประกาศ
โดยกฎกระทรวงฉบับที่ 217 (พ.ศ. 2507) เปนแปลงปลูกปาของสวนปาบางขนุน เนื้อที่ประมาณ 4,850 ไร
 ปาเกาะโหลน ตั้งอยูทองที่ตําบลราไวย อําเภอเมืองภูเก็ต เนื้อที่ 1,537 ไร ประกาศโดย
กฎกระทรวงฉบับที่ 357 (พ.ศ. 2511)
 ปาเทือกเขากมลา ตั้งอยูทองที่ตําบลปาตอง ตําบลกะทู ตําบลกมลา อําเภอกะทู ตําบลเชิงทะเล
ตําบลศรีสุนทร อําเภอถลาง ตําบลเกาะแกว ตําบลรัษฎา อําเภอเมืองภูเก็ต เนื้อที่ 29,600 ไร ประกาศโดย
กฎกระทรวงฉบับที่ 401 (พ.ศ. 2512) มอบสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร จํานวนเนื้อที่ 8,718.09 ไร
 ปาเทือกเขานาคเกิด ตั้งอยูทองที่ตําบลปาตอง ตําบลกะทู อําเภอกะทู ตําบลวิชิต ตําบลฉลอง
ตําบลกะรน ตําบลราไวย อําเภอเมืองภูเก็ต เนื้อที่ 24,750 ไร ประกาศโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 621 (พ.ศ.
2516) มอบสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร จํานวนเนื้อที่ 13,418.02 ไร
 ปาเขาโตะแซะ ตั้งอยูทองที่ตําบลรัษฏา อําเภอเมืองภูเก็ต เนื้อที่ 550 ไร ประกาศโดย
กฎกระทรวงฉบับที่ 608 (พ.ศ. 2516)
 ปาเขาสามเหลี่ยม ตั้งอยูทองที่ตําบลปาคลอก อําเภอถลาง เนื้อที่ 1,254 ไร ประกาศโดย
กฎกระทรวงฉบับที่ 849 (พ.ศ. 2522) สภาพปจจุบันราษฎรไดเขาไปบุกรุกปลูกสวนยางพาราเต็มพื้นที่
หมดแลว มอบสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร จํานวนเนื้อที่ 134.04 ไร
 ปาเขาไมพอก – ปาไมแกว ตั้งอยูทองที่ตําบลไมขาว อําเภอถลาง เนื้อที่ 4,444 ไร ประกาศโดย
กฎกระทรวงฉบับที่ 1097 (พ.ศ. 2528) สภาพปจจุบันเปนสวนยางพาราเต็มพื้นที่ กรมการทหารสื่อสารขอใช
ประโยชนพื้นที่เพื่อกอสรางสถานีโทรคมนาคม ภาคใต เนื้อที่ 2-3-50 ไร
ปาสงวนแหงชาติที่เปนปาชายเลนมีจํานวน 7 ปา แสดงดังตารางที่ 3-9 ไดแก
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ตารางที่ 3-8 ปาสงวนแหงชาติในทองที่จังหวัดภูเก็ต (ปาบก) พ.ศ. 2562
ลําดับ
ที่

3-40

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
รวม

ปาสงวนแหงชาติ (ปาบก)
ปาเขารวก-เขาเมือง
ปาควนเขาพระแทว
ปาบางขนุน
ปาเกาะโหลน
ปาเทือกเขากมลา
ปาเทือกเขานาคเกิด
ปาเขาโตะแซะ
ปาเขาสามเหลี่ยม
ปาเขาไมพอก - ปาไมแกว
ปาสนทะเลลายัน (ปาไม
ถาวร)
ปาสงวนฯ 7 ปา
ปาไมถาวร 1 ปา

รวม

โซน C

เนื้อที่
มอบ ส.
โซน E
ป.ก.
1,987.50
3,575
743.75
25,575
8,718.09
20,387 13,418.02
237
875
134.04
-

ปาไม (ไร)
ถาวร
29
4,693
1,122
786
6,834
5,280
132
1,451
-

ราย
211
309
265
31
173
211
52
38
61

7,175
13,825
5,000
1,537
29,600
24,750
550
1,254
4,444

7,175
11,987.50
1,425
793.25
4,025
4,363
313
379
4,444

-

-

-

-

19

-

88,235

34,904.75

53,330.25

22,270.15

20,346

1,351

สถานภาพของทีด่ ิน
สํารวจถือครอง
ขอใชประโยชน
แปลง
ไร
รัฐ
เอกชน
245
3,666
327
3,347
122.10
310
2,698
220.81
41
1,399
197
3,289
473.12
7-61
231
4,416
758.91
61
232
29.17
40
1,143
65
992
79.44
-

1,517

เหลือ (ไร)
3,538
15,149
3,204
924
23,947
11,438
421
1,428
3,373

-

-

-

19

21,182

1,683.55

7-61

63,438

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ : - พื้นที่ปาสงวนแหงชาติ (ประเภทปาบก) จํานวน 88,235 ไร พื้นที่ปาไมถาวร (ประเภทปาบก) จํานวน 20,346 ไร รวมพื้นที่ปาทัง้ สิ้น 108,581 ไร มอบ สปก. 22,270.15 ไร สํารวจการถือครองทัง้ สิ้น จํานวน 1,351
ราย 1,517 แปลง เนื้อที่ 21,182 ไร รัฐและเอกชนขอใชประโยชน จํานวน 1,691.16 ไร พื้นที่ปาบกคงเหลือ สุทธิจํานวน 63,438 ไร
ที่มา : เนื้อที่ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 อางถึงในแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดภูเก็ต

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

ตารางที่ 3-9 พื้นที่ปาสงวนแหงชาติในทองที่จังหวัดภูเก็ต (ปาชายเลน) พ.ศ. 2562
ลําดับ
ที่

ปาสงวนแหงชาติ
(ปาชายเลน)

1
2
3
4
5
6
7

ปาเลนคลองอูตะเภา
ปาเลนคลองทามะพราว
ปาเลนคลองพารา
ปาเลนคลองบางโรง
ปาเลนคลองทาเรือ
ปาเลนคลองบางชีเหลา
ปาเลนคลองเกาะผี
ปาเลนคลองมุดง (ปาไม
ถาวร)
ปาสงวนฯ 7 ปา
ปาไมถาวร 1 ปา

8
รวม

เนื้อที่
รวม

ขอใชประโยชน
รัฐ
เอกชน
140.63
526
53.13
438.16
478.13
-

เหลือ (ไร)

โซน C

โซน E

1,556.25
1,750
2,343.75
3,887
3,181
3,937.5
2,687.5

-

1,556.25
1,750
2,343.75
3,887
3,181
3,937.5
2,687.5

ปาไม (ไร)
ถาวร
1,034
1,629
916
608
1,103
1,211
585

-

-

-

1,519

-

-

1,519

19,343

-

19,343

8,605

1,636.05

-

26,311.96

2,590.25
3,238.37
2,733.75
4,495
4,230.87
4,710.34
2,794.37

หมายเหตุ : - จังหวัดภูเก็ตมีพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ จํานวน 16 ปา เนื้อที่ประมาณ 107,578 ไร ปาไมถาวร จํานวน 17 ปา เนื้อที่
28,951 ไร รวมเนื้อที่ปาสงวนและปาไมถาวรฯ จํานวน 136,529 ไร มอบ สปก. นําไปดําเนินการ จํานวน 22,270.15 ไร การ
สํารวจถือครอง ทป.4 จํานวน 21,182 ไร รัฐและเอกชนขอใชพื้นที่ 40 แปลง เนื้อที่รวม 3,327.21 ไร เหลือพื้นที่ปาทั้งสิ้น จํานวน
89,750 ไร คิดเปนพื้นที่ปารอยละ 25.19 ของพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 356,271.25 ไร
- ปาชายเลนไมอยูในหลักเกณฑใหสํารวจการเขาถือครองของราษฎรตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน
2541
ที่มา : สวนทรัพยากรธรรมชาติ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2562 อางถึงในแผนปฏิบัติการ
เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดภูเก็ต

 ปาเลนคลองอูตะเภา ตั้งอยูทองที่ตําบลไมขาว อําเภอถลาง เนื้อที่ 1,556.25 ไร ประกาศโดย
กฎกระทรวงฉบับที่ 206 (พ.ศ. 2507)
 ปาเลนคลองทามะพราว ตั้งอยูทองที่ตําบลเทพกระษัตรี ตําบลไมขาว อําเภอถลาง เนื้อที่ 1,750
ไร ประกาศโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 185 (พ.ศ. 2506)
 ปาเลนคลองพารา ตั้งอยูทองที่ตําบลปาคลอก อําเภอถลาง เนื้อที่ 2,343.75 ไร ประกาศโดย
กฎกระทรวงฉบับที่ 184 (พ.ศ. 2505)
 ปาเลนคลองบางโรง ตั้งอยูทองที่ตําบลปาคลอก อําเภอถลาง เนื้อที่ 3,887 ไร ประกาศโดย
กฎกระทรวงฉบับที่ 328 (พ.ศ. 2511)
 ปาเลนคลองทาเรือ ตั้งอยูทองที่ตําบลปาคลอก ตําบลศรีสุนทร อําเภอถลาง ตําบลเกาะแกว
อําเภอเมืองภูเก็ต เนื้อที่ 3,181 ไร ประกาศโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2507)
 ปาเลนคลองบางชีเหลา ตั้งอยูทองที่ตําบลรัษฎา อําเภอเมืองภูเก็ต เนื้อที่ 3,937.50 ไร ประกาศ
โดยกฎกระทรวงฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2501)
 ปาเลนคลองเกาะผี ตั้งอยูทองที่ตําบลวิชิต อําเภอเมืองภูเก็ต เนื้อที่ 2,687.50 ไร ประกาศโดย
กฎกระทรวงฉบับที่ 140 (พ.ศ. 2505)
p:\2564\iee\วีรันดา คอนโด\สมบูรณ\ch3 ใช.doc

3-41

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

ปาชายเลนจังหวัดภูเก็ต พบวาขึ้นกระจัดกระจายทางชายฝงทะเลตะวันออกของจังหวัดบริเวณอาว
และปากแมน้ํา ประกอบดวยพันธุไมปาชายเลนชนิดตาง ๆ ทั้งไมยืนตน ไมพุม และไมพื้นลาง สวนใหญ
ไดแก ไมในสกุลไมโกงกาง, สกุลไมถั่ว, สกุลไมแสม, สกุลไมลําพู-ลําแพน, สกุลไมตะบูน และสกุล ไมโปรง
เปนตน ปาชายเลนยังเปนแหลงอาศัยและแหลงอาหารของสัตวนานาชนิดทั้งสัตวที่ไมมีกระดูกสันหลัง และ
สัตวมีกระดูกสันหลัง วงจรชีวิตของสัตวเหลานี้สัมพันธกับปาชายเลน
ปาชายเลนที่มีประกาศใหเปนปาสงวนแหงชาติ รวมทั้งสิ้น 7 ปา มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 19,343.00 ไร
นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ปาชายเลนบางสวน ที่มิไดประกาศเปนปาสงวนแหงชาติ เนื่องจากการประกาศเขตปา
สงวนแหงชาติ ครอบคลุมไมถึง หรือปาบางแปลงยังมิไดประกาศเปนปาสงวนแหงชาติทั้งแปลงมีอยู 7 แปลง
พื้นที่รวม 8,605 ไร โดยกําหนดไวเปนเขตปาไมถาวร พื้นที่ปาถาวรเหลานี้สวนใหญจะอยูบริเวณโดยรอบ
แนวเขตปาสงวนแหงชาติ (ยกเวนปาเลนคลองมุดงเพียงแหงเดียวที่เปนปาไมถาวรทั้งแปลง)การกําหนดเขต
ของพื้นที่มีเพียงในแผนที่ระวาง 1:50,000 โดยไมมีการสํารวจรังวัดกําหนดจุดในพื้นที่จริงทําใหในปจจุบัน
พื้นที่สวนใหญถูกบุกรุกถือครองและเปลี่ยนสภาพไปจนเกือบหมดแลว ทางราชการจึงไดแกปญหาโดยการขุด
คลองแพรกรอบปาชายเลนทุกแปลงเพื่อใหราษฎรทราบแนวเขตอยางชัดเจน ปองกันการบุกรุกและการอาง
ไมรูแนวเขตปาชายเลนอีกตอไป
พื้นที่ปาสงวนแหงชาติ (ปาบก) ที่มอบใหสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(สปก.)
(1) ปาเทือกเขากมลา เนื้อที่ 8,718.09 ไร
(2) ปาเทือกเขานาคเกิด เนื้อที่ 13,418.02 ไร
(3) ปาเขาสามเหลี่ยม เนื้อที่ 134.04 ไร
รวมเนื้อที่ 22,270.15 ไร
อุทยานแหงชาติ 1 แหง คือ อุทยานแหงชาติสิรินาถ มีเนื้อที่ 56,250 ไร แยกเปนพื้นที่ทางบก
13,750 ไร และพื้นที่ทางทะเล 42,500 ไร
เขตหามลาสัตวปา 1 แหง คือ เขตหามลาสัตวปาเขาพระแทว มีเนื้อที่ 13,925 ไร
ตารางที่ 3-10 พื้นที่ปาไมจังหวัดภูเก็ต ระหวาง พ.ศ. 2558 - 2562
พ.ศ.

พื้นทีจ่ ังหวัด (ไร)

พื้นที่ปา ไม (ไร)

% ของพื้นที่จังหวัด

2558
2559
2560
2561
2562

341,788.41
341,788.41
341,788.41
341,788.41
341,788.41

69,167.36
69,505.78
69,657.28
70,502.21
70,434.74

20.24
20.34
20.38
20.63
20.21

ที่มา : สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม พ.ศ. 2562 อางถึงในแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดภูเก็ต
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

ตารางที่ 3-11 สัดสวนพื้นที่ปาตอพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ระหวาง พ.ศ. 2558 – 2562
พ.ศ.

พื้นที่ปา สงวนฯ ในความ
รับผิดชอบกรมปาไม (ไร)

มีสภาพปา (ไร)

2558
2559
2560
2561
2562

46,284.87
46,284.87
46,284.87
49,750.59
50,660.13

17,189.52
17,864.25
17,456.40
18,290.34
19,184.55

สัดสวนพื้นที่มสี ภาพปาตอ
พื้นที่ปา สงวนฯ ในความ
รับผิดชอบกรมปาไม
37.14
38.60
37.72
36.76
37.87

หมายเหตุ : 1. ขอบเขตปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 จากโครงการเรงดวนเพื่อแกไขปญหาการบุกรุก
ทําลายทรัพยากรปาไมของประเทศ (ใชในการพิจารณา One map)
2. ขอบเขตปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2561 จากโครงการเรงดวนเพื่อแกไขปญหาบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไมของ
ประเทศ (ปรับปรุงตาม One map)
3. ขอบเขตปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2562 จากโครงการเรงดวนเพื่อแกไขปญหาการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไมของ
ประเทศ (ปรับปรุงตาม One map) หักขอมูลปาอนุรักษที่ประกาศลาสุด ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ 2563
4. ขอบเขตการปกครองอางอิงจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2556
5. ขอมูลพื้นที่ปาไม จากโครงการจัดทําขอมูลสภาพพื้นที่ปาไม
6. พื้นที่ปาสงวนแหงชาติที่อยูในความรับผิดชอบของกรมปาไม : หักพื้นที่ทับซอนกับพื้นที่ปาอนุรักษ (กรมอุทยานฯ),
พื้นที่ปาชายเลน และพื้นที่ ส.ป.ก. แลว
ที่มา : สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม พ.ศ. 2562 อางถึงในแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับ
จังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดภูเก็ต

สําหรับพื้นที่บริเวณโครงการลักษณะเปนพื้นที่เนินเขา โครงการไดมีการสํารวจความหลากหลาย
ทางชีวภาพของพรรณไมที่อยูในโครงการ โดยจะศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของเชิงพื้นที่ ขอมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวกับ
การสํารวจ พรรณไมในพื้นที่ศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณากอนเลือกตําแหนงสํารวจ โดยโครงการจะ
ศึกษา และเก็บรวบรวมขอมูลพรรณไม สัตวบกและนกในภาคสนาม ออกสํารวจและถายภาพ พรรณไมใน
ภาคสนาม เพื่อนํามาหาชื่อพรรณไม สัตวบกและนกที่พบในพื้นที่โครงการ ซึ่งในการสํารวจจะใชวิธีเดิน
สํารวจตามสถานีที่กําหนดไว (Instantaneous Point Count) โดยผูสังเกตกําหนดจุดแลวประจําตําแหนง
นั้น กวาดสายตามองไปรอบจุดสังเกต เพื่อบันทึกสิ่งที่พบเห็น (การจัดการ สํารวจ ติดตามทรัพยากรทาง
บกและทางทะเล, 2553) แสดงดังรูปที่ 3-15
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

N


พื้นที่โครงการ
จุดสํารวจพรรณไม
รัศมีสํารวจ ระยะ 30 เมตร

รูปที่ 3-15 สถานที่ทําการสํารวจพรรณไมในโครงการ
ที่มา : ปรับปรุงจาก www.googleearth.co.th, 2564

จากผลการสํ า รวจพรรณไม ใ นโครงการ ได แ ก ต น ยางพารา ต น สะตอ ต น สะเดาเที ย ม
ตนมะนาวผี ตนจันทนขาว ตนเต็งหนาม ตนทัง ตนคะนาง ตนกรวยปา ตนแซะ ตนตาเสือ ตนกระทิง
ตนมะฮอกกานี ตนจันทนาปา ตนกะพง ตนยอปา ตนเขยตายแมยายชักปรก และตนสารภีปา (ตารางที่
3-12) ทั้งนี้ พรรณไมที่พบทั้งหมดไมจัดเปนพืชอนุรักษตามพระราชบัญญัติ พันธุพืช พ.ศ. 2518 รวมทั้ง
ไมจัดอยูในสถานภาพ สูญพันธุ (extinct) สูญพันธุในธรรมชาติ (extinct in the wild) ใกลสูญพันธุอยางยิ่ง
(critically endangered) ใกลสูญพันธุ (endangered) มีแนวโนมสูญพันธุ (vulnerable) และใกลถูกคุกคาม
(near threatened) ตามบัญชีรายชื่อชนิดพืชปา แนบทายอนุสัญญา ไซเตส (CITES) และของประเทศไทย
แตอยางใด ซึ่งพรรณไมดังกลาวที่พบเปนชนิดที่มีการแพรกระจายทั่วไปตามพื้นที่ตางๆ ของประเทศไทย
ตารางที่ 3-12 รายชื่อพรรณไมที่พบในบริเวณพื้นที่โครงการ
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อสามัญ
ตนยางพารา
ตนสะตอ
ตนสะเดาเทียม
ตนมะนาวผี
ตนจันทนขาว
ตนเต็งหนาม
ตนทัง
ตนคะนาง
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ชื่อวิทยาศาสตร
Hevea brasiliensis
Parkia speciosa
Azadirachta excelsa
Atalantia monophylla
Diospyros decandra
Bridelia retusa
Litsea grandis
Altonia macrohpylla

3-44

วงศ
EUPHORBIACEAE
MIMOSACEAE
MELIACEAE
RUTACEAE
EBENACEAE
PHYLLANTHACEAE
LAURACEAE
HOMALIUM TOMENTOSUM

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

ตารางที่ 3-12 รายชื่อพรรณไมที่พบในบริเวณพื้นที่โครงการ (ตอ)
ลําดับ
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ชื่อสามัญ
ตนกรวยปา
ตนแซะ
ตนตาเสือ
ตนกระทิง
ตนมะฮอกกานี
ตนจันทนาปา
ตนกะพง
ตนยอปา
ตนเขยตายแมยายชักปรก
ตนสารภีปา

ชื่อวิทยาศาสตร
Casearia grewiaefolia
Callerya atropurpurea
Aphanamixis polystachya
Calophyllum inophyllum
Swietenia macrophylla
Tarenna hoaensis
Tetrameles nudiflora
Morinda coreia
Glycosmis pentaphylla
Anneslea fragrans

วงศ
SALICACEAE
LEGUMINOSAE
MELIACEAE
CLUSIACEAE
MELIACEAE
RUBIACEAE
DATISCACEAE
RUBIACEAE
RUTACEAE
PENTAPHYLACACEAE

ที่มา : บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

2) ทรัพยากรสัตวปา
จังหวัดภูเก็ต มีเขตหามลาสัตวปา จํานวน 1 แหง ไดแก เขตหามลาสัตวปาเขาพระแทว ตั้งอยู
บริเวณเทือกเขาพระแทวในทองที่ตําบลเทพกระษัตรี ตําบลศรีสุนทร ตําบลปาคลอก จังหวัดภูเก็ต มีพื้นที่
ประมาณ 22 ตารางกิโลเมตรหรือ 13,925 ไร สภาพพื้นที่เปนปาอุดมสมบูรณเต็มไปดวยพันธุไมและสัตว
ปาจํานวนมากกอตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการอนุรักษพันธุสัตวปา ดวยเหตุที่สัตวปาเปนทรัพยากรที่มี
คาของประเทศชนิดหนึ่ง ที่อํานวยประโยชนทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม การพักผอนหยอนใจ ทางดาน
ชี ว วิ ท ยา การรั ก ษาความงาม ตลอดจนคุ ณ ค า ตามธรรมชาติ นอกจากนั้ น สั ต ว ป า ยั ง เป น
ทรัพยากรธรรมชาติที่เพิ่มพูนงอกเงยไดดวยตัวของมันเองแตจะตองมีการลงทุนรักษาไว สัตวปายังชวย
รัก ษาสิ่ ง แวดลอ มของมนุ ษ ยใ ห อ ยู ภ าวะสมดุ ล ในความหมายของการอนุ รั ก ษ สั ตว ป าก็ คื อ การรั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติเหลานี้ไวใหมีใชไดตลอดไป แตการดําเนินงานดังกลาวจะตองมีศาสตรและศิลปะของ
การนําหลักวิชาการตางๆ ที่เกี่ยวของมาใชกับการจัดการสัตวปาดวย การดําเนินงานของเขตหามลาสัตว
ปาเขาพระแทว ไดเริ่มจากการเขาไปรักษาพื้นที่ปาเขาพระแทว อันเปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตวปาใหรอด
พนจากการถูกทําลาย การประชาสัมพันธใหประชากรในทองถิ่นไดเกิดความรูและความเขาใจตลอดจน
เกิดความรักและความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติเหลานี้ นับเปนจุดเริ่มตนของการที่จะชวยใหสัตว
ปามีชีวิตความเปนอยูที่ปลอดภัย สามารถดํารงอยูเพื่อแพรขยายพันธุไดในอนาคต การดําเนินงานของ
เขตหามลาสัตวปาเขาพระแทว นอกจากการอนุรักษสัตวปา ยังเปนการปองกันรักษาปามิใหถูกทําลาย
รักษาแหลงตนน้ําลําธาร รักษาสภาพแวดลอมของธรรมชาติ เปนที่พักผอนหยอนใจ เปนแหลงทัศนาจร
และสงเสริมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวดวย (ที่มา: แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมใน
ระดับจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดภูเก็ต)
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

สําหรับสิ่งมีชีวิตบนบกที่พบบริเวณโดยรอบสถานที่กอสรางโครงการมีนอยมาก เนื่องจากพื้นที่
โดยรอบกําลังพัฒนาเปนแหลงที่อยูอาศัย ทําใหไมพบสิ่งมีชีวิตประเภทสัตวปาที่มีคุณคาแกการอนุรักษ
หรือ สัตวปาที่หายาก สัตวบกที่พบก็เปนชนิดที่พบไดทั่วไปในพื้นที่ตางๆ ของประเทศไทย โดยแบง
ออกเปน 4 กลุม คือสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก (Amphibians) สัตวเลื้อยคลาน (Reptiles) นก (Birds) และ
แมลง (Insects) โดยกําหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษาทั่วพื้นที่โครงการและบริเวณโดยรอบ ทําการสํารวจชนิด
พันธุของ สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก (Amphibians) สัตวเลื้อยคลาน (Reptiles) และแมลง (Insects) ใช
วิธีการเดินเปนแนวตารางโดยใหครอบคลุมทั้งพื้นที่โครงการ (การจัดการ สํารวจ ติดตามทรัพยากรทาง
บกและทางทะเล, 2553) ขอบเขตการสํารวจ และทิศทางการเดินแบบเปนตาราง แสดงดังรูปที่ 3-16
การสํารวจชนิดพันธุของ นก (Birds) บริเวณพื้นที่โครงการ ใชวิธีการสํารวจแบบ Interval Point
Count โดยกําหนดจุดใหกระจายสม่ําเสมอในพื้นที่สํารวจ สํารวจบริเวณรอบๆ เปนการพบเห็นโดยตรง
หรือเสียงรองของนก และใชเวลาประมาณ 5-10 นาที/จุด (การจัดการ สํารวจ ติดตามทรัพยากรทางบก
และทางทะเล, 2553)

N


สัญลักษณ
พื้นที่โครงการ
สถานที่ทําการสํารวจนก
เสนทางสํารวจ

รูปที่ 3-16 ขอบเขตการสํารวจ และทิศทางการเดินแบบเปนตาราง
ที่มา : ปรับปรุงจาก www.googleearth.co.th,2564
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

การบันทึกขอมูล จะบันทึกชนิดพันธุของสัตวที่พบ ตลอดแนวตารางการเดินสํารวจ รายละเอียด
สัตวบกที่พบบริเวณพื้นที่โครงการ แสดงดังตารางที่ 3-13 ดังตอไปนี้
ตารางที่ 3-13 รายชื่อสัตวที่พบบริเวณพื้นที่โครงการ
ลําดับ
ชื่อสามัญ
สัตวสะเทือนน้ําสะเทือนบก
1
คางคกบาน
สัตวเลื้อยคลาน
1
จิ้งเหลนบาน
2
กิ้งกา
นก
1
นกกระจอกบาน
2
นกกระจิบ
แมลง
1
มดดํา
2
มดแดง

ชื่อวิทยาศาสตร

วงศ

Duttaphrynus melanostictus

BUFONIDAE

Mabuya multifasciata
Calotes versicolor

SCINCIDAE
AGAMIDAE

Passer flaveolus
Orthotomus sutorius

PASSERINAE
CISTICOLIDAE

Oecophylla smaragdina
Oecophylla smaragdina Fabricius

FORMICIDAE
FORMICIDAE

ที่มา : การสํารวจภาคสนาม,ธันวาคม 2564

สัตวบกที่พบทั้งหมดไมจัดเปนสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและ
คุมครองสัตวปา พ.ศ.2535 แตอยางใด รวมทั้งไมจัดอยูในสถานภาพ สูญพันธุ (extinct) สูญพันธุใน
ธรรมชาติ (extinct in the wild) ใกลสูญพันธุอยางยิ่ง (critically endangered) ใกลสูญพันธุ (endangered)
มีแนวโนมสูญพันธุ (vulnerable) และใกลถูกคุกคาม (near threatened) ตามบัญชีรายชื่อชนิดสัตวปา
แนบทายอนุสัญญา ไซเตส (CITES) และของประเทศไทย ทั้งนี้เนื่องจากสัตวดังกลาวที่พบเปนชนิดที่มี
การแพรกระจายทั่วไปตามพื้นที่ตางๆ ของประเทศไทย

3.2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ํา
บริเวณพื้นที่โครงการไมมีแหลงน้ําสาธารณะอยูในพื้นที่โครงการ และบริเวณขางเคียงแตอยางใด

3.2.3 ทรัพยากรชีวภาพชายหาด
หาดทราย ในแตละพื้นที่จะมีลักษณะที่แตกตางกัน ปจจัยหลักที่เปนตัวกําหนดรูปแบบ คือ น้ําขึ้น
น้ําลง แนวของน้ํา ขึ้นน้ํ า ลงจะเปนตั วแบ งความแตกต างของลั ก ษณะพื้น ที่ ซึ่ งพื้น ที่ในแนวหาดทราย
โดยทั่วไปสามารถ แบงออกเปนเขต ได 3 เขต คือ เขตเหนือระดับน้ําขึ้นสูงสุด เขตระหวางน้ําขึ้นน้ําลง
และเขตต่ํากวาระดับน้ําลงต่ําสุด สิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแตละบริเวณก็จะมีความแตกตางกัน เชน สัตวที่ตอง
อาศัยในบริเวณเขตระหวางน้ําขึ้นน้ําลง ตองปรับตัวใหสามารถทนทานความรอนจากแสงอาทิตยไดใน
ชวงเวลาที่น้ําลง พวกที่อยูเหนือเขตน้ําขึ้นสูงสุดก็ตองสามารถเคลื่อนที่ไดเร็วเพื่อหลบแสงอาทิตย หรือขุด
รูเพื่อหนีจากผูลา โดยมีรายละเอียดในแตละเขต ดังนี้
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

1. เขตที่อยูเหนือระดับน้ําขึ้นสูงสุด เปนพื้นที่ที่อยูเหนือจากระดับน้ําเมื่อน้ําขึ้นสูงสุด อยูทางดาน
ในตอเนื่องกับแผนดินบริเวณนี้จะไดรับผลกระทบจากไอเค็มของทะเล แตจะไมมีชวงที่จมใตน้ํา
2. เขตน้ําขึ้นและน้ําลง เปนบริเวณที่อยูระหวางชวงน้ําขึ้นสูงสุดและน้ําลงต่ําสุด เมื่อน้ําลงบริเวณ
นี้จะเปดสูอากาศเมื่อน้ําขึ้นจะจมอยูใตน้ํา บริเวณนี้จึงเปนบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สิ่งมีชีวิต
ที่อาศัยบริเวณนี้ตองมีการปรับตัวอยางมาก เชน การฝงตัวใตพื้นทรายหรือการสรางทอ การมีเปลือกแข็ง
เพื่อปองกันการเสียดสี จากทรายที่เกิดจากการที่คลื่นซัดเขาออกจากฝง และในชวงที่น้ําลดรางกายจะแหง
จึงตองมีเหงือกที่มีความชุมชื้นตลอดเวลา
3. เขตที่อยูต่ํากวาระดับน้ําลงต่ําสุด เปนพื้นที่อยุนอกสุดของแนวหาดทราย และในชวงที่น้ําลง
ต่ําสุดสวนนี้จะจมอยูใตระดับน้ํา หรืออาจจะโผลพนน้ําไดบางบางสวน ตะกอนสวนมากเปนทรายละเอียด
ปนดินเหนียว หรือ ดินเหนียวปนทรายแปง เนื่องจากไดรับอิทธิพลของคลื่นจากทะเลดานนอกในการ
สะสมตัว
พืชและสัตวที่อาศัยในบริเวณหาดทราย มีการปรับตัวไดหลายดาน เชน การปรับตัวดานรูปราง
สัณฐาน พฤติกรรม สรีรวิทยา และการผสมพันธุ ซึ่งการปรับตัวจะทําใหสัตวมีชีวิตรอดไดในชวงที่น้ําลดลง
พืชและสัตวที่อาศัยอยูบริเวณชายฝงจึงตองมีสภาพรางกายที่ทนตอสภาวะแวดลอมที่รุนแรง ไมวาจะเปน
การตองเจอแสงแดดเปนเวลานานๆ หรืออุณหภูมิและความเค็มที่เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นพืชและสัตวจึงตองมี
การปรับสรีระของรางกายใหตอสูกับเงื่อนไขของสิ่งแวดลอมได เชน สัตวที่อยูในเขตน้ําขึ้นน้ําลงจะปรับตัว
ทางดา นพฤติ ก รรม โดยการอาศั ย ในรูเพื่ อ หลบจากแสงแดดในตอนกลางวั น และออกหากิน ในเวลา
กลางคืน การปรับตัวทางดานรางกาย เชน การมีขนปกคลุมตัวเพื่อดูดซับน้ําเอาไวทําใหรางกายชุมชื้น
ตลอดเวลา ไมทําใหรางกายแหง หรือการมีเปลือกหุมภายนอกที่คอนขางหนา เพื่อตอตานการบดของเม็ด
กรวดทราย การปรับตัวทางดานวงจรชีวิตคือ เมื่อถึงฤดูวางไขมันจะกลับลงสูทะเล โดยจะเปนไปตามการ
ขึ้นลงของน้ํา นอกจากนี้สัตวที่อาศัยอยูตามหาดทรายจะมีความสามารถพิเศษในการฝงตัว เชน ปูหนุมาน
มีขาที่แบนเปนใบพาย ชวยในการวายน้ําและพุยทรายฝงตัวเอง ไสเดือนทะเลมีการสรางหินปูน หรือพวก
ที่มีลําตัวออนนุมจะมีอวัยวะที่ชวยในการขุดรู หอยเสียจะมีเทาขนาดใหญชวยในการฝงตัว หอยตลับจะมี
เปลือกหนาแข็งแรง และจะยื่นทอน้ําเขาน้ําออกเหนือพื้นทรายในชวงเวลาน้ําขึ้นเปนตน (ที่มา : ระบบ
ฐานขอมูลกลางและมาตรฐานขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายงฝง, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
(ระบบออนไลน http://marinegiscenter.dmcr.go.th/gis/ เขาถึงขอมูลเมื่อวันที่ กรกฎาคม 2560))
สําหรับการสํารวจภาคสนามของบริษัทที่ปรึกษาบริเวณอาวยน-เขาขาด ซึ่งอยูใกลเคียงพื้นที่
โครงการดานทิศตะวันตก เมื่อเดือนธันวาคม 2564 โดยใชวิธีการเดินสํารวจตลอดชายหาด เปนระยะทาง
ประมาณ 120 เมตร หลังจากนั้นจดบันทึกขอมูลชนิดพันธุตนไมและสัตวหนาดินที่พบ รูปแนวสํารวจ
ชายหาดบริเวณใกลเคียงพื้นที่โครงการ แสดงดังรูปที่ 3-17 พรรณไมที่พบ ไดแก ตนหูกวาง และตน
มะพราว เปนตน และสัตวหนาดินที่พบ ไดแก ปูลม และปูเสฉวน เปนตน รายละเอียดแสดงดังตารางที่
3-14
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

N


สัญลักษณ
พื้นที่โครงการ
แนวสํารวจชายหาดระยะทางประมาณ 120 เมตร

รูปที่ 3-17 สถานที่ทําการสํารวจพรรณไมและสัตวหนาดินบริเวณชายหาดใกลเคียงพื้นที่โครงการ
ที่มา : จากภาพถายดาวเทียม QuickBird จาก www.googleearth.com และการสํารวจภาคสนาม, ธันวาคม 2564

ตารางที่ 3-14 รายชื่อพรรณไมและสัตวหนาดินบริเวณชายหาดอาวยน-เขาขาด
ลําดับ
ชื่อสามัญ
พรรณไม
1
ตนหูกวาง
2
ตนมะพราว
3
ตนตาล
สัตวหนาดิน
1
ปูลม
2
ปูเสฉวน

ชื่อวิทยาศาสตร

วงศ

Terminalia catappa
Cocos nucifera
Borassus flabellifer

COMBRETACEAE
ARECACEAE
PALMAE

Cancer ceratophthalmus
Coenobita cavipes

OCYPODIDAE
COENOBITIDAE

ที่มา : การสํารวจภาคสนาม, พฤษภาคม 2564
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

3.2.4 ทรัพยากรชีวภาพทางทะเล
พื้นที่โครงการตั้งอยูใกลอาวยน-เขาขาด หางออกไปบริเวณทางดานทิศตะวันตก มีลักษณะเปน
หาดทรายบริเวณติดกับชายฝง สภาพบริเวณอาวยน-เขาขาด แสดงดังรูปที่ 3-18

รูปที่ 3-18 สภาพบริเวณอาวยน-เขาขาด
ที่มา : การสํารวจภาคสนาม, ธันวาคม 2564

1) ทรัพยากรปะการัง
จังหวัดภูเก็ต มีพื้นที่แนวปะการังประมาณ 13,932 ไร กระจายตัวตามแนวชายฝงและ เกาะตาง
ๆ รอบทั้งจังหวัดภูเก็ต พื้นที่แนวปะการังที่สําคัญๆ ดานฝงตะวันตกของภูเก็ตไดแก หาดไมขาว หาดใน
ยาง เกาะแวว หาดบางเทา หาดกมลา อาวปาตอง อาวกะตะ เกาะแกง เกาะบอน หาดราไวย ดานฝง
ตะวันออก ไดแก เกาะโหลน เกาะเฮ เกาะไมทอน เกาะราชาใหญ-นอย แหลมพันวา อาวตั้งเข็ม เกาะ
ตะเภา เกาะสิเหร เกาะรัง เกาะนาคา บานแหลมขาด เกาะละวะใหญ มีทั้งที่อยูในเขตน้ําตื้นชายฝง ความ
ลึกไมเกิน 10 เมตร น้ําทะเลมีสภาพคอนขางขุน พื้นทะเลจึงมักเปนทรายละเอียดปนโคลน ยกเวนบาง
พื้นที่ที่อยูไกลชายฝง เชน เกาะราชาใหญ-นอย เกาะแวว เกาะไมทอน เกาะเฮ น้ําทะเลจะใสขึ้นตามลําดับ
ปะการังจึงกอตัวเปนแนวอยางชัดเจน ปะการังชนิดเดนที่พบโดยทั่วไปในจังหวัดภูเก็ต มีรูปทรงเปนแบบ
กอน กิ่งกาน และแผน เชน ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังชองเหลี่ยม (Favites spp.) ปะการังดาว
เล็ก (Cyphastrea spp.) ปะการังวงแหวน (Favia spp.) ปะการังกาแล็กซี่ (Galaxea fascicularis) ปะการัง
ดอกกะหล่ํา (Pocillopora damicornis) ปะการังดอกไมทะเล (Goniopora spp.) ปะการังรังผึ้ง
(Goniastrea spp.) ปะการังดอกเห็ด (Fungia spp.) ปะการังเขากวาง (Acropora spp.) ปะการังลาย
ดอกไม (Pavona spp.) ปะการังดาวชองเหลี่ยม (Leptastrea spp.) ปะการังสมองรองใหญ (Symphyllia
spp.) ปะการังสีน้ําเงิน (Heliopora coerulea) ปะการังดาวใหญ (Diploastrea heliopora)
ในปงบประมาณ 2563 ไดดําเนินการสํารวจสถานภาพแนวปะการังทั้งหมด 7,264 ไร หรือ 11.62
ตารางกิโลเมตร คิดเปน 51.1% ของพื้นที่ปะการังทั้งหมด โดยสํารวจดวยวิธี Line Intercept Transect
ในการประเมินสถานภาพของแนวปะการังจากการสํารวจ จะใชอัตราสวนระหวางเปอรเซ็นตการ
ปกคลุมพื้นที่ของปะการังที่มีชีวิต (LC) และปะการังตาย (DC) เปนเกณฑในการบงบอกสถานภาพ ดังนี้
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รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

อัตราสวนการปกคลุมพื้นที่

สถานภาพแนวปะการัง

LC : DC

≥3 : 1

สมบูรณดีมาก

LC : DC

2:1

สมบูรณดี

LC : DC

1:1

สมบูรณปานกลาง

LC : DC

1:2

เสียหาย

LC : DC

1 : ≥3

เสียหายมาก

จากขอมูลพื้นที่แนวปะการังที่ทําการสํารวจทั้งหมด นํามาคํานวณเปนสถานภาพแนวปะการังตอ
พื้นที่แนวปะการังในภาพรวมของจังหวัดภูเก็ต ในป 2563 พบวาพื้นที่แนวปะการังสวนใหญอยูใน
สถานภาพสมบูรณปานกลาง (ตารางที่ 3-15 และ ตารางที่ 3-16) รายละเอียดดังนี้
แนวปะการังที่อยูในสถานภาพสมบูรณดีมาก จํานวน 7 สถานี ไดแก เกาะแกวใหญ เกาะนาคา
ใหญ เกาะไมทอนดานตะวันออก เกาะไมทอนดานตะวันตก เกาะราชาใหญ (อาวทือ และอาวปะตก) และ
เกาะโหลนดานใต
แนวปะการังที่อยูในสถานภาพสมบูรณดี จํานวน 5 สถานี ไดแก เกาะรังใหญ เกาะเฮดานใต
บานเขาขาด อาวกะตะใหญ และอาวปาตองดานเหนือ
แนวปะการังที่อยูในสถานภาพสมบูรณปานกลาง จํานวน 10 สถานี ไดแก เกาะตะเภาใหญ เกาะ
บอน เกาะราชานอย เกาะราชาใหญ (อาวสยาม) เกาะโหลนดานตะวันออก บานแหลมขาด แหลมพันวา
อาวกะตะนอย อาวตั้งเข็มแนวลึก และอาวกมลา
แนวปะการังที่อยูในสถานภาพเสียหาย จํานวน 6 สถานี ไดแก เกาะตะเภานอย เกาะแอวดาน
ตะวันออก เกาะเฮดานเหนือ อาวตั้งเข็มแนวตื้น อาวบางเทา และอาวราไวย
แนวปะการังที่อยูในสถานภาพเสียหายมาก จํานวน 2 สถานี ไดแก เกาะแอวดานตะวันตก และ
อาวปาตองดานใต สําหรับแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของแนวปะการังตามพื้นที่ตาง ๆ นั้น สามารถ
วิเคราะหในดานสถานภาพความสมบูรณของแนวปะการังและการครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิต ดังนี้
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของสถานภาพแนวปะการังตามพื้นที่ตาง ๆ เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับ
ขอมูลป พ.ศ. 2562 (รูปที่ 3-19) พบวาสถานภาพแนวปะการังสวนใหญไมมีการเปลี่ยนแปลง ยกเวน
บริเวณอาวปาตองดานใต อาวตั้งเข็ม และอาวกมลา ที่มีความเสื่อมโทรมลง สวนบริเวณเกาะนาคาใหญ
เกาะรังใหญ แหลมพันวา เกาะไมทอนดานตะวันตก เกาะโหลน และเกาะแอวดานตะวันออก มีแนวโนม
การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงการครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิต (รูปที่ 3-20) เมื่อพิจารณา
เปรียบเทียบกับขอมูลชวงหลังเกิดปรากฏการณปะการังฟอกขาว ในป พ.ศ. 2553 ที่ผานมา พบวารอยละ
การครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตมีแนวโนมการฟนตัวที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง แมบางพื้นที่มีการใช
ประโยชนดานการทองเที่ยวอยางหนาแนน เชน เกาะราชาใหญ เกาะราชานอย และอาวปาตองดานเหนือ
เปนตน
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รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
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สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

ตารางที่ 3-15 สถานภาพแนวปะการังในภาพรวมของจังหวัดภูเก็ต คํานวณจากพื้นที่ที่ดําเนินการ
สํารวจในป พ.ศ. 2563 (7,264 ไร หรือ 52.1% ของพื้นที่แนวปะการังทั้งหมดของจังหวัด)
สถานภาพแนวปะการัง
สมบูรณดีมาก
สมบูรณดี
สมบูรณปานกลาง
เสียหาย
เสียหายมาก
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พื้นที่แนวปะการังที่ไดรบั การ
สํารวจและประเมิน (ไร)
1,545
1,134
3,065
1,085
435

3-52

รอยละของพื้นที่แนวปะการังทัง้ หมด
ที่ไดรบั การสํารวจและประเมิน
23.3
16.7
33.3
20
6.7

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)
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ตารางที่ 3-16 สถานภาพแนวปะการังจังหวัดภูเก็ตป พ.ศ. 2563
สถานี
(พิกัด)
บานเขา
ขาด

รอยละการครอบคลุมพื้นที่* (% cover)
พื้นที่แนว
เศษ
ปะการัง ปะการัง ปะการัง
ทราย หิน ปะการัง
(ไร)
มีชีวติ
ตาย
ตาย
302

61.9

32.2

5.9

0

0

อื่นๆ
0

สถานภาพ
แนว
ปะการัง

ปะการังชนิดเดน

3-53

สมบูรณมาก ปะการั ง โขด (Porites
lutea) ปะการั ง รั ง ผึ้ ง
(Goniastrea
sp.)
ป ะ ก า รั ง ด า ว เ ล็ ก
(Cyphastrea spp.)
ปะการั ง ช อ งเหลี่ ย ม
(Favites
spp.)
ป ะ ก า รั ง ว ง แ ห ว น
(Favia spp.)

การใช
ประโยชน

ปญหาและภัย
คุกคาม

การประมง
พื้นบาน เชน
การหาหมึก กุง
ปู หอย

ก า ร แ ต ก หั ก ข อ ง
ปะการังจากการเดิน
เหยียบย่ํา การพลิก
คว่ําของปะการังจาก
การเดินหาหมึก กุง
ปู หอย ในแนว
ปะการั ง บริ เ วณพื้ น
ราบ ชวงน้ําลงต่ําสุด
และขยะตาง ๆ

ขอเสนอแนะเชิงพื้นที่
ควบคุ ม ไม ใ ห มี ก ารทิ้ ง
เศษอวนหรืออุปกรณทํา
การประมง รวมทั้งขยะ
จากเรือ ลงทะเล แลวให
นํากลับไปทิ้งบนฝง และ
ขยะจากบนชายฝง

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

ที่ต้งั โครงการ

รูปที่ 3-19 แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของสถานภาพแนวปะการังจังหวัดภูเก็ต ป พ.ศ. 2563
ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

รูปที่ 3-20 เปอรเซ็นตครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณบานเขาขาด-เกาะโหลน จังหวัด
ภูเก็ตป พ.ศ. 2533-2563
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

ที่ต้งั โครงการ

รูปที่ 3-21 สถานีสํารวจสถานภาพแนวปะการังในจังหวัดภูเก็ต ป พ.ศ. 2563
ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

สรุปและขอเสนอแนะ
แนวปะการังบริเวณเกาะภูเก็ตอยูในบริเวณที่มีสิ่งแวดลอมตางกัน ทั้งบริเวณที่มีสภาพแวดลอม
ตามธรรมชาติที่มีน้ําใส ไดแก บริเวณชายฝงตะวันตกและเกาะหางฝง สวนบริเวณที่ไดรับอิทธิพลของ
ตะกอนชายฝงคอนขางมาก ไดแก บริเวณชายฝงและเกาะตาง ๆ ทางชายฝงตะวันออกซึ่งไดรับอิทธิพล
ของอาวพังงา แนวปะการังหลายพื้นที่เปนแหลงทองเที่ยวทางทะเลที่สําคัญของไทย หากไดรับ การ
บริหารจัดการที่เหมาะสม เชน การควบคุมกิจกรรมที่เหยียบย่ําปะการังเพื่อจับสัตวน้ํา การทําประมง การ
ปลอยน้ําเสียจากโรงแรมและชุมชน การพัดพาตะกอนจากแผนดินในชวงฤดูฝน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม
การทองเที่ยวที่หนาแนน และมีกิจกรรมหลายประเภทที่เสี่ยงกอใหเกิดความเสียหายตอแนวปะการัง เชน
กิจกรรม Try dive การดําน้ําแบบ snorkeling การดําแบบ SCUBA รวมทั้งการทิ้งสมอในแนวปะการัง เชน
เกาะราชาใหญ และเกาะเฮ เปนตน
จากขอมูลการสํารวจสถานภาพแนวปะการังจังหวัดภูเก็ตในป พ.ศ. 2563 เมื่อพิจารณาตาม
ขนาดพื้นที่แนวปะการัง พบวาโดยสวนใหญมีสถานภาพสมบูรณปานกลาง สวนแนวปะการังที่เสียหายมัก
อยูใกลฝงดานตะวันออกของเกาะภูเก็ต ซึ่งมีลักษณะน้ําทะเลขุน มีความลึกไมมากนักหรือบริเวณที่ไดรับ
ผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษยทั้งทางตรงและทางออม สวนแนวปะการังที่อยูหางไกลจากชายฝงยังคง
มีความสมบูรณดี แตเมื่อพิจารณาตามการครอบคลุมพื้นที่ปะการังมีชีวิตจากการติดตามขอมูลสถานภาพ
ในระยะยาว พบวาปะการังมีแนวโนมการฟนตัวไปในทางที่ดีขึ้น สวนใหญการครอบคลุมของปะการังมี
ชีวิตเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจนเห็นไดชัด เชน แหลมพันวา เกาะเฮ เกาะแอว เกาะไมทอน เกาะราชานอย
อาวปาตอง อาวกมลา และอาวบางเทา เปนตน ถามีการบริหารจัดการควบคุมการใชประโยชนในแนว
ปะการังอยางจริงจัง แนวปะการังก็สามารถฟนตัวกลับมามีสภาพความสมบูรณเหมือนเดิมไดในอนาคต
แมจะมีการใชประโยชนดานการทองเที่ยวอยางหนาแนนก็ตาม แนวปะการังบางพื้นที่ที่อยูใกลชายฝงและ
ไดรับอิทธิผลจากกิจกรรมของมนุษย เชน อาวปาตองดานใต เกาะแอว อาวราไวย และอาวตั้งเข็ม เปนตน
การฟนตัวของแนวปะการังจนสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงสถานภาพอยางเห็นไดชัดเจนนั้น ตองใชระยะ
เวลานานพอสมควร ทั้งนี้หากมีการบริหารจัดการใชประโยชนจากแนวปะการังอยางถูกตองเหมาะสม มี
การควบคุมบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด ตลอดจนสงเสริมใหความรูสรางจิตสํานึกในการอนุรักษแนว
ปะการังอยางตอเนื่อง เชน การผูกทุนเพื่อลดการทิ้งสมอ รวมทั้งการกําหนดเขตการใชประโยชนจากแนว
ปะการังก็จะชวยใหแนวปะการังมีการฟนตัวอยางตอเนื่อง จนเห็นการเปลี่ยนแปลงสถานภาพไปในทางที่ดี
ยิ่งขึ้นไดในอนาคต
ที่มา : รายงานสถานการณ ดานทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และการกัดเซาะชายฝง ของจังหวัดภูเก็ต โดย คณะกรรมการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดภูเก็ต กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ประจําปงบประมาณ 2563
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

2) ทรัพยากรหญาทะเล
แหลงหญาทะเลในจังหวัดภูเก็ตมีพื้นที่ประมาณ 5,823 ไร จากขอมูลพื้นที่แหลงหญาทะเลใน
ประเทศไทย พื้นที่ของแหลงหญาทะเลในจังหวัดภูเก็ตมีขนาดแตกตางกันไป รายละเอียดแสดงดัง
ตารางที่ 3-15

N


ที่ต้งั โครงการ

รูปที่ 3-22 แผนที่แสดงแนวปะการังบริเวณอาวยน-เขาขาด
ที่มา : สถาบันวิจัยระบบฐานขอมูลกลางและมาตรฐานขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
(ระบบออนไลน http://marinegiscenter.dmcr.go.th/gis/ เขาถึงขอมูลเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565)
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

ตารางที่ 3-17 แหลงหญาทะเลในจังหวัดภูเก็ต
แหลงหญาทะเล

เนื้อที่ (ไร)
106
0.54
0.17
9
35
32
829
616
4
78
8
2
2
284
79
13
111
12
17
43
119
119
55
134
507
2,467
106
8
1
0.10
27
5,823

1. เกาะตะเภาใหญ
2. เกาะทะนาน 1
3. เกาะทะนาน 2
4. เกาะนาใหญ
5. เกาะมะพราว
6. เกาะโหลนเหนือ
7. เกาะโหลนตะวันออกเฉียงเหนือ
8. เกาะโหลน-อาวยนต
9. บางดุก
10. บานคอเอน1
11. บานคอเอน2
12. บานดานหยิด
13. บานทาฉัตรชัย1
14. บานทาฉัตรชัย2
15. บานปากคลองหยิด
16. หาดไนยาง
17. แหลมทราย
18. แหลมพับผา
19. อาวฉลอง1
20. อาวฉลอง2
21. อาวฉลอง3
22. อาวฉลอง4
23. อาวฉลอง5
24. อาวตังเข็น
25. อาวน้ําบอ
26. อาวปาคลอก
27. อาวภูเก็ตดานเหนือ
28. อาวมะขาม1
29. อาวมะขาม2
30. อาวมะขาม3
31. อาวยนต
รวมพื้นที่

ที่มา : ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝง จังหวัดภูเก็ต, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม, กรกฎาคม 2561
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

จากการสํารวจระหวางป พ.ศ. 2557 -2559 พบวา หญาทะเลบางแหลงในจังหวัดภูเก็ตมี
สถานภาพแตกตางกันไป รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3-18
ตารางที่ 3-18 สถานภาพหญาทะเลจังหวัดภูเก็ต
แหลงหญา
ทะเล
ทาฉัตรไชย–
ปากคลอง
หยิด
บานคอเอน

ป
สํารวจ
2556

2556
2557

2558
อาวปาคลอก

2559

2557
อาวตังเข็น

2558

ชนิดที่พบ
หญาใบมะกรูด หญาชะเงาใบมน
หญาชะเงาใบฟนเลื่อย และหญาคา
ทะเล*
หญาคาทะเล
หญาใบมะกรูด* หญาชะเงาใบพาย
หญาชะเงาใบมน หญาชะเงาใบฟน
เลื่อย หญาชะเงาเตา หญากุยชาย
ทะเล และหญาคาทะเล
หญาใบมะกรูด* หญาชะเงาใบเล็ก
หญาชะเงาใบพาย หญาชะเงาใบมน
หญาชะเงาใบฟนเลื่อย หญาชะเงา
เตา หญากุยชายทะเล หญากุยชาย
เข็ม และหญาคาทะเล
หญาใบมะกรูด* หญาชะเงาใบเล็ก
หญาชะเงาใบมน* หญาชะเงาใบฟน
เลื่อย หญาชะเงาเตา* หญากุยชาย
ทะเล หญากุยชายเข็ม และหญาคา
ทะเล
หญาใบมะกรูด หญาชะเงาใบมน*
และหญากุยชายเข็ม
หญาใบมะกรูด หญาชะเงาใบเล็ก
หญาชะเงาใบมน* หญาชะเงาใบฟน
เลื่อย หญากุยชายทะเล หญากุยชาย
เข็ม และหญาคาทะเล

ขนาดพื้นที่
(ไร)**
123.14

รอยละ
การปกคลุม
10

คงสภาพตามธรรมชาติ

76.20
1,157.31

4
15

คงสภาพตามธรรมชาติ
คงสภาพตามธรรมชาติ

1,568.79

29

สมบูรณปานกลาง

1,517.32

20

คงสภาพตามธรรมชาติ

100.55

21

คงสภาพตามธรรมชาติ

119.32

41

สมบูรณปานกลาง

สถานภาพ

หมายเหตุ * หญาชนิดเดน
- ระดับสถานภาพหญาทะเล
เสื่อมโทรมเพราะถูกรบกวน หมายถึง รอยละการปกคลุมของหญาทะเล < 25a
คงสภาพตามธรรมชาติ หมายถึง รอยละการปกคลุมของหญาทะเล 25b
สมบูรณปานกลาง หมายถึง รอยละการปกคลุมของหญาทะเล 25 -50
สมบูรณดี หมายถึง รอยละการปกคลุมของหญาทะเล 51 -75
สมบูรณดีมาก หมายถึง รอยละการปกคลุมของหญาทะเล > 75
a เสื่อมโทรมเพราะถูกรบกวน หมายถึง เกิดจากการกระทาของมนุษย เชน การทาการประมง การขุดลอกรองน้ํา การพัฒนาชายฝงฯลฯ ทํา
ใหเกิดการรบกวนหญาทะเล เกิดผลกระทบทาใหเสื่อมโทรม
b คงสภาพตามธรรมชาติ หมายถึง ถึงแมวารอยละการปกคลุมของหญาทะเลบริเวณนั้นจะ < 25 แตวาไมไดเกิดผลกระทบจากการกระทํา
ของมนุษย แตเปนไปตามสภาพ หรือฤดูกาล ซึ่งเปนธรรมชาติของหญาทะเลบริเวณนั้นๆ
ที่มา : ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝง จังหวัดภูเก็ต, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม, กรกฎาคม 2561
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

สําหรับแหลงหญาทะเลจากฐานขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงพบแหลงหญาทะเลบริเวณ
ใกลเคียงพื้นที่โครงการ หางจากที่ตั้งของโครงการประมาณ 1.6 กิโลเมตร แผนที่แสดงหญาทะเลบริเวณ
อาวยน-เขาขาด แสดงดังรูปที่ 3-23

N


ที่ต้งั โครงการ

รูปที่ 3-23 แผนที่แสดงแนวหญาทะเลบริเวณอาวยน-เขาขาด
ที่มา : สถาบันวิจัยระบบฐานขอมูลกลางและมาตรฐานขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
(ระบบออนไลน http://marinegiscenter.dmcr.go.th/gis/ เขาถึงขอมูลเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2564)
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

3) ทรัพยากรทางทะเลบริเวณอาวยน-เขาขาด
ทรัพยากรทางทะเลบริเวณอาวยน-เขาขาดจะใชขอมูลผลการสํารวจในรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงแรม วีรันดา ภูเก็ต ของ บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)
3.1. พื้นที่ทําการศึกษา
การสํารวจภาคสนามของบริษัทที่ปรึกษาบริเวณอาวยน-เขาขาด ตําบลวิชิต อําเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เริ่มทําการสํารวจเวลาประมาณ 9.00 น. โดยกําหนดจุด
สํารวจขนานกับแนวชายฝงอาวยน-เขาขาด จํานวน 1 สถานี (S.1) แสดงดังรูปที่ 3-24

N


S.1
สัญลักษณ
สถานีสํารวจ
แนวสํารวจสัตวน้ําระยะทาง
ประมาณ 100 เมตร

รูปที่ 3-24 สถานีศึกษา บริเวณอาวยน-เขาขาด
3.2) วิธีการศึกษา
การสํารวจภาพรวมของปะการังบริเวณอาวยน-เขาขาด ใชวิธี Photo belt transect สํารวจ
ภาพรวมของปะการังบริเวณพื้นที่โดยทําการศึกษาดวยการเดินสํารวจตามแนวที่กําหนด เนื่องจากบริเวณ
ดังกลาวเปนเขตน้ําตื้น และในอยูในชวงเวลาที่น้ําลง จากนั้นทําการวางแนวสํารวจสําหรับเก็บขอมูล ซึ่ง
การวางแนวทําโดยวิธีการสุมสํารวจดวยการวางสายเทปวัดความยาว 100 เมตร ขนานชายฝงไปบนแนว
ปะการัง บันทึกภาพถายตามแนวสํารวจ เพื่อศึกษารอยละการครอบคลุมพื้นที่ผิว และบันทึกชนิดสิ่งมีชีวิต
ที่พบตามภาพถายที่ถายไดจากแนวสํารวจ เพื่อสุมสํารวจสํารวจชนิดปะการัง ปลาในแนวปะการัง สัตว
ทะเลไมมีกระดูกสันหลัง และสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ ในบริเวณดังกลาวดวย

p:\2564\iee\วีรันดา คอนโด\สมบูรณ\ch3 ใช.doc

3-62

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

3.3) ผลการสํารวจ
จากสํารวจ พบวา พื้นที่ตําแหนงสถานีสํารวจที่ 1 (S.1) พื้นที่สวนมากถูกครอบคลุมดวยปะการัง
รองลงมาคือ เศษซากปะการัง ทราย และโขดหิน รอยละของสิ่งที่ปกคลุมพื้นที่แสดงดังรูปที่ 3-25 และ
สภาพปจจุบันบริเวณแนวสํารวจแสดงดังรูปที่ 3-26

รูปที่ 3-25 รอยละการครอบคลุมพื้นผิวบริเวณสถานีสํารวจ S.1

รูปที่ 3-26 สภาพปจจุบันบริเวณแนวสํารวจ
จากการสํารวจสถานีสํารวจสํารวจที่ 1 (S.1) สิ่งมีชีวิตที่สํารวจพบบริเวณนี้แบงออกเปนกลุม ไดแก
กลุมปะการัง และสัตวไมมีกระดูสันหลังขนาดใหญ โดยชนิดของสิ่งมีชีวิตที่พบมีรายละเอียดดังตารางที่ 319 และรูปที่ 3-27 โดยปะการังที่พบมากที่สุดบริเวณแนวสํารวจ คือ ปะการังโขด โดยเจริญเติบโตกระจาย
อยูทั่วพื้นที่สํารวจ ทั้งนี้ในชวงเวลาที่สํารวจ ไมพบปลา บริเวณที่ทําการสํารวจแตอยางใด
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

ตารางที่ 3-19 รายชื่อสิ่งมีชีวิตที่สํารวจพบบริเวณสถานีสํารวจที่ 1 (S.1)
ลําดับ
ชื่อสามัญ
สัตวกลุมปะการัง
1
ปะการังรังผึ้ง
2
ปะการังวงแหวน
3
ปะการังโขด
สัตวไมมกี ระดูกสันหลังขนาดใหญ
1
ปลิงทะเล
2
ปูหิน

ชื่อวิทยาศาสตร

วงศ

Goniastrea sp.
Favia sp.
Porites spp.

FAVIIDAE
FAVIIDAE
PORITIDAE

Holothuria atra
Thalamita crenata

HOLOTHURIIDAE
PORTUNIDAE

ที่มา : การสํารวจภาคสนาม, พฤษภาคม 2564

ปะการังรังผึ้ง

ปะการังวงแหวน

ปะการังโขด

ปะการังโขด

ปูหิน

ปลิงทะเล

รูปที่ 3-27 สภาพปจจุบันบริเวณแนวสํารวจ
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

3.3

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

คุณคาการใชประโยชนของมนุษย

3.3.1 การใชน้ํา
(1) การบริการการประปาในจังหวัดภูเก็ต มีดังนี้
จังหวัดภูเก็ต มีการกอสรางอางเก็บน้ําและสามารถใชเก็บน้ําแลว จํานวน 3 แหง ปริมาณความจุ
รวม 21.72 ลานลูกบาศกเมตร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชสําหรับการอุปโภคและบริโภค ในสวนของการทํา
การเกษตรจะใชน้ําจากบอน้ําตื้น ดังตารางที่ 3-20
ตารางที่ 3-20 แสดงโครงการชลประทานและปริมาณความจุของอางเก็บน้ําจังหวัดภูเก็ต
ที่

ชื่อโครงการ

1
2
3

อางเก็บน้ําบางวาด
อางเก็บน้ําบางเหนียวดํา
อางเก็บน้ําคลองกะทะ

ป พ.ศ.
ที่สราง
2526
2551
2556

สถานทีต่ ั้ง
ตําบลกะทู อําเภอกะทู
ตําบลศรีสุนทร อําเภอถลาง
ตําบลฉลอง อําเภอเมือง

ปริมาณความจุ
(ลบ.ม.)
10.2
7.2
4.20

หมายเหตุ

อยูระหวางกอสราง

ที่มา : โครงการชลประทานภูเก็ต ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563

สําหรับการบริการการประปาในจังหวัดภูเก็ต มีดังนี้
1) การประปาเทศบาลนครภูเก็ตไดสรุปขอมูลการผลิตน้ําประปาของการประปาเทศบาลนคร
ภูเก็ต พ.ศ. 2562
ตารางที่ 3-21 แสดงขอมูลการผลิตน้ําประปาของการประปาเทศบาลนครภูเก็ต พ.ศ. 2562
1.การประปาเทศบาลนครภูเก็ตผลิตน้ําประปาจากแหลงน้ําดิบใน
ขุมเหมืองราง 9 แหง ของเอกชนและของเทศบาล
1.1 ขุมน้ําเทศบาล
1.2 ขุมน้ําสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ร.9 (ขุมที่ 1)
1.3 ขุมน้ําสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ร.9 (ขุมที่ 2)
1.4 ขุมน้ําหนาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
1.5 ขุมน้ําซอยพะเนียง
1.6 อางเก็บน้ําบางวาด
รวมปริมาณน้ําดิบทั้งสิ้น
2.1 ระบบการผลิตขุมน้ําเทศบาล
2.2 ระบบการผลิตขุมน้ําสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ร. 9
2.3 ระบบการผลิตถนนดํารง
รวมอัตรากําลังการผลิตน้ําทั้งสิน้

ความจุ
(ลูกบาศกเมตร)
1,014,608
99,333
207,902
142,536
250,000
10,280,463
12,034,842
7,200
3,600
30,240
41,040

หมายเหตุ
ของเทศบาลนครภูเก็ต
ของเทศบาลนครภูเก็ต
ของ บริษัท โอยเซี้ยง จํากัด
ของ บ.โอยเซี้ยง จํากัด
ของ บ.โอยเซี้ยง จํากัด
โครงการชลประทานภูเก็ต

ที่มา : การประปาเทศบาลนครภูเก็ต ณ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

2) การประปาสวนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ดังแสดงตารางที่ 3-22
ตารางที่ 3-22 การผลิตน้ําประปาของการประปาสวนภูมิภาคสาขาภูเก็ต และเอกชน พ.ศ. 2562
1. การประปาสวนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

ระบบผลิตที่ใชงานจริง
(ลูกบาศกเมตรตอวัน)

1.1 สถานีผลิตน้ําสํานักงานการประปาสวนภูมิภาค สาขาภูเก็ต
(บางวาด)
1.2 สถานีผลิตน้ําบานบางโจ
1.3 สถานีผลิตน้ําคลองกะทะ
1.4 สถานีผลิตน้ําพรุจําปา
กําลังผลิตใชงานรวม
2. เอกชน มีสถานีผลิตน้ํา จํานวน 12 แหง
2.1 สถานีผลิตน้ํากะทู
2.2 สถานีผลิตน้ําเขงหงวน
2.3 สถานีผลิตน้ํา RO กะรน
2.4 สถานีผลิตน้ําเจา
2.5 สถานีผลิตน้ําเชิงทะเล
2.6 สถานีผลิตน้ําปาสัก
2.7 สถานีผลิตน้ําซุปเปอรวอเตอร (กะทูฝงตะวันออก)
2.8 สถานีผลิตน้ําซุปเปอรวอเตอร (กะทูฝงตะวันตก)
2.9 สถานีผลิตน้ําซุปเปอรวอเตอร (ฉลอง)
2.10 สถานีผลิตน้ําซุปเปอรวอเตอร (DMA18)
2.11 สถานีผลิตน้ําไบทบลู
2.12 สถานีผลิตน้ํา บริษัท ไฮโดรเอ็นเตอรไพรส แอนด อะควอ ดีไซน
จํากัด
กําลังผลิตที่ใชงานตามสัญญา
กําลังผลิตที่ใชงานรวมทั้งหมด

57,000
31,200
12,000
3,000
103,200
ระบบผลิตที่ใชงานตามสัญญา
(ลูกบาศกเมตรตอวันวัน)
13,000
3,000
12,000
3,000
2,000
2,400
2,400
2,400
3,000
2,400
2,400
14,000
62,000
165,200

ที่มา : การประปาสวนภูมิภาค สาขาภูเก็ต ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563

การประปาสวนภูมิภาค สาขาภูเก็ต ใหบริการน้ําประปาในเขตอําเภอกะทู และอําเภอเมืองภูเก็ต
รวม 5 ตําบล 3 เทศบาลตําบล และจําหนายน้ําประปาใหกับการประปาเทศบาลนครภูเก็ต สัดสวนการ
ใหบริการน้ําประปา เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนประชากรที่ไดในพื้นที่ พบวา มีสัดสวนที่นอยในหลายพื้นที่
เนื่องจากแหลงน้ําดิบมีไมเพียงพอ
กําลังผลิตที่มีอยูจริงของการประปาสวนภูมิภาค สาขาภูเก็ต รวมกับกําลังผลิตของบริษัทฯ และ
กําลังผลิตของเทศบาลรวมกัน สามารถใหบริการน้ําประปาแกประชาชนไดเพียงพอ แตปจจุบันการประปา
สวนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ประสบปญหาภัยแลง และคลาดแคลนน้ําดิบ สงผลทําใหไมสามารถใหบริการ
น้ําประปาแกประชาชนไดเพียงพอ ขอมูลผูใชน้ํา การประปาสวนภูมิภาคสาขาภูเก็ต พ.ศ. 2562 และขอมูล
เขตจําหนายน้ํา การประปาสวนภูมิภาคสาขาภูเก็ต แสดงดังตารางที่ 3-23 และตารางที่ 3-24
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ตารางที่ 3-23 ขอมูลผูใชน้ํา การประปาสวนภูมิภาคสาขาภูเก็ต พ.ศ. 2562
ประเภท

จํานวน

หนวย

จํานวนผูใชน้ําทั้งหมด
กําลังผลิตที่ใชงาน
ปริมาณน้ําผลิต
ปริมาณน้ําผลิตจาย
ปริมาณน้ําจําหนาย

65,861
165,200
38,183,340
35,523,281
21,839,379

ราย
ลบ.ม./วัน
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.

ที่มา : การประปาสวนภูมิภาค สาขาภูเก็ต ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563

ตารางที่ 3-24 ขอมูลเขตจําหนายน้ํา การประปาสวนภูมิภาคสาขาภูเก็ต
พื้นที่
(ตร.กม.)
175.850

แหลงน้ํา

ลุมน้ํา

อางเก็บน้ําบางเหนียวดํา

-

142.000
31.790

น้ําตกกะทู

ทต.กะรน
ทต.ปาตอง อ.กะทู

20.000
16.400

ขุมเหมืองล็อคปาลม
อางเก็บน้ําเขื่อนบางวาด

ทน.ภูเก็ต อ.เมืองฯ

12.000

-

ชุมชนนอกเขตเทศบาลเมือง

0.000

คลองบางใหญ

เขตจําหนายน้ํา
อบต.กมลา อบต.เชิงทะเล
อบต.ศรีสุนทร อบต.เกาะแกว ทต.รัษฎา
อบต.ราไวย อบต.ฉลอง อบต.วิชิต
ทต.กะทู อ.กะทู

รวม

ลุมน้ําชายฝงทะเลภาคใตฝง
ตะวันตก
ลุมน้ําชายฝงทะเลภาคใตฝง
ตะวันตก
ลุมน้ําชายฝงทะเลภาคใตฝง
ตะวันตก
ลุมน้ําชายฝงทะเลภาคใตฝง
ตะวันตก

398.040

ที่มา : กองศูนยขอมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาสวนภูมิภาค สาขาภูเก็ต พ.ศ. 2560

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 การประปาสวนภูมิภาคสาขาภูเก็ต มีจํานวนผูใชน้ํา 66,517 ราย
กําลังผลิตที่ใชงาน 76,000 ลูกบาศกเมตร/วัน ปริมาณน้ําผลิต 2,075,193 ลูกบาศกเมตร/เดือน ปริมาณน้ํา
ผลิตจาย 1,945,365 ลูกบาศกเมตร/เดือน และปริมาณน้ําจําหนาย 1,367,975 ลูกบาศกเมตร/เดือน (การ
ประปาสวนภูมิภาคสาขาภูเก็ต, ธันวาคม 2564)
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3.3.2 การจัดการน้ําเสียและสิ่งปฏิกูล
ป จ จุ บั น จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต มี แ หล ง กํ า เนิ ด น้ํ า เสี ย ที่ ม าจากหน ว ยงานราชการ หน ว ยงานเอกชน
โรงพยาบาล โรงแรม สถานประกอบการ และจากบานเรือนประชาชน จากการประเมินปริมาณน้ําเสีย
พบวาในป 2560 จังหวัดภูเก็ตมีปริมาณน้ําเสีย ประมาณ 160,000 ลูกบาศกเมตร/วัน (คํานวณจากจํานวน
ประชากรตามทะเบียนราษฎรและประชากรแฝง แรงงานตางดาวและจํานวนนักทองเที่ยวพํานักเฉลี่ย 4
วัน ในป 2560 คูณดวยอัตราการผลิตน้ําเสีย 160 ลิตร / คน / วัน เปนเพียงคาประมาณการอยางหยาบ
ทั้งนี้ไมรวมปริมาณน้ําเสียจากสถานประกอบการรานอาหารตาง ๆ ที่ไมมีขอมูลจํานวนราน)
การจัดการน้ําเสีย เปนภารกิจหนึ่งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่จะตองดําเนินการโดยมีสวน
ราชการที่เ กี่ยวข อ ง เชน สํานัก งานทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดลอ มจั งหวัด ภูเก็ ต และสํานั ก งาน
สิ่งแวดลอมภาคที่ 15 ภูเก็ต เปนหนวยสนับสนุน
ปจจุบันจังหวัดภูเก็ตมีระบบบําบัดน้ําเสีย จํานวนทั้งสิ้น 10 แหง ใน 9 องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ซึ่งยังไมครอบคลุมทั้งจังหวัด ดังนั้น จังหวัดภูเก็ต จึงไดประสานความรวมมือกับองคการจัดการ
น้ําเสีย (อจน.) เพื่อใหเขามาศึกษาแนวทางแกไขปญหาน้ําเสียในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยใชงบประมาณ
ของ อจน. จํานวน 15,000,000 บาท ซึ่งศึกษาแลวเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม 2560
สําหรับระบบบําบัดน้ําเสียของจังหวัดภูเก็ต ประกอบดวย
(1) เทศบาลนครภูเก็ต จํานวน 1 แหง
(2) เทศบาลเมืองปาตอง จํานวน 1 แหง
(3) เทศบาลเมืองกะทู จํานวน 1 แหง
(4) เทศบาลตําบลวิชิต จํานวน 1 แหง
(5) เทศบาลตําบลกะรน จํานวน 1 แหง
(6) เทศบาลตําบลวิชิต จํานวน 2 แหง
(7) เทศบาลตําบลราไวย จํานวน 1 แหง
(8) องคการบริหารสวนตําบลกมลา จํานวน 1 แหง
(9) เทศบาลตําบลฉลอง จํานวน 1 แหง (ปจจุบันระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลตําบลฉลอง อยู
ระหวางการกอสราง ซึ่งคาดวาจะกอสรางแลวเสร็จประมาณเดือนมิถุนายน 2563)
สํ า หรั บ ในเขตเทศบาลตํ า บลวิ ชิ ต ยั ง ไม มี ร ะบบรวบรวมน้ํ า เสี ย และระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย รวม
บานเรือนของประชาชนที่มีอยูแตเดิม ซึ่งไมไดติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป จะบําบัดน้ําเสียจากสวม
บอเกรอะบอซึม แตน้ําเสียจากหองน้ําและหองครัวอาจไมไดรับการบําบัด สวนบานเรือนของประชาชนที่
ปลูกสรางขึ้นในระยะหลัง มักติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป สวนอาคารอื่นๆ เชน อาคารอยูอาศัยรวม
อาคารชุดโรงแรม เปนตน ตามกฎหมายควบคุมอาคาร ตองติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียเพื่อบําบัดน้ําเสียที่
เกิดขึ้นใหไดตามมาตรฐานที่กฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด กอนปลอยระบายลงแหลงรับน้ํา
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3.3.3 การระบายน้ําและปองกันน้ําทวม
จังหวัดภูเก็ตอยูในพื้นที่ลุมน้ําภาคใตฝงตะวันตก ประกอบดวยลุมน้ําเล็กๆ 24 ลุมน้ํากระจายอยู
ทั่วไป โดยจังหวัดภูเก็ตมีพื้นที่รับน้ําฝน 1,244 ตารางกิโลเมตร และมีปริมาณน้ําตอหนวยพื้นที่เทากับ
17.92 ลิตรตอวินาทีตอตารางกิโลเมตร มีลําน้ําธรรมชาติสายสั้นๆ รวม 188 สาย ไหลลงสูทะเลดานทิศ
ตะวันออก และ 63 สาย ไหลลงสูทะเลดานทิศใต และทิศตะวันตก โดยมีระบบทางน้ําแบบขนนก
(Dendritic Pattern) คือ ประกอบดวยคลองสายสําคัญที่ทําหนาที่เปนเสนทางการระบายน้ําฝนตาม
ธรรมชาติจากภูเขาไหลออกสูทะเลในฤดูฝน และเปนแหลงรองรับน้ําเสีย/น้ําทิ้งที่ปลอยจากแหลงกําเนิด
ประเภทตางๆ (แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับทบทวน (รอบป พ.ศ. 2563))
การระบายน้ําฝนและน้ําเสียในเขตเทศบาลตําบลวิชิต ในปจจุบันนั้น จะปลอยลงรางระบายน้ํา
สาธารณะซึ่งสวนใหญอยูดานขางของถนนสายตางๆ เนื่องจากเทศบาลตําบลวิชิต ยังไมมีระบบบําบัด น้ํา
เสียรวม จึงยังไมมีระบบรวบรวมน้ําเสีย และไมมีระบบระบายน้ํารวมดวยเชนกัน ทางเทศบาลตําบลวิชิต
จึงแนะนําใหโครงการที่พักอาศัย บานจัดสรร โรงแรม หรือสถานที่พักตากอากาศที่มีในเขต นําน้ําทิ้ง
กลับมาใชประโยชนหรือหากปลอยลงทางระบายน้ําสาธารณะจะตองมีการบําบัดใหไดมาตรฐานน้ําทิ้งที่
ทางราชการกําหนด สําหรับน้ําฝนสามารถระบายลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือรางระบายน้ําสาธารณะที่มีใน
บางบริเวณได
สําหรับทิศทางการระบายน้ําของโครงการ แสดงดังรูปที่ 3-28 โดยน้ําฝนจากบอหนวงน้ํา จะ
ระบายออกสูทอระบายน้ําถนนภาระจํายอมและออกสูคูดินสาธารณะดานหนาโครงการ โดยโครงการได
ดําเนินการขออนุญาตวางทอระบายน้ําบริเวณคูดินเพื่อเชื่อมกับทอระบายน้ําสาธารณะ แลวลงสูทะเล
ตอไป
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ทอระบายน้ําสาธารณประโยชน
5

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

5

4

3

รูปที่ 3-28 โครงขายและทิศทางการไหลของน้ําใกลเคียงพื้นที่โครงการ
ที่มา : ปรับปรุงจาก www.googleearth.com และการสํารวจภาคสนาม, ธันวาคม 2564

ลงสูทะเล

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

3.3.4 การกําจัดขยะมูลฝอย
1. สถานการณขยะมูลฝอยชุมชน
(1) อัตราการผลิต ปริมาณและองคประกอบของขยะมูลฝอย
ป 2562 มีปริมาณขยะมูลฝอยสงกําจัดที่ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต เฉลี่ย 650 ตัน/วัน
เปนปริมาณขยะมูลฝอยในจังหวัดภูเก็ต โดยไดแสดงในภาพรวมปริมาณขยะมูลฝอย ในรูปแบบของสถิติ
ปริมาณขยะมูลฝอยปงบประมาณ 2558 – 2562 รายละเอียดดังตารางที่ 3-25
ปริมาณขยะมูลฝอยสงกําจัด ณ ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ต ยอนหลัง 10 ป (ป 2552
- 2562) มีคา 654 - 563 ตัน โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณขยะมูลฝอยสงกําจัด เฉลี่ยรอยละ 7 ตอ
ป
การสงเสริมเศรษฐกิจดานการทองเที่ยวและการพัฒนาของอสังหาริมทรัพยจังหวัดภูเก็ต เปน
ปจจัยที่สงผลใหมีแนวโนมการเพิ่มขึ้นของขยะมูลฝอย โดยจากการคาดการณปริมาณขยะมูลฝอย จังหวัด
ภูเก็ตระหวางป พ.ศ. 2545 – 2557) พบวา มีอัตราการเพิ่มของปริมาณขยะมูลฝอย รอยละ 7 ตอป และจะ
มีปริมาณขยะมูลฝอยสงกําจัดมากกวา 700 ตันตอวัน และ 9,000 ตันตอวันในป พ.ศ. 2558 และ ป พ.ศ.
2562 ตามลําดับรูปที่ 3-29
องคประกอบทางกายภาพขยะสด มีสัดสวนขยะอินทรียรอยละ 57 พลาสติก รอยละ 18 กระดาษ
ผา รอยละ 21 แกว โลหะ รอยละ 4 องคประกอบทางเคมีของขยะสด (wt%) ความชื้น 46.34% สารระเหย
41.62% คารบอนคงที่ 0.82% เถา 11.22% องคประกอบแยกธาตุ คารบอน 46.10% ไฮโดรเจน 6.38 %
ไนโตรเจน 1.10% ซัลเฟอร 0.12% ออกซิเจน 32.54% คลอรีน 0.0037% ความหนาแนน 128.91 Kg/m3
คาความรอนต่ํา < 2,000 Kcal/Kg คาความรอนสูง< 4,000 Kcal/Kg (ขอมูลจากรายงานการศึกษาความ
เหมาะสมและแบบรายละเอียดในการลงทุนและดําเนินการฝงกลบขยะมูลฝอยดวยกระบวนการชีวภาพ-กล
และรื้อบอฝงกลบเปนเชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานสะอาด มีนาคม 2554 โดย ศูนยวิจัยการเผากากของเสีย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ)
(2) การคัดแยกและนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชนใหม
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง และแหลงกําเนิดขนาดใหญประเภทชุมชน โรงเรียน และ
โรงแรมหลายแหง ในจังหวัดภูเก็ต มีโครงการสนับสนุนกิจกรรม ลด คัดแยก และนําขยะมูลฝอยกลับมาใช
ประโยชนใหมมา อยางตอเนื่อง ตั้งแตป 2546 อาทิ ถนนปลอดถัง รับบริจาควัสดุรีไซเคิล ขยะแลกไข
ธนาคารขยะรีไซเคิล การนําไปเลี้ยงสัตว ผลผลิตน้ําหมักชีวภาพ กาซชีวภาพ ปุยหมัก ไบโอดีเซล ศูนย
ถายทอด เทคโนโลยีการจัดการขยะจังหวัดภูเก็ตอยางยั่งยืน ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาล
ตําบลวิชิต ศูนยการเรียนรูดานสิ่งแวดลอมและพลังงานโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รวมทั้งการคัดแยกโดย
พนักงานทายรถ ขยะและผูคุยขยะในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
จากการสํ ารวจขอ มู ล การจัด การขยะมูล ฝอย ในป 2557 พบวา มีป ริ ม าณขยะมู ลฝอย ที่ถู ก
นําไปใชประโยชน จํานวน 77,542 ตัน/ป จากปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น 261,513 ตัน/ป คิดเปนรอยละ
29.62 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด
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ตารางที่ 3-25 สถิติปริมาณขยะประจําป พ.ศ. 2558-2562 ณ ศูนยกําจัดขยะมูลฝอย จังหวัดภูเก็ต
โดยเทศบาลนครภูเก็ต
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

หนวยงาน
ทน.ภูเก็ต
ทม.ปาตอง
ทม.กะทู
ทต.กะรน
ทต.เชิงทะเล
ทต.เทพกระษัตรี
ทต.วิชิต
ทต.รัษฎา
ทต.ราไวย
ทต.ฉลอง
ทต.ศรีสุนทร
อบจ.ภูเก็ต
อบต.กมลา
อบต.เกาะแกว
อบต.เชิงทะเล
อบต.เทพกระษัตรี
อบต.ไมขาว
ทต.ปาคลอก
อบต.สาคู*
เอกชน
ขยะสาธารณะ
รวม
เฉลี่ย ตัน/วัน

2558
47,522.1
45,883.3
15,338.5
15,403.5
3,068.8
2,892.5
24,054.0
22,516.8
12,250.8
13,968.7
10,253.8
879.3
3,540.4
4,458.2
5,574.0
4,466.3
3,439.0
4,192.8
0.0
31,040.3
1,147.1
253,161.50
694

2559
48,776.96
47,811.56
16,215.01
17,515.51
3,080.88
3,092.83
25,736.30
25,411.24
13,413.02
15,051.37
11,640.11
1,130.99
3,811.63
4,908.21
5,815.38
4,454.18
3,688.93
3,706.96
488.44
11,284.00
1,237.58
271,890.1
745

ปงบประมาณ
2560
49,872.68
50,967.44
17,608.58
19,106.22
3,472.26
3,147.22
28,065.15
2,6611.27
15,000.28
1,6074.63
1,2481.13
1,530.70
4,193.60
5,135.28
6,775.16
4,741.77
3,873.63
4,334.80
4,072.88
34,848.60
1,711.64
29,0634.72
794

2561
51,236.78
57,758.71
19,081.53
20,297.06
3,716.21
3,285.59
29,211.78
26,201.27
16,672.59
17,433.93
16,209.17
1,396.92
6,480.34
5,225.83
6,034.97
5,157.22
4,054.85
5,066.11
3,426.78
39,737.77
1,750.46
313,625.0
859

2562
51,238.54
60,693.43
1,9017.83
20,707.92
3,944.01
3,455.91
30,209.55
26,038.36
16,572.58
7,585.43
17,698.92
1,212.73
5,462.07
5,425.48
5,667.31
5,484.85
4,020.00
5,591.81
1,784.66
48,172.33
1,406.23
35,1390.01
963

ที่มา : กลุมงานสิ่งแวดลอม สํานักการชาง เทศบาลนครภูเก็ต พ.ศ.2562
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รูปที่ 3-29 การคาดการณปริมาณขยะมูลฝอย จังหวัดภูเก็ต ระหวาง 2549-2570
ตารางที่ 3-26 อัตราการเกิดมูลฝอยเฉลี่ยของจังหวัดภูเก็ตระหวาง พ.ศ. 2553-2562
พ.ศ.

ปริมาณมูลฝอย (ตัน/วัน)

2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562

526
549
603
661
694
745
794
859
925
963

ประชากรตามทะเบียนราษฎร*
(คน)
345,067
353,847
360,905
369,522
378,364
386,605
394,169
402,017
410211
416582

เฉลี่ย

อัตราการเกิดมูลฝอย
(กก./คน/วัน)
1.52
1.55
1.67
1.79
1.83
1.93
2.01
2.14
2.25
2.31
1.87

ที่มา : กลุมงานสิ่งแวดลอม สํานักการชาง เทศบาลนครภูเก็ต พ.ศ.2562

(3) การรวบรวมขยะมูลฝอยชุมชน
การรวบรวมขยะมูลฝอยชุมชนในจังหวัดภูเก็ต ดําเนินการโดยองคกรปกครอง สวนทองถิ่นใน
จังหวัดภูเก็ต ทั้ง 19 แหง และบริษัทเอกชนที่ไดรับอนุญาตใหบริการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย และขน
สงไปกําจัด ณ ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ต โดยมีรถขนสงขยะมูลฝอยมากกวา 250 เที่ยว ตอ
วัน โดยมีรูปแบบการใหบริการ 3 ลักษณะ ดังนี้
(3.1) องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเก็บรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอยเอง
จํานวน 13 แหง ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต เทศบาลตําบลกะรน เทศบาลตําบลวิชิต เทศบาล
ตําบลราไวย เทศบาลเมืองปาตอง เทศบาลเมืองกะทู เทศบาลตําบลเชิงทะเล เทศบาลตําบลปาคลอก
เทศบาล ตําบลศรีสุนทร องคการบริหารสวนตําบลเกาะแกวและองคการบริหารสวนตําบลไมขาว
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สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

(3.2) องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จางเอกชนดําเนินการเก็บรวบรวมและขนสงขยะ มูล
ฝอย จํานวน 5 แหง ไดแก เทศบาลตําบลรัษฎา เทศบาลตําบลฉลอง องคการบริหารสวนตําบลเชิงทะเล
องคการบริหารสวนตําบลกมลาและองคการบริหารสวนตําบลสาคู
(3.3) องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ที่ ใ ห บ ริ ก ารเก็ บ รวบรวมขนส ง ขยะมู ล ฝอย โดย
ดําเนินการเองบางสวนและจางเอกชนบางสวน จํานวน 1 แหง ไดแก เทศบาลนครภูเก็ต
(4) การกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน
จังหวัดภูเก็ต มีการบริหารจัดการแบบรวมศูนยรวมรองรับการกําจัดขยะมูลฝอย ครอบคลุมพื้นที่
ทั้งจังหวัด โดยจังหวัดภูเก็ตมอบใหเทศบาลนครภูเก็ตเปนผูบริหารจัดการศูนยกําจัดขยะมูลฝอย รวมของ
จังหวัดภูเก็ต
ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยูที่ ถนนรัตนโกสินทร 200 ป หมูที่ 1 ตําบลวิชิต
อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ไดรับอนุญาตตามประกาศกรมปาไม เรื่อง กําหนดบริเวณพื้นที่ให สวนราชการ
หรือองคการของรัฐเขาใชประโยชนภายในเขตปาสงวนแหงชาติ ฉบับที่ 284/2536 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม
2536 ใหใชที่ดินปาสงวนแหงชาติปาเลนคลองเกาะผี บริเวณที่เปนปาชายเลนเสื่อมโทรม เนื้อที่รวม 2912-70 ไร
ภายในศูนยกําจัดขยะมูลฝอย ประกอบดวย อาคารสํานักงานกลุมงาน สิ่งแวดลอม เทศบาลนคร
ภูเก็ต พื้นที่กําจัดขยะระบบเตาเผา (46 ไร) อาคารคัดแยกมูลฝอย (8 ไร) พื้นที่กําจัดขยะแบบฝงกลบ
(134 ไร) พื้นที่บําบัดน้ําเสีย (33 ไร) พื้นที่สวนที่เหลือเปนพื้นที่ฉนวน (78 ไร) โดยมีอาณาเขตติดตอดังนี้
ทิศเหนือ

ทางเขาศูนยและระบบบําบัดน้ําเสีย ติดตอกับ ถนนรัตนโกสินทร 200 ป และ
คลองบางใหญ

ทิศใต

พื้นที่บอฝงกลบขยะ และระบบบําบัดน้ําเสียแบบผึ่ง ติดตอกับ คลองเกาะผี

ทิศตะวันออก

พื้นที่ฝงกลบขยะ บอฝงกลบเถา ติดตอกับ พื้นที่ปาชายเลน และทะเล อันดา
มัน

ทิศตะวันตก

พื้นที่บอฝงกลบขยะ ติดตอหมูบานสะพานหิน

(4.1) ระบบกําจัดขยะโดยวิธีการเผา (Incineration) ชุด A
เปน เตาเผาประเภทตะกรับ เคลื่อ นตั ว ขนาด 250 ตัน /วัน เปน อาคารเตาเผาขยะ สูง 6 ชั้ น
ภายในประกอบดวย เตาเผา 1 ชุด สามารถเผามูลฝอยได 250 ตัน/วัน ตอเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง อุณหภูมิ
ในหองเผาไหม ระหวาง 800-900 องศาเซลเซียส มีระบบควบคุมมลพิษทางอากาศที่บําบัดกาซจากการ
เผาแบบแหง พรอมเครื่องดักฝุนแบบถุงกรอง ระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบควบคุมกลิ่น/เสียง ระบบกําจัดเถา
และระบบผลิ ต กระแสไฟฟ า กั ง หั น น้ํ า แบบแรงดั น ย อ นกลั บ กํ า ลั ง 2,500 กิ โ ลวั ต ต สามารถผลิ ต
กระแสไฟฟาได ประมาณ 2.5 เมกะวัตต และมีไฟฟาสวนเกินนําไปใชประโยชนอื่นได มีระบบการควบคุม
โดยอัตโนมัติตั้งแต ระบบรับขยะถึงระบบระบายเถา ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศเปนระบบแหงพรอม
เครื่องกรองฝุนชนิดถุง (Bag Filter) สามารถรองรับการกําจัดขยะไดไมนอยกวา 80,00 ตันป สถานที่เก็บ
ขยะสามารถรองรับขยะสะสมได 3,000 ตัน เริ่มดําเนินการเผาขยะมาตั้งแตป 2542 โดยเทศบาลนครภูเก็ต
ไดวาจางเอกชนเปนผูดําเนินการเดิน ระบบและบํารุงรักษาระบบเตาเผา ปจจุบันหยุดดําเนินการเนื่องจาก
p:\2564\iee\วีรันดา คอนโด\สมบูรณ\ch3 ใช.doc

3-74

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

ชํารุดและรองบประมาณซอมบํารุง และไดรับความเห็นชอบโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
พลังงานของระบบเตาเผาใหสามารถผลิต พลังงานไดไมนอยกวา 3.5 เมกะวัตต ภายใตแผนปฏิบัติการ
เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม ปงบประมาณ 2558 วงเงิน 530 ลานบาท รายละเอียดดังนี้
- ปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของโรงงาน เพื่อซอมเปลี่ยนอุปกรณตาง ๆ ของระบบ
เตาเผาใหมีสภาพกลับมาดังเดิม และยืดอายุการใชงานของระบบเตาเผาใหนานขึ้น รวมถึงการ ดําเนิน
มาตรการในการอนุรักษพลังงานมาใชกับระบบตาง ๆ ของโรงงาน
- ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตพลังงาน ใหสามารถผลิตกระแสไฟฟาได ตามคาการออกแบบ
ปจจุบัน เทศบาลนครภูเก็ตตองจางเหมาบริการเอกชนปละกวา 4 ลานบาท เพื่อดูแลเครื่องจักร
อุปกรณเตาเผาชุด 1 ที่หยุดดําเนินการ
(4.2) ระบบกําจัดขยะโดยวิธีการเผา (Incineration) ชุด B และ C
เทศบาลนคร ภูเก็ต เปนผูรับสัญญาจากเอกชน เปนเตาเผาแบบตะกรับ (Stoker Incineration)
ขนาด 350 ตัน/วัน จํานวน 2 ชุด โครงการไดดําเนินการกอสรางแลวและเปดดําเนินการเมื่อตนป พ.ศ.
2555 โดยสามารถผลิตพลังงาน ไฟฟาไดไมนอยกวา 12 เมกกะวัตต
(4.3) ระบบการดําเนินการฝงกลบขยะมูลฝอย ตามหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) มีพื้นที่
134 ไร ประกอบดวย บอฝงกลบ 120 ไร และระบบบําบัด น้ําชะขยะ 14 ไร สําหรับบอฝงกลบมีจํานวน 5
บอ ๆ ละ 3 ชั้น ๆ ละ 2 เมตร หรือ ไมเกิน 7 เมตร แตละชั้นรับ ขยะไดประมาณ 300,000 กวาตัน ซึ่งบอ
ฝงกลบใชมาตั้งแตป พ.ศ. 2535 มีปริมาณขยะสะสมมากกวา 1 ลานตน ปจจุบันใชพื้นที่ฝงกลบขยะมูล
ฝอยเต็มแลวทั้งหมด 120 ไร โดยรับขยะที่ไมสามารถเขาสูเตาเผาได (วัสดุ สิ่งกอสราง) จากเตาเผา
ประมาณ 50 ตันตอวัน ตามแบบสูงไดไมเกิน 3 ชั้น แตถมขยะเกินกวา 7 เมตร ทุกบอ
เทศบาลนครภูเก็ตมีการศึกษาแนวทางการนําขยะในพื้นที่ฝงกลบมาใชผลิตเปนพลังงานสะอาด
โดยการฝงกลบดวยกระบวนการชีวภาพ-กล (Biological Mechanical Treatment :BMT) เปนการ
ผสมผสานระหวางวิธียอยสลายทางชีวภาพและวิธีการคัดแยกทางกล โดยทําใหขยะอินทรียที่ยอยสลายได
งายถูกยอยสลายกลายเปนกาซชีวภาพ และขยะสวนที่เหลือจะนํามาผานการคัดแยกทางกลเพื่อผลิตเปน
ขยะเชื้อเพลิง ซึ่งจะตองบูรณาการรูปแบบการจัดการขยะใหมีการจัดการที่ดี และมีเทคโนโลยีที่ดีเพื่อ
รองรั บขยะจังหวั ดภูเ ก็ต ในระยะยาว มีร ายละเอียดดั งนี้ บ อ ฝงกลบที่ 2 และ 3 มอบหมาย เอกชนที่
ดําเนินการเตาเผาชุดที่ 2 รื้อบอเพื่อนําขยะมูลฝอยเกาในบอไปใชเปนเชื้อเพลิงในเตาเผา สวนบอฝงกลบที่
4 และ 5 เทศบาลนครภูเก็ตเปนผูดําเนินการรื้อบอเพื่อนําขยะมาปรับปรุงคุณภาพแลวใชเปนเชื้อเพลิง
เสริมในระบบเตาเผา และปรับปรุงบอฝงกลบบอที่ 2 3 4 และ 5 ใหเปนแบบ Bioreactor Landfill เพื่อนํา
กาซชีวภาพที่ไดมาใชเปนเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟา โดยจะไมดําเนินการรื้อขยะในบอฝงกลบที่ 1 ที่ปด
บอไปแลวเนื่องจากเปนบอที่ตั้งอยูใกลชุมชนมากที่สุด การรื้อบออาจสงผลกระทบตอชุมชนขางเคียงได
หากดําเนินการแลวเสร็จ บอฝงกลบเดิมจะสามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยได 300 ตันตอวัน
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ตารางที่ 3-27 องคประกอบของขยะมูลฝอย พ.ศ.2559
องคประกอบของขยะมูลฝอย
ขยะอินทรีย หรือขยะทีย่ อยสลายได
ขยะรีไซเคิล
ขยะทั่วไป
ขยะอันตราย
รวมทั้งหมด

รอยละโดยน้ําหนัก
64
30
3
3
100.00

ที่มา : รายงานสถานการณขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ป 2559 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

2. สถานการณระบบกําจัดขยะมูลฝอย
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดภูเก็ต เปนแบบรวมศูนยโดยมีเทศบาลนครภูเก็ตเปน
ศู น ย กํ า จั ด มู ล ฝอยรวมของจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต รองรั บ การกํ า จั ด ขยะมู ล ฝอยครอบคลุ ม พื้ น ที่ ทั้ ง จั ง หวั ด ซึ่ ง
ประกอบดวยองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งหมด 19 แหง ไดแก เทศบาลจํานวน 12 แหง, องคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 6 แหง, องคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน 1 แหง ดังนี้
เทศบาลนครภูเก็ต, เทศบาลเมืองปาตอง, เทศบาลเมืองกะทู, เทศบาลตําบลกะรน, เทศบาล
ตําบลเชิงทะเล, เทศบาลตําบลเทพกระษัตรี, เทศบาลตําบลราไวย, เทศบาลตําบลวิชิต, เทศบาลตําบล
รัษฎา, เทศบาลตําบลฉลอง, เทศบาลตําบลศรีสุนทร, เทศบาลตําบลปาคลอก
องคการบริหารสวนตําบลสาคู, องคการบริหารสวนตําบลกมลา, องคการบริหารสวนตําบลเกาะ
แกว, เทศบาลตําบลวิชิต, องคการบริหารสวนตําบลเทพกระษัตรี, องคการบริหารสวนตําบลไมขาว,
องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต และหนวยงานเอกชนในพื้นจังหวัดภูเก็ต โดยเทศบาลนครภูเก็ต ได
วาจางบริษัท บีเทค มิตซูคอรปอเรชั่น จํากัด เปนผูดําเนินการดูแลและบํารุงรักษาระบบเตาเผาขยะมูล
ฝอย มีคาใชจายเฉลี่ย ประมาณปละ 61 ลานบาท หรือประมาณ 607 บาท/ตัน โดยเทศบาลคิดอัตรา
คาธรรมเนียมบริการกําจัดขยะมูลฝอยในอัตราตันละ 520 บาท ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552 เปนตนมา
เทศบาลนครภูเก็ตมีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย ตั้งอยูที่ ถนนรัตนโกสินทร 200 ป หมูที่ 1 ตําบล
วิชิต อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต มีพื้นที่ทั้งหมด 291 ไร ประกอบดวย เตาเผาขยะมูลฝอยโรงคัดแยก
(ปจจุบันไดปดดําเนินการ) และหลุมฝงกลบ ซึ่งมีพื้นที่ 120 ไร ไดรับอนุญาตใหใชที่ดินปาชายเลนเสื่อม
โทรมจากปาไมจังหวัดภูเก็ต ตั้งเปนศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเมื่อป พ.ศ. 2536 สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยแหง
นี้อยูหางสํานักงานเทศบาลนครภูเก็ต ประมาณ 3 กิโลเมตร วิธีการกําจัดขยะมูลฝอยที่ใชอยูในปจจุบัน
เปนแบบผสมผสานระหวางวิธีฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) และเตาเผาขยะ(Stoker
Type) โดยบริษัท บีเทค มิตซู คอรปอเรชั่น จํากัด เปนผูดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยที่เตาเผาขยะสวน
การกําจัดขยะมูลฝอยดวยวิธีฝงกลบ เทศบาลนครภูเก็ตดําเนินการดวยตนเอง
ระบบกําจัดขยะของเทศบาลนครภูเก็ต มีระบบตาง ๆ ดังนี้
1) โรงงานเตาเผาขยะมูลฝอยของเทศบาลนครภูเก็ต เปนเตาเผาประเภทตะกรับเคลื่อนตัว ขนาด
250 ตัน/วัน เปนอาคารเตาเผาขยะ สูง 6 ชั้น ภายในประกอบดวย เตาเผา 1 ชุด สามารถเผามูลฝอย ได
250 ตัน/วัน ตอเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง อุณหภูมิในหองเผาไหมระหวาง 800-900 องศาเซลเซียส มีระบบ
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ควบคุมมลพิษทางอากาศที่บําบัดกาซจากการเผาแบบแหง พรอมเครื่องดักฝุนแบบถุงกรอง และระบบ
บําบัดน้ําเสีย ระบบควบคุมกลิ่น/เสียง ระบบกําจัดเถาและระบบผลิตกระแสไฟฟากังหันน้ําแบบแรงดัน
ยอนกลับ กําลัง 2,500 กิโลวัตต สามารถผลิตกระแสไฟฟาไดประมาณ 2.5 เมกะวัตตและมีไฟฟาสวนเกิน
นําไปใชประโยชนอื่นได มีระบบการควบคุมโดยอัตโนมัติตั้งแตระบบรับขยะถึงระบบระบายเถา ระบบ
ควบคุมมลพิษทางอากาศเปนระบบแหงพรอมเครื่องกรองฝุนชนิดถุง (Bag Filter) สามารถรองรับการ
กําจัดขยะไดไม นอยกวา 80,000 ตัน/ป สถานที่เก็บขยะสามารถรองรับขยะสะสมได 3,000 ตัน เริ่ม
ดําเนินการเผาขยะมา ตั้งแตป 2542 ซึ่งเทศบาลนครภูเก็ต ไดวาจางบริษัท บีเทค มิตซู คอรปอเรชั่นจํากัด
เปนผูดําเนินการ เดินระบบและบํารุงรักษาระบบเตาเผา
2) โรงงานเตาเผาขยะชุมชนชุดที่ 2 ซึ่งเทศบาลนครภูเก็ต เปนผูรับสัญญาจากบริษัท พีเจที
เทคโนโลยี จํากัด เปนเตาเผาแบบตะกรับ (Stoker Incineration) ขนาด 700 ตัน/วัน กอสรางแลวเสร็จเมื่อ
เดือนเมษายน 2555 ซึ่งชวยใหศูนยกําจัดขยะจังหวัดภูเก็ต มีความสามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอย ที่
เกิดขึ้นของจังหวัดภูเก็ตไดประมาณ 15 ป ปจจุบันใชเปนเตาเผาหลักในการเผาขยะมูลฝอยของจังหวัด
ผลิตกระแสไฟฟา ไดประมาณ 12 เมกะวัตต
3) การจัดการขยะมูลฝอยแบบฝงกลบตามหลักสุขาภิบาล มีพื้นที่ 120 ไร แบงออกเปน 5 บอ ซึ่ง
บอฝงกลบใชมาตั้งแตป พ.ศ. 2535 มีปริมาณขยะสะสมมากกวา 1 ลานตัน ปจจุบันขยะที่นําเขาไป ทําการ
ฝงกลบ กําลังจะเกินขีดความสามารถของบอฝงกลบที่จะรองรับได จําเปนจะตองขยายพื้นที่ฝงกลบ ชั้นที่
3 ของบอฝงกลบที่ 2, 3 และ 5 สําหรับรองรับขยะชุมชนไดอีกประมาณ 70,000 ตัน หากใชควบคูกับ โรง
เตาเผาขยะขนาด 250 ตัน/วัน ยังคงใชไดอีกไมเกิน 1 ป จําเปนตองดําเนินการรื้อฟนฟูบอฝงกลบที่ 4 เพื่อ
ใชสําหรับการรองรับขยะในอนาคต อีกทั้งมีการศึกษาแนวทางการนําขยะในพื้นที่ฝงกลบ มาใชผลิตเปน
พลังงานสะอาด โดยการฝงกลบดวยกระบวนการชีวภาพ-กล (Biological Mechanical Treatment :
BMMT) เปนการผสมผสานระหวางวิธียอยสลายทางชีวภาพและวิธีการคัดแยกทางกล โดยทําใหขยะ
อินทรีย ที่ยอยสลายไดงายถูกยอยสลายกลายเปนกาซชีวภาพ และขยะสวนที่เหลือจะนํามาผานการคัด
แยกทางกล เพื่อผลิตเปนขยะเชื้อเพลิง ซึ่งจะตองบูรณาการรูปแบบการจัดการขยะใหมีการจัดการที่ดี และ
มีเทคโนโลยีที่ดี เพื่อรองรับขยะจังหวัดภูเก็ตในระยะยาว
4) การกําจัดขยะติดเชื้อ เตาเผาขยะติดเชื้อ ขนาด 2.5 ตัน/วัน ใชกําจัดขยะติดเชื้อของ จังหวัด
ภูเก็ต วันละ 800 – 10,000 กิโลกรัม เปนขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาล โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ชุมชน
ศูนยบริการสาธารณสุข คลินิกเอกชน และโรงฆาสัตวมาใชบริการ ปจจุบันรถบรรทุกขยะติดเชื้อ มีสภาพ
เกาและขาดบุคลากรที่มีความชํานาญในการดําเนินการ จึงยังตองมีการปรับปรุงระบบการขนถาย และเผา
ขยะติดเชื้อใหไดมาตรฐาน ปจจุบันเตาเผาขยะติดเชื้อชํารุดไมไดดําเนินการ
ตารางที่ 3-28 ระบบกําจัดขยะมูลฝอย พ.ศ.2562
สถานทีก่ ําจัดขยะ
มูลฝอย

จํานวนพื้นที่
(ไร)

ประเภทระบบ
กําจัดขยะมูลฝอย

ศูนยกําจัด
ขยะมูลฝอยรวม
จังหวัดภูเก็ต

291

โรงเตาเผา
ระบบฝงกลบ

รายชือ่ อปท. ทีน่ ํา
ขยะมูลฝอยมา
กําจัด
ทุก อปท. ในจังหวัด
ทุก อปท. ในจังหวัด

ปริมาณขยะมูล
ฝอยที่นําเขาระบบ
(ตัน/วัน)
842
121

ที่มา : สวนสิ่งแวดลอม สํานักการชาง เทศบาลนครภูเก็ต พ.ศ.2562
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3. สถานการณของเสียอันตรายชุมชน
(1) อัตราการผลิต ปริมาณและองคประกอบของเสียอันตรายชุมชน
สามารถประเมินปริมาณของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นจากจํานวนประชากรในป 2556 และอัตราการ
เกิดของเสียอันตราย พบวา จังหวัดภูเก็ตมีปริมาณของเสียอันตรายประเภทหลอดไฟและ แบตเตอรี่
จํานวน 1,134.31 ตัน/ป และซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (เชน โทรศัพทมือถือ/บาน
อุปกรณเลนภาพ/เสียงขนาดพกพา โทรทัศน คอมพิวเตอรสวนบุคคล) จํานวน 2,479.76 ตัน/ป ตามลําดับ
(ประเมินจากจํานวนประชากรป 2556 และอัตราการเกิดของเสียอันตราย)
การเตรียมความพรอมรองรับระบบจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน จังหวัดภูเก็ต จะตองจัดหา
ลังพลาสติกบรรจุถานไฟฉาย จํานวน 18,905 ลัง เปนเงิน 11,343,129 บาท และกลองพลาสติกบรรจุ
หลอดไฟ จํานวน 41,329 ลัง เปนเงิน 15,124,172 บาท
ตารางที่ 3-29 อัตราการเกิดของเสียอันตรายจากชุมชนตอจํานวนประชากร
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
เทศบาลนคร
เทศบาลเมือง
เทศบาลตําบล
อบต.

อัตราการเกิดของเสียอันตราย (หนวย : กิโลกรัม/คน-ป) (ภาคใต)
ซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและ
ของเสียอันตราย
อิเล็กทรอนิกส
3.885
9.154
2.374
8.699
3.217
6.366
2.306
5.253

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2556

(2) การรวบรวมและกําจัดของเสียอันตรายชุมชน
จังหวัดภูเก็ตมีการดําเนินงานการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ดังนี้
(2.1) องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงในจังหวัดภูเก็ตและสถานประกอบการสนับสนุนการ
ขนสงของเสียอันตรายที่รวบรวมไดไปเก็บที่อาคารกักเก็บของเสียอันตราย ณ ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวม
จังหวัดภูเก็ต และมีผลการรวบรวมและขนสงของเสียอันตราย ป 2561 เทากับ 11,950 กิโลกรัม
(2.2) เทศบาลนครภูเก็ต จัดทําโครงการลดและแยกขยะมูลฝอยจากแหลงกําเนิดป 2554
กิจกรรม Phuket Safe งบประมาณ 33,251 บาท เพื่อรณรงคเชิญชวนประชาชน รวมทั้งแหลงกําเนิด
ขนาดใหญ อาทิ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตทุกแหง คัดแยกของเสียอันตรายประเภท ถานไฟฉาย
แบตเตอรี อุปกรณเครื่องใชตาง ๆ และนํามาแลกรับยาจากรานขายยาที่เขารวมโครงการทั้งในเขต
เทศบาลนครภูเก็ต โดยเปนกิจกรรมที่เทศบาลนครภูเก็ตไดรับความรวมมือจากชมรมรานขายยาจังหวัด
ภูเก็ต ในการจัดยามาบริการแลกกับขยะอันตราย อาทิ ยาแกปวด ลดไข ยาหมองน้ํา และผลิตภัณฑ
อาหารเสริม
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(2.3) เทศบาลนครภูเก็ตและเอกชน จัดทําโครงการขยะอันตรายสรางชาติ (Battery
Schloarship) โดยรณรงคใหประชาชนแยกของเสียอันตราย เชน ถานไฟฉาย แบตเตอรี่ โทรศัพทมือถือ
เปนตน ออกจากขยะชุมชนทั่วไป แลวนําไปมอบใหโรงเรียนที่เขารวมโครงการ รวบรวมไวแลกเปน
ทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน เพื่อใหเทศบาลรวบรวมและนําไปกําจัดอยางถูกวิธี โดยของเสียอันตราย
ประเภทถานไฟฉาย จํานวน 10 แกลลอนแลกทุนการศึกษา 2,000 บาท
(2.4) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดภูเก็ต จัดทําตูรวบรวมขยะอันตราย
ชุมชน และสงมอบใหชุมชนเพื่อรณรงคใหประชาชนแยกของเสียอันตรายออกจากขยะชุมชนทั่วไปเพื่อให
เทศบาลรวบรวมและนําไปกําจัดอยางถูกวิธี
(3) การจัดการของเสียอันตรายแบบศูนยรวม
ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ต มีอาคารกักเก็บของเสียอันตรายจากชุมชนที่รวบรวมและ
ขนสงมาจากแหลงกําเนิดทุกแหงในจังหวัดภูเก็ต ทุกวันที่ 20-25 ของทุกเดือน เพื่อขนสงของเสียอันตราย
ไปกําจัด โดยผูรับบริการกําจัดของเสียอันตรายที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมี
ประกาศจังหวัดภูเก็ต ฉบับลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2557 เรื่อง กําหนดประเภท ราคา และหลักเกณฑ
การนําสงขยะอันตราย ณ ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต เพื่อจัดการของเสียอันตรายประเภท
ถานไฟฉาย แบตเตอรี โทรศัพท หลอดไฟ กระปองสเปรย จากสถานประกอบการ และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น โดยเรียกเก็บคาธรรมเนียมจัดการของเสียอันตรายในอัตราเหมา กิโลกรัมละ 22 บาท ทุก
ประเภท

รูปที่ 3-30 ตัวอยางจุดทิ้งขยะอันตรายจากชุมชน

รูปที่ 3-31 ขั้นตอนดําเนินการจัดการของเสียอันตรายชุมชนศูนยกําจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต
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4. สถานการณมูลฝอยติดเชื้อ
(1) อัตราการผลิตและปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ
ขอมูลปริมาณมูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาลที่สงกําจัด ณ ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวม จังหวัด
ภูเก็ต ระหวางป 2554 – 2562 พบวา โดยรวมมีแนวโนมเพิ่มขึ้น โดยมีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ ในป 2562
เฉลี่ย 1,275.10 กิโลกรัม/วัน รายละเอียดดังตารางที่ 3-30
ตารางที่ 3-30 ประเภทและปริมาณมูลฝอยติดเชื้อของสถานพยาบาลในจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2562
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ปริมาณมูลฝอยติดเชือ้
(กก./วัน)
373.86
53.51
72.13
294.72
273.01
93.99
0.33
51.36
48.18
14.01
1,275.10

ชื่อสถานพยาบาล
วชิระภูเก็ต
ปาตอง
ถลาง
อบจ.ภูเก็ต
กรุงเทพภูเก็ต
เทศบาลตําบลวิชิต
มิชชั่นภูเก็ต
สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
ภาคบริการโลหิตแหงชาติ
ศูนยบริการสาธารณสุข
เทศบาลเมืองปาตอง
อื่นๆ (คลินิก)
รวม

ที่มา : สํานักการชาง เทศบาลนครภูเก็ต พ.ศ. 2562

(2) การรวบรวมและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
เทศบาลนครภูเก็ตไดใหบริการเก็บรวบรวมขนสงขยะติดเชื้อเพื่อกําจัดดวยเตาเผาแบบธรรมดา
ซึ่งกอสรางมาตั้งแตป 2538 และปจจุบันชํารุด ระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยวิธีการเผา (Incineration)
ขนาด 2.5 ตัน/วัน ใชกําจัดขยะติดเชื้อของจังหวัดภูเก็ตจากโรงพยาบาล โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล ศูนยบริการสาธารณสุข คลินิกเอกชน และโรงฆาสัตว ปจจุบันเตาเผาขยะติดเชื้อชํารุดไมได
ดําเนินการ จึงสงกําจัดที่เตาเผาขยะชุมชน โดยเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการกําจัดขยะติดเชื้อกิโลกรัมละ
12 - 15 บาท นอกจากนั้น ยังมีปญหารถบรรทุกมูลฝอยติดเชื้อมีสภาพเกาและขาดบุคลากรที่มีความ
ชํานาญในการดําเนินการ จึงยังตองมีการปรับปรุงระบบการขนสงกักเก็บและเผาขยะติดเชื้อใหได
มาตรฐาน
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(3) การจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนยรวม
ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ต มีเตาเผาขยะติดเชื้อ ขนาด 150 กิโลกรัม/ชั่วโมง ซึ่ง
กอสรางมาตั้งแตป 2538 ปจจุบันอยูในสภาพชํารุด หยุดดําเนินการ
เทศบาลไดรับงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ปงบประมาณ 2557 วงเงิน 20 ลานบาท
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบกําจัดขยะติดเชื้อ ประกอบดวย เตาเผาขยะติดเชื้อ150 กิโลกรัม/
ชั่วโมง รถเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อปรับอุณหภูมิ 6 ลอ 2 คัน และหองเก็บกักมูลฝอยติดเชื้อปรับอุณหภูมิ
ป 2557-2558 เทศบาลนครภูเก็ต รวมกับมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดลอมจังหวัดภูเก็ต และเอกชนจัดทํา
โครงการขยะอันตรายสรางชาติ (Battery 2 Scholarship) โดยรณรงคใหประชาชนแยกของเสียอันตราย
เชน ถานไฟฉาย แบตเตอรี่ โทรศัพทมือถือ เปนตน ออกจากขยะชุมชนทั่วไป แลวนําไปมอบใหโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตที่เขารวมโครงการ รวบรวมไวแลกเปนทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน เพื่อให
เทศบาลนครภูเก็ตรวบรวมและนําไปกําจัดอยางถูกวิธี โดยของเสียอันตรายประเภทถานไฟฉายบรรจุใน
ขวดน้ําพลาสติกขนาด 6 ลิตร จํานวน 10 แกลลอน แลกทุนการศึกษา จํานวน 1 ทุนๆ ละ 2,000 บาท
 ขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาล
เทศบาลนครภูเก็ต ไดใหบริการเก็บรวบรวมขนสงขยะติดเชื้อ แกสถานบริหารสาธารณสุข
จํานวน 10 แหง ไดแก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โรงพยาบาลปาตอง โรงพยาบาลถลาง โรงพยาบาล อบจ.
ภู เ ก็ ต โรงพยาบาลกรุ ง เทพภู เ ก็ ต โรงพยาบาลสิ ริ โ รจน โรงพยาบาลมิ ช ชั่ น ภู เ ก็ ต โรงพยาบาลดี บุ ก
สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตและภาคบริการโลหิตแหงชาติ ในปงบประมาณ 2558 มีปริมาณขยะติดเชื้อที่
กําจัด จํานวน 411,372 กิโลกรัม การกําจัดขยะติดเชื้อจากสถานบริการสาธารณสุขในจังหวัดภูเก็ต โรง
เตาเผาขยะติดเชื้อขนาดกําจัดขยะติดเชื้อไดไมนอยกวา 150 กิโลกรัม/ชั่วโมง ใชเชื้อเพลิงชนิดแกส LPG
และระบบบําบัดอากาศแบบแหงโดยเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการกําจัดขยะติดเชื้อ กิโลกรัมละ 12-15
บาท
ความกาวหนาในการดําเนินโครงการลด คัดแยก และนําขยะกลับมาใชประโยชน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง และแหลงกําเนิดขนาดใหญประเภทชุมชน โรงเรียน
โรงแรมหลายแหงในจังหวัดภูเก็ต มีโครงการสนับสนุนกิจกรรม ลด คัดแยก และนําขยะมูลฝอยกลับมาใช
ประโยชนใหมมาอยางตอเนื่อง ตั้งแตป 2546 อาทิ ถนนปลอดถัง รับบริจาควัสดุรีไซเคิล ขยะแลกไข
ธนาคารขยะรีไซเคิล การนําไปเลี้ยงสัตว ผลผลิตน้ําหมักชีวภาพ กาซชีวภาพ ปุยหมัก ไบโอดีเซล ศูนย
ถายทอดเทคโนโลยีการจัดการขยะอยางยั่งยืน ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตําบลวิชิต ศูนย
การเรียนรูดานสิ่งแวดลอมและพลังงาน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รวมทั้งการคัดแยกโดยพนักงานทายรถ
และผูคุยเขี่ยขยะในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย และเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในจังหวัดภูเก็ตมีกิจกรรมลงนามขอตกลงรวมมือคัดแยกขยะและใชประโยชนขยะอินทรียที่แหลงกําเนิด ณ
ศูนยการถายทอดเทคโนโลยีการจัดการขยะจังหวัดภูเก็ต อยางยั่งยืน ภายใตโครงการภูเก็ตเมืองลด
คารบอน โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนําไปใชประโยชน จํานวน 77,582 ตัน
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

ศูนยการเรียนรูเทศบาลนครภูเก็ต

ศูนยการเรียนรูโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ศูนยการเรียนรูเทศบาลนครภูเก็ต

ศูนยการเรียนรูโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

รูปที่ 3-32 ตัวอยางการนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชนใหม
ศูนยถายทอดเทคโนโลยีจัดการขยะอยางยั่งยืน (Phuket sustainable waste management
technology transfer center)
เปนแหลงเรียนรูและประชาสัมพันธ รวมทั้งปลูกจิตสํานึกใหประชาชนนําขยะอินทรียไปใชใหเกิด
ประโยชน มีสถานีถายทอดเทคโนโลยี ประกอบดวย การแยกและวิเคราะหองคประกอบขยะ การหมักปุย
ถังหมักแกส ถังหมักขยะอินทรียครัวเรือน หมูหลุม ไสเดือนกินขยะ ไบโอดีเซล โรงเผาขยะผลิตไฟฟา โรง
บําบัดน้ําเสีย ซึ่งเปนการลดขยะของเสีย และประชาชนที่สนใจสามารถเขารับการอบรมไดตลอดป ปจจุบัน
ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต มีศูนยเรียนรูดานการจัดการขยะไมนอยกวา 10 แหง กระจายอยูทั้งพื้นที่ และมี
เครือขายจัดการขยะโดยมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดลอมภูเก็ต ประชาคมพิทักษสิ่งแวดลอมภูเก็ต โดยไดรับอุดหนุน
งบประมาณจากเทศบาลนครภูเก็ต เพื่อการถายทอดเทคโนโลยีไปสูศูนยเรียนรูเพิ่มขึ้น
ผลสําเร็จของการจัดการขยะจังหวัดภูเก็ตเกิดจากความรุนแรง รวมใจ ของเครือขายภาครัฐ
เอกชน และประชาสังคมอยางดียิ่ง ทําใหมีผูมาศึกษาดูงานปละหลายหมื่นคน และรัฐบาลไดใชเปนรูปแบบ
การจัดการขยะของประเทศในปจจุบัน
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

ผลการดําเนินการภายในศูนยถายทอดเทคโนโลยีจัดการขยะอยางยั่งยืน
(Phuket sustainable waste management technology transfer center)
1.ถังหมักปุยอินทรียแบบใชอากาศ

ศูนยการเรียนรูเทศบาลนครภูเก็ต

รูปที่ 3-33 ถังหมักปุยอินทรียแบบใชอากาศ
แนวทางการกําจัดขยะอินทรียโดยวิธีใชถังหมักปุยอินทรียแบบใชอากาศ สามารถนําไปใชกับ
ครัวเรือน สถานประกอบการที่มีเศษขยะเหลือใช โดยไมมีกลิ่นและผลกระทบดานสิ่งแวดลอม เทศบาล
นครภูเก็ตรวมกับมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดลอมภูเก็ต ไดคิดคนตนแบบถังหมักปุยอินทรียแบบใชอากาศ เพื่อชวย
ลดปริมาณขยะอินทรียอยางยั่งยืน
2.ปุยหมักมูลไสเดือน

ศูนยการเรียนรูเทศบาลนครภูเก็ต

รูปที่ 3-34 โรงเลี้ยงไสเดือนดินเครื่องแยกปุยไสเดือน
ปุยหมักมูลไสเดือนดิน (Vermicompost) หมายถึง เศษซากอินทรียวัตถุตางๆ รวมทั้งดินและ
จุลินทรียที่ไสเดือนดินกินเขาไปแลวผานกระบวนการยอยสลาย อินทรียวัตถุเหลานั้นภายในลําไสของ
ไสเดือนดิน แลวจึงขับถายเปนมูลออกมาทางรูทวาร ซึ่งมูลที่ไดจะมีลักษณะเปนเม็ดสีดํา มีธาตุอาหารพืช
อยูในรูปที่พืชสามารถนําไปใชไดในปริมาณที่สูงและมีจุลินทรียจํานวนมาก ซึ่งในกระบวนการผลิตปุยหมัก
โดยใชไสเดือนดินขยะอินทรียที่ไสเดือนดินกิน เขาไป และผานการยอยสลายในลําไสแลวขับถายออกมา
มูลไสเดือนดินที่ไดเรียกวา “ปุยหมักมูลไสเดือนดิน”
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

3. น้ําหมักชีวภาพ

ศูนยการเรียนรูเทศบาลตําบลวิชิต

ศูนยการเรียนรูเทศบาลตําบลวิชิต

ศูนยการเรียนรูเทศบาลนครภูเก็ต

ศูนยการเรียนรูเทศบาลตําบลวิชิต

ศูนยการเรียนรูโรงแรมรอยัล ภูเก็ตซิตี้

ศูนยการเรียนรูโรงแรมรอยัล ภูเก็ตซิตี้

รูปที่ 3-35 โรงปุยหมักชีวภาพ
น้ําหมักชีวภาพ หรือ EM (Effective Microorganisms) คือ สารละลายที่ไดจากการยอยสลายเศษ
วัสดุเหลือใชจากสวนตางๆของพืชหรือสัตว โดยการหมักในสภาพไรอากาศ ประโยชนน้ําหมักชีวภาพ เชน
ใชเปนหัวเชื้อในการทําปุยหมักอินทรีย ใชในการกําจัดน้ําเสียและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ใชทําความสะอาด
พื้นที่เลี้ยงสัตว ใชบําบัดกลิ่นเหม็นตางๆ เชน หองสวม กองขยะ ทอระบายน้ํา และใชแทนปุยเคมี
4. ปุยหมักใบไทร

ศูนยการเรียนรูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

รูปที่ 3-36 โรงปุยหมักใบไทร
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

5. ปุยอินทรีย
การปลูกพืชภายในศูนยถายทอดเทคโนโลยีจัดการขยะอยางยั่งยืน
โดยนําปุยอินทรียจากขยะอินทรียท ี่ผลิตไดมาใชประโยชน

ศูนยการเรียนรูเทศบาลตําบลวิชิต

ศูนยการเรียนรูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

ศูนยการเรียนรูเทศบาลนครภูเก็ต

ศูนยการเรียนรูเทศบาลนครภูเก็ต

รูปที่ 3-37 การปลูกพืชภายในศูนยถายทอดเทคโนโลยีจัดการขยะอยางยั่งยืนโดยนําปุยอินทรีย
จากขยะอินทรียที่ผลิตไดมาใชประโยชน
ที่มา : การเขาศึกษา ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต

6. บอเลี้ยงปลากินพืช

ศูนยการเรียนรูเทศบาลนครภูเก็ต

รูปที่ 3-38 การเลี้ยงปลากินพืชดวยบอปูนซีเมนต
7. หมูหลุม

ศูนยการเรียนรูเทศบาลนครภูเก็ต

ศูนยการเรียนรูเทศบาลตําบลวิชิต

รูปที่ 3-39 การเลี้ยงหมูหลุม
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

การเลี้ยงสุกรแบบธรรมชาติ (หมูหลุม) เนนการใชวัสดุที่มีอยูตามธรรมชาติและในทองถิ่นเปน
หลัก หางาย ราคาถูก และสามารถนําวัสดุที่เหลือใชตาง ๆ กลับมาใชใหเกิดประโยชนไดอีก ทําใหชวยลด
ตนทุนการเลี้ยงสุกรไดคอนขางมาก อีกทั้งเปนการพึ่งพาอาศัยเกื้อหนุนซึ่งกันและกันระหวางพืชกับสัตว
กลาวคือ เมื่อมีการปลูกพืชเกษตรกรสามารถใชพืชหรือเศษพืชผัก และผลไมตาง ๆ กลับมาทําเปนอาหาร
หมักเลี้ยงหมูหลุมได ในทํานองเดียวกันพืชก็สามารถใชประโยชนจากหมูหลุมไดเชนกัน โดยการใชวัสดุที่
อยูในหลุมซึ่งถูกยอยสลายและหมักโดยจุลินทรียกลุมที่ใหประโยชน กลายเปนปุยหมักอยางดีนําไปใช
ปรับปรุงบํารุงดิน และเปนอาหารของพืชได ชวยทําใหการผลิตทั้งพืชและสุกรมีตนทุนการผลิตลดนอยลง
การเลี้ยงหมูหลุมจะไมมีปญหาเรื่องกลิ่นเหม็นของมูลสุกร น้ําเสีย และชวยรักษาสภาพแวดลอม
8. เครื่องยอยปุยพืชสด

ศูนยการเรียนรูเทศบาลนครภูเก็ต

รูปที่ 3-40 เครื่องยอยปุยพืชสด
เครื่องยอยปุยพืชสด ชวยในการหั่นยอยวัสดุทางการเกษตร กิ่งไม ใบไม เพื่อนํามาใชเปนปุยพืช
สด อีกทั้งชวยลดปญหาทางดายมลภาวะสิ่งแวดลอม ที่เกิดจากการเผา และสามารถเขากระบวนผลิตกาซ
ชีวภาพ
9. เครื่องผลิตกาซชีวภาพ (biogas)

ศูนยการเรียนรูเทศบาลนครภูเก็ต

รูปที่ 3-41 เครื่องผลิตกาซชีวภาพ (biogas)
พืชสดที่ผานกระบวนการยอยเรียบรอยแลวนําไปผานกระบวนการกรองเก็บเพื่อใหเปลี่ยนสภาพ
เปนพืชหมัก สําหรับพืชที่ถูกหมักแลวจะนํามาผานกระบวนการผลิตกาซชีวภาพ โดยจะผานบอหมักกรด
เพื่อใหสารอินทรียขนาดใหญเปลี่ยนเปนสารอินทรียขนาดเล็กที่ละลายน้ําและเปลี่ยนเปนกรดอินทรีย ซึ่ง
เปนสารตั้งตนในการผลิตกาซชีวภาพตอไป หลังจากนั้นจะนําผลิตภัณฑจากบอหมักกรดไปใสในถังหมัก
มีเทน ซึ่งในถังนี้กรดอินทรียจะถูกจุลินทรียใชเปนสารอาหารเพื่อทําการผลิตกาซชีวภาพตอไป
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10. ผลิตกาซชีวภาพจากมูลสุกร

ศูนยการเรียนรูเทศบาลตําบลวิชติ

รูปที่ 3-42 บอหมักกาซชีวภาพจากมูลสุกร
11. ผลิตไบโอดีเซล

ศูนยการเรียนรูเทศบาลตําบลวิชิต

ศูนยการเรียนรูโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

รูปที่ 3-43 การผลิตไบโอดีเซล
12. การเผาถาน

ศูนยการเรียนรูเทศบาลตําบลวิชิต

รูปที่ 3-44 หลุมเผาถาน และเครื่องอัดถานเปนแทง
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13. ธนาคารขยะ

ศูนยการเรียนรูเทศบาลตําบลวิชิต

ศูนยการเรียนรูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

ศูนยการเรียนรูโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

รูปที่ 3-45 สถานที่จัดตั้งธนาคารขยะ
สําหรับพื้นที่โครงการตั้งอยูในความรับผิดชอบดานการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลวิชิต
ซึ่งจากหนังสือตอบรับการเก็บขนขยะมูลฝอยใหโครงการนั้น ทางเทศบาลตําบลวิชิตไมสามารถเก็บขน
ขยะมูลฝอยใหแกโครงการได โดยในปจจุบันเทศบาลตําบลวิชิตไดอนุญาตใหบริษัทเอกชนเขามาเปน
ผูดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยภายในพื้นที่ (หนังสือการใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอย แสดงในภาคผนวก
ค)
ปจจุบันโครงการอยูในระหวางการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน จึงยังไมไดมีการ
คัดเลือกเอกชนที่ไดรับอนุญาตดําเนินการเก็บขนมูลฝอยจากทางเทศบาลตําบลวิชิตใหมาดําเนินการเก็บ
ขนขยะ เนื่ อ งจากใบอนุ ญ าตดํ า เนิ น การเก็ บ ขนมู ล ฝอยจากทางเทศบาลตํ า บลวิ ชิ ต ของเอกชนจะมี
ระยะเวลา 1 ป ซึ่งเมื่อโครงการกอสรางแลวเสร็จ เอกชนรายดังกลาวที่ไดรับการวาจางจากโครงการอาจ
ไม ได รับ อนุ ญ าตดํ า เนิน การเก็บ ขนมู ล ฝอยจากทางเทศบาลตํา บลวิ ชิต ดั งนั้ น เมื่ อ ก อ สรา งแลว เสร็ จ
โครงการจะดํ า เนิน การคัด เลื อ กและจัด จา งเอกชนที่ ไดรั บอนุญ าตดํา เนิน การเก็ บขนมู ล ฝอยจากทาง
เทศบาลตําบลวิชิตใหมาดําเนินการเก็บขนขยะตอไป โดยเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับเทศบาลตําบลวิชิต
ปจจุบัน แสดงดังตารางที่ 3-31
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ตารางที่ 3-31 รายชื่อผูประกอบการเก็บขนมูลฝอยที่ทางเทศบาลตําบลวิชิตอนุญาตใหดําเนินการ
ลําดับ
1
2
3
4
5

ชื่อผูประกอบการ
หางหุนสวนจํากัด ภูเก็ต ลัคกี้ ทรานสปอรต (นางสาววรรณา เหี้ยมหาญ)
บริษัท ธนทรัพยรีไซเคิลภูเก็ต จํากัด โดย นางสาวรุงอรุณ ชูเซง
นายอนิรุต รักหาบ
นางสาวอําพร ครุธแกว
บริษัท บิ๊กบอส เตอจิน เซอรวิซ จํากัด

ใบอนุญาตเลขที่
3/2564 (หมดอายุ 27 ม.ค. 65)
1/2564 (หมดอายุ 26 พ.ย. 64)
4/2564 (หมดอายุ 23 มี.ค. 65)
5/2564 (หมดอายุ 27 พ.ค. 65)
6/2564 (หมดอายุ 4 ส.ค. 65)

3.3.5 พลังงานและไฟฟา
การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต เปนผูใหบริการดานการจําหนายกระแสไฟฟาแกประชากร
ธุรกิจ และอุตสาหกรรม ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ตทั้งหมด และจังหวัดพังงาบางสวน รวม 4 อําเภอ คือ
อําเภอเมือง อําเภอกะทู อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา มีสํานักงาน
การไฟฟาเพื่อใหการบริการกระจายครอบคลุมในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบจํานวน 4 แหง คือ
1) การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต รับผิดชอบ อําเภอเมือง อําเภอกะทู (บางสวน) จังหวัด
ภูเก็ต
2) การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอถลาง รับผิดชอบ อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
3) การไฟฟาสวนภูมิภาคปาตอง รับผิดชอบอําเภอกะทู (ตําบลปาตอง) อําเภอเมือง (ตําบล
ราไวย) จังหวัดภูเก็ต
4) การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอเกาะยาว รับผิดชอบ อําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
ปจจุบันการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ไดจายไฟระบบ 115 เควี ผานระบบสายสง
115 เควี จํานวน 2 วงจร และจายไฟระบบ 115 เควี ผานระบบสายสง 230 เควี จํานวน 2 วงจร ให
จังหวัดภูเก็ต โดยมีสถานีไฟฟาแรงสูงภูเก็ต 1 และ 2 ของ กฟผ. เปนตัวปรับแรงดันจาก 115 เควี เปน 33
เควี แลวจายผานระบบจําหนายของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต ใหผูใชไฟ โดยมีสถานีไฟฟายอย
4 สถานีคือ
1) สถานี ไ ฟฟ า ภู เ ก็ ต 1 รั บ กระแสไฟฟ า จากสถานี ไ ฟฟ า แรงสู ง ภู เ ก็ ต 1 ของ กฟผ. มี พื้ น ที่
ใหบริการครอบคลุมตัวเมืองภูเก็ตทั้งหมด และเขตปาตองบางสวน
2) สถานี ไ ฟฟ า ภู เ ก็ ต 2 รั บ กระแสไฟฟ า จากสถานี ไ ฟฟ า แรงสู ง ภู เ ก็ ต 2 ของ กฟผ. มี พื้ น ที่
ใหบริการครอบคลุมเขตปาตอง หาดกะตะ หาดกะรน หาดราไวย และแหลมพันวา
3) สถานีไฟฟาถลาง รับกระแสไฟฟาจากสถานีไฟฟาแรงสูงภูเก็ต 2 ของ กฟผ. มีพื้นที่ใหบริการ
ครอบคลุมอําเภอถลางทั้งหมด และเกาะยาว
4) สถานีไฟฟาปาตอง ที่มีระบบสายสง 115 เควี จายกระแสไฟฟาในกับเทศบาลตําบลกะรนและ
พื้นที่ใกลเคียง
สําหรับพื้นที่ที่เปนเกาะกลางทะเลจะใชกระแสไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย และเครื่องปนไฟฟา
ดีเซล รายละเอียดจํานวนครัวเรือนผูใชไฟฟา แสดงดังตารางที่ 3-32
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ตารางที่ 3-32 จํานวนครัวเรือนผูใชไฟฟา พ.ศ. 2562
การไฟฟา
กฟจ. ภูเก็ต
กฟฟ. ปาตอง
กฟว. ถลาง
รวม

ตําบล
ทั้งหมด
8
3
7
18

หลังคาเรือน
ทั้งหมด
มีไฟฟาใชแลว
133,604
133,604
21,302
21,302
64,786
64,786
219,692
219,692

มีไฟฟาใชแลว
133,604
21,302
64,786
219,692

ที่มา : การไฟฟา สวนภูมิภาคจัง หวัดภูเ ก็ต ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 อางถึงใน แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ 3-33 จํานวนผูใชไฟฟาทั้งจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2562
การไฟฟา
การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต
การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาตําบลฉลอง
การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอถลาง
การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขายอยเกาะยาว
การไฟฟาสวนภูมิภาคปาตอง
รวมจํานวนผูใชไฟฟาทั้งจังหวัดภูเก็ต

จํานวนผูใชไฟฟา
102,976
30,628
59,791
4,995
21,302

รวม
133,604
64,786
21,302
219,692

ที่มา : การไฟฟา สวนภูมิภาคจัง หวัดภูเ ก็ต ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 อางถึงใน แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ 3-34 สถิติผใู ชไฟฟา และการจําหนายพลังงานไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค จําแนก
ตามประเภทผูใ ชไฟฟา จังหวัดภูเก็ต ระหวาง พ.ศ. 2560 – 2562
ประเภทผูใช
จํานวนผูใชไฟฟา (ราย)
พลังงานไฟฟาจําหนาย
(กิโลวัตต-ชั่วโมง)
บานอยูอาศัย
กิจการขนาดเล็ก
กิจการขนาดกลาง
กิจการขนาดใหญ
อื่นๆ

ป พ.ศ. 2560
128,667.00
1,231,660,529.71

ป พ.ศ. 2561
131,010.00
1,308,560,704.29

ป พ.ศ. 2562
133,604
1,325,241,603.47

418,741,592.06
198,066,524.99
209,713,650.56
200,443,431.99
204,695,330.11

455,977,366.09
206,202,478.65
223,140,517.05
217,515,350.00
205,724,992.50

484,058,997.56
207,954,314.88
234,633,358.45
232,877,060.84
165,717,331.74

ที่มา : การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 อางถึงใน แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดภูเก็ต

สําหรับราษฎรในเขตเทศบาลตําบลวิชิตเปนชุมชนในเขตพื้นที่บริการของการไฟฟาสวนภูมิภาค
อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีไฟฟาเขาไปในทุกครัวเรือน สวนระบบไฟฟาแสงสวางสาธารณะ เทศบาล
ตําบลวิชิตไดดําเนินการขยายเขตสายพาดดับและติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะครอบคลุมถนนทุกเสนทาง
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ทั้งนี้การไฟฟาสวนภูมิภ าค จังหวัดภูเก็ต ไดตรวจสอบระบบจําหนาย การจายกระแสไฟฟา
บริ เ วณพื้ น ที่ โ ครงการแล ว พบว า สามารถให บ ริ ก ารด า นกระแสไฟฟ า กับ โครงการไดอ ย า งเพี ย งพอ
(หนังสือการใหบริการไฟฟา แสดงในภาคผนวก ค)

3.3.6 การจราจร
1) เสนทางคมนาคม
จังหวัดภูเก็ตมีเสนทางคมนาคม 3 ทาง ไดแก ทางบก ทางน้ําและทางอากาศ ดังนี้
(ก) การคมนาคมทางบก
การคมนาคมทางบกมีทางหลวงหมายเลข 402 เปนเสนทางหลัก และมีทางหลวงจังหวัดรอบเกาะ
รวมทั้งเสนทางอื่นๆ ที่แยกออกจากทางหลวงหมายเลข 402 ไปยังชุมชนและสถานที่ทองเที่ยวตางๆทั้งนี้
จังหวัดภูเก็ตมีทางหลวงแผนดิน จํานวน 17 เสนทาง ดังนี้
ตารางที่ 3-35 ทางหลวงแผนดินในจังหวัดภูเก็ต
หมายเลข
ทางหลวง
402
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4129
4233
4302
4353

ตอนควบคุม

กม. - กม.

หมากปรก – เมืองภูเก็ต
เมืองภูเก็ต – กะทู
เมืองภูเก็ต – หาแยกฉลอง
โรงเรียนวิชิตสงคราม – สนามสุระกุล
เมืองภูเก็ต – แหลมพันวา
บางคู – ตีนเขา – หาดราไวย
ทาเรือ – เชิงทะเล
แยกทางหลวงหมายเลข 402 – สนามบิน
ทาเรือ – เมืองใหม
หาแยกฉลอง – กะรน
กะทู – ปาตอง
ถลาง – หาดราไวย
มุดดอกขาว – สนามบิน
ทางเขาอาวมะขาม
ตีนเขา – นาบอน
หาดทรายแกว – ทานุน
ทางแยกไปทาฉัตรไชย

9+000 - 48+958
0+000 - 1+642
0+000 - 6+473
0+000 - 0+488
0+000 - 8+770
0+000 - 22+720
0+000 - 6+950
0+000 - 4+130
0+000 - 19+538
0+000 - 8+608
0+000 - 2+836
0+000 - 42+640
0+000 - 13+093
0+000 - 0+380
0+000 - 1+514
0+000 - 4+818
0+000 - 0+825

ระยะทาง จํานวน
(กม.) ชองจราจร
27.102
4
1.642
4
6.473
4
0.488
4
8.770
2
22.720
4
6.950
4
4.130
4
19.538
2
8.608
4
2.836
2
40.540
2
13.093
2
0.380
2
1.514
2
4.818
2
0.825
2

ปริมาณจราจร
(คัน/วัน)
62,609
45,623
31,314
8,950
7,691
68,321
12,142
23,610
20,641
22,558
58,800
17,581
8,106
1,500
8,956
10,743
895

ที่มา : แขวงทางหลวงภูเก็ต ณ เดือนกันยายน 2561 อางถึงในแผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับทบทวน (รอบ
ป พ.ศ. 2563)

มีเสนทางคมนาคมหลักภายในเขตเทศบาลตําบลวิชิต ประกอบดวยพื้นที่ 6 เสนทาง คือ ถนน
เจาฟาตะวันตก ถนนเจาฟาตะวันออก ถนนศักดิเดช ถนนขวาง ถนนเจาฟาสวนหลวงและถนนเฉลิม พระ
เกียรติร.9 มีถนนลาดยางผานทุกหมูบาน
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(ข) การคมนาคมทางน้ํา
จังหวัดภูเก็ต มีทาเรือน้ําลึก จํานวน 1 แหง ไดแก ทาเรือน้ําลึกภูเก็ต บริเวณอาวมะขาม ตําบลวิชิต
อําเภอเมืองภูเก็ต ใชเปนทาเรือเพื่อการขนสงสินคาและเพื่อการทองเที่ยว และมีจํานวนทาเทียบเรือในพื้นที่
จังหวัดภูเก็ตทั้งสิ้น 38 แหง ประกอบไปดวยรายละเอียดดังตอไปนี้
 ทาเทียบเรือในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
1. ทาเทียบเรือเพื่อรับขนถายสินคาสาธารณะทั่วไป จํานวน 3 แหง
2. ทาเทียบเรือโดยสารและเรือสําราญ/กีฬา จํานวน 14 แหง
3. ทาเทียบเรือของสวนราชการ และรัฐวิสาหกิจ จํานวน 5 แหง
4. ทาเทียบเรือประมง จํานวน 11 แหง
5. ทาเทียบเรือใชในกิจการของโรงแรม รานอาหาร จํานวน 5 แหง
รวมทั้งหมด 38 แหง
 ขอมูลมารีนาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ตยังมีทาจอดเรือของเอกชน (Marina) จํานวน 4 แหง ตั้งอยูทางฝงตะวันออกเฉียงเหนือ
ของเกาะ ซึ่งเปนทําเลที่สามารถเดินทางไปทองเที่ยวเกาะตางๆ ในอาวพังงา และเกาะตางๆ ในจังหวัดกระบี่
ไดอยางสะดวก ซึ่งผูที่มาใชบริการสวนใหญเปนชาวตางชาติ
1. โบท ลากูน มารีนา (The boat lagoon marina) ที่อยู 22/1 หมู 2 ถนนเทพกระษัตรี ตําบล
เกาะแกว อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 จํานวนที่จอดเรือในน้ํา 173 ลํา จํานวนที่จอดเรือบนบก 135
ลํา ความยาวเรือสูงสุดที่สามารถเขาเทียบทา 80 ฟุต อัตราการกินน้ําลึกสูงสุดที่สามารถเขามาเทียบได 22.5 เมตร
2. รอยัล ภูเก็ต มารีนา (Royal Phuket marina) ที่อยู 68 หมู 2 ถนนเทพกระษัตรี ตําบลเกาะ
แกว อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 จํานวนที่จอดเรือในน้ํา 76 ลํา จํานวนที่จอดเรือบนบก 35 ลํา
ความยาวเรือสูงสุดที่สามารถเขาเทียบทา 37 เมตร อัตราการกินน้ําลึกสูงสุดที่สามารถเขามาเทียบได 3
เมตร
3. ยอรชเฮเวน (The yacht haven marina) ที่อยู 141/2 หมู 2 ถนนเทพกระษัตรี ตําบลไมขาว
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 จํานวนที่จอดเรือในน้ํา 300 ลํา ความยาวเรือสูงสุดที่สามารถเขาเทียบ
ทา 80 เมตร อัตราการกินน้ําลึกสูงสุดที่สามารถเขามาเทียบได 2.5-8.0 เมตร
4. อาวปอ แกรนด มารีนา (Ao Po Grand Marina) ที่อยู 113/1 หมู 6 ถนนเทพกระษัตรี ตําบล
ปาคลอก อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 จํานวนที่จอดเรือในน้ํา 300 ลํา จํานวนที่จอดเรือบนบก 100 ลํา
ความยาวเรือสูงสุดที่สามารถเขาเทียบทา 80 เมตร อัตราการกินน้ําลึกสูงสุดที่สามารถเขามาเทียบได 10
เมตร (ที่มา : สํานักงานเจาทาภูมิภาคที่ 5 สาขาภูเก็ต ณ พฤษภาคม พ.ศ. 2559 อางถึงในแผนพัฒนา
จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับทบทวน (รอบป พ.ศ. 2563))
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(ค) การคมนาคมทางอากาศ
การคมนาคมทางอากาศ มี ท า อากาศยานภู เ ก็ ต ซึ่ ง มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการขนส ง สิ น ค า และ
ผูโดยสาร เชื่อมโยงทั้งภายในประเทศและตางประเทศโดยตรงซึ่งสามารถรองรับเที่ยวบินได 20 เที่ยว/
ชั่วโมงรองรับผูโดยสารไดมากกวา 15ลานคนโดยในป พ.ศ.2561 มีจํานวนเที่ยวบินทั้งภายในและ
ตางประเทศ จํานวน 116,487 เที่ยวบิน เฉลี่ยวันละ 317 เที่ยว มีจํานวนผูโดยสารเขา–ออก จํานวน
18,261,156 คน และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง (ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2561 – 2565
ฉบับทบทวน (รอบป พ.ศ. 2563)) ดังตารางที่ 3-36
ตารางที่ 3-36 สถิติเที่ยวบินและจํานวนผูโดยสารทั้งในและระหวางประเทศ ณ ทาอากาศยาน
นานาชาติภูเก็ตในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2561
ป
พ.ศ.
2557
2558
2559
2560
2561

จํานวนเที่ยวบิน
เพิ่ม/ลด
จํานวน
(%)
74,501 6.13
82,000 10.07
94,989 15.84
96,577 10.49
116,487 11.10

เขา
1
5,618,851
6,252,009
7,351,941
7,535,166
9,116,163

ออก
2
5,651,131
6,273,855
7,365,088
7,517,970
9,124,951

จํานวนผูโดยสาร
รวม
เพิ่ม/ลด
ผาน
1+2
(%)
11,269,982
2.78 5,823
12,525,864 11.14 12,178
14,717,029 17.49 4,981
15,053,136 10.21 25,083
18,241,114 21.18 20,042

รวมทั้งสิ้น
11,275,805
12,538,042
14,722,010
15,078,219
18,261,156

เพิ่ม/ลด
(%)
2.70
11.19
17.42
10.35
12.51

ที่มา : การทาอากาศยานภูเก็ต, บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ณ สิงหาคม 2561 * ป พ.ศ. 2561 ขอมูล ณ เดือน
กันยายน 2561

2) การเขาถึงพื้นที่โครงการ
การเขาถึงโครงการสามารถเดินทางโดยทางรถยนตไดอยางสะดวก ซึ่งสามารถเดินทางเขาสู
พื้นที่โครงการได 2 เสนทาง ดังนี้
เสนทางที่ 1 จากสามแยกทาแครงบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติจังหวัดภูเก็ต (สวนหลวง ร.9) มุง
หนาไปยังสถานแสดงพันธุสัตวน้ําภูเก็ต ไปตามถนนศักดิเดช (ทางหลวงแผนดินหมายเลข 4023) เปน
ระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเขาสูซอยประชารวมใจ ตรงไปจนถึงสามแยกตัดกับถนน
อาวยน-เขาขาด เลี้ยวซายเขาสูถนนอาวยน-เขาขาด เพื่อ มุงหนาไปยังจุดชมวิวเขาขาด ตรงไปเป น
ระยะทางประมาณ 2.6 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซายเขาสูถนนภาระจํายอมประมาณ 100 เมตร จะถึงพื้นที่
โครงการ
เสนทางที่ 2 จากสถานแสดงพันธุสัตวน้ําภูเก็ต ไปตามทางหลวงแผนดินหมายเลข 4129 เปน
ระยะทางประมาณ 1.4 กิ โ ลเมตร จากนั้ น เลี้ ย วซ า ยเขา สู ถ นนอ า วยน-เขาขาด ตรงไปเปน ระยะทาง
ประมาณ 2.3 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาเขาสูถนนภาระจํายอมประมาณ 100 เมตร จะถึงพื้นที่โครงการ
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3) สภาพการจราจรบริเวณโครงการ
ถนนสายหลักที่มุงหนาเขาสูพื้นที่โครงการ คือ ถนนอาวยน-เขาขาด เปนถนนคอนกรีต ออกแบบ
ใหรถวิ่งสวนทางไป-กลับ ดานละ 1 ชองทางจราจร ไมมีเกาะกลาง มีความกวางผิวจราจรประมาณ 7 เมตร
แสดงดังรูปที่ 3-46
บริษัทที่ปรึกษาไดทําการศึกษาปริมาณการจราจรบนถนนอาวยน-เขาขาด ในชวงวันธรรมดา คือ
วันศุกร ที่ 21 พฤษภาคม 2564 และ วันหยุด คือ วันอาทิตย ที่ 23 พฤษภาคม 2564 ในชวงเวลา 07.0019.00 น. โดยจําแนกประเภทยานพาหนะออกเปน 8 ประเภท ดังนี้
-

รถจักรยาน 2 ลอ และ 3 ลอ
รถจักรยานยนตและรถสามลอเครื่อง
รถยนตนั่งสวนบุคคลและรถแท็กซี่
รถยนตโดยสาร 4 ลอ/รถตู/รถเมลเล็ก
รถยนตโดยสาร 6 ลอ
รถบรรทุกขนาดเล็ก 4 ลอ
รถบรรทุกขนาดกลาง 6 ลอ
รถบรรทุกขนาด 10 ลอ หรือรถพวง

ผลการตรวจนับปริมาณการจราจรบนถนนอาวยน-เขาขาด แสดงดังตารางที่ 3-37 และจากขอมูล
ดั ง กล า วนํ า มาปรั บ ปริ ม าณการจราจร (คั น /ชั่ ว โมง) ให เ ป น หน ว ยเดี ย วกั บ รถยนต นั่ ง ส ว นบุ ค คล
(Passenger Car Unit, PCU) โดยการคูณดวย Passenger Car Equivalents Factor (PCE Factor) โดย
ที่
-

รถจักรยาน
รถจักรยานยนตและรถสามลอเครื่อง
รถยนตนั่งสวนบุคคลและรถแท็กซี่
รถยนตโดยสาร 4 ลอ/รถตู/รถเมลเล็ก
รถยนตโดยสาร 6 ลอ
รถบรรทุกขนาดเล็ก 4 ลอ
รถบรรทุกขนาดกลาง 6 ลอ
รถบรรทุกขนาด 10 ลอ หรือรถพวง

=
=
=
=
=
=
=
=

0.25
0.30
1.00
1.00
1.50
1.00
1.50
1.70

PCU
PCU
PCU
PCU
PCU
PCU
PCU
PCU

ปริมาณการจราจรที่ตรวจนับบนถนนอาวยน-เขาขาด ทั้ง 2 วัน เมื่อแปลงใหเปนหนวย PCU
แสดงดังตารางที่ 3-38
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N

ที่ตั้งโครงการ

B

A

B

A

รูปที่ 3-46 สภาพปจจุบันของถนนอาวยน-เขาขาด
ที่มา : การสํารวจภาคสนาม, ธันวาคม 2564
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)
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ตารางที่ 3-37 ปริมาณจราจรบนถนนอาวยน-เขาขาด
วันศุกร ที่ 21 พฤษภาคม 2564
รายการรถ/เวลา
รถจักรยาน 2 ลอ และ 3 ลอ
รถจักรยานยนต และสามลอเครื่อง
รถยนตนั่ง
รถโดยสาร 4 ลอ
รถยนตโดยสารตั้งแต 6 ลอขึ้นไป
รถยนตบรรทุก 4 ลอ
รถยนตบรรทุก 6 ลอ
รถยนตบรรทุก 10 ลอ และรถพวง
รวม

3-96

08.0109.00 น.
1
95
56
1
0
2
0
0
155

09.0110.00 น.
2
79
91
0
0
4
1
0
177

10.0111.00 น.
0
61
32
1
0
5
0
0
99

11.0112.00 น.
1
56
35
3
0
3
1
0
99

12.0113.00 น.
0
55
31
1
0
3
0
0
90

13.0114.00 น.
0
54
23
3
0
4
0
0
84

14.0115.00 น.
0
40
51
2
0
6
0
0
99

15.0116.00 น.
0
56
39
1
0
1
0
0
97

16.0117.00 น.
3
82
65
0
0
6
1
0
157

17.0118.00 น.
3
102
49
1
0
6
1
0
162

18.0119.00 น.
5
49
25
0
0
3
0
0
82

07.0008.00 น.
0
20
15
2
0
1
0
0
38

08.0109.00 น.
1
35
29
1
0
0
0
0
66

09.0110.00 น.
2
44
58
3
0
1
0
0
108

10.0111.00 น.
1
63
45
1
0
2
1
0
113

11.0112.00 น.
0
51
40
3
0
0
0
0
94

12.0113.00 น.
0
45
33
5
0
1
2
0
86

13.0114.00 น.
0
58
40
4
0
4
1
0
107

14.0115.00 น.
0
68
61
4
0
3
0
0
136

15.0116.00 น.
0
69
82
3
0
1
0
0
155

16.0117.00 น.
0
105
65
3
0
4
0
0
177

17.0118.00 น.
0
84
69
1
0
3
0
0
157

18.0119.00 น.
0
70
38
1
0
0
0
0
109

วันอาทิตย ที่ 23 พฤษภาคม 2564
รายการรถ/เวลา

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

07.0008.00 น.
1
68
33
0
0
0
0
0
102

รถจักรยาน 2 ลอ และ 3 ลอ
รถจักรยานยนต และสามลอเครื่อง
รถยนตนั่ง
รถโดยสาร 4 ลอ
รถยนตโดยสารตั้งแต 6 ลอขึ้นไป
รถยนตบรรทุก 4 ลอ
รถยนตบรรทุก 6 ลอ
รถยนตบรรทุก 10 ลอ และรถพวง
รวม

หมายเหตุ : ผลการสํารวจปริมาณจราจรบนถนนอาวยน-เขาขาด โดยคนแจงนับ
ที่มา: การสํารวจภาคสนามโดย บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอรวิส จํากัด, พฤษภาคม 2564
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ตารางที่ 3-38 ปริมาณจราจรในหนวย PCU/ชั่วโมง บนถนนอาวยน-เขาขาด
วันศุกร ที่ 21 พฤษภาคม 2564
ประเภทรถ
1. รถจักรยาน 2 ลอ และ 3 ลอ
2. รถจักรยานยนต และสามลอเครื่อง
3.รถยนตนั่ง
4.รถโดยสาร 4 ลอ
5.รถยนตโดยสารตั้งแต 6 ลอขึ้นไป
6.รถยนตบรรทุก 4 ลอ
7.รถยนตบรรทุก 6 ลอ
8.รถยนตบรรทุก 10 ลอ และรถพวง
รวม

PCE
Factor
0.25
0.30
1.00
1.00
1.50
1.00
1.50
1.70

07.0008.00 น.
0.25
20.4
33
0
0
0
0
0
53.65

08.0109.00 น.
0.25
28.5
56
1
0
2
0
0
87.75

09.0110.00 น.
0.5
23.7
91
0
0
4
1.5
0
120.7

3-97

11.0112.00 น.
0.25
16.8
35
3
0
3
1.5
0
59.55

14.0115.00 น.
0
12
51
2
0
6
0
0
71

15.0116.00 น.
0
16.8
39
1
0
1
0
0
57.8

16.0117.00 น.
0.75
24.6
65
0
0
6
1.5
0
97.85

17.0118.00 น.
0.75
30.6
49
1
0
6
1.5
0
88.85

18.0119.00 น.
1.25
14.7
25
0
0
3
0
0
43.95

10.0111.00 น.
0.25
18.9
45
1
0
2
1.5
0
68.65

เวลา (PCU/ชม.)
11.0112.0113.0112.00 น. 13.00 น. 14.00 น.
0
0
0
15.3
13.5
17.4
40
33
40
3
5
4
0
0
0
0
1
4
0
3
1.5
0
0
0
58.3
55.5
66.9

14.0115.00 น.
0
20.4
61
4
0
3
0
0
88.4

15.0116.00 น.
0
20.7
82
3
0
1
0
0
106.7

16.0117.00 น.
0
31.5
65
3
0
4
0
0
103.5

17.0118.00 น.
0
25.2
69
1
0
3
0
0
98.2

18.0119.00 น.
0
21
38
1
0
0
0
0
60

วันอาทิตย ที่ 23 พฤษภาคม 2564
ประเภทรถ

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

10.0111.00 น.
0
18.3
32
1
0
5
0
0
56.3

เวลา (PCU/ชม.)
12.0113.0113.00 น. 14.00 น.
0
0
16.5
16.2
31
23
1
3
0
0
3
4
0
0
0
0
51.5
46.2

1. รถจักรยาน 2 ลอ และ 3 ลอ
2. รถจักรยานยนต และสามลอเครื่อง
3.รถยนตนั่ง
4.รถโดยสาร 4 ลอ
5.รถยนตโดยสารตั้งแต 6 ลอขึ้นไป
6.รถยนตบรรทุก 4 ลอ
7.รถยนตบรรทุก 6 ลอ
8.รถยนตบรรทุก 10 ลอ และรถพวง
รวม

PCE
Factor
0.25
0.30
1.00
1.00
1.50
1.00
1.50
1.70

07.0008.00 น.
0
6
15
2
0
1
0
0
24

08.0109.00 น.
0.25
10.5
29
1
0
0
0
0
40.75

09.0110.00 น.
0.5
13.2
58
3
0
1
0
0
75.7

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

เมื่อนํามาพิจารณาถึงความหนาแนนของปริมาณการจราจร โดยใชขอกําหนดของกองวิศวกรรม
สํานักผังเมืองที่ไดออกแบบใหถนน 2 ชองทางจราจร ความกวางผิวจราจร 7.00 เมตร สําหรับถนนสาย
หลัก สามารถรองรับปริมาณการจราจรได 1,200 PCU/ชั่วโมง แสดงดังตารางที่ 3-39 เปนหนวยนับของ
ยานพาหนะเมื่อเทียบกับรถยนตนั่งสวนบุคคล, (Passenger Car) และเมื่อพิจารณาคาการจราจรติดขัด
แสดงดังตารางที่ 3-40
ตารางที่ 3-39 ความสามารถของชองจราจรสําหรับการเดินรถสองทิศทาง
ลักษณะ
จํานวนชองจราจร

ปริมาณการจราจร (PCU/ชม.)
2

2

2

3

3

4

4

4

6

6

6

3.00

3.25

3.50

3.00

3.50

3.00

3.25

3.50

3.00

3.25

3.50

6.00

6.50

7.00

9.00

10.50

12.00

13.00

14.00

18.00

19.50

21.00

-

-

-

-

-

-

-

6000

-

-

9000

ถนนสายหลัก

1200

1350

1500

2000

2200

4000

4400

4800

6000

6600

7200

ถนนสายรอง

800

1000

1200

1600

1800

2400

2700

3000

4000

4500

5000

ถนนสายยอย

300500

450600

600750

9001100

11001300

16001800

18002000

20002400

26003400

30004000

32004400

ความกวาง
ชองจราจร (เมตร)
ความกวาง
ผิวจราจร (เมตร)
ถนนสายประธาน

ที่มา : การออกแบบและวางผังถนนในเมือง, กองวิศวกรรม สํานักผังเมือง

ตารางที่ 3-40 คาการจราจรติดขัด
ระดับการ
คาดัชนี
บริการ การจราจรติดขัด

สภาพการจราจร

A

0.00-0.60

การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีนอย

B

0.61-0.70

การจราจรยังคงคลองตัว มีการติดขัดเล็กนอย แตยงั ไมมีการหยุดจอด

C

0.71-0.80

การจราจรยั งคงเคลื่ อ นตั วได แต การเปลี่ย นช อ งทางจราจรได ยากขึ้ น ผูขั บ ขี่
ยานพาหนะเริ่มมีความเครียดขณะขับขี่

D

0.81-0.90

การจราจรเคลื่อนตัวไดชาลง เกิดความลาชา และความเร็วลดลง

E

0.91-1.00

เกิดความลาชาบริเวณจุดตัด และความเร็วเฉลีย่ ลดลง อยางมีนัยสําคัญ

F

มากกวา 1.00

ขับขี่ดวยความเร็วต่ํามาก เนื่องจากการติดขัดที่จุดตัด มีการติดขัดเปนขบวนยาว

ที่มา: Transportation Research Board, 1994
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

ปริมาณการจราจรบนถนนอาวยน-เขาขาด จะเห็นวาในชวงเวลาเรงดวน ในวันธรรมดา คือ วัน
ศุกร ที่ 21 พฤษภาคม 2564 ชวงเวลาเรงดวนที่สุดจากการประเมิน คือ ชวงเวลา 09.01-10.00 น. มีคา
เทากับ 120.7 PCU/ชั่วโมง สําหรับในวันหยุด คือ วันอาทิตย ที่ 23 พฤษภาคม 2564 ชวงเวลาเรงดวน
ที่สุดจากการประเมิน คือ ชวงเวลา 15.01-16.00 น. มีคาเทากับ 106.7 PCU/ชั่วโมง และเมื่อนําเอา
ปริมาณการจราจรในแตละชวงมาหาอัตราสวนระหวางปริมาณการจราจร (V) ตอความสามารถในการ
รองรับปริมาณการจราจรไดสูงสุด (C) หรือ V/C Ratio จะไดคาสภาพการจราจรในแตละชวงเวลา แสดง
ดังตารางที่ 3-41
ตารางที่ 3-41 ปริ มาณการจราจรบนถนนอ าวยน-เขาขาด ในช วงเวลาเร งด วนและอั ตราส ว น
ระหวางปริมาณการจราจร (V) ตอความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรไดสูงสุด (C)
วัน

วันศุกร ที่ 21 พฤษภาคม 2564

วันอาทิตย ที่ 23 พฤษภาคม 2564
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ชวงเวลา
07.01-08.00
08.01-09.00
09.01-10.00
10.01-11.00
11.01-12.00
12.01-13.00
13.01-14.00
14.01-15.00
15.01-16.00
16.01-17.00
17.01-18.00
18.00-19.00
07.01-08.00
08.01-09.00
09.01-10.00
10.01-11.00
11.01-12.00
12.01-13.00
13.01-14.00
14.01-15.00
15.01-16.00
16.01-17.00
17.01-18.00
18.00-19.00

ปริมาณการจราจร
(PCU/ชม.)
53.65
87.75
120.7
56.3
59.55
51.5
46.2
71
57.8
97.85
88.85
43.95
24
40.75
75.7
68.65
58.3
55.5
66.9
88.4
106.7
103.5
98.2
60

3-99

อัตราสวนปริมาณการจราจร
(V/C Ratio)
0.045
0.073
0.101
0.047
0.050
0.043
0.039
0.059
0.048
0.082
0.074
0.037
0.000
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.002
0.002
0.002
0.002
0.001

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

สภาพการจราจรบนถนนอาวยน-เขาขาด ในวันธรรมดา คือ วันศุกร ที่ 21 พฤษภาคม 2564
และวันหยุด คือ วันอาทิตย ที่ 23 พฤษภาคม 2564 สภาพการจราจรสวนใหญการจราจรคลองตัว ไม
ติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีนอย รายละเอียดสภาพการจราจรแสดงดังตารางที่ 3-42
ตารางที่ 3-42 สภาพการจราจรบนถนนอาวยน-เขาขาด ณ ชวงเวลาตางๆ
วันศุกร ที่ 21 พฤษภาคม 2564
เวลา
คา V/C Ratio
07.01-08.00
08.01-09.00
09.01-10.00

0.045
0.073
0.101

คาการจราจรติดขัด *
การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีนอย
การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีนอย
การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีนอย

10.01-11.00
การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีนอย
0.047
11.01-12.00
การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีนอย
0.050
12.01-13.00
การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีนอย
0.043
13.01-14.00
การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีนอย
0.039
14.01-15.00
การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีนอย
0.059
15.01-16.00
การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีนอย
0.048
16.01-17.00
การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีนอย
0.082
17.01-18.00
การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีนอย
0.074
18.01-19.00
การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีนอย
0.037
วันอาทิตย ที่ 23 พฤษภาคม 2564
เวลา
คา V/C Ratio
คาการจราจรติดขัด *
07.01-08.00

0.000

การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีนอย

08.01-09.00

0.001

การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีนอย

09.01-10.00

0.001

การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีนอย

10.01-11.00

0.001

การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีนอย

11.01-12.00

0.001

การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีนอย

12.01-13.00

0.001

การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีนอย

13.01-14.00

0.001

การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีนอย

14.01-15.00

การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีนอย

15.01-16.00

0.002
0.002

16.01-17.00

0.002

การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีนอย

17.01-18.00

0.002

การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีนอย

18.01-19.00

0.001

การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีนอย

การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีนอย

หมายเหตุ *เทียบกับเกณฑของ Transportation Research Board
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3.3.7 การใชประโยชนที่ดิน
 การใชประโยชนที่ดินตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2554
และฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
จากการตรวจสอบการใชประโยชนที่ดินของโครงการ พบวา โครงการตั้งอยูตามกฎกระทรวงให
ใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2554 และฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ซึ่งไดกําหนดที่ดินบริเวณโครงการเปนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 6.26 (รูปที่ 3-47 และภาคผนวก ค) มีขอกําหนด
ดังนี้
ขอ 6 การใชประโยชนที่ดินตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภทและ
แสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวงนี้ ใหเปนไปดังตอไปนี้
(6) ที่ดินในบริเวณหมายเลข 6.1 ถึงหมายเลข 6.22 และที่ดินในบริเวณหมายเลข 6.24 ถึง
หมายเลข 6.33 ที่กําหนดไวเปนสีเขียว ใหเปนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
ขอ 12 ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือเกี่ยวของ
กับเกษตรกรรม การอยูอาศัย การทองเที่ยว สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการเปน
สวนใหญ สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น ใหใชไดไมเกินรอยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขอ
อนุญาต
ที่ดินประเภทนี้ ยกเวนในบริเวณตามวรรคหา หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด
ดังตอไปนี้
(1) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานที่ประกอบกิจการโดยไม กอ
เหตุ รํ า คาญตามกฎหมายว า ด ว ยการสาธารณสุ ข หรื อ ไม เ ป น มลพิ ษ ต อ ชุ ม ชนหรื อ สิ่ ง แวดล อ ม ตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
(2) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามัน
เชื้อเพลิง เพื่อการจําหนาย
(3) คลังกาซปโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุกาซปโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุ
กาซปโตรเลียมเหลวประเภทหองบรรจุ และสถานที่เก็บรักษากาซปโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(4) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(5) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม เวนแตเปนสวนหนึ่งของการจัดสรรที่ดินเพื่อ การอยู
อาศัย และมีพื้นที่ไมเกินรอยละสิบของพื้นที่โครงการทั้งหมด
(6) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทหองแถว ตึกแถว หรือบาน
แถว เวนแตเปนสวนหนึ่งของการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย และมีพื้นที่ไมเกินรอยละสิบ ของพื้นที่
โครงการทั้งหมด
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N


ที่ต้งั โครงการ



รูปที่ 3-47 ที่ตั้งโครงการตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554
ที่มา : หนังสือเรื่อง ขอความอนุเคราะหตรวจสอบการใชประโยชนที่ดินตามผังเมืองรวม , สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดภูเก็ต, 2564
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(7) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ
(8) การอยูอาศัยประเภทอาคารอยูอาศัยรวม เวนแตอยูในระยะ 1,000 เมตร จากชายฝงทะเล
ถามีการใชประโยชนที่ดินเพื่อการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมตาม (5) และเพื่อการอยู
อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทหองแถว ตึกแถว หรือบานแถวตาม (6) ดําเนินการอยูในการ
จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัยโครงการเดียวกัน ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการดังกลาวรวมกันไมเกินรอย
ละสิบของพื้นที่โครงการทั้งหมด ขอหามการใชประโยชนที่ดินตาม (7) และ (8) มิใหใชบังคับในกรณีการ
ดําเนินการของ การเคหะแหงชาติที่ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐ เพื่อรองรับโครงการโยกยายชุมชนแออัด
ที่ ดิ น ประเภทนี้ ในบริ เ วณหมายเลข 6.9 หมายเลข 6.10 หมายเลข 6.18 หมายเลข 6.27
หมายเลข 6.29 หมายเลข 6.31 หมายเลข 6.32 และหมายเลข 6.33 หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการ
ตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
(1) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
(2) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามัน
เชื้อเพลิง เพื่อการจําหนาย
(3) คลังกาซปโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุกาซปโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุ
กาซปโตรเลียมเหลวประเภทหองบรรจุ และสถานที่เก็บรักษากาซปโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(4) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(5) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(6) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย
(7) การอยูอาศัยหรือประกอบกิจการประเภทอาคารขนาดใหญ
(8) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทหองแถว ตึกแถว หรือบานแถว
(9) การอยูอาศัยประเภทอาคารอยูอาศัยรวม ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดิน ใหใชประโยชน
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายวาดวย การปฏิรูป ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชนเทานั้น
ที่ดินประเภทนี้ในแนวเขตปาสงวนแหงชาติ และแนวเขตอุทยานแหงชาติ ใหใชประโยชนที่ดิน
เพื่อการสงวนและคุมครองดูแลรักษา หรือบํารุงปาไม สัตวปา ตนน้ํา ลําธาร และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ
ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายเกี่ยวกับการปาไม การสงวนและคุมครองสัตวปา และการสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
การใชประโยชนที่ดินริมฝงลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะ ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝง ตาม
สภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา 6 เมตร เวนแตเปนการกอสรางเพื่อการ
คมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
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 การใชประโยชนที่ดินตามขอกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม
จากการตรวจสอบที่ ตั้ ง โครงการเบื้ อ งต น ตามข อ กํ า หนดเขตพื้ น ที่ แ ละมาตรการคุ ม ครอง
สิ่งแวดลอมโดยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดภูเก็ต พบวา พื้นที่โครงการตั้งอยูในบริเวณที่ 5
และ บริเวณที่ 6 ตามแผนที่แนบทายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนด
เขตพื้ น ที่ แ ละมาตรการคุ ม ครองสิ่ ง แวดล อ ม ในบริ เ วณจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต พ.ศ. 2560 (รู ป ที่ 3-48 และ
ภาคผนวก ค) มีมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม ดังนี้
ขอ 4 ใหจําแนกพื้นที่ตามขอ 3 เปน 9 บริเวณ ตามแผนที่ทายประกาศนี้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
บริเวณที่ 5 ไดแก
(1) พื้นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัด
ภูเก็ต เวนแตพื้นที่บริเวณที่ 1 บริเวณที่ 6 และบริเวณที่ 7
(2) พื้นที่ดินของอาคารหรือสถานที่ ดังตอไปนี้
(ก) แนวคาย (โคกชนะพมา)
(ข) บานพระยาวิชิตสงคราม
(ค) มัสยิดบานบางเทา
(ง) บานทาวเทพกระษัตรี
(จ) วัดฉลอง
(ฉ) วัดทาเรือ
(ช) วัดเทพกระษัตรี
(ซ) วัดพระทอง
(ฌ) วัดพระนางสราง
(ญ) สุเหราเกาะบานเคียน
(ฎ) กําแพงเมืองถลางบางโรง
(ฏ) ศาลหลักเมืองถลางปาสัก
(ฐ) ศาลหลักเมืองถลางเมืองใหม
(ฑ) กําแพงเมืองถลางบานดอน
(3) พื้นที่ที่วัดจากแนวขอบเขตที่ดินของอาคารหรือสถานที่ตาม (2) ออกไปทุกดานเปนระยะ 100
เมตร
บริเวณที่ 6 ไดแก พื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางตั้งแต 40 เมตร ถึง 80 เมตร
ขอ 5 ในพื้นที่ตามขอ 4 หามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารใดๆ ใหเปนอาคาร
ดังตอไปนี้
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N


ที่ต้งั โครงการ

หมายเหตุ : จากการตรวจสอบพื้นที่ตามขอกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม โดยทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดภูเก็ต พบวา โครงการจัดอยูในบริเวณที่ 6 และจากการตรวจสอบการใชประโยชนที่ดินตามผังเมืองรวม
จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 และฉบับแกไขเพิ่มเติมออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 พบวา พื้นที่โครงการ
อยู ใ นที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เ ขี ย ว) บริ เ วณหมายเลข 6.26 และจากการตรวจสอบเส น ชั้ น ความสู ง จาก
ระดับน้ําทะเลปานกลางของพื้นที่โครงการ พบวา พื้นที่โครงการมีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 26-60 เมตร ดังนั้น พื้นที่
โครงการตั้งอยูในบริเวณที่ 5 และบริเวณที่ 6




รูปที่ 3-48 ที่ตั้งโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ที่มา : แผนที่ทายประกาศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมใน
บริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
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(1) โรงงานทุกประเภทหรือทุกชนิดตามกฎหมายวาดวยโรงงาน หรือโรงงานตามประเภท ชนิด
จําพวก และขอกําหนดเพิ่มเติมในบัญชี 1 ทายประกาศนี้
(ก) โรงงานจําพวกที่ 1 ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน หรือโรงงานตามประเภท ชนิด
จําพวก และขอกําหนดเพิ่มเติมในบัญชี 1 ทายประกาศนี้
(ข) โรงงานในเขตที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจหรือประเภทอุตสาหกรรมและ
คลังสินคาตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต แตตองไมเปนโรงงานจําพวกที่ 2 และ
จําพวกที่ 3 ตามประเภทและชนิดที่กําหนดในบัญชี 2 ทายประกาศนี้
(ค) โรงงานที่จําเปนตองกอสรางทดแทนโรงงานที่มีอยูเดิมบนพื้นที่เดิม
ทั้งนี้ โรงงานตาม (ก) (ข) และ (ค) จะตองมีเครื่องจักรหรืออุปกรณเพื่อควบคุมมลพิษ
หรือแกไขปญหาสิ่งแวดลอมใหเปนไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด
(2) โรงฆาสัตว เวนแตการกอสรางทดแทนของเดิมพรอมดวยระบบบําบัดและการจัดการของเสีย
ตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนดบนพื้นที่เดิม หรือพื้นที่ใหมที่มิไดชัดเจนกับกฎกระทรวงใหใชบังคับผัง
เมืองรวมจังหวัดภูเก็ต
(3) ฌาปนสถาน เวนแตจําเปนตองกอสรางทดแทนฌาปนสถานที่มีอยูเดิมบนพื้นที่เดิมโดยตองมี
เครื่องจักรหรืออุปกรณเพื่อควบคุมมลพิษหรือแกไขปญหาสิ่งแวดลอมใหเปนไปตามมาตรฐานที่กฎหมาย
กําหนด
(4) สุสาน เวนแตในกรณีสุสานเดิมนั้นไดใชประโยชนเต็มพื้นที่แลว จึงจะกอสรางสุสานบนพื้นที่
ใหมได โดยตองมีระยะหางจากแนวชายฝงทะเลไมนอยกวา 1,000 เมตร และมีระยะหางจากแหลงน้ํา
สาธารณะหรือบอน้ําเพื่อการบริโภคไมนอยกวา 300 เมตร
(5) คลังน้ํามันและสถานที่การเก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อจําหนาย
(6) คลังกาซปโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุกาซปโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุ
กาซปโตรเลียมเหลวประเภทหองบรรจุ และสถานที่เก็บรักษากาซปโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(7) อาคารเลี้ยงนกแอนกินรัง
ข อ 7 ในพื้ น ที่ ต ามข อ 4 การก อ สร า ง ดั ด แปลง หรื อ เปลี่ ย นการใช อ าคารให เ ป น ไปตาม
หลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(1) ตองมีระยะหางจากแนวชายฝงทะเลไมนอยกวา 20 เมตร หรือตองมีระยะหางจาก แนวชาย
เกาะตาง ๆ ไมนอยกวา 20 เมตร กรณีที่เกาะนั้นไมมีชายฝงทะเล
(6) พื้นที่บริเวณที่ 5 ใหทําไดเฉพาะอาคารที่มีความสูงไมเกิน 6 เมตร เวนแต บริเวณที่ 5 (1)
สภาทองถิ่นที่เกี่ยวของอาจมีมติใหอาคารมีความสูงไดเกินกวา 6 เมตร แตจะใหอาคารมีความสูงเกิน 12
เมตรไมได และตองมี
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(ก) ที่วางไมนอยกวารอยละ 30 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตสําหรับอาคารประเภทบาน
เดี่ยว บานแฝด อาคารสาธารณะ อาคารอยูอาศัยรวม หรือสํานักงาน
(ข) ที่วางไมนอยกวารอยละ 10 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตสําหรับอาคารประเภทหองแถว
ตึกแถว บานแถว หรืออาคารพาณิชย
(7) พื้นที่บริเวณที่ 6 ใหทําไดเฉพาะอาคารที่มีความสูงไมเกิน 8 เมตร และตองมี
(ก) ที่วางไมนอยกวารอยละ 30 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตสําหรับอาคารประเภทบาน
เดี่ยว บานแฝด อาคารสาธารณะ อาคารอยูอาศัยรวม หรือสํานักงาน
(ข) ที่วางไมนอยกวารอยละ 10 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตสําหรับอาคารประเภทหองแถว
ตึกแถว บานแถว หรืออาคารพาณิชย
ขอ 8 การกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคาร ในพื้นที่ที่มีความลาดชันในบริเวณที่ 1
บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3 บริเวณที่ 4 บริเวณที่ 5 บริเวณที่ 6 และบริเวณที่ 8 ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้
(1) พื้นที่บริเวณที่ 1 และบริเวณที่ 6 ที่มีความลาดชันตั้งแตรอยละ 20 ถึงรอยละ 35 ใหทําได
เฉพาะอาคารประเภทบานเดี่ยวหรืออาคารเดี่ยวที่มีความสูงไมเกิน 6 เมตร กรณีขนาดที่ดินแปลงที่ยื่นขอ
อนุญาตมีเนื้อที่ตั้งแต 100 ตารางวา ขึ้นไป ใหมีพื้นที่อาคารคลุมดินตอหลังไมเกิน 90 ตารางเมตร และมีที่
วางที่น้ําซึมผานไดไมนอยกวารอยละ 70 ของที่ดิน และกรณีขนาดที่ดินแปลงที่ยื่นขออนุญาตมีเนื้อที่นอย
กวา 100 ตารางวา ใหมีพื้นที่อาคารคลุมดินตอหลังไมเกิน 70 ตารางเมตร และมีที่วางที่น้ําซึมผานไดไม
นอยกวารอยละ 50 ของที่ดิน
(2) พื้นที่บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3 บริเวณที่ 4 บริเวณที่ 5 และบริเวณที่ 8 ที่มีความลาดชันตั้งแต
รอยละ 20 ถึงรอยละ 35 ใหทําไดเฉพาะอาคารประเภทบานเดี่ยวหรืออาคารเดี่ยวที่มีความสูงไมเกิน 12
เมตร กรณีขนาดที่ดินแปลงที่ขออนุญาตมีเนื้อที่ตั้งแต 100 ตารางวา ขึ้นไป ใหมีพื้นที่อาคารคลุมดินตอ
หลังไมเกิน 90 ตารางเมตร และมีที่วางที่น้ําซึมผานไดไมนอยกวารอยละ 70 ของที่ดิน และกรณีขนาด
ที่ดินแปลงที่ขออนุญาตมีเนื้อที่นอยกวา 100 ตารางวา ใหมีพื้นที่อาคารคลุมดินตอหลังไมเกิน 70 ตาราง
เมตร และมีที่วางที่น้ําซึมผานไดไมนอยกวารอยละ 50 ของที่ดิน
(3) พื้นที่ที่มีความลาดชันเกินกวารอยละ 35 หามปรับสภาพพื้นที่กอสรางหรือดัดแปลงอาคาร
ใดๆ
การปรับสภาพพื้นที่และที่วางตามวรรคหนึ่ง (1) และ (2) ใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(1) ใหปรับตามแนวนอนตอแนวดิ่งในอัตราสวนไมเกิน 2 : 1 สวน
(2) มีความลึกหรือสูงไมเกิน 1 เมตร เวนแตเพื่อการกอสรางระบบฐานรากอาคาร หรือ
บอเก็บน้ําใตดิน
(3) ไมเปนอันตรายตอรากและลําตนของตนไมที่ขึ้นตามธรรมชาติที่มีขนาดความโตวัด
โดยรอบลําตนตั้งแต 50 เซนติเมตรขึ้นไป ซึ่งวัดจากระดับพื้นดิน 130 เซนติเมตร และ
(4) ไมเคลื่อนยายหรือทําลายหินดานทั้งที่อยูใตพื้นดิน ระดับพื้นดิน หรือโผลพนดิน
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(5) ที่วางตองมีพื้นที่สีเขียวที่เปนไมยืนตนและเปนพันธุไมทองถิ่นไมนอยกวารอยละ 50
ของที่วาง
ขอ 9 การวัดความสูงของอาคารในพื้นที่บริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3 บริเวณที่ 4 บริเวณที่
5 บริเวณที่ 6 และบริเวณที่ 8 ใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(1) กรณีที่ไมมีการปรับระดับพื้นดินหรือมีการปรับระดับพื้นดินต่ํากวาถนนสาธารณะในบริเวณที่
กอสราง ใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสราง
(2) กรณี ที่ มี ก ารปรั บ ระดั บ พื้ น ดิ น เท า กั บ หรื อ สู ง กว า ถนนสาธารณะ ให วั ด จากระดั บ ถนน
สาธารณะ
(3) กรณีที่มีหองใตดินซึ่งคาระดับเปนลบ ใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางตาม (1) หรือระดับ
ถนนสาธารณะตาม (2) แลวแตกรณี
(4) กรณีที่พื้นดินเปนเชิงลาด ใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสราง ณ จุดที่ต่ําที่สุดของอาคารหลังนั้น
การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับตามวรรคหนึ่งขึ้นไปในแนวดิ่งถึงสวนที่สูงสุดของ
อาคาร สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ขอ 11 ในพื้นที่ตามขอ 4 หามกระทําการหรือประกอบกิจกรรม ดังตอไปนี้
(1) การทําเหมืองแร
(2) การขนสงหรือลําเลียงวัตถุอันตรายโดยใชระบบทอขนสง เวนแตในบริเวณที่กําหนดใหเปน
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจหรือประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับ
ผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต
(3) การถม ปรับพื้นที่ หรือปดกั้น ซึ่งทําใหแหลงน้ําสาธารณะในแผนดินและแหลงน้ําในขุมเหมือง
ตื้นเขิน หรือเปลี่ยนทิศทางหรือทําใหน้ําในแหลงน้ํานั้นไมอาจไหลไปไดตามปกติ
(4) การกระทําใด ๆ ที่เปนการเปลี่ยนสภาพธรรมชาติของพื้นที่พรุ และปาชายเลน เวนแต
(ก) การดําเนินการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐเพื่อการ
ศึกษาวิจัยทางวิชาการ การคุมครอง การฟนฟู การเพาะพันธุพืชและสัตวน้ํา โดยตองไดรับอนุญาตตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของ
(ข) การดําเนินการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐในพื้นที่ปาชาย
เลนที่ไดรับการผอนผันจากคณะรัฐมนตรีใหใชประโยชนได และไดรับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของโดย
ตองไดรับความเห็นจากคณะกรรมการตามขอ 17 เพื่อนําไปประกอบการขออนุญาต ทั้งนี้ ใหแนบ
รายละเอียดของโครงการหรือกิจการ
และมาตรการปอ งกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมเพื่อ
ประกอบการขอรับความเห็นจากคณะกรรมการตามขอ 17 ดวย
(5) การขุดลอกรองน้ํา เวนแตเปนการบํารุงรักษาทางน้ํา หรือการดําเนินการเพื่อความปลอดภัย
ในการเดินเรือ
(6) การปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ํา เวนแต
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

(ก) กรณีที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการเดินเรือในนานน้ําไทย
(ข) กระชังเลี้ยงสัตวน้ําหรือปะการังเทียมที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(7) การปลอยทิ้งมลพิษลงสูแหลงน้ําหรือทะเล เวนแตเปนกรณีที่ไดผานการบําบัดตามมาตรฐาน
ที่กฎหมายกําหนดแลว
(8) การจับหรือครอบครองปลาสวยงามตามบัญชี 3 ทายประกาศนี้ เวนแต
(ก) เปนการกระทําของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐเพื่อการ
ศึกษาวิจัยทางวิชาการ การคุมครอง การเพาะพันธุ การเพาะเลี้ยง หรือกิจการสวนสัตวซึ่งไดรับอนุญาต
ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(ข) เปนการกระทําของเอกชนเฉพาะการครอบครองเพื่อการเพาะพันธุ การเพาะเลี้ยงหรือ
กิจการสวนสัตวสาธารณะซึ่งไดรับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(9) การขุด ตัก หรือดูด กรวด ดิน หินผุ ทราย หรือลูกรัง เพื่อการคาในลักษณะหรือในบริเวณ
ดังตอไปนี้
(ก) บริเวณที่มีความลาดชันเกินกวารอยละ 35
(ข) พื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางเกินกวา 80 เมตร
(ค) พื้นที่สาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน เวนแตไดรับอนุญาตตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของ โดยตองไดรับความเห็นจากคณะกรรมการตามขอ 17 เพื่อนําไปประกอบการขอ
อนุญาต ทั้งนี้ ใหแนบรายละเอียดของโครงการหรือกิจการ และมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอมเพื่อประกอบการขอรับความเห็นจากคณะกรรมการตามขอ 17 ดวย
(ง) บริเวณในระยะ 100 เมตร จากริมเขตทางสาธารณะ หรือริมฝงตามสภาพธรรมชาติ
ของแมน้ํา ลําคลอง หรือแหลงน้ําสาธารณะ
(จ) บริเวณที่มีโครงสรางทางธรณีวิทยาที่สําคัญหายาก และแหลงที่มีซากดึกดําบรรพ
(ฉ) เขตโบราณสถานหรือบริเวณที่มีคุณคาทางประวัติศาสตร โบราณคดี หรือศิลปกรรม
(10) การกระทําใด ๆ ที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางธรณีสัณฐานทางดานกายภาพ
ชีวภาพหรือชีวกายภาพ ในพื้นที่สันทราย สันดอน หนาผา ปากน้ํา เวนแตการกระทําของสวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ เพื่อปองกันการกัดเซาะชายฝง หรือเพื่อความปลอดภัยในการ
เดินเรือ
(11) การกระทําใด ๆ ที่เปนการทําลายหินดานทั้งที่อยูใตพื้นดิน ระดับพื้นดิน หรือโผลพนดินเวน
แตเปนการกอสรางอาคารของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐที่มีความจําเปน เพื่อ
ใหบริการสาธารณะและไมสามารถหลีกเลี่ยงได
ขอ 12 ในพื้นที่ตามขอ 4 การติดตั้งปายหรือการกอสรางสิ่งใด ๆ ที่สรางขึ้นสําหรับเพื่อติดตั้งปาย
ตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่เกี่ยวของหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวแตกรณี ซึ่งการอนุญาต
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
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บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

(1) ใหกระทําไดในพื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางไมเกิน 40 เมตร หรือพื้นที่ที่มี
ความลาดชันไมเกินรอยละ 35
(2) ไมมีลักษณะบดบังทัศนวิสัยหรือทัศนียภาพและตองเปนไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด
(3) ในกรณีที่กระทําในพื้นที่ของเอกชน ใหมีระยะหางจากที่ดินโดยรอบในแนวราบบนพื้นดินและ
ในอากาศไมนอยกวาสองเทาของความสูงของปายในแนวดิ่ง
ขอ 15 ในพื้นที่ตามขอ 4 นอกจากตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศนี้แลว กอน
การกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคาร หรือดําเนินโครงการหรือประกอบกิจการ ใหจัดทําและ
เสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนหรือรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม แลวแตกรณี
ตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามหลักเกณฑ วิธีการ และระเบียบ
ปฏิบัติ ที่กําหนดไวตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ดังตอไปนี้
(1) การจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
(ข) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม อาคารอยูอาศัยรวมตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคาร หรืออาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด ที่มีจํานวนหองพักตั้งแต 30 หอง ถึง 79 หอง หรือมี
พื้นที่ใชสอยของทุกอาคารดังกลาวรวมกันตั้งแต 1,500 ตารางเมตร แตไมถึง 4,000 ตารางเมตร
 สภาพการใชประโยชนที่ดินโดยรอบพื้นที่โครงการในปจจุบัน
การใชประโยชนที่ดินใกลเคียงพื้นที่โครงการ จากการสํารวจภาคสนาม (ธันวาคม 2564) พบวา
พื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่ทะเล พื้นที่บริการทองเที่ยว และพื้นที่ปาละเมาะ/ไมพุม โดยการใชประโยชนที่ดิน
ของพื้นที่ใกลเคียงกับโครงการ แสดงดังรูปที่ 3-49
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

พื้นที่เกษตรกรรม

N

พื้นที่เกษตรกรรม



พื้นที่ปาละเมาะ
/ไมพุม
พื้นที่ปาละเมาะ
/ไมพุม

พื้นที่เกษตรกรรม

พื้นที่อยูอาศัย
พื้นที่ปาละเมาะ
พื้นที่บริการ
/ไมพุม
ทองเที่ยว
พื้นที่บริการ
ทองเที่ยว

พื้นที่อยูอาศัย พื้นที่อยูอาศัย
พื้นที่โลง

พื้นที่ปาละเมาะ
พื้นที่เกษตรกรรม
/ไมพุม
พื้นที่เกษตรกรรม

พื้นที่บริการ
ทองเที่ยว
พื้นที่อยูอาศัย

พื้นที่เกษตรกรรม

พื้นที่อยูอาศัย

พื้นที่เกษตรกรรม
แหลงน้ํา
พื้นที่กําลังกอสราง

พื้นที่บริการ
พื้นที่อยูอาศัย ทองเที่ยว

พื้นที่บริการ
ทองเที่ยว พื้นที่อยูอาศัย
พื้นที่อยูอาศัย
พื้นที่ปาละเมาะ
/ไมพุม

สัญลักษณ
พื้นที่โครงการ
พื้นที่สํารวจรัศมี 1,000 เมตร

รูปที่ 3-49 การใชประโยชนที่ดินของพื้นที่ใกลเคียงกับโครงการ
ที่มา : ปรับปรุงจาก www.googleearth.com, ธันวาคม 2564
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

3.4

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

คุณคาตอคุณภาพชีวิต

3.4.1 สังคมและเศรษฐกิจ
3.4.1.1 สังคม
1) จํานวนประชากรและครัวเรือน
สถิติจํานวนประชากรและครัวเรือนทางการทะเบียนราษฎร ของจังหวัดภูเก็ต ในปพ.ศ. 2563 มี
จํานวนทั้งหมด 414,471 คน เปนชาย 195,795 คน และหญิง 218,676 คน มีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด
272,917 ครัวเรือน สถิติจํานวนประชากรและครัวเรือนทางการทะเบียนราษฎร ของจังหวัดภูเก็ต ตั้งแตป
พ.ศ. 2561 - 2563 แสดงดังตารางที่ 3-43
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)
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ตารางที่ 3-43 สถิติจํานวนประชากรและครัวเรือนทางการทะเบียนราษฎร ของจังหวัดภูเก็ต ตั้งแตปพ.ศ. 2561 - 2563
จํานวนประชากร (คน)

จํานวนประชากร (คน)

จํานวนประชากร (คน)

2561

2562

2563

อําเภอ/เขต การปกครอง

3-113
บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รวม

ชาย

หญิง

จํานวน
ครัวเรือน

รวม

ชาย

หญิง

จํานวน
ครัวเรือน

รวม

ชาย

หญิง

จํานวน
ครัวเรือน

อําเภอ เมืองภูเก็ต

247,115

115,683

131,432

142,668

250,474

117,124

133,350

146,758

248,997

116,355

132,642

149,908

เทศบาลนครภูเก็ต

79,755

36,874

42,881

26,318

79,308

36,690

42,618

26,403

77,778

35,827

41,951

26,666

เทศบาล ตําบลรัษฎา

48,057

22,628

25,429

29,244

48,740

22,973

25,767

29,667

48,696

23,061

25,635

30,382

เทศบาล ตําบลวิชิต

51,232

24,085

27,147

33,294

52,233

24,430

27,803

34,439

52,283

24,471

27,812

34,698

เทศบาล ตําบลราไวย

18,475

8,686

9,789

16,962

18,768

8,786

9,982

18,129

18,760

8,798

9,962

19,219

เทศบาล ตําบลกะรน

8,128

3,849

4,279

8,066

8,121

3,832

4,289

8,211

7,733

3,661

4,072

8,500

นอกเขต เทศบาล

41,468

19,561

21,907

28,784

43,304

20,413

22,891

29,909

43,747

20,537

23,210

30,443

อําเภอกะทู

58,600

27,767

30,833

42,768

59,261

28,135

31,126

44,189

57,422

27,197

30,225

44,452

เทศบาล เมืองปาตอง

21,313

10,377

10,936

16,036

21,358

10,387

10,971

16,418

20,122

9,783

10,339

16,472

เทศบาล เมืองกะทู

30,220

14,034

16,186

20,627

30,797

14,353

16,444

21,163

30,263

14,055

16,208

21,292

นอกเขต เทศบาล

7,067

3,356

3,711

6,105

7,106

3,395

3,711

6,608

7,037

3,359

3,678

6,688

104,496

50,624

53,872

69,512

106,847

51,777

55,070

75,146

108,052

52,243

55,809

78,557

เทศบาลตําบลเทพกระษัตรี

8,710

4,264

4,446

4,686

9,093

4,451

4,642

4,908

9,256

4,496

4,760

4,982

เทศบาล ตําบลเชิง ทะเล

6,970

3,105

3,865

3,547

6,986

3,136

3,850

3,611

6,870

3,064

3,806

3,661

นอกเขต เทศบาล

88,816

43,255

45,561

61,279

90,768

44,190

46,578

66,627

91,926

44,683

47,243

69,914

จังหวัดภูเก็ต

410,211

194,074

216,137

254,948

416,582

197,036

219,546

266,093

414,471

195,795

218,676

272,917

อําเภอถลาง

ที่มา : ระบบสถิติทางการทะเบียน, สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (ระบบออนไลน https://stat.bora.dopa.go.th เขาถึงขอมูลเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

ในเขตพื้นที่ตําบลวิชิต มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 52,283 คน เปนชาย 24,471 คน และหญิง
27,812 คน มีจํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 34,698 ครัวเรือน มีเขตการปกครองครอบคลุม 10 หมูบาน โดยมี
รายละเอียดสถิติจํานวนประชากรและครัวเรือนทางการทะเบียนราษฎร ของตําบลวิชิต ประจําปพ.ศ.
2563 แสดงดัง ตารางที่ 3-44
ตารางที่ 3-44 สถิติจํานวนประชากรและครัวเรือนทางการทะเบียนราษฎร ของตําบลวิชิตประจําป
พ.ศ. 2563
พื้นที่
หมูที่ 0 วิชิต
หมูที่ 1 นาบอนใต
หมูที่ 2 แหลมชั่น
หมูที่ 3 ตีนเขา
หมูที่ 4 ระเงง
หมูที่ 5 ชิดเชี่ยว
หมูที่ 6 บอแร
หมูที่ 7 อาวมะขาม
หมูที่ 8 แหลมพันวา
หมูที่ 9 ทาแครงบน
ยอดรวมทั้งหมด

ชาย (คน)
421
6,843
4,690
2,874
2,157
792
3,716
1,284
780
914
24,471

หญิง (คน)
377
7,652
5,585
3,535
2,665
849
4,145
1,251
740
1,013
27,812

รวม (คน)
798
14,495
10,275
6,409
4,822
1,641
7,861
2,535
1,520
1,927
52,283

บาน (หลัง)
1
8,181
6,770
3,437
4,989
2,023
4,307
1,764
1,485
1,741
34,698

ที่ ม า :
ระบบสถิ ติ ท างการทะเบี ย น, สํ า นั ก บริ ห ารการทะเบี ย น กรมการปกครอง (ระบบออนไลน
https://stat.bora.dopa.go.th เขาถึงขอมูลเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564)

2) ศาสนาและสถานที่ประกอบศาสนกิจ
ในป 2555 จังหวัดภูเก็ตมีจํานวนศาสนิกชน ที่นับถือศาสนาพุทธมากที่สุด คือ มีจํานวน 245,418
คน คิดเปนรอยละ 68.61 รองลงมา คือ ศาสนาอิสลาม 95,322 คน คิดเปนรอยละ 26.65 ศาสนาคริสต
3,488 คน คิดเปนรอยละ 0.98 และอีก 1,140 คน นับถือศาสนาหรือลัทธิอื่น ๆ (ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัด
ภูเก็ต พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับทบทวน (รอบป พ.ศ. 2563))
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

ตารางที่ 3-45 จํานวนศาสนสถานจําแนกรายป พ.ศ. 2550 - 2562
ป พ.ศ.
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562

วัด
37
37
37
37
37
37
37
38
38
38
40
40
40

ที่พักสงฆ
11
11
11
11
11
11
19
19
21
21
19
17
21

วัดราง
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

ศาสนสถาน (แหง)
โบสถ
มัสยิด
5
51
5
51
5
51
5
51
5
51
5
51
5
51
5
56
5
56
5
56
5
56
5
57
5
57

วัดซิกข
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

วัดฮินดู
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ศาลเจา
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

ที่มา : สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 อางถึงใน
แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับทบทวนปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในเขตเทศบาลตําบลวิชิต สถาบันและองคกรทางศาสนา ประกอบดวย วัด จํานวน 2 แหง ไดแก
วัดเทพนิมิต วัดนาคาราม มัสยิด จํานวน 3 แหง ไดแก มัสยิดกียามุตดีน มัสยิดอิซซาตุลอิสลามียะห และ
มัสยิดนูรุลอิสลามียะห ศาลเจา จํานวน 3 แหง ไดแก ศาลเจาชิดเชี่ยว ศาลเจาจอสูกง ศาลเจาถี่กงตั๋ว และ
โบสถ จํานวน 3 แหง ไดแก คริสตจักรพระนิเวศภูเก็ต พยานพระยะโฮวา และโบสถคริสจักรเฟรชโฮป
ภูเก็ต
ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 72 นับถือศาสนาอิสลาม รอยละ 25 นับถือศาสนา
คริสต และอื่นๆ อีกรอยละ 3 (ที่มา : แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป พ.ศ. 2561-2564, เทศบาลตําบลวิชิต)
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

3) การศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ดูแลรับผิดชอบการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
สถานศึก ษาของรัฐ สง เสริม สนับสนุ น การจั ด การศึ ก ษาสถานศึก ษาเอกชน รวมทั้ งการจัด การศึก ษา
สถานศึกษาสังกัดอื่น ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดในจังหวัดภูเก็ต ดังนี้
ตารางที่ 3-46 จํานวนสถานศึกษา
สถานศึกษา
1. สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนในสังกัด สพป.ภูเก็ต
โรงเรียนในสังกัด สพม.14
โรงเรียนสังกัดการศึกษาพิเศษ
2. สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. สังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
4. สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5. สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
โรงเรียนเอกชนในระบบ โรงเรียนสายสามัญ
โรงเรียนเอกชนในระบบ โรงเรียนนานาชาติ
โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทเสริมสรางทักษะชีวิต
โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทวิชาชีพ
โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทศิลปะ ดนตรีและกีฬา
โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทกวดวิชา
โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทสอนศาสนา
6. สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
รวม

จํานวน (แหง)
59
49
7
3
24
6
2
189
23
10
3
100
15
36
1
3
283

ที่มา : สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ณ เดือนกันยายน 2562 อางถึงในแผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)

ตารางที่ 3-47 จํานวนนักเรียน นักศึกษา จําแนกตามระดับการศึกษา ปการศึกษา 2562
ระดับชั้น
กอนประถม
ประถม
มัธยมตน
มัธยมปลาย
Grade 1- 12
Year 1- 13
ปวช.
ปวส.
ปริญญา
รวม

สพฐ.
3,333
13,986
8,828
5,462
31,609

อปท.
5,227
11,822
3,447
618
21,114

สังกัด
กศน.
สอศ.
231
2,667
3,237
5,445
1,810
6,135
7,255

สกอ.
217
234
85
33
12,611
13,180

เอกชน
5,221
9,480
2,592
1,109
259
3,128
21,789

รวม
13,998
35,753
17,619
10,459
259
3,128
5,445
1,810
12,611
101,082

ที่มา : สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ณ เดือนกันยายน 2562 อางถึงในแผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

ตารางที่ 3-48 สัดสวนจํานวนครู อาจารย ตอจํานวนนักเรียน นักศึกษา ปการศึกษา 2562
ลําดับที่

สังกัด

จํานวนครู/อาจารย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

สพป.ภูเก็ต
สพม.14
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เอกชน(สามัญ - ในระบบ)
เอกชน(นานาชาติ - ในระบบ)
อาชีวศึกษา(จังหวัดภูเก็ต)
องคการปกครองสวนทองถิ่น
กศน.จังหวัดภูเก็ต
ม.ราชภัฏภูเก็ต
มอ.ภูเก็ต
สาธิตราชภัฎภูเก็ต

1,087
649
108
784
214
326
905
38
386
389
35

จํานวนนักเรียน/
นักศึกษา
19,076
11,632
1,329
16,202
1,145
6,884
20,910
3,144
9,394
3,168
497

ครู/อาจารย :
นักเรียน
1 : 18
1 : 18
1 : 12
1 : 21
1:5
1 : 21
1 : 23
1 : 83
1 : 24
1:8
1 : 14

ที่มา : สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ณ เดือนกันยายน 2562 อางถึงในแผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)

ตารางที่ 3-49 ขอมูลจํานวนครู/อาจารย นักเรียน/นักศึกษา ปการศึกษา 2562
สังกัด
สพป.ภูเก็ต
สพม.14
ร.ร.ภูเก็ตปญญานุกูล
ร.ร.ราชประชานุเคราะห 36
ศู น ย ก า ร ศึ ก ษ า พิ เ ศ ษ
ประจําจังหวัดภูเก็ต
เอกชน(ในระบบ – สามั ญ
ศึกษา)
เอกชน(ในระบบ – นานาชาติ)
อาชีวศึกษา(จังหวัดภูเก็ต)
อ ง ค ก า ร ป ก ค ร อ ง ส ว น
ทองถิ่น
กศน.จังหวัดภูเก็ต
ม.ราชพฤกษ ศูนยภูเก็ต
ม . ส ง ข ล า น ค ริ น ท ร
วิทยาเขตภูเก็ต
ม.ราชภัฏภูเก็ต
โรงเรียนสาธิตราชภัฏภูเก็ต
รวม

ครู/ นร.กอน นร.
นร.
นร. นศ. นศ. นศ. นศ. นศ. รวม
อาจารย ประถม ประถม ม.ตน ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก นร./นศ.
1,109
850
42
48
22

3,156
0
7
12
158

13,480
0
127
379

2,275
6,192
77
284

159
5,141
47
115

-

-

-

-

-

20,179
12,183
300
838
180

690

5,221

9,480

2,592

1109

-

-

-

-

-

19,092

522
277
867

5,227

11,822

3,447

618

-

-

-

3,387
7,532
21,981

20
24
154

-

231
-

2,667
-

3,237
-

474 2,285 58

13

6,155
498
2,510

657
- 9,749 25
35
217
234
85
33
5,317 13,998 35,753 17,619 10,459 5,445 1,810 12,508 83

7
20

10,438
604
105,877

5,445 1,810
-

-

ที่มา : สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ณ เดือนกันยายน 2562 อางถึงในแผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

สําหรับสถานศึกษาในเขตเทศบาลตําบลวิชิต ประกอบดวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา 4 แหง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 1 แหง สังกัด อบจ. ภูเก็ต 1 แหง
สังกัดเอกชน 5 แหง โรงเรียนระดับอนุบาล,ศูนยเด็กเล็ก รัฐบาล 8 แหง เอกชน 5 แหง โรงเรียน
ระดับประถม รัฐบาล 5 แหง เอกชน 4 แหง โรงเรียนระดับมัธยม รัฐบาล 4 แหง เอกชน 2 แหง
(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561-2564,เทศบาลตําบลวิชิต)
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตําบลวิชิต 2 แหง
1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลวิชิต ศูนย 1
2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลวิชิต ศูนย 2
- โรงเรียนที่เปดสอนระดับกอนประถมศึกษา 11 แหง
1) โรงเรียนแหลมพันวา
7) โรงเรียนกาละพัฒน
2) โรงเรียนบานอาวน้ําบอ
8) โรงเรียนอนุบาลแสงตะวัน
3) โรงเรียนวิชิตสงคราม
9) โรงเรียนขจรเกียรติศกึ ษา
4) โรงเรียนวัดเทพนิมิตร
10) โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต
11) โรงเรียนดาวรุงวิทยา
5) โรงเรียน อบจ. บานาบอน
6) โรงเรียนนานาชาติเฮดสตารท
- โรงเรียนที่เปดสอนระดับประถมศึกษา 10 แหง
1) โรงเรียนแหลมพันวา
6) โรงเรียนนานาชาติเฮดสตารท
2) โรงเรียนบานอาวน้ําบอ
7) โรงเรียนกาละพัฒน
3) โรงเรียนวิชิตสงคราม
8) โรงเรียนขจรเกียรติศกึ ษา
4) โรงเรียนวัดเทพนิมิตร
9) โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต
5) โรงเรียน อบจ. บานาบอน
10) โรงเรียนดาวรุงวิทยา
- โรงเรียนที่เปดสอนระดับมัธยมศึกษา 7 แหง
1) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ภูเก็ต
2) โรงเรียนวิชิตสงคราม
3) โรงเรียนบานอาวน้ําบอ
4) โรงเรียนวัดเทพนิมิต
6) โรงเรียนขจรเกียรติศกึ ษา
5) โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต
7) โรงเรียนดาวรุงวิทยา
- โรงเรียนอาชีวศึกษา - แหง
- โรงเรียน / สถาบันชั้นสูง - แหง
- หองสมุดประชากร 1 แหง
(ที่มา : แผนพัฒนาทองถิ่นสีป่  พ.ศ. 2561-2564,เทศบาลตําบลวิชิต)
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3.4.1.2 สภาพเศรษฐกิจ
1) อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
1.1) ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดภูเก็ต (Gross Provincial Product : GPP)
ป 2560 จังหวัดภูเก็ตมีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจําป พ.ศ. 2560 (Gross
Provincial Product : GPP) เทากับ 227,810 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.3 ของ GDP ประเทศ ประชากร
มีรายไดตอคนตอป เทากับ 423,509 บาท
1.2) โครงสรางเศรษฐกิจรายภาค
เมื่อพิจารณาตามโครงสรางเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต แบงรายผลิต คือ ภาคบริการคิดเปนรอย
ละ 94 ภาคเกษตรกรรมคิดเปนรอยละ 3 ภาคอุตสาหกรรมคิดเปนรอยละ 3
1.3) อัตราการเติบโตเฉลี่ย (Long-term Growth) ยอนหลัง 5 ป (2556-2560)
อัตราการเติบโตเฉลี่ย (Long-term Growth) ยอนหลัง 5 ป (2556-2560) ขยายตัวอยูที่รอยละ
9.9 สูงกวาอัตราการเติบโตเฉลี่ยของประเทศอยูที่รอยละ 6.0 ขยายตัวจากภาคบริการซึ่งเปนโครงสราง
เศรษฐกิจหลักของจังหวัด ขยายตัวจากสาขาที่พักแรมและบริการดานอาหาร สาขาการขนสงและสถานที่
เก็บสินคาและสาขาการขายสงและการขายปลีก ซึ่งการขยายตัวของเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต เปนผลจาก
จํานวนนักทองเที่ยวตางชาติที่นิยมทองเที่ยว Sun Sea Sand เพิ่มขึ้น
ภาวะเศรษฐกิจการคาของจังหวัดภูเก็ต ในป 2560 ขยายตัว หากพิจารณาจากเศรษฐกิจ ดาน
อุปทาน เปนผลมาจากการขยายตัวของภาคการบริการและการทองเที่ยว เนื่องจากการจัดกิจกรรม
สงเสริมการทอ งเที่ยวของภาครัฐและเอกชนเปนแรงขับเคลื่อนใหนักทอ งเที่ยวสนใจเขามาทองเที่ยว
ประกอบกับโครงสรางพื้นฐานทางคมนาคมบางโครงการกอสรางแลวเสร็จ พรอมที่จะอํานวยความสะดวก
ในการเดินทางของนักทองเที่ยว สวนภาคเกษตร ยังตองรอดูสถานการณเศรษฐกิจและการคาของโลก
อยาง ตอเนื่องจากราคายางพาราที่ยังมีความผันผวนมาก ในขณะที่ปริมาณสัตวน้ําหดตัว ดานอุปสงค
ขยายตัว ผลจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนนักทองเที่ยว ประกอบกับนโยบายจากโครงการสวัสดิการแหงรัฐที่
ภาครัฐชวยลดคาใชจายครัวเรือนผานบัตรสวัสดิการฯ ชวยกระตุนใหมีการใชจายเพิ่มขึ้น สงผลตออัตรา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ สําหรับรายไดเกษตรกรยังตองจับตามองระดับราคายางพารา สวนการลงทุน
ภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นอยางตอเนื่อง โดยมีรายละเอียดของ การวิเคราะหในแตละภาคเศรษฐกิจการคา
ดังนี้
 ภาคการบริการและการทองเที่ยว ในป 2560 จํานวนนักทองเที่ยวอยูที่ 4,922,161 คน
เปนผลจากมติคณะรัฐมนตรีมีนโยบายขยายระยะเวลามาตรการดึงดูดนักทองเที่ยวชาวตางชาติ โดย
ยกเวนคาธรรมเนียมการตรวจลงตรา (Visa) ณ สถานทูตหรือสถานกงสุลไทย และปรับลดคาธรรมเนียม
การตรวจลงตรา ณ ชองทางอนุญาตของดานตรวจคนเขาเมือง (VoA) ใหแกชองทางอนุญาตของดาน
ตรวจคนเขาเมืองใชไดครั้งเดียวเปนจํานวน 1,000 บาทตอคน เปนการชั่วคราว ซึ่งเทากับคาธรรมเนียม
เดิมกอนที่กฎกระทรวง ฉบับที่ 30 (พ.ศ. 2559) มีผลบังคับใช (วันที่ 27 กันยายน 2559) การดําเนินการ
ดังกลาวใหมีผลเปนระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2560 เปนปจจัยบวกที่
สงผลตอจํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติใหเพิ่มขึ้น รวมทั้งสายการบิน Newgen Airway เปดใหบริการใน
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เสนทางโคราช-ภูเก็ต ในชวงเดือนธันวาคม 2560 นอกจากนี้ยังไดรับการสนับสนุนภายใตความรวมมือทั้ง
ภาครัฐและเอกชนที่ไดจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว เชน เทศกาลปใหม งานยอนอดีตป 2560
การแขงขันเดอะ เบย รีกัตตา เมื่อเดือนกุมภาพันธ 2560 เปนซีรีการแขงขันที่มีรูปแบบดึงดูดใจนักแลน
เรือใบทั่วโลก ซึ่งมากกวา 60% ของผูเขารวมการแขงขันจะนิยมจองหองพัก และใชบริการรานอาหาร
ทองถิ่น หรือเขารวมงานเลี้ยงที่จัดรวมกับทองที่นั้นๆ ซึ่งนับวาเอื้อประโยชนตอการทองเที่ยวทองถิ่นการ
จัดงาน “Destination Wedding Planners Congress 2017” กิจกรรม Laguna Phuket International
Marathon ครั้งที่ 13 ณ บริเวณหาดบางเทา ลากูนาภูเก็ต กิจกรรม "Bangkok Airways Phuket
Marathon" ณ บริเวณเมืองเกา จังหวัดภูเก็ต เมื่อเดือนสิงหาคม กิจกรรม Iron Man Phuket 70.3 ใน
เดือนพฤศจิกายน การแขงขันเรือใบชิงถวยพระราชทาน Phuket King's Cup Regatta Kata Rocks
Superyacht Rendezvous งานรวมตัวเหลาเรือซุปเปอรยอรชจากทั่วโลก ณ Kata Rocks หาดกะตะ
จังหวัดภูเก็ต กิจกรรมThailand Yacht Show งานแสดงเรือนานาชาติที่รวมเอาผูประกอบการเรือยอร
ชและนักทองเที่ยวผูสนใจ เรื่องยอรช ครั้งใหญในจังหวัดภูเก็ต ณ อาวปอแกรนดมารีนา และการแขงขัน
เรือใบ Asia Superyacht Rendezvous งานรวมตัวเหลาเรือซุปเปอรยอรชจากทั่วโลก เพื่อเฉลิมฉลอง
ครบรอบงาน Rendezvous ครั้งที่ 15 ณ โรงแรม SALA จังหวัดภูเก็ต ในเดือนธันวาคม 2560 สงผลใหใน
ปนี้มีนักทองเที่ยวที่เดินทางผานดานตรวจคนเขาเมืองภูเก็ตรวมทั้งสิ้น 4,922,161 คนเพิ่มขึ้นจากป 2559
คิดเปนรอยละ 13.05 แยกเปนนักทองเที่ยวที่เดินทางผานทางเรือจํานวน 286,294 คน และนักทองเที่ยวที่
เดินทางผานทาอากาศ ยานภูเก็ตจํานวน 4,635,867 คน โดยกลุมนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามามากที่สุด
5 อันดับแรก ไดแก จีน รัสเซีย ออสเตรเลีย เกาหลีใต และบริติช ตามลําดับ
 ภาคการคาและการลงทุน โครงการที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงาน คณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน (BOI) ในป 2560 ขยายตัว เมื่อเทียบกับ ชวงปกอน โดยจังหวัดภูเก็ตไดรับอนุมัติโครงการลงทุน
จากสํานักงาน คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) จํานวน 24 โครงการ เงินลงทุน 6,044.20 ลานบาท
จํานวนโครงการเพิ่มขึ้นรอยละ 4.35 และทุนจด ทะเบียนเพิ่มขึ้นรอยละ 125.70 โดยกิจการที่ไดรับอนุมัติ
ลงทุนไดแก กิจการ Software (9 โครงการ) เงินลงทุน 39.2 ลานบาท (หุนไทย+ อินเดีย+อังกฤษ+
สิงคโปร+ฝรั่งเศส+ไทย) กิจการ E-Commerce (2 โครงการ) เงินลงทุน 4.00 ลานบาท (หุนยูเครน+
โปแลนด) กิจการ โรงแรม (5 โครงการ) เงินลงทุน 5,803.00 ลานบาท (หุนไทย+รัสเซีย+ สิงคโปร)
กิจการการตอเรือ (2 โครงการ) เงินลงทุน 135.00 ลานบาท (หุนออสเตรเลีย+อังกฤษ+สวิสเซอรแลนด)
กลุมนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางผานดานตรวจคนเขากิจการศูนยฟนฟูสุขภาพ (1 โครงการ) เงิน
ลงทุน 28.00 ลานบาท (หุน ฝรั่งเศส) กิจการสนับสนุนการคาและการลงทุน (2 โครงการ) เงินลงทุน
15.00 ลานบาท (หุนสวีเดน+ออสเตรเลีย+อังกฤษ) กิจการสํานักงาน ระหวางประเทศ (1 โครงการ) เงิน
ลงทุน 10.00 ลานบาท (หุนไทย) กิจการใบเรือ (1 โครงการ)เงินลงทุน 5.00 ลานบาท (หุนไทย) และ
กิจการเครื่องดื่มจากผลไม (1 โครงการ) เงินลงทุน 5.00 ลานบาท (หุน ไทย) มีการจางแรงงานไทย
รวมทั้งสิ้น 1,248 คน
การลงทุนประกอบธุรกิจ ในป 2560 ขยายตัว โดยมีปจจัยสนับสนุนจากเศรษฐกิจของประเทศ
การสงออกการลงทุนของภาครัฐ รวมทั้งภาคการทองเที่ยวที่ยังคงขยายตัวอยางตอเนื่อง โดยจํานวนนิติ
บุคคลที่จัดตั้งใหมในป 2560 มีจํานวนทั้งสิ้น 2,109 ราย สูงขึ้นจากปกอนรอยละ 18.62 และจํานวนเงิน
ลงทุนมีจํานวนรวมทั้งสิ้น 9,316.06 ลานบาท สูงขึ้นรอยละ 79.19 โดยสวนใหญเปนการลงทุนดาน
อสังหาริมทรัพย/การใหเชาและบริการทางธุรกิจ คิดเปนรอยละ 41.96 การคาสงคาปลีก รอยละ 19.54
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และโรงแรม/ภัตตาคาร/รานอาหาร รอยละ 15.79 ทั้งนี้ พื้นที่การลงทุนตั้งอยูในเขตอําเภอเมืองภูเก็ต
อําเภอกะทู และอําเภอถลาง
สําหรับการลงทุนดานอสังหาริมทรัพยในป 2560 หดตัว เมื่อเทียบกับปกอน เนื่องจากมีขอจํากัด
เรื่องปริมาณพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ต และราคาสูง ผูประกอบการมีการหาพันธมิตรมารวมทุนในกิจการ
ประเภทอสังหาริมทรัพย เชน บาน คอนโดมิเนียม โดยมีผูประกอบการ รายใหญมาลงทุนในชวงปลายป
2560 โดยจํานวนพื้นที่ที่ไดรับอนุญาตกอสรางในชวงมกราคม – ธันวาคม 2560 มีปริมาณรวมทั้งสิ้น
1,502,332 ตร.ม. ลดลงจากปกอนที่มีจํานวนพื้นที่กอสราง 1,687,748 ตร.ม. หรือคิดเปนรอยละ 10.99
โดยพื้นที่กอสรางเพื่อการพาณิชย มีจํานวน 175,255 ตร.ม. (ลดลงรอยละ 63.43) ในขณะที่พื้นที่การ
กอสรางโรงแรม จํานวน 290,463 ตร.ม. (เพิ่มขึ้นรอยละ 1.36) การกอสรางบานพักเพื่อที่อยูอาศัยมี
จํานวน 841,813 ตร.ม. (เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 9.95) และการกอสรางอื่นๆ มีจํานวน พื้นที่รวมทั้งสิ้น
194,801 ตร.ม. (เพิ่มขึ้นรอยละ 24.62)
 ภาคเกษตรกรรม อุปทานภาคการเกษตร (ยางพารา) ในป 2560 ขยายตัว เมื่อเทียบกับชวง
ปกอนตามภาวะราคาตลาดโลก เปนผลมาจากในชวงตนป พื้นที่ปลูกยางสวนใหญของไทยมีฝนตกหนัก
และน้ําทวม รวมทั้งไดรับปจจัยบวกจากความตองการใชยางของจีนที่ยังคงมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
ผูผลิตยางลอจีนมีการเพิ่มกําลังการผลิตมากขึ้น เพื่อรองรับการฟนตัวของการผลิตรถยนตจีนในป 2560
ประกอบกับมาตรการรักษาเสถียรภาพราคายางของภาครัฐ ยังเปนปจจัยหนุนราคายางไดในระดับหนึ่ง
และในชวงปลายป 2560 ผูประกอบการภายในประเทศที่ตองการซื้อยางเพื่อสงมอบกอนชวงวันหยุด
เทศกาลปใหม สงผลใหราคายางพารา ปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยราคายางแผนดิบคุณภาพ 3 ในป
2560 ที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 57.58 บาท เพิ่มขึ้นจากปกอนที่ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 50.62
บาท หรือคิดเปนรอยละ 13.74
สําหรับดานการประมงในป 2560 หดตัว เมื่อเทียบกับชวงเดือนเดียวกันของปกอน โดยปริมาณ
สัตวน้ําที่นําขึ้นจากทาเทียบเรือประมงภูเก็ต มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 24,881.65 ตัน มูลคา 1,405.26 ลานบาท
ซึ่งปริมาณลดลงจากปกอนรอยละ 39.26 และมูลคาลดลงรอยละ 30.98 ตามลําดับ เปนผลมาจากในชวง
เดือนเมษายน – มิถุนายน ของทุกปเขาสูชวงฤดูการปดอาวฝงทะเลอันดามัน รวมทั้งปลายเดือน
กรกฎาคม มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดปกคลุมฝงทะเลอันดามัน ทําใหไมเอื้ออํานวยตอการประมง ซึ่ง
ในชวงมกราคม – ธันวาคม 2560 สัตวน้ําที่จับไดและสรางมูลคาสูงสุด 5 อันดับแรก ไดแก ปลาเลย
(837.90 ลานบาท) ปลาทูแขก (105.51 ลานบาท) ปลาทูนา (95.74 ลานบาท) ปลาลัง (63.27 ลานบาท)
และปลาหมึก (63.06 ลานบาท) ซึ่งตลาดการจําหนายสัตวน้ําอยูในจังหวัดภูเก็ต คิดเปนรอยละ 23.99
ตลาดในประเทศ (กรุงเทพ หาดใหญ กระบี่ สมุทรสาคร ฯลฯ) รอยละ 69.65 โรงงานทูนาในประเทศ รอย
ละ 0.21 และตลาดตางประเทศ (ญี่ปุน, ไตหวัน, เวียดนาม) รอยละ 1.75
 ภาคการคาระหวางประเทศ การคาระหวางประเทศของจังหวัดภูเก็ตที่ผานดานศุลกากร
ภูเก็ต และดานศุลกากรทาอากาศยานภูเก็ต ในป 2560 ขยายตัว โดยมูลคาการคา มีจํานวนรวมทั้งสิ้น
13,442.00 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 33.08 แยกเปนมูลคาการสงออก 9,667.37 ลานบาท
(เพิ่มขึ้นรอยละ 29.97) และมูลคาการนําเขา 3,774.63 ลานบาท (เพิ่มขึ้นรอยละ 41.77) โดยสินคาสงออก
ที่สูงที่สุด 3 อันดับแรก ในปนี้ ไดแก ยางพาราและผลิตภัณฑ มูลคาการสงออก 6,645.33 ลานบาท คิด
เปนรอยละ 68.74 (ตลาดสงออก ไดแก สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ซีเรีย อียิปต ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอเมริกา
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เกาหลีจีน เวียดนาม และรัสเซีย) สัตวน้ําทะเลมีชีวิต สําหรับทําพันธุมูลคาการสงออก 1,227.18 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 12.69 (ตลาดสงออกไดแก จีน ฮองกง เวียดนาม อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา) และสินคา
เกษตร (เมล็ดพันธุปาลม) มูลคาการสงออก 408.94 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.23 (ตลาดสงออกไดแก
มาเลเซีย และอินเดีย) สวนสินคานําเขาที่สูงที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก เรือ และอุปกรณมูลคาการนําเขา
2,530.65 ลานบาท คิดเปนรอยละ 67.01 (นําเขาจากประเทศเนเธอรแลนด ออสเตรเลีย อังกฤษ สิงคโปร
มาเลเซีย และสหรัฐอเมริกา) เสื้อผาและเครื่องประดับมูลคาการนําเขา 287.54 ลานบาท คิดเปนรอยละ
7.61 (นําเขาจากประเทศสิงคโปร ฮองกง สวิตเซอรแลนด อินโดนีเซีย รัสเซีย สวีเดน ปากีสถาน) สัตวน้ํา
ทะเลอื่น ๆ (ยกเวนปลาทูนา) แชแข็ง มูลคาการนําเขา 273.81 ลานบาท คิดเปน รอยละ 7.25
ในมูลคาสินคาสงออกของจังหวัดภูเก็ตสวนหนึ่งเกิดจากผูสงออก สินคาใชหนังสือรับรองถิ่น
กําเนิดสินคาเพื่อขอสิทธิพิเศษทางภาษีกับประเทศที่สงออก โดยในป 2560 ไดออกหนังสือรับรองใหกับ
ผูประกอบการ จํานวน 3 ราย 788 คําขอ รวมมูลคา 216.72 ลานดอลลารสหรัฐฯ โดยแยกเปน (1) สงออก
ยางแผนดิบ(ยางแทง, ยาง แผน, น้ํายางขน) มูลคา 214.83 ลานดอลลารสหรัฐฯ ตลาดสงออกไดแก
รัสเซีย จีน เวียดนาม และเกาหลี (2) สงออก GYPSUM, ANHYDRTE, NATYRAK GYPSUM ROCK
มูลคา 1.86 ลานดอลลารสหรัฐฯ ตลาดสงออกไดแกอินโดนีเซีย (3) สงออกดักแดผีเสื้อ มูลคา 0.03 ลาน
ดอลลารสหรัฐฯ ตลาดสงออก ไดแก สหรัฐอาหรับเอมิเรตส
 ภาคการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนของจังหวัด การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนของจังหวัด
ภูเก็ต ในป 2560 ขยายตัว โดย ดัชนีตัวชี้วัดหมวดยานยนต (Car Index) มีผูมาจดทะเบียนรถใหมกับ
สํานักงานขนสงจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งสิ้น 34,579 คัน เพิ่มขึ้นจากชวงปกอนอยูที่ 30,479 คัน หรือคิดเปน
รอยละ 13.45 ประกอบดวย รถจักรยานยนตมียอดการจดทะเบียนมากที่สุด จํานวน 22,328 คัน เพิ่มขึ้น
จากชวงปกอนคิดเปนรอยละ 8.73 รถยนตนั่งสวนบุคคล และรถยนตบรรทุกสวนบุคคล (กระบะ) มีการจด
ทะเบียนรถใหม จํานวน 9,803 และ 2,448 คัน เพิ่มขึ้นจากชวงปกอนรอยละ 22.88 และ 24.58 ตามลําดับ
และดัชนีตัวชี้วัดดานการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจําวันที่สําคัญ ไดแก ปริมาณการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม
ที่ไดมีการจัดเก็บจํานวน 4,871.62 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 12.34 ซึ่งเปนการจัดเก็บเพิ่มขึ้นใน
กลุมสินคา เพื่ออุปโภคบริโภค และการใชน้ํามันเชื้อเพลิง
จากฐานทรัพยากรการทองเที่ยวที่หลากหลายและมีศักยภาพสูง ความไดเปรียบทางที่ตั้งทาง
ภูมิศาสตรของจังหวัดภูเก็ต ทําใหสามารถเชื่อมโยงการทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามันเปน
ศูนยกลางของการทองเที่ยวของภูมิภาค และนานาชาติ แนวคิดการขับเคลื่อนภูเก็ต จึงมีเปาหมายที่ 4 M
3 S แหงศักยภาพ
- Maritime & Yacht : จังหวัดภูเก็ตมีทาเทียบเรือทั้งหมดประมาณ 38 แหง ทาจอดเรือของ
เอกชน (Marina) จํานวน 4 แหง ตั้งอยูทางฝงตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะ ซึ่งเปนทําเลที่สามารถ
เดินทางไปทองเที่ยวเกาะตาง ๆ ในอาวพังงา และเกาะตาง ๆ ในจังหวัดกระบี่ไดอยางสะดวก ผูใชบริการ
สวนใหญเปนนักทองเที่ยวชาวตางชาติ จึงทําใหจังหวัดภูเก็ตสามารถสงเสริมธุรกิจประเภทรีสอรทสําหรับ
เรือยอชทแหงภูมิภาคอันดามัน นอกจากนี้ยังมี Marina ที่เปนของภาครัฐบริเวณอาวฉลองอีก 1 แหง
จังหวัดภูเก็ตยังเปนศูนยกลางการกีฬาทางทะเลระดับนานาชาติ ซึ่งเปนสนามแขงขันกีฬาทางทะเลระดับ
นานาชาติหลายรายการตอเนื่องเปนประจําทุกป
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- Medical Hub : การพัฒนาใหภูเก็ตเปนศูนยกลางดานสุขภาพอนามัย การบริการทาง
การแพทย มีแนวโนมดีขึ้นเปนลําดับเนื่องจากตลาดดานสุขภาพมีความตองการมากขึ้นทุกป และสังคม
ผูสูงอายุของประชากรโลกมีเพิ่มขึ้นทุกป นอกจากนี้ยังมีตลาดสําหรับนักทองเที่ยวที่ตองการการรักษาดาน
สุขภาพ ความงามคูกับการทองเที่ยวและพักผอนซึ่งภูเก็ตมีสถานพยาบาลที่ทันสมัยและมีคุณภาพหลาย
แหง
- MICE City : ดวยความหลากหลายทางภูมิศาสตรอันสวยงาม ภูมิทัศนของปาเขาและชายหาด
ที่สวยงามระดับโลก การเดินทางที่สะดวกสบาย มีสนามบินนานาชาติ เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ ที่
สําคัญของประเทศ ภูเก็ตยังมีสถานที่จัดงาน กิจกรรม สิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน สําหรับการจัด
นิทรรศการ การประชุม ทั้งระดับประเทศ และระดับนานาชาติ โดยถูกจัดใหเปนเมือง 1 ใน 5 เมือง MICE
City ของประเทศ ซึ่งบรรยากาศการตอนรับอยางอบอุนของคนไทย และวัฒนธรรมของชาวภูเก็ต จึงอาจ
กลาวไดวา ภูเก็ตเปน “เมืองไมซแหงอันดามันของโลก”
- Man Power Development : สิ่งสําคัญในการขับเคลื่อนภูเก็ตอยางยั่งยืนคือการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ใหปรับตัวทันตอการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเกิดความไดเปรียบทางการแขงขันดาน
เศรษฐกิจที่มีแนวโนมการแขงขันของธุรกิจทองเที่ยวและบริการสูงขึ้น เนื่องจากการเปดตลาดเสรี โดยมี
การพัฒนาเครือขายประชาชนและชุมชนใหมีความเขมแข็งอยางยั่งยืน โดยศักยภาพของภูเก็ตสามารถที่
จะขับเคลื่อนใหเปนเมืองศูนยกลางของการศึกษาในระดับนานาชาติ ซึ่งจะสงผลใหชาวตางชาติเขามา
ศึกษาในจังหวัดภูเก็ต และเปนการสงเสริมดานการทองเที่ยวอีกทางหนึ่ง
- Smart City : จังหวัดภูเก็ตไดดําเนินโครงการ Smart City เพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาสู
การเปนเมืองที่มีความทันสมัยในทุกดาน ซึ่งเปนไปตามนโยบายรัฐบาลที่จะใหจังหวัดภูเก็ตเปน Super
Cluster ดาน Digital และสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด ที่จะพัฒนาธุรกิจของเมืองเพิ่มขึ้นอีกสาขา
หนึ่งนอกจากการทองเที่ยว รวมทั้งเชื่อมโยงกับนโยบาย Thailand 4.0
- Sport Tourism : จังหวัดภูเก็ตกําลังปรับตัวเองเปน Sport City และไดรับการประกาศเปน
เมือง Sport City ดานกีฬาเพื่อการทองเที่ยว (Sport Tourism) กีฬาเชิงศิลปะ-วัฒนธรรม(Sports for
Culture) และดานการสงเสริมกีฬาไทย (กีฬาพื้นบาน) จากกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ในวันที่ 26
กันยายน 2562 ซึ่งปจจุบัน จังหวัดภูเก็ต เปนสถานที่จัดการแขงขันกีฬาในระดับตางๆ ทั้งในระดับ
นานาชาติ และทองถิ่น นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาตนแบบของกิจกรรมการแขงขันกีฬา ผนวกกับกิจกรรม
ทองเที่ยวของชุมชนเขาดวยกัน โดยใหมีการนําอาหารชุมชนพื้นถิ่นจากชุมชนทองเที่ยวภายในจังหวัดมา
ใหบริการนักกีฬาที่เขามาแขงขัน
- Sutainable Development : เปนการพัฒนาโดยมีเปาหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะ
สอดคลองกับเปาหมายที่สางไว เปนการพัฒนาอยางสมดุลในทุกๆ ดาน
(แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2565, 2563)
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2) ดานการบริการและการทองเที่ยว
จังหวัดภูเก็ตเปนศูนยกลางการทองเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงในระดับโลก มีแหลงทองเที่ยวและ
กิจกรรมการทองเที่ยวมากมายหลายประเภท ทั้งบนเกาะภูเก็ตซึ่งมีจุดขายหลัก คือ ชายหาดและกิจกรรม
การทองเที่ยวตาง ๆ โดยเฉพาะกิจกรรมบันเทิง นันทนาการ และกีฬาทางน้ํา และการเชื่อมโยงการ
ทองเที่ยวกับเกาะบริวารโดยรอบและเกาะในจังหวัดใกลเคียง นอกจากนี้ จังหวัดภูเก็ตยังมีแหลงทองเที่ยว
อื่น ๆ เชน ตลาดนัด ที่ขึ้นชื่อของวัยรุนและนักทองเที่ยว และยังมีการจัดงานเมกะอีเวนทตาง ๆ ในชวง
ปลายป เชน กีฬา เทศกาลประจําป ซึ่งจะสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวกลุมตลาดยุโรปและอเมริการายใหม
ๆ ใหเดินทางเขามาทองเที่ยวภูเก็ตมากขึ้น อยางไรก็ตาม การเติบโตของตลาดนักทองเที่ยวชาวจีน
ระดับกลาง ซึ่งมีการใชจายไมสูงนักเมื่อเปรียบเทียบกับนักทองเที่ยวกลุมตลาดยุโรปและอเมริกา ที่เริ่ม
ท อ งเที่ ย วยั ง จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต มากขึ้ น อาจส ง ผลให นั ก ท อ งเที่ ย วกลุ ม ตลาดยุ โ รปและอเมริ ก าที่ ต อ งการ
ท อ งเที่ ย วแบบสงบและเป น ส ว นตั ว ที่ เ พิ่ ง วางแผนในช ว งปลายป นี้ มี บ างส ว นที่ อ าจเปลี่ ย นจุ ด หมาย
ปลายทางไปยังจังหวัดใกลเคียงอื่น ๆ เชน กระบี่ พังงา มากขึ้น เปนตน ดังนั้น ความทาทายของธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยวในภูเก็ต จึงอยูที่การรักษาภาพลักษณของการเปนเมืองทองเที่ยวระดับไวดวย
การคงมาตรฐานการใหบริการตาง ๆ เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวระดับบน ใหคงอยูกับแหลงทองเที่ยวของ
ภูเก็ต
จากขอมูลสถิติจํานวนนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาในภาคใต จํานวนนักทองเที่ยวในจังหวัด
ภูเก็ตยังคงสูงเปนอันดับ 1 ของภาคใต โดยจํานวนนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ใน
ป พ.ศ. 2558 มีจํานวน 13,203,284 คน เพิ่มขึ้นจากป 2557 รอยละ 10.41 และรายไดจากการทองเที่ยว
ในจังหวัดภูเก็ต ในป พ.ศ. 2558 มีจํานวน 313,005.63 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2557 คิดเปนรอยละ
20.72 ระยะเวลาพํานักของนักทองเที่ยว เปรียบเทียบในกลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน จะเห็นไดวาในป
พ.ศ. 2558 จังหวัดภูเก็ตมีอัตราการพํานักของนักทองเที่ยวเฉลี่ย 4.02 วัน นอยกวาจังหวัดกระบี่และ
จังหวัดพังงา ในสวนของคาใชจายตอคนตอวันของนักทองเที่ยวโดยเฉลี่ยของนักทองเที่ยวชาวไทยและ
ชาวตางประเทศ ในป พ.ศ. 2558 คาใชจายเฉลี่ยของนักทองเที่ยว มีจํานวน 6,143.25 บาทตอวันตอคน
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ.2557 รอยละ 5.81 จะเห็นไดวา จํานวนนักทองเที่ยวและจํานวนรายไดจากการ
ทองเที่ยวเปรียบเทียบกับจังหวัดในกลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามันและจังหวัดในภาคใต ตั้งแตป พ.ศ.
2556-2558 จังหวัดภูเก็ตมีจํานวนนักทองเที่ยวและรายไดมากเปนอันดับหนึ่งของกลุมจังหวัดภาคใตฝง
อันดามัน และของภาคใต (แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565, 2563)
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3.4.2 การมีสวนรวมของประชาชน
โครงการไดจัดใหมีการดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของประชากรโดยแยกเปน 3 ชวง ดังนี้
(1) การประชาสัมพันธโครงการที่อยูโดยรอบโครงการในระยะ 1 กิโลเมตร ไดดําเนินการในวันที่
21-23 ตุลาคม 2564 โดยการจัดทําแผนพับแสดงรายละเอียดโครงการ (ภาคผนวก ฉ-1) นําไปแจกใหกับ
กลุมผูนําชุมชน กลุมครัวเรือน และกลุมสถานประกอบการ ในระยะ 1,000 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ
ไดรับทราบถึงรายละเอียดและขอมูลเบื้องตนของโครงการ ซึ่งแผนพับประชาสัมพันธจะมีรายละเอียดของ
โครงการ ได แ ก วั ตถุ ป ระสงค ข องโครงการ ที่ ตั้ ง โครงการ ระยะเวลาก อ สร า งโครงการ รายละเอี ย ด
โครงการ รูปแบบของอาคาร สถานภาพโครงการ วิธีการดําเนินโครงการ รายละเอียดระบบสาธารณูปโภค
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และมาตรการปองกันและแกไข พรอมทั้งใหขอมูลและตอบขอซักถามในกรณีที่มี
ขอสงสัย
(2) การสํารวจความคิดเห็นของประชากรครั้งที่ 1 เปนการใหขอมูลกับประชากร และหนวยงานที่
เกี่ยวของ เกี่ยวกับโครงการที่จะเกิดขึ้นและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางบวกและทางลบ สํารวจเมื่อวันที่
8-11 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งเครื่องมือที่ใชในการสํารวจ คือ แบบสอบถามครั้งที่ 1 (ภาคผนวก ฉ-1) ที่
ออกแบบโดยอาศัยแนวคิด หลักการ ที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการประเภทที่
พักอาศัย บริการชุมชน และสถานที่พักตากอากาศ มาเปนกรอบในการออกแบบสอบถาม โดยกลุม
ครัวเรือนเปาหมายของการสํารวจความคิดเห็น ไดแก กลุมครัวเรือนที่อยูโดยรอบโครงการในระยะ 1
กิโลเมตร ซึ่งคาดวาอาจจะไดรับผลกระทบตางๆ จากโครงการ ทั้งในระยะกอสราง และระยะดําเนินการ
ประกอบดว ย กลุม ครัวเรือ นในระยะ 100 เมตร กลุ มครั วเรือ นในระยะมากกว า 100-500 เมตร กลุ ม
ครัวเรือนในระยะมากกวา 500-1,000 เมตร กลุมผูประกอบการในระยะมากกวา 100-1,000 เมตร และ
กลุมผูนําชุมชนในระยะ 1,000 เมตร รอบพื้นที่โครงการ
(3) การสํารวจความคิดเห็นของประชากรครั้งที่ 2 มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอมาตรการปองกัน
และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ ในระยะ
กอสรางและระยะดําเนินการใหประชากรไดรับทราบ พรอมทั้งรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ
นํามาประกอบการจัดทํารายงานใหมีความสอดคลองกับความคิดเห็นของประชากรมากที่สุด เพื่อให
ประชากรมีความมั่นใจในรายงานและมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ซึ่งทําการสํารวจ
เมื่อวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งเครื่องมือที่ใชในการสํารวจ คือ แบบสอบถามครั้งที่ 2 (ภาคผนวก
ฉ-1) โดยแบบสอบถามประกอบดวย 2 สวน ไดแก มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
ระยะกอสราง และระยะดําเนินการ โดยกําหนดขนาดตัวอยางและการสุมตัวอยางโดยทําการสํารวจกลุม
ครัวเรือนในระยะ 100 เมตร กลุมครัวเรือนในระยะมากกวา 100-500 เมตร กลุมครัวเรือนในระยะมากกวา
500-1,000 เมตร กลุมผูประกอบการในระยะมากกวา 100-1,000 เมตร และกลุมผูนําชุมชนในระยะ 1,000
เมตร รอบพื้นที่โครงการ
ทั้งนี้ สามารถสรุปสํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอโครงการ โดยเริ่มจากการประชาสัมพันธ
โครงการ การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ไดดังนี้
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3.4.2.1 การสํารวจความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1
1) ประชากรเปาหมาย
1.1) กลุมพื้นที่หลัก ซึ่งคาดวาเปนกลุมที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนินโครงการมากที่สุด จะ
ใหคาน้ําหนักในการสํารวจมากที่สุด ทําการสํารวจทุกหนวยประชากรเปาหมาย ซึ่งประกอบดวย
1.1.1) กลุมติดโครงการ จากสํารวจภาคสนามไมพบกลุมติดโครงการแตอยางใด
1.1.2) กลุมครัวเรือนในระยะ 100 เมตร โดยผูตอบแบบสอบถามตองเปนหัวหนาครอบครัว
หรือคูสมรส
1.1.3) กลุมสถานประกอบการในระยะ 100 เมตร โดยผูตอบแบบสอบถามตองเปนเจาของ
ผูจัดการ หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
1.2) กลุมพื้นที่รอง ประกอบดวย
1.2.1) กลุ มครัวเรือ นในระยะมากกวา 100-500 เมตร โดยผูตอบแบบสอบถามต องเป น
หัวหนาครอบครัวหรือคูสมรส
1.2.2) กลุมครัวเรือนในระยะมากกวา 500-1,000 เมตร โดยผูตอบแบบสอบถามตองเปน
หัวหนาครอบครัวหรือคูสมรส
1.2.3) กลุมสถานประกอบการในระยะมากกวา 100-1,000 เมตร โดยผูตอบแบบสอบถาม
ตองเปนเจาของ ผูจัดการ หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
1.3) กลุม พื้นที่ออนไหวและหนวยงานราชการ จากการสํารวจไมพบกลุม ดังกลาวในระยะ
1,000 เมตร
1.4) กลุมผูนําชุมชนในเขตพื้นที่โครงการ โดยผูตอบแบบสอบถามตองเปนผูนําชุมชน หรือผู
ไดรับมอบหมาย
2) การกําหนดขนาดตัวอยางและการสุมตัวอยาง
การกํ า หนดขนาดตั ว อย า งและการสุ ม ตั ว อย า งจะพิ จ ารณาตามตามระดั บ ความเข ม ข น ของ
ผลกระทบที่ไดรับและระยะหางจากพื้นที่โครงการ ออกเปน 3 กลุมใหญ ดังนี้
1) กลุมพื้นที่หลัก ซึ่งคาดวาเปนกลุมที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนินโครงการมากที่สุด จะให
คาน้ําหนักในการสํารวจมากที่สุด ทําการสํารวจทุกหนวยประชากรเปาหมาย ซึ่งประกอบดวย
1.1) กลุมครัวเรือนในระยะ 100 เมตร มีจํานวน 5 ครัวเรือน ไดแก บานเลขที่ 5/2, บานเลขที่
5/1, บานเลขที่ 5/14, บานเลขที่ 5/15 และไมมีบานเลขที่ บริษัทที่ปรึกษาทําการสํารวจได
1.2) กลุมสถานประกอบการในระยะ 100 เมตร มีจํานวน 1 แหง ไดแก My Beach Resort
Phuket บริษัทที่ปรึกษาทําการสํารวจได
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รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

2) กลุมพื้นที่รอง จะทําการกําหนดประชากรเปาหมายดําเนินการใชวิธีการนับจํานวนครัวเรือน
ทั้งหมด ที่อยูโดยรอบโครงการในระยะ 100-1,000 เมตร โดยการนับหลังคาจํานวนบานจากภาพถายของ
Google Earth รวมกับการสํารวจจํานวนครัวเรือนภาคสนาม พบวามีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 208
ครัวเรือน คํานวณขนาดตัวอยางโดยใชสูตรของเครซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970 อางถึงใน
ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ดังนี้

2


n

=

 2 Np(1  p)
e 2 ( N  1)   2 p(1  p)

n

=

ขนาดของกลุมตัวอยาง

N

=

จํานวนประชากรเปาหมายทั้งหมด (208 ครัวเรือน)

e

=

คาความคลาดเคลื่อน (0.05)

=

คาไคสแควรที่ df เทากับ 1 และระดับความเชื่อมั่น 95%

2

(
p

=

จํานวนตัวอยางรวมทั้งหมด (n) =
=
=

= 3.841)

สัดสวนของลักษณะที่สนใจในประชากร (ถาไมทราบให
กําหนด p = 0.5)
3.841 x 208 x 0.5 x (1-0.5)
(0.05)2 x (207-1) + 3.841 x 0.5 x (1-0.5)
199.73
1.48
134.95

ดังนั้น จํานวนตัวอยางครัวเรือน รวมทั้งหมด เทากับ 135 ครัวเรือน ซึ่งบริษัทที่ปรึกษาสํารวจได
135 ครัวเรือน ทั้งนี้ไดแบงกลุมพื้นที่รอง ออกเปนกลุมยอย ดังนี้
2.1) กลุมครัวเรือนที่อยูในระยะมากกวา 100 - 500 เมตร จํานวนครัวเรือนที่ตองทําการสํารวจ
คือรอยละ 80 ของจํานวนครัวเรือนที่คํานวณโดยใชสูตรของเครซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970
อางถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ซึ่งคิดเปน 70 ครัวเรือน [(87x80)/100] ทางบริษัทที่ปรึกษาไดสํารวจจริง
ไดทั้งหมด 39 ครัวเรือน ซึ่งครอบคลุม จํานวนครัวเรือ นทุกหลังในระยะมากกวา 100 - 500 เมตรจาก
ขอบเขตพื้นที่โครงการ
เนื่องจากพื้นที่สวนใหญประกอบไปดวยพื้นที่ทะเล พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ไมพุม/ปาละเมาะ
และสถานประกอบการขนาดใหญ จํานวน 9 แหง ไดแก Tazan Adventure Phuket, Dream Sea Villa,
X10 Seaview Suites at Panwa Beach, โรงแรม คลาวน 19 พันวา, โรงแรม เวิลดคลาส, โรงแรม บัญ
ดารา และชายน สปา และ V Villa ทั้งนี้โครงการไดเพิ่มเติมการสํารวจตัวอยางในกลุมครัวเรือนที่อยูใน
ระยะ 500 - 1,000 เมตร
2.2) กลุมครัวเรือนที่อยูในระยะมากกวา 500 - 1,000 เมตร จํานวนครัวเรือนที่ตองทําการ
สํารวจคือรอยละ 20 ของจํานวนครัวเรือนที่คํานวณโดยใชสูตรของเครซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan,
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

1970 อางถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ซึ่งคิดเปน 24 ครัวเรือน [(121x20)/100] แตจากการสํารวจจริงของ
บริษัทที่ปรึกษาไดทั้งหมด 96 ครัวเรือน โดยไดเพิ่มเติมการสํารวจจากกลุมครัวเรือนที่อยูในระยะ 100 500 เมตร ที่ยังขาดไปจํานวน 31 ครัวเรือน ซึ่งเปนจํานวนที่เพียงพอตามที่คํานวณไดทางสถิติ
2.3) กลุมผูประกอบการในระยะมากกวา 100-1,000 เมตร บริษัทที่ปรึกษาทําการสํารวจได
จํานวน 9 แหง
3. กลุมผูนําชุมชนในเขตพื้นที่โครงการ มีจํานวน 1 ชุมชน ไดแก ชุมชนหมูที่ 8 ตําบลวิชิต
สรุ ป จํ า นวนตั ว อย า งที่ คํ า นวณได และจํ า นวนตั ว อย า งที่ สํ า รวจจริ ง ในแต ล ะกลุ ม ประชากร
เปาหมาย ครั้งที่ 1 แสดงดังตารางที่ 3-50
ตารางที่ 3-50 สรุปจํานวนตัวอยางที่คํานวณได และจํานวนตัวอยางที่สํารวจจริง ในแตละกลุม
ประชากรเปาหมาย ครั้งที่ 1
จํานวนตัวอยางที่
คํานวณได

จํานวนตัวอยางที่
สํารวจจริง

1. กลุมครัวเรือนในระยะ 100 เมตร
2. กลุมสถานประกอบการในระยะ 100 เมตร
กลุมพื้นทีร่ อง

5
1

5
1

1. กลุมครัวเรือนในระยะมากกวา 100-500 เมตร
2. กลุมครัวเรือนในระยะมากกวา 500-1,000 เมตร
3. กลุมสถานประกอบการในระยะมากกวา 100-1,000 เมตร
กลุมผูนําชุมชน

70
24
9

39
96
9

1

1

110

151

กลุมประชากรเปาหมาย
กลุมพื้นที่หลัก

รวม
ที่มา : การสํารวจภาคสนาม, ตุลาคม 2564
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

การประชาสัมพันธและการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอโครงการ แสดงดังรูปที่ 3-50
ตํ า แหน ง การสํ า รวจความคิ ด เห็ น ของกลุ ม ครั ว เรื อ นเป า หมายทั้ ง 3 กลุ ม ที่ มี ต อ โครงการ แสดงดั ง
รูปที่ 3-51 ถึงรูปที่ 3-54

คุณสนธยา อุสาหะ

คุณนิภาวดี โนนทอง

ผูใหญบานหมู 8

บานเลขที่ 8/15

คุณชฎาพร สมเกลี้ยง

คุณบังอร ทาเคน

บานเลขที่ 6/12

บานเลขที่ 8/37

รูปที่ 3-50 การประชาสัมพันธและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1
ที่มา : การสํารวจภาคสนาม, ตุลาคม-พฤศจิกายน 2564
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)
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N


สัญลักษณ
พื้นที่โครงการ

5

พื้นที่สํารวจความคิดเห็นในระยะ 100 เมตร
ตํ า แหน ง สํ า รวจความคิ ด เห็ น กลุ ม ครั ว เรื อ น
จํานวน 5 ครัวเรือน ดังนี้
1 บานเลขที่ 5/2

3-130

2
3
4
5
4
3
2
1

บานเลขที่ 5/1
บานเลขที่ 5/14
บานเลขที่ 5/15
ไมมีบานเลขที่

ตํ า แหน ง สํ า รวจความคิ ด เห็ น กลุ ม ประกอบการ
จํานวน 1 แหง ดังนี้
My Beach Resort Phuket

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

พื้นที่ราง

รูปที่ 3-51 ตําแหนงสํารวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 ของกลุมครัวเรือนและสถานประกอบการในระยะ 100 เมตร
ที่มา : ปรับปรุงจาก www.googleearth.com, พฤศจิกายน 2564

N


1
5
2 3 4
39

6
7

38

8
9

สัญลักษณ
พื้นที่โครงการ
พื้นที่สํารวจความคิดเห็นในระยะ 100 เมตร
พื้นที่สํารวจความคิดเห็นในระยะ 500 เมตร

37
36

35

34
22
23
24

33
32

27 31
26 28 30
25 29
20
21

19
18
17

16

15 14

13

10
12 11

ตําแหนงสํารวจความคิดเห็นกลุมครัวเรือนในระยะมากกวา 100-500 เมตร จํานวน
39 ครัวเรือน ดังนี้
1 บานเลขที่ 21/18
2 ไมมีบานเลขที่
3 ไมมีบานเลขที่
4 ไมมีบานเลขที่
5 บานเลขที่ 91/1
6 บานเลขที่ 3/5
7 บานเลขที่ 91/3
8 บานเลขที่ 91/4
9 ไมมีบานเลขที่
10 บานเลขที่ 6/45
11 บานเลขที่ 6/98
12 บานเลขที่ 6/15
13 บานเลขที่ 6/15
14 บานเลขที่ 6/13
15 บานเลขที่ 6/88
16 บานเลขที่ 6/68
17 บานเลขที่ 6/87
18 บานเลขที่ 6/100
19 บานเลขที่ 3/1
20 บานเลขที่ 6/65
21 บานเลขที่ 6/66
22 บานเลขที่ 3/22
23 บานเลขที่ 3/27
24 บานเลขที่ 3/20
25 บานเลขที่ 3/19
26 บานเลขที่ 3
27 บานเลขที่ 3/16
28 บานเลขที่ 3/31
29 บานเลขที่ 3/17
30 บานเลขที่ 3/11
31 บานเลขที่ 3/4
32 บานเลขที่ 3/2-3
33 บานเลขที่ 3/6
34 บานเลขที่ 5/12
35 บานเลขที่ 5/13
36 บานเลขที่ 5/16
37 บานเลขที่ 5
38 บานเลขที่ 7/21
39 บานเลขที่ 7/24-40

รูปที่ 3-52 ตําแหนงสํารวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 ของกลุมครัวเรือนในระยะมากกวา 100-500 เมตร
ที่มา : ปรับปรุงจาก www.googleearth.com, พฤศจิกายน 2564
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N


สัญลักษณ
พื้นที่โครงการ
พื้นที่สํารวจความคิดเห็นในระยะ 100 เมตร
พื้นที่สํารวจความคิดเห็นในระยะ 100-500 เมตร
พื้นที่สํารวจความคิดเห็นในระยะ 500-1,000 เมตร
ตําแหนงสํารวจความคิดเห็นกลุมครัวเรือนในระยะมากกวา 500-1,000 เมตร
จํานวน 96 ครัวเรือน

รูปที่ 3-53 ตําแหนงสํารวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 ของกลุมครัวเรือนในระยะมากกวา 500-1,000 เมตร
ที่มา : ปรับปรุงจาก www.googleearth.com, พฤศจิกายน 2564
3-132
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N


สัญลักษณ
พื้นที่โครงการ
พื้นที่สํารวจความคิดเห็นในระยะ 100 เมตร
พื้นที่สํารวจความคิดเห็นในระยะ 1,000 เมตร
ตําแหนงสํารวจความคิดเห็นกลุมสถานประกอบการในระยะ
มากกวา 100-1,000 เมตร จํานวน 9 แหง

3
2

1
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9
8
4
5

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

6

7

รูปที่ 3-54 ตําแหนงสํารวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 ของกลุมสถานประกอบการในระยะมากกวา 100-1,000 เมตร
ที่มา : ปรับปรุงจาก www.googleearth.com, พฤศจิกายน 2564

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tazan Adventure Phuket
By The Sea Hotel
บานสวนอาวยนตคาเฟ
Davina Beach Homes
โรงแรม คลาวน 19 พันวา
Kalliste Wellness Resort & Spa
โรงแรม บัญดารา และชายน สปา
V Villa Phuket
Panwaburi Beachfront Resort

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

3) ผลการสํารวจความคิดเห็น
3.1) ผลการสํ ารวจสํา รวจความคิด เห็ น ของกลุ มพื้ นที่ หลั กใน ระยะก อสรา ง และระยะ
ดําเนินการโครงการ มีรายละเอียดดังนี้
(1) กลุมครัวเรือนในระยะ 100 เมตร มีจํานวน 5 ครัวเรือน ไดแก บานเลขที่ 5/2, บานเลขที่
5/1, บานเลขที่ 5/14, บานเลขที่ 5/15 และบานไมมีบานเลขที่
(2) กลุมสถานประกอบการในระยะ 100 เมตร มีจํานวน 1 แหง ไดแก My Beach Resort
Phuket
บริษัทที่ปรึกษาไดเขาไปรับฟงความคิดเห็น และสามารถสรุปความคิดเห็น/ขอหวงกังวลของกลุม
พื้นที่หลัก และพื้นที่รองของโครงการดังกลาว รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3-51 ถึงตารางที่ 3-52
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

p:\2564\iee\วีรันดา คอนโด\สมบูรณ\ch3 ใช.doc

ตารางที่ 3-51 ตารางสรุปขอมูลแบบสอบถามของกลุมครัวเรือนในระยะ 100 เมตร จํานวน 5 ครัวเรือน
กลุมที่ไดรับผลกระทบ

รายละเอียดผูใ หความเห็น

3-135

1. บานเลขที่ 5/1

ผูใหความเห็น :
คุณวรรณภาพร เดนมาลัย
อายุ 55 ป
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษา
หัวหนาครัวเรือน

2. บานเลขที่ 5/2

ผูใหความเห็น :
คุณสุธี เดนมาลัย
อายุ 57 ป
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษา
หัวหนาครัวเรือน

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
ที่ไดรบั ในปจจุบนั

ขอหวงกังวล

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

- ปจจุบันไดรับผลกระทบสิ่งแวดลอมดาน ระยะกอสราง :
การขาดแคลนน้ําใชในชวงฤดูแลง
- ฝุนละอองจากการกอสราง
- เสียงดังรบกวน
- ความสั่นสะเทือนจากการกอสราง
- การจราจรติดขัด/รถบรรทุก
- คนงานกอสรางและความปลอดภัย
ระยะดําเนินการ :
- น้ําใชไมเพียงพอ
- การจราจรติดขัด
- การจัดการน้ําเสีย
- ปจจุบันไดรับผลกระทบสิ่งแวดลอมดาน ระยะกอสราง :
การขาดแคลนน้ําใชในชวงฤดูแลง
- ฝุนละอองจากการกอสราง
- เสียงดังรบกวน
- ความสั่นสะเทือนจากการกอสราง
- การจราจรติดขัด/รถบรรทุก
- คนงานกอสรางและความปลอดภัย
- การจัดการขยะ
ระยะดําเนินการ :
- น้ําใชไมเพียงพอ
- การจราจรติดขัด
- การจัดการน้ําเสีย
- การจัดการขยะ

ขอเสนอแนะเพิม่ เติม
-

-
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ตารางที่ 3-51 ตารางสรุปขอมูลแบบสอบถามของกลุมครัวเรือนในระยะ 100 เมตร จํานวน 5 ครัวเรือน (ตอ)
กลุมที่ไดรับผลกระทบ

รายละเอียดผูใ หความเห็น

3-136

3. บานเลขที่ 5/14

ผูใหความเห็น :
คุณมลฤดี เก็บทรัพย
อายุ 61 ป
ระดับการศึกษา : ประถมศึกษา
หัวหนาครัวเรือน

4. บานเลขที่ 5/15

ผูใหความเห็น :
คุณจันทรจิรา เก็บทรัพย
อายุ 41 ป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
หัวหนาครัวเรือน

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
ที่ไดรบั ในปจจุบนั

ขอหวงกังวล

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

- ปจจุบันไดรับผลกระทบสิ่งแวดลอมดาน ระยะกอสราง :
การขาดแคลนน้ําใชในชวงฤดูแลง
- ฝุนละอองจากการกอสราง
- เสียงดังรบกวน
- ความสั่นสะเทือนจากการกอสราง
- การจราจรติดขัด/รถบรรทุก
- คนงานกอสรางและความปลอดภัย
ระยะดําเนินการ :
- น้ําใชไมเพียงพอ
- การจราจรติดขัด
- การจัดการน้ําเสีย
- ปจจุบันไดรับผลกระทบสิ่งแวดลอมดาน ระยะกอสราง :
การขาดแคลนน้ําใชในชวงฤดูแลง
- ฝุนละอองจากการกอสราง
- เสียงดังรบกวน
- ความสั่นสะเทือนจากการกอสราง
- การจราจรติดขัด/รถบรรทุก
- คนงานกอสรางและความปลอดภัย
ระยะดําเนินการ :
- น้ําใชไมเพียงพอ
- การจราจรติดขัด
- การจัดการน้ําเสีย

ขอเสนอแนะเพิม่ เติม
-

-
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ตารางที่ 3-51 ตารางสรุปขอมูลแบบสอบถามของกลุมครัวเรือนในระยะ 100 เมตร จํานวน 5 ครัวเรือน (ตอ)
กลุมที่ไดรับผลกระทบ
5. บานไมมีบานเลขที่

รายละเอียดผูใ หความเห็น
ผูใหความเห็น :
คุณสุชาติ เหรบุตร
อายุ 56 ป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
หัวหนาครัวเรือน

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
ที่ไดรบั ในปจจุบนั

ขอหวงกังวล

- ปจจุบันไดรับผลกระทบสิ่งแวดลอมดาน ระยะกอสราง :
ไฟฟาเขาไมถึง และปญหาเสียงดัง
- ฝุนละอองจากการกอสราง
- เสียงดังรบกวน
- ความสั่นสะเทือนจากการกอสราง
ระยะดําเนินการ :
- บดบังทัศนียภาพ
- ความสูงของอาคารตองไมสูงเกินไป

ขอเสนอแนะเพิม่ เติม
-

3-137
บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)
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ตารางที่ 3-52 ตารางสรุปขอมูลแบบสอบถามของกลุมสถานประกอบการในระยะ 100 เมตร จํานวน 1 แหง
กลุมที่ไดรับผลกระทบ
1. My Beach Resort Phuket

รายละเอียดผูใ หความเห็น

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
ที่ไดรบั ในปจจุบนั

ขอหวงกังวล

ผู ใ ห ค ว า ม เ ห็ น : หั ว ห น า ช า ง ( ไ ด รั บ - ปจ จุบั นไมไ ด รับ ผลกระทบสิ่ง แวดล อ ม ระยะกอสราง :
มอบหมายจากผูมีอํานาจสูงสุด)
ใดๆ
- ฝุนละอองจากการกอสราง
- เสียงดังรบกวน
- ความสั่นสะเทือนจากการกอสราง
ระยะดําเนินการ :
- การปองกันน้ําทวม
- การจัดการน้ําเสีย
- การจัดการขยะมูลฝอย

ขอเสนอแนะเพิม่ เติม
-

3-138
บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

3.2) ผลการสํ า รวจความคิ ด เห็ น ของกลุ ม ที่ ไ ด รั บ ผลกระทบรองจากการก อ สร า งและ
ดําเนินการโครงการ มีรายละเอียดดังนี้
3.2.1) กลุมประชากรในระยะมากกวา 100-500 เมตร
(1) ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ (สอบถามผูที่มีอายุตั้งแต 20 ป ขึ้นไป)
จากการสั ม ภาษณ ป ระชาชนที่ อ ยูใ กล โ ครงการในระยะมากกว า 101-500 เมตร มี 39
ตัวอยาง พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเปนเพศชาย รอยละ 51.28 เพศหญิง รอยละ 48.72 สวน
ใหญมีอายุในชวง 51-60 ป รอยละ 28.21 รองลงมามีอายุในชวง 20-30 ป รอยละ 25.64 สถานภาพใน
ครัวเรือนสวนใหญเปนหัวหนาครัวเรือน รอยละ 43.59 รองลงมาเปนบุตรหัวหนาครัวเรือน รอยละ 23.08
สถานภาพการสมรส สวนใหญสมรส รอยละ 58.97 รองลงมาโสด รอยละ 35.90 สวนใหญจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี รอยละ 38.46 รองลงมาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา รอยละ 33.33 ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญนับถือศาสนาอิสลาม รอยละ 71.79 นับถือศาสนาพุทธ รอยละ 25.64
(2) โครงสรางของครัวเรือน
จากการสัมภาษณประชาชนที่อยูใกลโครงการในระยะมากกวา 101-500 เมตร มีลักษณะ
บานพักอาศัยสวนใหญเปนบานเดี่ยว รอยละ 89.74 รองลงมาเปนบานแฝด รอยละ 10.26 กรรมสิทธิ์ที่พัก
อาศัยสวนใหญเปนบานของตัวเอง รอยละ 82.05 รองลงมาผูเชา รอยละ 15.38 สวนใหญอาศัยอยูในชุมชน
31 ปขึ้นไป รอยละ 28.21 รองลงมาอาศัยอยูในชุมชน 1-5 ป รอยละ 23.08
(3) โครงสรางทางเศรษฐกิจ สังคมของครัวเรือน
จากการสัมภาษณประชาชนที่อยูใกลโครงการในระยะมากกวา 101-500 เมตร สวนใหญ
ประกอบอาชีพเจาของกิจการสวนตัว รอยละ 46.15 รองลงมาประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจาง รอยละ
33.33 รายไดเฉลี่ยตอเดือนสวนใหญมีรายได 20,001-25,000 บาท/เดือน รอยละ 28.21 รองลงมามีรายได
10,001-15,000 บาท/เดือน และ15,001-20,000 บาท/เดือน รอยละ 23.08 เทากัน และรายจายเฉลี่ยตอเดือน
สวนใหญมีรายจาย 5,000-10,000 บาท/เดือน รอยละ 53.85 รองลงมามีรายจาย 5,000 บาท/เดือน รอยละ
17.95
(4) ขอมูลดานสาธารณูปโภค สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดลอม
จากการสัมภาษณประชาชนที่อยูใกลโครงการในระยะมากกวา 101-500 เมตร พบวาผูตอบ
แบบสอบถามทั้งหมดซื้อน้ําขวด/น้ําบรรจุถัง เปนแหลงน้ําดื่ม การใชน้ําผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใช
น้ําประปา เปนแหลงน้ําใชหลัก รอยละ 35.90 รองลงมาใชน้ําบาดาล เปนแหลงน้ําใชหลัก รอยละ 33.33
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชไฟฟาจากการไฟฟาสวนภูมิภาค รอยละ 92.31 ใชโซลาเซล รอยละ 7.69
การกําจัดขยะมูลฝอยสวนใหญใหเทศบาลตําบลวิชิตเขามาทําการเก็บขนขยะมูลฝอยและรับไปกําจัด รอยละ
92.31 นําไปเผา รอยละ 7.69 สวนการจัดการกับสิ่งปฏิกูลผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหเทศบาลตําบล
วิ ชิ ต เข า มาทํ า การสู บ ไปกํ า จั ด ร อ ยละ 94.74 จ า งเอกชนมาสู บ ร อ ยละ 5.26 การระบายน้ํ า ฝนผู ต อบ
แบบสอบถามสวนใหญจะปลอยลงสูคู/ราง/ทอระบายน้ําสาธารณะ รอยละ 87.18 รองลงมาปลอยซึมลงดิน
รอยละ 7.69 โดยน้ําเสียจากหองสวมสวนใหญบําบัดดวยถังบําบัดสําเร็จรูป รอยละ 79.49 รองลงมาใชบอ
เกรอะกักเก็บเมื่อเต็มเทศบาลตําบลวิชิตมาสูบ รอยละ 17.95 สําหรับน้ําเสียจากการอาบน้ํา ซักลาง และ
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

หองครัว สวนใหญปลอยลงสูคู/ราง/ทอระบายน้ําสาธารณะ รอยละ 74.36 รองลงมาบําบัดดวยถังบําบัด
สําเร็จรูป รอยละ 10.26
(5) ขอมูลดานสุขภาพของประชากร
ในรอบปที่ผานมาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมเคยเจ็บปวย รอยละ 84.62 เคยเจ็บปวย
รอยละ 15.38 สวนใหญปวยเปนโรคเกี่ยวกับระบบเลือดลมตางๆ รอยละ 66.67 สําหรับการรักษาพยาบาล
เมื่อเจ็บปวยทั้งหมดจะไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดคิดวาการใหบริการดาน
สาธารณะสุขเพียงพอ
(6) ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่ไดรับในปจจุบัน
ปญหาการขาดแคลนน้ํา จากการสัมภาษณผูที่อยูใกลโครงการ พบวา สวนใหญไมไดรับ
ผลกระทบดานขาดแคลนน้ํา รอยละ 74.36 ไดรับผลกระทบดานขาดแคลนน้ํา รอยละ 25.64 และพบวา
สาเหตุสําคัญเกิดจากฤดูแลง ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่ไดรับดานขาดแคลนน้ําอยูในระดับมาก
ปญหาการระบายน้ําไมทัน/น้ําทวมขัง จากการสัมภาษณผูที่อยูใกลโครงการ พบวา สวน
ใหญไมไดรับผลกระทบดานการระบายน้ําไมทัน/น้ําทวมขัง รอยละ 94.87 ไดรับผลกระทบดานการระบายน้ํา
ไมทัน/น้ําทวมขัง รอยละ 5.13 โดยสาเหตุที่สําคัญเกิดจากฤดูฝน/คูระบายน้ําไมดี ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบที่ไดรับดานการระบายน้ําไมทนั /น้ําทวมขัง อยูในระดับมาก
ปญหาการจราจรติดขัด จากการสัมภาษณผูที่อยูใกลโครงการ พบวา สวนใหญไมไดรับ
ผลกระทบจากการจราจร รอยละ 92.31 ไดรับผลกระทบดานการจราจร รอยละ 7.69 พบวาสาเหตุเกิดจาก
รถเพิ่มขึ้น และระดับความรุนแรงของผลกระทบที่ไดรับดานการจราจรอยูในระดับมาก
สวนปญหาเสียงดังรบกวน ปญหาฝุนละออง ปญหาน้ําเสีย ปญหาการจัดเก็บขยะ ปญหา
ไฟฟาดับบอย และปญหาดานเขมา/ควัน ทั้งหมดไมไดรับผลกระทบ
(7) ความคิดเห็นของประชากรที่มีตอโครงการ
ประชาชนทั้ งหมดที่ อ ยู ใ กลโ ครงการในระยะมากกว า 101-500 เมตร ทราบว า จะมี ก าร
กอสรางโครงการ อาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต สวนใหญทราบจากแผนพับ รอยละ 97.44 ทราบจาก
อาศัยอยูใกลพื้นที่โครงการ รอยละ 2.56 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวาการกอสรางโครงการจะสงผลดี
กับชุมชนโดยเห็นวาเศรษฐกิจดีขึ้น รอยละ 47.62 รองลงมาสรางงานใหประชาชนในทองถิ่น รอยละ 39.29
สําหรับผลเสียที่จะเกิดขึ้นจากการกอสรางโครงการสวนใหญคิดวาไมมีผลเสีย รอยละ 75.00 รองลงมาฝุน
ละออง และเสียงดังรบกวน รอยละ 7.69 เทากัน สําหรับทัศนคติในภาพรวมของที่มีตอโครงการเห็นสวนใหญ
คิดวาผลกระทบดานบวกมากกวาดานลบ รอยละ 71.79 รองลงมาไมทราบ/ไมแสดงความคิดเห็น รอยละ
25.64 โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นดวยกับโครงการ รอยละ 69.23 รองลงมาไมแสดงความคิดเห็น
ตอโครงการ รอยละ 30.77
(8) ขอหวงกังวลของประชากรชวงที่กําลังกอสรางโครงการ
ผลการสํารวจความคิดเห็นตอขอหวงกังวลของประชาชนชวงที่กําลังกอสรางโครงการ พบวา
ประชาชนสวนใหญไมมีขอกังวล รอยละ 76.92 มีขอหวงกังวล รอยละ 23.08 โดยมีขอกังวล ฝุนละออง,
เสียงดังรบกวน,แรงสั่นสะเทือนจากการตอกเสาเข็ม, การจราจรติดขัด, เศษวัสดุกอสราง และความเร็วจาก
รถบรรทุกมีขอหวงกังวลอยูในระดับมาก
p:\2564\iee\วีรันดา คอนโด\สมบูรณ\ch3

ใช.doc

3-140

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

(9) ขอหวงกังวลของประชากรชวงที่โครงการเปดการดําเนินการ
ผลการสํารวจความคิดเห็นตอขอหวงกังวลของประชาชนชวงที่โครงการเปดการดําเนินการ
พบวาประชาชนสวนใหญไมมีขอหวงกังวล รอยละ 74.36 มีขอหวงกังวล รอยละ 25.64 โดยมีขอหวงกังวล
ดานการจราจรติดขัด, การจัดการน้ําเสีย, การปองกันน้ําทวม/การระบายน้ํา, การจัดการขยะ, น้ําไมพอใช
และอุบัติเหตุมีขอหวงกังวลอยูในระดับมาก
(10) ขอแสนอแนะ
จากการสัมภาษณประชาชนที่อยูใกลโครงการในระยะมากกวา 101-500 เมตร ทั้งหมดไมมี
ขอเสนอแนะกับโครงการ
3.2.2) กลุมประชากรที่อยูใกลโครงการในระยะมากกวา 500-1,000 เมตร
(1) ขอมูลทั่วไปของผูใหสมั ภาษณ (สอบถามผูที่มีอายุตั้งแต 20 ป ขึน้ ไป)
จากการสัมภาษณประชาชนที่อยูใกลโครงการในระยะมากกวา 501-1,000 เมตร มี 96
ตัวอยาง พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 61.46 เปนเพศชาย รอยละ 38.54 สวน
ใหญมีอายุในชวง 41-50 ป รอยละ 29.17 รองลงมามีอายุในชวง 51-60 ป รอยละ 19.79 สถานภาพใน
ครัวเรือนสวนใหญเปนหัวหนาครัวเรือน รอยละ 51.04 รองลงมาเปนคูสมรสหัวหนาครัวเรือน รอยละ 21.88
สถานภาพการสมรส สวนใหญสมรส รอยละ 76.04 รองลงมาโสด รอยละ 15.63 สวนใหญจบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา รอยละ 35.42 รองลงมาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา รอยละ 30.21 ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม รอยละ 71.88 นับถือศาสนาพุทธ รอยละ 28.13
(2) โครงสรางของครัวเรือน
จากการสัมภาษณประชาชนที่อยูใกลโครงการในระยะมากกวา 501-1,000 เมตร มีลักษณะ
บานพักอาศัยสวนใหญเปนบานเดี่ยว รอยละ 98.96 รองลงมาเปนทาวนเฮาส รอยละ 1.04 กรรมสิทธิ์ที่พัก
อาศัยสวนใหญเปนบานของตัวเอง รอยละ 90.63 รองลงมาเชาผูอื่น รอยละ 9.38 สวนใหญอาศัยอยูในชุมชน
31 ปขึ้นไป รอยละ 39.58 รองลงมาอาศัยอยูในชุมชน 21-30 ป รอยละ 16.67
(3) โครงสรางทางเศรษฐกิจ สังคมของครัวเรือน
จากการสัมภาษณประชาชนที่อยูใกลโครงการในระยะมากกวา 501-1,000 เมตร สวนใหญ
ประกอบอาชีพเจาของกิจการสวนตัว รอยละ 41.67 รองลงมาประกอบอาชีพพอบาน/แมบาน รอยละ 19.79
รายไดเฉลี่ยตอเดือนสวนใหญมีรายได 5,000-10,000 บาท/เดือน รอยละ 30.21 รองลงมามีรายได 15,00120,000 บาท/เดือน รอยละ 28.13 และรายจายเฉลี่ยตอเดือนสวนใหญมีรายจาย 5,000-10,000 บาท/เดือน
รอยละ 40.63 รองลงมามีรายจาย 5,000 บาท/เดือน รอยละ 33.33
(4) ขอมูลดานสาธารณูปโภค สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดลอม
จากการสัมภาษณประชาชนที่อยูใกลโครงการในระยะมากกวา 501-1,000 เมตร พบวา
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญซื้อน้ําขวด/น้ําบรรจุถัง เปนแหลงน้ําดื่มหลัก รอยละ 82.29 รองลงมาใชน้ํา
บาดาล เปนแหลงน้ําดื่มหลัก รอยละ 9.38 การใชน้ําผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชน้ําประปา เปนแหลงน้ํา
ใชหลัก รอยละ 38.54 รองลงมาใชน้ําบอ เปนแหลงน้ําใชหลัก รอยละ 33.33 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใช
ไฟฟาจากการไฟฟาสวนภูมิภาค รอยละ 97.92 ใชโซลาเซล และไฟฟาเขาไมถึง รอยละ 2.08 เทากัน การ
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กําจัดขยะมูลฝอยทั้งหมดใหเทศบาลตําบลวิชิตเขามาทําการเก็บขนขยะมูลฝอยและรับไปกําจัด สวนการ
จัดการกับสิ่งปฏิกูลผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหเทศบาลตําบลวิชิตเขามาทําการสูบไปกําจัด รอยละ
96.88 จางเอกชนมาสูบ รอยละ 3.13 การระบายน้ําฝนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะปลอยลงสูคู/ราง/ทอ
ระบายน้ําสาธารณะ รอยละ 61.46 รองลงมาปลอยลงแหลงน้ําธรรมชาติบนบก รอยละ 29.17 โดยน้ําเสียจาก
หองสวมสวนใหญบําบัดดวยถังบําบัดสําเร็จรูป รอยละ 52.08 รองลงมาใชบอเกรอะกักเก็บเมื่อเต็มเทศบาล
ตําบลวิชิตมาสูบ รอยละ 45.83 สําหรับน้ําเสียจากการอาบน้ํา ซักลาง และหองครัว สวนใหญปลอยลงสูคู/
ราง/ทอระบายน้ําสาธารณะ รอยละ 55.21 รองลงมาปลอยลงแหลงน้ําธรรมชาติบนบก รอยละ 29.17
(5) ขอมูลดานสุขภาพของประชากร
ในรอบปที่ผานมาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมเคยเจ็บปวย รอยละ 58.33 เคยเจ็บปวย
รอยละ 41.67 สวนใหญปวยเปนโรคเกี่ยวกับระบบเลือดลมตางๆ รอยละ 48.65 รองลงมาปวยเปนโรค
ผิ ว หนั ง และภู มิ แ พ ร อ ยละ 37.84 สํ า หรั บ การรั ก ษาพยาบาลเมื่ อ เจ็ บ ป ว ยทั้ ง หมดจะไปรั บ การรั ก ษาที่
โรงพยาบาล ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดคิดวาการใหบริการดานสาธารณะสุขเพียงพอ
(6) ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่ไดรับในปจจุบัน
ปญหาฝุนละออง จากการสัมภาษณผูที่อยูใกลโครงการ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
ไมไดรับผลกระทบดานฝุนละออง รอยละ 95.83 ไดรับผลกระทบดานฝุนละออง รอยละ 4.17 โดยสาเหตุที่
สําคัญเกิดจากฝุนที่มาจากการจราจร ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่ไดรับดานฝุนละอองอยูในระดับมาก
ปญหาเสียงดังรบกวน จากการสัมภาษณผูที่อยูใกลโครงการ พบวา ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญไมไดรับผลกระทบดานเสียง รอยละ 88.54 ไดรับผลกระทบ รอยละ 11.46 โดยสาเหตุที่สําคัญเกิด
จากการจราจรทางบก ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่ไดรับดานเสียงอยูในระดับมาก
ปญหาการขาดแคลนน้ํา จากการสัมภาษณผูที่อยูใกลโครงการ พบวา สวนใหญไมไดรับ
ผลกระทบดานขาดแคลนน้ํา รอยละ 58.33 ไดรับผลกระทบดานขาดแคลนน้ํา รอยละ 41.67 และพบวา
สาเหตุสําคัญเกิดจากฤดูแลง ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่ไดรับดานขาดแคลนน้ําอยูในระดับมาก
ปญหาน้ําเสีย จากการสัมภาษณผูที่อยูใกลโครงการ พบวา สวนใหญไมไดรับผลกระทบดาน
น้ําเสีย รอยละ 97.92 ไดรับผลกระทบดานน้ําเสีย รอยละ 2.08 และพบวาสาเหตุสําคัญเกิดจากคูระบายน้ํา
ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่ไดรับดานน้ําเสียอยูในระดับมาก
ปญหาการระบายน้ําไมทัน/น้ําทวมขัง จากการสัมภาษณผูที่อยูใกลโครงการ พบวา สวน
ใหญไมไดรับผลกระทบดานการระบายน้ําไมทัน/น้ําทวมขัง รอยละ 70.83 ไดรับผลกระทบดานการระบายน้ํา
ไมทัน/น้ําทวมขัง รอยละ 29.17 โดยสาเหตุที่สําคัญเกิดจากฤดูฝน ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่ไดรับ
ดานการระบายน้ําไมทัน/น้ําทวมขัง อยูในระดับมาก
ปญ หาการจัด เก็บ ขยะ จากการสั ม ภาษณ ผูที่ อ ยู ใกล โ ครงการ พบว า สว นใหญไ มไ ดรั บ
ผลกระทบดานการจัดเก็บขยะ รอยละ 98.96 ไดรับผลกระทบดานการจัดเก็บขยะ รอยละ 1.04 และพบวา
สาเหตุสําคัญเกิดจากประชากรเพิ่มขึ้น ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่ไดรับดานการจัดเก็บขยะอยูใน
ระดับมาก
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ป ญ หาไฟฟ า ดั บ บ อ ย จากการสั ม ภาษณ ผู ที่ อ ยู ใ กล โ ครงการ พบว า ส ว นใหญ ไ ม ไ ด รั บ
ผลกระทบดานไฟฟาดับบอย รอยละ 76.04 ไดรับผลกระทบดานไฟฟาดับบอย รอยละ 23.96 และพบวา
สาเหตุสําคัญเกิดจากไฟฟาเขาไมถึง ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่ไดรับดานไฟฟาดับบอยอยูในระดับ
มาก
ปญหาการจราจรติดขัด จากการสัมภาษณผูที่อยูใกลโครงการ พบวา สวนใหญไมไดรับ
ผลกระทบจากการจราจร รอยละ 91.67 ไดรับผลกระทบดานการจราจร รอยละ 8.33 พบวาสาเหตุเกิดจาก
รถเพิ่มขึ้น และระดับความรุนแรงของผลกระทบที่ไดรับดานการจราจรอยูในระดับมาก สวนปญหาเขมา/ควัน
ทั้งหมดไมไดรับผลกระทบ
(7) ความคิดเห็นของประชากรที่มีตอโครงการ
ประชาชนทั้งหมดที่อยูใกลโครงการในระยะมากกวา 501-1,000 เมตร ทราบวาจะมีการ
กอสรางโครงการ อาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต ทั้งหมดทราบจากแผนพับ ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญเห็นวาการกอสรางโครงการจะสงผลดีกับชุมชนโดยเห็นวาเศรษฐกิจดีขึ้น รอยละ 47.24 รองลงมาสราง
งานใหประชาชนในทองถิ่น รอยละ 32.66 สําหรับผลเสียที่จะเกิดขึ้นจากการกอสรางโครงการสวนใหญคิดวา
ไมมีผลเสีย รอยละ 66.67 รองลงมาการจราจรติดขัด รอยละ 11.85 สําหรับทัศนคติในภาพรวมของที่มีตอ
โครงการเห็นสวนใหญคิดวาผลกระทบดานบวกมากกวาดานลบ รอยละ 58.33 รองลงมาไมทราบ/ไมแสดง
ความคิดเห็น รอยละ 31.25 โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นดวยกับโครงการ รอยละ 59.38 รองลงมา
ไมแสดงความคิดเห็นตอโครงการ รอยละ 40.63
(8) ขอหวงกังวลของประชากรชวงที่กําลังกอสรางโครงการ
ผลการสํารวจความคิดเห็นตอขอหวงกังวลของประชาชนชวงที่กําลังกอสรางโครงการ พบวา
ประชาชนสวนใหญไมมีขอกังวล รอยละ 81.25 มีขอหวงกังวล รอยละ 18.75 โดยมีขอกังวล ฝุนละออง,
เสียงดังรบกวน, แรงสั่นสะเทือนจากการตอกเสาเข็ม, การจราจรติดขัด และเศษวัสดุกอสรางมีขอหวงกังวล
อยูในระดับมาก
(9) ขอหวงกังวลของประชากรชวงที่โครงการเปดการดําเนินการ
ผลการสํารวจความคิดเห็นตอขอหวงกังวลของประชาชนชวงที่โครงการเปดการดําเนินการ
พบวาประชาชนสวนใหญไมมีขอหวงกังวล รอยละ 71.88 มีขอหวงกังวล รอยละ 28.13 โดยมีขอหวงกังวล
ดานการจราจรติดขัด, การจัดการน้ําเสีย, การปองกันน้ําทวม/การระบายน้ํา, การจัดการขยะ, น้ําไมพอใช
และไฟฟาไมพอมีขอหวงกังวลอยูในระดับมาก
(10) ขอแสนอแนะ
จากการสัมภาษณประชากรที่อยูใกลโครงการในระยะมากกวา 501-1,000 เมตร ทั้งหมดไม
มีขอเสนอแนะตอโครงการ
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3.2.3) กลุมสถานประกอบการที่อยูใกลโครงการในระยะมากกวา 100-1,000 เมตร
จากการสอบถามความเห็นสถานประกอบการที่อยูใกลโครงการในระยะมากกวา 100-1,000
เมตร มี 9 แหง ไดแก
-

Tazan Adventure Phuket จํานวนพนักงาน 15 คน
By The Sea Hotel จํานวนหองพัก 36 หอง จํานวนพนักงาน 2 คน
บานสวนอาวยนตคาเฟ จํานวนพนักงาน 2 คน
Davina Beach Homes จํานวนหองพัก 14 หอง จํานวนพนักงาน 4 คน
โรงแรม คลาวน 19 พันวา จํานวนหองพัก 19 หอง จํานวนพนักงาน 15 คน
Kalliste Wellness Resort & Spa จํานวนหองพัก 47 หอง
โรงแรม บัญดารา และชายน สปา จํานวนหองพัก 33 หอง จํานวนพนักงาน 50 คน
V Villa Phuket จํานวนหองพัก 19 หอง จํานวนพนักงาน 55 คน
Panwaburi Beachfront Resort จํานวนหองพัก 152 หอง จํานวนพนักงาน 30 คน

(1) ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ (สอบถามผูที่มีอายุตั้งแต 20 ป ขึ้นไป)
จากการสัมภาษณผูประกอบการที่อยูใกลโครงการในระยะมากกวา 100-1,000 เมตร มี 9
ตัวอยาง พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 7 ราย เปนเพศชาย จํานวน 2 ราย สวน
ใหญมีอายุในชวง 31-40 ป จํานวน 5 ราย รองลงมามีอายุในชวง 20-30 ป จํานวน 2 ราย สวนใหญจบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 7 ราย รองลงมาจบการศึกษาอาชีวะ/อนุปริญญาตรี จํานวน 2 ราย
สถานภาพสวนใหญเปนพนักงานของสถานประกอบการ จํานวน 8 ราย เปนเจาของกิจการ จํานวน 1 ราย
กรณีโรงแรม/อพารทเมนท มีจํานวน 7 ราย สวนใหญมีจํานวนหองพักจํานวน 1-20 หอง จํานวน 3 ราย
รองลงมามีจํานวนหองพักจํานวน 41-60 หอง จํานวน 2 ราย กรณีเปนบริษัท/หางราน มีจํานวน 2 ราย
ทั้งหมดมีพนักงาน จํานวน 1-20 คน
(2) โครงสรางของสถานประกอบการ
สถานประกอบการที่ ต อบแบบสอบถามส ว นใหญ เ ป น โรงแรม จํ า นวน 7 ราย และเป น
รานอาหาร จํานวน 2 ราย กรรมสิทธิ์ของอาคารเปนของตนเอง จํานวน 5 ราย เชาผูอื่น และไมระบุ จํานวน
2 รายเทากัน สวนใหญเปดทําการมาแลวระยะเวลา 6-10 ป จํานวน 5 ราย รองลงมาเปดทําการมาแลว
ระยะเวลา 1-5 ป จํานวน 2 ราย
(3) ขอมูลดานสาธารณูปโภค สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดลอม
จากการสัมภาษณผูประกอบการที่อยูใกลโครงการ พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใช
น้ําซื้อบรรจุขวด/บรรจุถัง เปนแหลงน้ําดื่มหลัก จํานวน 7 ราย ใชน้ําประปากรอง เปนแหลงน้ําดื่มหลัก
จํานวน 2 ราย และน้ําใชสวนใหญใชน้ําประปา เปนแหลงน้ําใชหลัก จํานวน 4 ราย รองลงมาใชน้ําซื้อและน้ํา
บอ เปนแหลงน้ําใชหลัก จํานวน 2 รายเทากัน ทั้งหมดใชไฟฟาจากการไฟฟาสวนภูมิภาค ทั้งหมดกําจัดขยะ
มูลฝอยโดยใหเทศบาลตําบลวิชิตเขามาทําการเก็บขนไปกําจัด สวนการจัดการกับสิ่งปฏิกูลสวนใหญให
เทศบาลตําบลวิชิตสูบไปกําจัด จํานวน 5 ราย จางเอกชนมาสูบจํานวน 4 ราย การระบายน้ําฝนสวนใหญจะ
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ปลอยลงสูคู/ราง/ทอระบายน้ําสาธารณะ โดยน้ําเสียจากหองสวมสวนใหญใชถังบําบัดดวยถังบําบัดสําเร็จรูป
จํานวน 7 ราย
(4) ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่ไดรับในปจจุบัน
ปญหาฝุนละออง จากการสัมภาษณผูที่อยูใกลโครงการ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
ไมไดรับผลกระทบดานฝุนละออง จํานวน 7 ราย ไดรับผลกระทบดานฝุนละออง จํานวน 2 ราย โดยสาเหตุที่
สําคัญเกิดจากฝุนที่มาจากการจราจร ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่ไดรับดานฝุนละอองอยูในระดับมาก
ปญหาเสียงดังรบกวน จากการสัมภาษณผูที่อยูใกลโครงการ พบวา ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญไมไดรับผลกระทบดานเสียง จํานวน 7 ราย และไดรับผลกระทบ จํานวน 2 ราย โดยสาเหตุที่สําคัญ
เกิดจากการจราจร ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่ไดรับดานเสียงอยูในระดับมาก
ปญหาการขาดแคลนน้ํา จากการสัมภาษณผูที่อยูใกลโครงการ พบวา สวนใหญไมไดรับ
ผลกระทบดานขาดแคลนน้ํา จํานวน 8 ราย ไดรับผลกระทบดานขาดแคลนน้ํา จํานวน 1 ราย และพบวา
สาเหตุสําคัญเกิดจากฤดูแลง ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่ไดรับดานขาดแคลนน้ําอยูในระดับมาก
ปญหาการระบายน้ําไมทัน/น้ําทวมขัง จากการสัมภาษณผูที่อยูใกลโครงการ พบวา สวน
ใหญไมไดรับผลกระทบดานการระบายน้ําไมทัน/น้ําทวมขัง จํานวน 7 ราย ไดรับผลกระทบดานการระบายน้ํา
ไมทัน/น้ําทวมขัง จํานวน 2 ราย โดยสาเหตุที่สําคัญเกิดจากฤดูฝน/น้ําบนเขา ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบที่ไดรับดานการระบายน้ําไมทัน/น้ําทวมขัง อยูในระดับมาก
ป ญ หาไฟฟ า ดั บ บ อ ย จากการสั ม ภาษณ ผู ที่ อ ยู ใ กล โ ครงการ พบว า ส ว นใหญ ไ ม ไ ด รั บ
ผลกระทบดานไฟฟาดับบอย จํานวน 7 ราย ไดรับผลกระทบดานไฟฟาดับบอย จํานวน 2 ราย และพบวา
สาเหตุสําคัญเกิดจากไฟฟาไมเพียงพอ ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่ไดรับดานไฟฟาดับบอยอยูใน
ระดับมาก
ปญหาดานเขมา/ควัน การสัมภาษณผูที่อยูใกลโครงการพบวา ผูตอบแบบสอบถาม สวน
ใหญไมไดรับผลกระทบดานเขมา/ควัน จํานวน 7 ราย ไดรับผลกระทบดานเขมา/ควัน จํานวน 2 ราย พบวา
สาเหตุสําคัญเกิดจากการเผาขยะของชุมชน ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่ไดรับผลกระทบดานเขมา/
ควัน อยูในระดับมาก สวนปญหาน้ําเสีย ปญหาการจัดเก็บขยะทั้งหมดไมไดรับผลกระทบ
(5) ความคิดเห็นของประชากรที่มีตอโครงการ
ผูประกอบการที่อยูใกลโครงการสวนใหญทราบวาจะมีการกอสรางโครงการอาคารชุด วีรัน
ดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต จํานวน 7 ราย ไมทราบ จํานวน 2 ราย สวนใหญทราบมาจากแผนพับ จํานวน 4 ราย
อาศัยอยูใกลพื้นที่โครงการ จํานวน 3 ราย ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาการกอสรางโครงการจะสงผลดีกับ
ชุมชนโดยเห็นวาการสาธารณูปโภค/อุปโภคดีขึ้น จํานวน 7 ราย รองลงมาทําใหเศรษฐกิจดีขึ้น จํานวน 6
ราย สําหรับผลเสียที่จะเกิดขึ้นจากการกอสรางโครงการคือทําใหเกิดปญหาฝุนละออง และความสั่นสะเทือน
จํานวน 5 รายเทากัน สําหรับทัศนคติในภาพรวมของผูประกอบการที่มีตอโครงการผูประกอบการสวนใหญ
คิดวาผลกระทบดานบวกมากกวาดานลบ จํานวน 6 ราย รองลงมาไมทราบ/ไมแสดงความคิดเห็น จํานวน 2
ราย ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นดวยกับโครงการ จํานวน 7 ราย ไมแสดงความคิดเห็นกับโครงการ
จํานวน 2 ราย
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(6) ขอหวงกังวลของสถานประกอบการชวงที่กําลังกอสรางโครงการ
ผลการสํารวจความคิดเห็นตอขอหวงกังวลของประชาชนชวงที่กําลังกอสรางโครงการ พบวา
ประชาชนสวนใหญมีขอกังวล จํานวน 6 ราย ไมมีขอหวงกังวล จํานวน 3 ราย โดยมีขอกังวล ฝุนละออง,
เสียงดังรบกวน, แรงสั่นสะเทือนจากการตอกเสาเข็ม, จราจรติดขัด และรถบรรทุกมีขอหวงกังวลอยูในระดับ
มาก
(7) ขอหวงกังวลของสถานประกอบการชวงที่โครงการเปดการดําเนินการ
ผลการสํารวจความคิดเห็นตอขอหวงกังวลของประชาชนชวงที่โครงการเปดการดําเนินการ
พบวาประชาชนสวนใหญไมมีขอกังวล จํานวน 5 ราย มีขอหวงกังวล จํานวน 4 ราย โดยมีขอหวงกังวลดาน
การจราจรติดขัด, การจัดการน้ําเสีย, การปองกันน้ําทวม, การกําจัดขยะมูลฝอย และน้ําไมพอใชมีขอหวง
กังวลอยูในระดับมาก
(8) ขอแสนอแนะ
จากการสัมภาษณประชากรที่อยูใกลโครงการในระยะมากกวา 100-1,000 เมตร ทั้งหมดไมมี
ขอเสนอแนะตอโครงการ
3.3) ผลการสํารวจสํารวจความคิดเห็นของกลุมผูนําชุมชนในเขตพื้นที่โครงการ ในระยะ
1,000 เมตร มีจํานวน 1 ตัวอยาง ไดแก ผูใหญบานหมูที่ 8 ตําบลวิชิต ซึ่งบริษัทที่ปรึกษาสํารวจไดทั้งหมด
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3-53
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ตารางที่ 3-53 ตารางสรุปขอมูลแบบสอบถามของผูนําชุมชน จํานวน 1 ตัวอยาง
กลุมที่ไดรับผลกระทบ
1. ผูใหญบานหมู 8

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม

รายละเอียดผูใ หความเห็น
ผูใหความเห็น : คุณสนธยา อุสาหะ
ตําแหนง : ผูใหญบานหมู 8

ที่ไดรบั ในปจจุบนั
-

ปญหาการขาดแคลนน้ําใช
ปญหาน้ําเสีย
ปญหาการจัดเก็บขยะ
ปญหาไฟฟาดับบอย

ขอหวงกังวล
ระยะกอสราง :
- ฝุนละอองจากการกอสราง
- เสียงดังรบกวน
- ความสั่นสะเทือนจากการกอสราง
- การจราจรติดขัด
ระยะดําเนินการ :
- การจราจรติดขัด
- การจัดการน้ําเสีย

ขอเสนอแนะเพิม่ เติม
- ความสูงของอาคาร
ไมใหสูงมากเกินไป

3-147
บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดรับในปจจุบันที่ไดรับในปจจุบันของกลุมตัวอยางทั้ง 3 กลุม
แสดงดังตารางที่ 3-54 สรุปขอหวงกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจจะเกิดจากโครงการระยะกอสราง และ
ระยะดําเนินการ รายละเอียดดังตารางที่ 3-55 ถึงตารางที่ 3-56
ตารางที่ 3-54 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดรับในปจจุบันของกลุมตัวอยางทั้ง 3 กลุมตัวอยางที่
มีตอโครงการ
สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดรับในปจจุบัน
(จํานวนตัวอยาง)

กลุมตัวอยาง
1.กลุมพื้นที่หลัก
1.2 กลุมครัวเรือนในระยะ 100 เมตร (5 ครัวเรือน)
1.3 กลุมสถานประกอบการในระยะ 100 เมตร (1 แหง)
2.กลุมพื้นทีร่ อง
2.1 กลุมครัวเรือนในระยะมากกวา 100-500 เมตร
(39 ครัวเรือน)
2.2 กลุมครัวเรือนในระยะมากกวา 500-1,000 เมตร
(96 ครัวเรือน)

2.3 กลุมสถานประกอบการในระยะมากกวา 100-1,000
เมตร (9 แหง)

3. กลุมผูนําชุมชน (1 ชุมชน)

- การขาดแคลนน้ําใชในชวงฤดูแลง (4 ครัวเรือน)
- ไฟฟาเขาไมถึง และปญหาเสียงดัง (1 ครัวเรือน)
- ปจจุบันไมไดรับผลกระทบใดๆ
- ปญหาการระบายน้ําไมทัน/น้ําทวมขัง (2 ครัวเรือน)
- ปญหาการขาดแคลนน้ํา (10 ครัวเรือน)
- ปญหาการจราจรติดขัด (3 ครัวเรือน)
- ปญหาฝุนละออง (4 ครัวเรือน)
- ปญหาเสียงดัง (11 ครัวเรือน)
- ปญหาการขาดแคลนน้ํา (40 ครัวเรือน)
- ปญหาน้ําเสีย (2 ครัวเรือน)
- ปญหาการระบายน้ําไมทัน/น้ําทวมขัง (28 ครัวเรือน)
- ปญหาการจัดเก็บขยะ (1 ครัวเรือน)
- ปญหาไฟฟาดับบอย (23 ครัวเรือน)
- ปญหาการจราจรติดขัด (8 ครัวเรือน)
- ปญหาฝุนละออง (2 แหง)
- ปญหาเสียงดังรบกวน (2 แหง)
- ปญหาการขาดแคลนน้ําใช (1 แหง)
- ปญหาการระบายน้ําไมทัน/น้ําทวมขัง (2 แหง)
- ปญหาไฟฟาไฟดับบอย (2 แหง)
- ปญหาเขมา/ควัน (7 แหง)
- ปญหาการขาดแคลนน้ําใช
- ปญหาน้ําเสีย
- ปญหาการจัดเก็บขยะ
- ปญหาไฟฟาดับบอย
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

ตารางที่ 3-55 สรุปขอหวงกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจจะเกิดจากโครงการของกลุมตัวอยางทั้ง 3
กลุมตัวอยาง ที่มีตอโครงการ ระยะกอสราง
ขอหวงกังวลในระยะกอสรางโครงการ
(จํานวนตัวอยาง)

กลุมตัวอยาง
1.กลุมพื้นที่หลัก
1.1 กลุมครัวเรือนในระยะ 100 เมตร (5 ครัวเรือน)

1.2 กลุมสถานประกอบการในระยะ 100 เมตร (1 แหง)

2.กลุมพื้นทีร่ อง
2.1 กลุมครัวเรือนในระยะมากกวา 100-500 เมตร
(39 ครัวเรือน)

2.2 กลุมครัวเรือนในระยะมากกวา 500-1,000 เมตร
(96 ครัวเรือน)

2.3 กลุมสถานประกอบการในระยะมากกวา 100-1,000
เมตร (9 แหง)

3. กลุมผูนําชุมชน (1 ชุมชน)

-

ฝุนละอองจากการกอสราง (5 ครัวเรือน)
เสียงดังรบกวน (5 ครัวเรือน)
ความสั่นสะเทือนจากการกอสราง (5 ครัวเรือน)
การจราจรติดขัด/รถบรรทุก (4 ครัวเรือน)
คนงานกอสรางและความปลอดภัย (4 ครัวเรือน)
การจัดการขยะ (1 ครัวเรือน)
ฝุนละอองจากการกอสราง
เสียงดังรบกวน
ความสั่นสะเทือนจากการกอสราง

-

ฝุนละออง (4 ครัวเรือน)
เสียงดังรบกวน (5 ครัวเรือน)
แรงสั่นสะเทือนจากการตอกเสาเข็ม (5 ครัวเรือน)
การจราจรติดขัด (4 ครัวเรือน)
รถบรรทุกวิ่งเร็ว (3 ครัวเรือน)
เศษวัสดุกอสราง (1 ครัวเรือน)
ฝุนละออง (8 ครัวเรือน)
เสียงดังรบกวน (7 ครัวเรือน)
แรงสั่นสะเทือนจากการตอกเสาเข็ม (7 ครัวเรือน)
การจราจรติดขัด (13 ครัวเรือน)
รถบรรทุกวิ่งเร็ว (9 ครัวเรือน)
เศษวัสดุกอสราง (5 ครัวเรือน)
ฝุนละอองจากการกอสราง (5 แหง)
เสียงดังรบกวน (5 แหง)
ความสั่นสะเทือน (5 แหง)
การจราจรติดขัด (4 แหง)
รถบรรทุก (1 แหง)
ฝุนละอองจากการกอสราง
เสียงดังรบกวน
ความสั่นสะเทือนจากการกอสราง
การจราจรติดขัด
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

ตารางที่ 3-56 สรุปขอหวงกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจจะเกิดจากโครงการของกลุมตัวอยางทั้ง 3
กลุมตัวอยาง ที่มีตอโครงการ ระยะดําเนินการ
ขอหวงกังวลในระยะกอสรางโครงการ
(จํานวนตัวอยาง)

กลุมตัวอยาง
1.กลุมพื้นที่หลัก
1.2 กลุมครัวเรือนในระยะ 100 เมตร (5 ครัวเรือน)

1.3 กลุมสถานประกอบการในระยะ 100 เมตร (1 แหง)

2.กลุมพื้นทีร่ อง
2.1 กลุมครัวเรือนในระยะมากกวา 100-500 เมตร
(39 ครัวเรือน)

2.2 กลุมครัวเรือนในระยะมากกวา 500-1,000 เมตร
(96 ครัวเรือน)

2.3 กลุมสถานประกอบการในระยะมากกวา 100-1,000
เมตร (9 แหง)

3. กลุมผูนําชุมชน (1 ชุมชน)

- น้ําใชไมเพียงพอ (4 ครัวเรือน)
- การจราจรติดขัด (4 ครัวเรือน)
- การจัดการน้ําเสีย (4 ครัวเรือน)
- การจัดการขยะ (1 ครัวเรือน)
- บดบังทัศนียภาพ (1 ครัวเรือน)
- ความสูงของอาคารตองไมสูงเกินไป (1 ครัวเรือน)
- การปองกันน้ําทวม
- การจัดการน้ําเสีย
- การจัดการขยะมูลฝอย
-

การจราจรติดขัด (3 ครัวเรือน)
การจัดการน้ําเสีย (3 ครัวเรือน)
การปองกันน้ําทวม (2 ครัวเรือน)
การจัดการขยะ (5 ครัวเรือน)
น้ําใชไมเพียงพอ (6 ครัวเรือน)
อุบัติเหตุ (1 ครัวเรือน)
การจราจรติดขัด (16 ครัวเรือน)
การจัดการน้ําเสีย (11 ครัวเรือน)
การปองกันน้ําทวม (4 ครัวเรือน)
การจัดการขยะ (6 ครัวเรือน)
น้ําใชไมเพียงพอ (14 ครัวเรือน)
ไฟฟาไมเพียงพอ (6 ครัวเรือน)
การจราจรติดขัด (3 แหง)
การจัดการน้ําเสีย (3 แหง)
การปองกันน้ําทวม (3 แหง)
การจัดการขยะมูลฝอย (3 แหง)
น้ําใชไมเพียงพอ (1 แหง)
การจราจรติดขัด
การจัดการน้ําเสีย
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

สรุปความคิดเห็นที่มีตอโครงการของกลุมเปาหมายทั้งหมด
สําหรับความคิดเห็นของกลุมที่ไดรับผลกระทบที่มีตอโครงการ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญ 93 ตัวอยาง (รอยละ 61.59) เห็นดวยตอการพัฒนาโครงการ รองลงมา ไมแสดงความคิดเห็นตอการ
พัฒนาโครงการ 58 ตัวอยาง (รอยละ 38.41) สรุปความคิดเห็นที่มีตอโครงการ แสดงดังตารางที่ 3-57
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

p:\2564\iee\วีรันดา คอนโด\สมบูรณ\ch3 ใช.doc

ตารางที่ 3-57 สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นตอการพัฒนาโครงการของกลุมที่ไดรับผลกระทบที่มีตอโครงการ
กลุมตัวอยาง
จํานวน (รอยละ)
ความคิดเห็นตอการ
พัฒนาโครงการ

กลุมพื้นที่หลัก

รวม

กลุมพื้นทีร่ อง

กลุมผูนําชุมชน

3-152

1 แหง
(รอยละ 100.00)

กลุมครัวเรือนในระยะ
มากกวา
100-500 ม.
(39 ครัวเรือน)
27 ครัวเรือน
(รอยละ 69.23)

กลุมครัวเรือนในระยะ
มากกวา
500-1,000 ม.
(96 ครัวเรือน)
57 ครัวเรือน
(รอยละ 59.38)

กลุมสถาน
ประกอบการใน
ระยะมากกวา 1001,000 ม. (9 แหง)
7 แหง
(รอยละ 77.78)

-

-

-

-

4 ครัวเรือน
(รอยละ 80)

-

12 ครัวเรือน
(รอยละ 30.77)

39 ครัวเรือน
(รอยละ 40.63)

กลุมครัวเรือนใน
ระยะ 100 ม.
(5 ครัวเรือน)

กลุมสถาน
ประกอบในระยะ
100 ม. (1 แหง)

เห็นดวย

1 แหง
(รอยละ 20)

ไมเห็นดวย
ไมแสดงความคิดเห็น

151 ตัวอยาง

(1 ชุมชน)

-

93 ตัวอยาง
(รอยละ 61.59)

-

-

-

2 แหง
(รอยละ 22.22)

1 ชุมชน
(รอยละ 100.00)

58 ตัวอยาง
(รอยละ 38.41)

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

3.4.2.2 การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 ไดดําเนินการระหวางวันที่ 27-30 พฤศจิกายน
2564 โดยการจัดทําแบบสอบถามครั้งที่ 2 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมระยะกอสราง
และระยะดําเนินการ นําไปแจกใหกับกลุมหนวยงานราชการในระยะ 1 กิโลเมตร, กลุมผูนําชุมชนในเขต
พื้นที่โครงการ, กลุมครัวเรือนในระยะ 100 เมตร, กลุมครัวเรือนในระยะมากกวา 100-500 เมตร, กลุม
ครัวเรือนในระยะมากกวา 500-1,000 เมตร และกลุมสถานประกอบการในระยะมากกวา 100-1,000 เมตร
การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอโครงการ ครั้งที่ 2 แสดงดังรูปที่ 3-55 ตําแหนงการ
สํารวจความคิดเห็นของประชากร ครั้งที่ 2 แสดงดังรูปที่ 3-56 ถึงรูปที่ 3-59
1) ประชากรเปาหมาย
การกําหนดประชากรเปาหมายดําเนินการโดยการนับจํานวนครัวเรือน สถานประกอบการ และ
พื้นที่ออนไหว ที่อยูโดยรอบโครงการในระยะ 1 กิโลเมตร โดยการนับจาก Google Map รวมกับการ
สํารวจจริงภาคสนาม
2) การกําหนดขนาดตัวอยางและการสุมตัวอยาง
2.1) กลุมครัวเรือนในระยะ 100 เมตร มีจํานวน 5 ครัวเรือน ไดแก บานเลขที่ 5/2, บานเลขที่
5/1, บานเลขที่ 5/14, บานเลขที่ 5/15 และบานไมมีบานเลขที่
2.2) กลุมสถานประกอบการในระยะ 100 เมตร มีจํานวน 1 แหง ไดแก My Beach Resort
Phuket
2.3) กลุมครัวเรือนในระยะมากกวา 100-500 เมตร บริษัทที่ปรึกษาทําการสํารวจได จํานวน 36
ครัวเรือน
2.4) กลุมครัวเรือนในระยะมากกวา 500-1,000 เมตร บริษัทที่ปรึกษาทําการสํารวจได จํานวน
96 ครัวเรือน
2.5) กลุมผูประกอบการในระยะมากกวา 100-1,000 เมตร บริษัทที่ปรึกษาทําการสํารวจได
จํานวน 9 แหง
2.6) กลุมผูนําชุมชนในเขตพื้นที่โครงการ มีจํานวน 1 ชุมชน ไดแก ผูใหญบานหมูที่ 8 ตําบลวิชิต
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

คุณเกรียงศักดิ์ อิสลาม
บานเลขที่ 8/1

คุณสมศักดิ์ เหลืองนุย
บานเลขที่ 7/9

คุณพิมพใจ เพียรวานิช
บานเลขที่ 6/16

คุณสมปอง กอสูงเนิน
บานเลขที่ 5/12

รูปที่ 3-55 การประชาสัมพันธและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
ที่มา : การสํารวจภาคสนาม, พฤศจิกายน 2564
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)
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สัญลักษณ
พื้นที่โครงการ

5

พื้นที่สํารวจความคิดเห็นในระยะ 100 เมตร
ตํ า แหน ง สํ า รวจความคิ ด เห็ น กลุ ม ครั ว เรื อ น
จํานวน 5 ครัวเรือน ดังนี้
1 บานเลขที่ 5/2

3-155

2
3
4
5
4
3
2
1

บานเลขที่ 5/1
บานเลขที่ 5/14
บานเลขที่ 5/15
ไมมีบานเลขที่

ตํ า แหน ง สํ า รวจความคิ ด เห็ น กลุ ม ประกอบการ
จํานวน 1 แหง ดังนี้
My Beach Resort Phuket

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

พื้นที่ราง

รูปที่ 3-56 ตําแหนงสํารวจความคิดเห็นครั้งที่ 2 ของกลุมครัวเรือนและสถานประกอบการในระยะ 100 เมตร
ที่มา : ปรับปรุงจาก www.googleearth.com, พฤศจิกายน 2564

N


1
5
2 3 4
39

6
7

38

8
9

สัญลักษณ
พื้นที่โครงการ
พื้นที่สํารวจความคิดเห็นในระยะ 100 เมตร
พื้นที่สํารวจความคิดเห็นในระยะ 500 เมตร

37
36

35

34
22
23
24

33
32

27 31
26 28 30
25 29
20
21

19
18
17

16

15 14

13

10
12 11

ตําแหนงสํารวจความคิดเห็นกลุมครัวเรือนในระยะมากกวา 100-500 เมตร จํานวน
39 ครัวเรือน ดังนี้
1 บานเลขที่ 21/18
2 ไมมีบานเลขที่
3 ไมมีบานเลขที่
4 ไมมีบานเลขที่
5 บานเลขที่ 91/1
6 บานเลขที่ 3/5
7 บานเลขที่ 91/3
8 บานเลขที่ 91/4
9 ไมมีบานเลขที่
10 บานเลขที่ 6/45
11 บานเลขที่ 6/98
12 บานเลขที่ 6/15
13 บานเลขที่ 6/15
14 บานเลขที่ 6/13
15 บานเลขที่ 6/88
16 บานเลขที่ 6/68
17 บานเลขที่ 6/87
18 บานเลขที่ 6/100
19 บานเลขที่ 3/1
20 บานเลขที่ 6/65
21 บานเลขที่ 6/66
22 บานเลขที่ 3/22
23 บานเลขที่ 3/27
24 บานเลขที่ 3/20
25 บานเลขที่ 3/19
26 บานเลขที่ 3
27 บานเลขที่ 3/16
28 บานเลขที่ 3/31
29 บานเลขที่ 3/17
30 บานเลขที่ 3/11
31 บานเลขที่ 3/4
32 บานเลขที่ 3/2-3
33 บานเลขที่ 3/6
34 บานเลขที่ 5/12
35 บานเลขที่ 5/13
36 บานเลขที่ 5/16
37 บานเลขที่ 5
38 บานเลขที่ 7/21
39 บานเลขที่ 7/24-40

รูปที่ 3-57 ตําแหนงสํารวจความคิดเห็นครั้งที่ 2 ของกลุมครัวเรือนในระยะมากกวา 100-500 เมตร
ที่มา : ปรับปรุงจาก www.googleearth.com, พฤศจิกายน 2564
3-156

N


สัญลักษณ
พื้นที่โครงการ
พื้นที่สํารวจความคิดเห็นในระยะ 100 เมตร
พื้นที่สํารวจความคิดเห็นในระยะ 100-500 เมตร
พื้นที่สํารวจความคิดเห็นในระยะ 500-1,000 เมตร
ตําแหนงสํารวจความคิดเห็นกลุมครัวเรือนในระยะมากกวา 500-1,000 เมตร
จํานวน 96 ครัวเรือน

รูปที่ 3-58 ตําแหนงสํารวจความคิดเห็นครั้งที่ 2 ของกลุมครัวเรือนในระยะมากกวา 500-1,000 เมตร
ที่มา : ปรับปรุงจาก www.googleearth.com, พฤศจิกายน 2564
3-157
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สัญลักษณ
พื้นที่โครงการ
พื้นที่สํารวจความคิดเห็นในระยะ 100 เมตร
พื้นที่สํารวจความคิดเห็นในระยะ 1,000 เมตร
ตําแหนงสํารวจความคิดเห็นกลุมสถานประกอบการในระยะ
มากกวา 100-1,000 เมตร จํานวน 9 แหง

3
2

1

3-158

9
8
4
5

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

6

7

รูปที่ 3-59 ตําแหนงสํารวจความคิดเห็นครั้งที่ 2 ของกลุมสถานประกอบการในระยะมากกวา 100-1,000 เมตร
ที่มา : ปรับปรุงจาก www.googleearth.com, พฤศจิกายน 2564

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tazan Adventure Phuket
By The Sea Hotel
บานสวนอาวยนตคาเฟ
Davina Beach Homes
โรงแรม คลาวน 19 พันวา
Kalliste Wellness Resort & Spa
โรงแรม บัญดารา และชายน สปา
V Villa Phuket
Panwaburi Beachfront Resort

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

3) ผลการสํารวจความคิดเห็น
บริษั ทที่ ป รึ ก ษาสามารถสรุป ความคิ ด เห็น ตอ ความเพี ย งพอของมาตรการป อ งกัน และแกไ ข
ผลกระทบที่โครงการจะปฏิบัติ แสดงดังตารางที่ 3-58
ตารางที่ 3-58 สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นครั้งที่ 2
กลุมที่ไดรับผลกระทบหลัก

ความคิดเห็น/ขอหวงกังวล
(จากการสํารวจความคิดเห็นครั้งที่ 1)

1. กลุมพื้นที่หลัก
1.1 กลุ ม ครั ว เรื อ นในระยะ 100 1. ขอหวงกังวลชวงกอสราง
เมตร (5 ครัวเรือน)
- ฝุนละอองจากการกอสราง (5 ครัวเรือน)
- เสียงดังรบกวน (5 ครัวเรือน)
- ความสั่นสะเทือนจากการกอสราง (5 ครัวเรือน)
- การจราจรติดขัด/รถบรรทุก (4 ครัวเรือน)
- คนงานกอสรางและความปลอดภัย (4 ครัวเรือน)
- การจัดการขยะ (1 ครัวเรือน)
2. ขอหวงกังวลชวงดําเนินการ
- น้ําใชไมเพียงพอ (4 ครัวเรือน)
- การจราจรติดขัด (4 ครัวเรือน)
- การจัดการน้ําเสีย (4 ครัวเรือน)
- การจัดการขยะ (1 ครัวเรือน)
- บดบังทัศนียภาพ (1 ครัวเรือน)
- ความสูงของอาคารตองไมสูงเกินไป (1 ครัวเรือน)
1.2 กลุมสถานประกอบการในระยะ 1. ขอหวงกังวลชวงกอสราง
100 เมตร (1 แหง)
- ฝุนละอองจากการกอสราง
- เสียงดังรบกวน
- ความสั่นสะเทือนจากการกอสราง
2. ขอหวงกังวลชวงดําเนินการ
- การปองกันน้ําทวม
- การจัดการน้ําเสีย
- การจัดการขยะมูลฝอย
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ความคิดเห็นตอความเพียงพอของ
มาตรการฯ ที่โครงการจะปฏิบตั ิ
- ผูตอบแบบสอบถามเห็นวามาตรการ
ที่โครงการเสนอนั้นมีความเพียงพอ
และไมแสดงความเห็นใดๆ เพิ่มเติม

- ผูตอบแบบสอบถามเห็นวามาตรการ
ที่โครงการเสนอนั้นมีความเพียงพอ
และไมแสดงความเห็นใดๆ เพิ่มเติม

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

ตารางที่ 3-58 สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นครั้งที่ 2 (ตอ)
กลุมที่ไดรับผลกระทบหลัก

ความคิดเห็น/ขอหวงกังวล
(จากการสํารวจความคิดเห็นครั้งที่ 1)

2. กลุมพื้นที่รอง
2.1 กลุมครัวเรือนในระยะมากกวา 1. ขอหวงกังวลชวงกอสราง
100-500 เมตร
- ฝุนละออง (4 ครัวเรือน)
(39 ครัวเรือน)
- เสียงดังรบกวน (5 ครัวเรือน)
- แรงสั่นสะเทือนจากการตอกเสาเข็ม (5 ครัวเรือน)
- การจราจรติดขัด (4 ครัวเรือน)
- รถบรรทุกวิ่งเร็ว (3 ครัวเรือน)
- เศษวัสดุกอสราง (1 ครัวเรือน)
2. ขอหวงกังวลชวงดําเนินการ
- การจราจรติดขัด (3 ครัวเรือน)
- การจัดการน้ําเสีย (3 ครัวเรือน)
- การปองกันน้ําทวม (2 ครัวเรือน)
- การจัดการขยะ (5 ครัวเรือน)
- น้ําใชไมเพียงพอ (6 ครัวเรือน)
- อุบัติเหตุ (1 ครัวเรือน))
2.2 กลุมครัวเรือนในระยะมากกวา 1.ขอหวงกังวลระยะกอสราง
500-1,000 เมตร
- ฝุนละออง (8 ครัวเรือน)
(96 ครัวเรือน)
- เสียงดังรบกวน (7 ครัวเรือน)
- แรงสั่นสะเทือนจากการตอกเสาเข็ม (7 ครัวเรือน)
- การจราจรติดขัด (13 ครัวเรือน)
- รถบรรทุกวิ่งเร็ว (9 ครัวเรือน)
- เศษวัสดุกอสราง (5 ครัวเรือน)
2.ขอหวงกังวลระยะดําเนินการ
- การจราจรติดขัด (16 ครัวเรือน)
- การจัดการน้ําเสีย (11 ครัวเรือน)
- การปองกันน้ําทวม (4 ครัวเรือน)
- การจัดการขยะ (6 ครัวเรือน)
- น้ําใชไมเพียงพอ (14 ครัวเรือน)
- ไฟฟาไมเพียงพอ (6 ครัวเรือน)
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ความคิดเห็นตอความเพียงพอของ
มาตรการฯ ที่โครงการจะปฏิบตั ิ
- ผูตอบแบบสอบถามเห็นวามาตรการ
ที่โครงการเสนอนั้นมีความเพียงพอ
และไมแสดงความเห็นใดๆ เพิ่มเติม

ผูตอบแบบสอบถามเห็นวามาตรการที่
โครงการเสนอนั้ น มี ค วามเพี ย งพอ
และไมแสดงความเห็นใดๆ เพิ่มเติม

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

ตารางที่ 3-58 สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นครั้งที่ 2 (ตอ)
ความคิดเห็น/ขอหวงกังวล
(จากการสํารวจความคิดเห็นครั้งที่ 1)
2.3 กลุมสถานประกอบการในระยะ 1.ขอหวงกังวลระยะกอสราง
มากกวา 100-1,000 เมตร (9 แหง) - ฝุนละอองจากการกอสราง (5 แหง)
- เสียงดังรบกวน (5 แหง)
- ความสั่นสะเทือน (5 แหง)
- การจราจรติดขัด (4 แหง)
- รถบรรทุก (1 แหง)
2.ขอหวงกังวลระยะดําเนินการ
- การจราจรติดขัด (3 แหง)
- การจัดการน้ําเสีย (3 แหง)
- การปองกันน้ําทวม (3 แหง)
- การจัดการขยะมูลฝอย (3 แหง)
- น้ําใชไมเพียงพอ (1 แหง)
3. กลุมผูนําชุมชน
กลุมผูนําชุมชน (1 ชุมชน)
1.ขอหวงกังวลระยะกอสราง
- ฝุนละอองจากการกอสราง
- เสียงดังรบกวน
- ความสั่นสะเทือนจากการกอสราง
- การจราจรติดขัด
2.ขอหวงกังวลระยะดําเนินการ
- การจราจรติดขัด
- การจัดการน้ําเสีย
กลุมที่ไดรับผลกระทบหลัก

ความคิดเห็นตอความเพียงพอของ
มาตรการฯ ที่โครงการจะปฏิบตั ิ
ผูตอบแบบสอบถามเห็นวามาตรการที่
โครงการเสนอนั้นมีความเพียงพอ และ
ไมแสดงความเห็นใดๆ เพิ่มเติม

ผูตอบแบบสอบถามเห็นวามาตรการที่
โครงการเสนอนั้นมีความเพียงพอ และ
ไมแสดงความเห็นใดๆ เพิ่มเติม

ที่มา : การสํารวจภาคสนาม, พฤศจิกายน 2564
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

รายละเอี ย ดผลการสํ า รวจความคิ ด เห็ น ของประชาชนที่ อ ยู ใ กล เ คี ย งพื้ น ที่ โ ครงการ ที่ มี ต อ
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ในระยะกอสราง และระยะดําเนินการ แสดงดังตารางที่
3-57 และตารางที่ 3-58 ตามลําดับ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวามาตรการที่โครงการเสนอนั้นมี
ความเพียงพอ อยางไรก็ตาม โครงการควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด
ตารางที่ 3-59 ผลการสํารวจความคิดเห็นของกลุมครัวเรือนเปาหมายในระยะ 1,000 เมตร ที่มีตอ
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ ในระยะกอสราง

1. สภาพภูมิประเทศ

กลุมพื้นที่หลัก
(6 ตัวอยาง)
เพียงพอ/
ไมเพียงพอ/
ไมเหมาะสม
เหมาะสม
6 ตัวอยาง
-

กลุมตัวอยาง
กลุมพื้นที่รอง
(144 ตัวอยาง)
เพียงพอ/
เพียงพอ/
เหมาะสม
เหมาะสม
144 ตัวอยาง
6 ตัวอยาง

2. ทรัพยากรดินและการเกิดดินถลม

6 ตัวอยาง

-

144 ตัวอยาง

6 ตัวอยาง

-

144 ตัวอยาง

3. ธรณีวิทยาและการเกิดแผนดินไหว

6 ตัวอยาง

-

144 ตัวอยาง

6 ตัวอยาง

-

144 ตัวอยาง

4. คุณภาพอากาศ

6 ตัวอยาง

-

144 ตัวอยาง

6 ตัวอยาง

-

144 ตัวอยาง

5. เสียงและความสั่นสะเทือน

6 ตัวอยาง

-

144 ตัวอยาง

6 ตัวอยาง

-

144 ตัวอยาง

6. การคมนาคมขนสง

6 ตัวอยาง

-

144 ตัวอยาง

6 ตัวอยาง

-

144 ตัวอยาง

7. การใชน้ํา

6 ตัวอยาง

-

144 ตัวอยาง

6 ตัวอยาง

-

144 ตัวอยาง

8. การระบายน้ําและการปองกันน้ําทวม

6 ตัวอยาง

-

144 ตัวอยาง

6 ตัวอยาง

-

144 ตัวอยาง

9. การจัดการน้ําเสีย

6 ตัวอยาง

-

144 ตัวอยาง

6 ตัวอยาง

-

144 ตัวอยาง

10. การจัดการขยะมูลฝอย

6 ตัวอยาง

-

144 ตัวอยาง

6 ตัวอยาง

-

144 ตัวอยาง

11. ไฟฟา

6 ตัวอยาง

-

144 ตัวอยาง

6 ตัวอยาง

-

144 ตัวอยาง

12. การปองกันอัคคีภัย

6 ตัวอยาง

-

144 ตัวอยาง

6 ตัวอยาง

-

144 ตัวอยาง

13. สภาพสังคมและเศรษฐกิจ

6 ตัวอยาง

-

144 ตัวอยาง

6 ตัวอยาง

-

144 ตัวอยาง

14. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

6 ตัวอยาง

-

144 ตัวอยาง

6 ตัวอยาง

-

144 ตัวอยาง

15. สุขภาพ

6 ตัวอยาง

-

144 ตัวอยาง

6 ตัวอยาง

-

144 ตัวอยาง

16. ทัศนียภาพ

6 ตัวอยาง

-

144 ตัวอยาง

6 ตัวอยาง

-

144 ตัวอยาง

มาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
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กลุมผูนําชุมชน
(1 ตัวอยาง)
ไมเพียงพอ/
เพียงพอ/
ไมเหมาะสม
เหมาะสม
144 ตัวอยาง

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

ตารางที่ 3-60 ผลการสํารวจความคิดเห็นของกลุมครัวเรือนเปาหมายในระยะ 1,000 เมตร ที่มีตอ
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ ในระยะดําเนินการ

1. ธรณีวิทยาการเกิดดินถลม

กลุมพื้นที่หลัก
(6 ตัวอยาง)
เพียงพอ/
ไมเพียงพอ/
ไมเหมาะสม
เหมาะสม
6 ตัวอยาง
-

กลุมตัวอยาง
กลุมพื้นที่รอง
(144 ตัวอยาง)
เพียงพอ/
ไมเพียงพอ/
เหมาะสม
ไมเหมาะสม
144 ตัวอยาง
-

กลุมผูนําชุมชน
(1 ตัวอยาง)
เพียงพอ/
ไมเพียงพอ/
เหมาะสม
ไมเหมาะสม
1 ตัวอยาง
-

2. คุณภาพอากาศ

6 ตัวอยาง

-

144 ตัวอยาง

-

1 ตัวอยาง

-

3. เสียงและความสั่นสะเทือน

6 ตัวอยาง

-

144 ตัวอยาง

-

1 ตัวอยาง

-

4. การคมนาคมขนสง

6 ตัวอยาง

-

144 ตัวอยาง

-

1 ตัวอยาง

-

5. การใชน้ํา

6 ตัวอยาง

-

144 ตัวอยาง

-

1 ตัวอยาง

-

6. การระบายน้ําและการปองกันน้ําทวม

6 ตัวอยาง

-

144 ตัวอยาง

-

1 ตัวอยาง

-

7. การจัดการน้ําเสีย

6 ตัวอยาง

-

144 ตัวอยาง

-

1 ตัวอยาง

-

8. การจัดการขยะมูลฝอย

6 ตัวอยาง

-

144 ตัวอยาง

-

1 ตัวอยาง

-

9. ไฟฟา

6 ตัวอยาง

-

144 ตัวอยาง

-

1 ตัวอยาง

-

10. การปองกันอัคคีภัย

6 ตัวอยาง

-

144 ตัวอยาง

-

1 ตัวอยาง

-

11 การระบายอากาศ

6 ตัวอยาง

-

144 ตัวอยาง

-

1 ตัวอยาง

-

12. สภาพสังคมและเศรษฐกิจ

6 ตัวอยาง

-

144 ตัวอยาง

-

1 ตัวอยาง

-

13. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

6 ตัวอยาง

-

144 ตัวอยาง

-

1 ตัวอยาง

-

14. สุขภาพ

6 ตัวอยาง

-

144 ตัวอยาง

-

1 ตัวอยาง

-

15. ทัศนียภาพ

6 ตัวอยาง

-

144 ตัวอยาง

-

1 ตัวอยาง

-

16. การบดบังแสงแดดและทิศทางลม

6 ตัวอยาง

-

144 ตัวอยาง

-

1 ตัวอยาง

-

มาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

3.4.3 การสาธารณสุข
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตไดรวบรวมขอมูลดานสาธารณสุข โดยแยกเปนขอมูลดาน
ตางๆ ไดดังนี้
1) สถานบริการสาธารณสุข
จังหวัดภูเก็ตมีจํานวนหนวยบริการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จําแนกตามระดับ
ของสถานพยาบาล เขตสุขภาพที่ 11 จังหวัดภูเก็ต ป 2563 รวมทั้งสิ้น 32 แหง รายละเอียดหนวยบริการ
แสดงดังตารางที่ 3-61
ตารางที่ 3-61 จํานวนหนวยบริการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จําแนกตามระดับของ
สถานพยาบาล เขตสุขภาพที่ 11 จังหวัดภูเก็ต ป 2563
ขอมูลทรัพยากร
โรงพยาบาลศูนย
โรงพยาบาลทั่วไป
โรงพยาบาลชุมชน
สาธารณสุขอําเภอ
โรงพยาบาลเสริมสุขภาพสวนตําบล
อื่นๆ

เมืองภูเก็ต
1
0
1
1
9
2

อําเภอ
กะทู
0
0
1
1
2
0

ถลาง
0
0
1
1
10
2

รวม
1
0
3
3
21
4

ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต (ระบบออนไลน https://pkt.hdc.moph.go.th/hdc/main/index.php วันที่ประมวลผล :
11 สิงหาคม 2563)

จังหวัดภูเก็ตมีโรงพยาบาลรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและเอกชน รวม 8 แหง 1,546 เตียง
โรงพยาบาลรัฐสังกัดกระทรวงมหาดไทย คือ โรงพยาบาล อบจ. 1 แหง 190 เตียง มีศูนยสุขภาพชุมชน
เมือง (P1) 4 แหง (ประชากร 10,000 - 15,000 คนขึ้นไป) ไดแก ศสม.บานแหลมชั่น สอ.เฉลิมพระเกียรติ
ฯ ฉลอง ศสม.กะทู และ ศสม.ศรีสุนทร จังหวัดจัดแบง รพ.สต.เปน 3 ระดับ คือ
(1) รพ.สต.ขนาดใหญ P1 จํานวน 9 แหง ไดแก รพ.สต.ราไวย รพ.สต.รัษฎา รพ.สต.เกาะแกว
รพ.สต.วิชิต รพ.สต.ปาคลอก รพ.สต.เชิงทะเล รพ.สต.กะรน รพ.สต.ไมขาว และ รพ.สต.กมลา
(2) รพ.สต.ขนาดกลาง P 2 จํานวน 5 แหง ไดแก บานไมขาว รพ.สต.สาคู รพ.สต.บานมาหนิก
รพ.สต.บานพารา และ รพ.สต.บานบางเทา
(3) รพ.สต.ขนาดเล็ก P3 จํานวน 3 แหง ไดแก รพ.สต.บานเกาะมะพราว รพ.สต.บานเกาะโหลน
และรพ.สต.บานเกาะนาคา
คลินิกเวชกรรม 161 แหง คลินิคเวชกรรมเฉพาะทาง 81 แหง คลินิกทันตกรรม 105 แหงคลินิค
แพทยแผนไทย 14 แหง รานขายยาแผนปจจุบัน 630 แหง รานขายยาแผนโบราณ 22 แหง
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

โรงพยาบาลรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 4 แหง ไดแก โรงพยาบาลศูนยวชิระภูเก็ตระดับ A
ตั้งเปาหมายเปนศูนยโรคหัวใจระดับ 3 ศูนยอุบัติเหตุระดับ 3 ศูนยมะเร็งระดับ 3 และศูนยเด็กแรกเกิด
ระดับ 2 จํานวน 750 เตียง โรงพยาบาลถลาง ระดับ F1 รพช.ขนาดใหญ จํานวน 60 เตียง รพ.ปาตอง
ระดับ M2 รพช. ขนาดใหญ ขนาด 60 เตียง เพื่อรับสงตอผูปวย มีแพทยเฉพาะทางสาขาไมหลักครบ 6
สาขา (ขาดสูตินรีเวช และศัลยกรรม) อายุรกรรม กุมารเวชกรรม ศัลยกรรมกระดูก และวิสัญญี รพ.ฉลอง
ระดับ F3 รพช.ขนาดเล็ก 10 เตียง มีแพทยทั่วไปประจํา 5 คน ทันตแพทย 8 คน
โรงพยาบาลเอกชน 4 แหง ไดแก โรงพยาบาลสิริโรจน 151 เตียง โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
200 เตียง โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต 50 เตียง โรงพยาบาลดีบุก 75 เตียง PCU 4 แหง ไดแก PCU นริศร
PCU เทพกระษัตรี PCU มุดดอกขาว vachira express วชิระสาขา 2 มีศูนยบริการสาธารณสุข 6 แหง
ไดแก ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลนครภูเก็ต 3 แหง ตําบลรัษฎา 1 แหง ตําบลวิชิต 1 แหง
ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกะทู 1 แหง (ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2561 – 2565
ฉบับทบทวน (รอบป พ.ศ. 2563))
2) บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข
บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขของจังหวัดภูเก็ต ในป พ.ศ. 2563 มีจํานวนรวมทั้งสิ้น
4,527 คน ซึ่งประกอบดวยแพทย 929 คน ทันตแพทย 140 คน พยาบาลวิชาชีพ 1,130 คน โดย
รายละเอียดจํานวนบุคลากรสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 จังหวัดภูเก็ต ปงบประมาณ 2563 แสดงดัง
ตารางที่ 3-62
ตารางที่ 3-62 จํานวนบุคลากรสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 จังหวัดภูเก็ต ปงบประมาณ 2563
ขอมูลทรัพยากร
แพทย
ทันตแพทย
พยาบาลวิชาชีพ
จพ.สาธารณสุข
นวก.สาธารณสุข
จพ.ทันตสาธารณสุข
อสม.
แพทยทางเลือกที่ผานการอบรม
อื่นๆ
ผูดูแลผูปวยที่บาน
เภสัชกร
รวมทั้งหมด

อําเภอ
เมืองภูเก็ต
กะทู
613
119
85
27
877
114
52
12
90
18
26
10
20
1
37
9
1,484
156
1
0
66
0
3,354
466

ถลาง
197
28
139
33
65
29
0
24
181
0
10
707

รวม
929
140
1,130
97
173
65
21
70
1,821
1
76
4,527

ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต (ระบบออนไลน https://pkt.hdc.moph.go.th/hdc/main/index.php วันที่ประมวลผล :
11 สิงหาคม 2563)
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

สํ า หรั บ ในเขตพื้ น ที่ เ ทศบาลตํ า บลวิ ชิ ต มี โ รงพยาบาลของเอกชน จํ า นวน 2 แห ง ได แ ก
โรงพยาบาลสิริโรจน ขนาด 151 เตียง และโรงพยาบาลดีบุก ขนาด 32 เตียง และมีโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล จํานวน 2 แหง ไดแก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานแหลมชั่น และโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลวิชิต นอกจากนี้ยังมีคลินิกเอกชน จํานวน 1 แหง รานขายยาแผนปจจุบัน จํานวน 7
แหง โดยสถานพยาบาลของรัฐที่อยูใกลเคียงโครงการมากที่สุด ไดแก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
วิชิต มีระยะหางจากพื้นที่โครงการประมาณ 3.4 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 6 นาที จะถึงพื้นที่
โครงการ (ขึ้นกับสภาพการจราจร และชวงเวลาที่เกิดเหตุ) แสดงดังรูปที่ 3-60
จากสถิติสาเหตุการปวย 21 กลุมโรค ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวิชิต ระหวาง ปพ.ศ.
2559 - พ.ศ. 2563 พบวา 5 อันดับแรก ไดแก โรคระบบยอยอาหาร รวมโรคในชองปาก, อาการแสดงและ
สิ่งปกติที่พบไดจากการตรวจทางคลินิกและทางหองปฏิบัติการที่ไมสามารถจําแนกกลุมรคในกลุมอื่นได,
โรคระบบหายใจ, โรคระบบกลามเนื้อ รวมโครงราง และเนื้อยึดเสริม และโรคระบบไหลเวียนเลือด
รายละเอียดดังตารางที่ 3-63
จากการสํารวจภาคสนามโดยการสัมภาษณประชาชนที่อยูอาศัยใกลเคียงพื้นที่โครงการ พบวา
ประชาชนสวนใหญ (รอยละ 39.29) เจ็บปวยดวยโรคหวัด/โรคทางเดินหายใจ รองลงมา เจ็บปวยดวยโรค
ผิวหนังและภูมิแพ และโรคเกี่ยวกับระบบเลือดลมตางๆ ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับขอมูลสถิติจํานวน
ผูปวยจําแนกตาม 21 กลุมโรคของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวิชิต
จากขอมูลสถิติขอมูลโรคและความเจ็บปวยระหวาง ป พ.ศ. 2559-2563 จากโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลวิชิต และขอมูลจากการสํารวจภาคสนามประชาชนในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบพื้นที่โครงการ
จะเห็นไดวาโรคระบบทางเดินหายใจ เปนโรคที่มีการเจ็บปวยเปนลําดับตนๆ ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ฝุนละอองและมลพิษทางอากาศจากการจราจร และการกอสราง ประกอบ
กับบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการในเขตเทศบาลตําบลวิชิตมีสถานที่กอสรางเพื่อพัฒนาเปนที่อยูอาศัย
สถานที่บริการทองเที่ยว หรือโครงการตางๆ ดวยสาเหตุดังกลาวจึงสงผลใหประชาชนสวนใหญเจ็บปวย
ดวยโรคระบบทางเดินหายใจมากกวาโรคอื่นๆ
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โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลวิชติ

ที่ต้งั โครงการ
3-167
บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รูปที่ 3-60 เสนทางจากโครงการไปยังโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวิชติ
ที่มา : ปรับปรุงจาก www.googleearth.com, ธันวาคม 2564

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

ตารางที่ 3-63 สถิ ติ ส าเหตุ ก ารป ว ย 21 กลุ ม โรค ของโรงพยาบาลส ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บลวิ ชิ ต
ป 2559-2563
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
9
8
11
12
13
10
16
14
17
15
18
19
20
21

จํานวนผูป วย (ราย)

กลุมโรค

2559
1,544

โรคระบบยอยอาหาร รวมโรคในชองปาก
อาการแสดงและสิ่ ง ปกติ ที่ พ บได จ ากการตรวจทาง
คลิ นิ ก และทางห อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ ไ ม ส ามารถจํ า แนก 679
กลุมรคในกลุมอื่นได
โรคระบบหายใจ
1,076
โรคระบบกลามเนื้อ รวมโครงราง และเนื้อยึดเสริม
342
โรคระบบไหลเวียนเลือด
138
โรคเกี่ยวกับตอมไรทอ โภชนาการ และเมตะบอลิซึม
193
โรคตารวมสวนประกอบของตา
495
โรคติดเชื้อ และปรสิต
128
โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใตผิวหนัง
72
โรคระบบประสาท
57
โรคระบบสืบพันธุรวมปสสาวะ
38
ภาวะแปรปวนและพฤติกรรม
32
สาเหตุภายนอกอื่นๆที่ทําใหปวยหรือตาย
19
โรคหูและปุมกกหู
19
รูปรางผิดปกติแตกําเนิด การพิการจนผิดรูปแตกําเนิด
8
และโครโมโซมผิดปกติ
ภาวะแทรกซอนในการตั้งครรภ การคลอด และระยะ
3
หลังคลอด
อุบัติเหตุจากการขนสงและผลที่ตามมา
3
โรคเนื้องอก (มะเร็ง)
โรคเลือดและอวัยวะสรางเลือด และความผิดปกติ
2
เกี่ยวกับภูมิคุมกัน
ภาะวผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกําเนิด (อายุ
0
ครรภ 22 สัปดาหขึ้นไปจนถึง 7 วันหลังคลอด)
การเปนพิษและผลที่ตามมา
0

รวม

2560
998

2561
670

2562
853

2563
598

4,663

1,721

1,155

852

558

4,965

771
357
199
169
203
94
76
40
34
20
21
15

594
231
160
215
83
56
39
29
32
11
16
9

544
205
190
168
62
37
42
27
10
23
7
10

383
241
136
211
54
26
50
22
17
14
13
8

3,368
1,376
823
956
897
341
279
175
131
100
76
61

6

6

3

2

25

1

3

0

1

8

7
1

2
4

3
2

2
1

17
8

2

-

1

4

9

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

ที่มา : โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวิชิต, 2564
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

3.4.4 การปองกันอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลตําบลวิชิต อยูภายใตความรับผิดชอบ
ของเทศบาลตําบลวิชิต ปจจุบันมีเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีรถยนตดับเพลิง 3 คัน
รถยนตบรรทุกน้ํา 7 คัน ชุดดับเพลิง จํานวน 3 ชุด ชุดดับเพลิงอเนกประสงค จํานวน 3 คัน เครื่องดับเพลิง
ชนิดหาบหาม จํานวน 2 คัน รถยนตหอสูงหรือรถกระเชา จํานวน 2 คัน รถตรวจการณ จํานวน 2 คัน และ
รถกูภัยพรอมอุปกรณชวยชีวิต จํานวน 1 คัน กําลังเจาหนาที่ดับเพลิง 25 คน และอาสาสมัครปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 262 คน (แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561-2564,เทศบาลตําบลวิชิต) สําหรับพื้นที่
โครงการอยูหางจากอาคารปองกัน และบรรเทาสาธารณะภัย เทศบาลตําบลวิชิต ประมาณ 3 กิโลเมตร ใน
กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินรถดับเพลิงใชเวลาเดินทางมายังพื้นที่โครงการ ประมาณ 5 นาที (ขึ้นกับสภาพ
การจราจร และชวงเวลาที่เกิดเหตุ) ภาพแสดงเสนทางรถดับเพลิงของเทศบาลตําบลวิชิตมาถึงโครงการ
แสดงดังรูปที่ 3-61
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อาคารปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตําบลวิชิต

ที่ต้งั โครงการ

3-170
บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รูปที่ 3-61 เสนทางจากอาคารปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลวิชิตไปยังพื้นที่โครงการ
ที่มา : ปรับปรุงจาก www.googleearth.com, ธันวาคม 2564

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

3.4.5 สุนทรียภาพ
3.4.5.1 แหลงทองเที่ยว
จังหวัดภูเก็ตมีแหลงทองเที่ยวอยูเปนจํานวนมาก ทั้งที่เปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ แหลง
ทองเที่ยวทางประวัติศาสตร และแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ดังรายละเอียดดังนี้
1) แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ
1.1) แหล งท อ งเที่ ยวประเภทชายหาด จั งหวั ดภู เก็ ตมี ชายหาดอยู หลายแห งซึ่ งดึ งดู ด
นักทอ งเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศจํานวนมากในแตละป สวนใหญอยูทางฝงตะวันตกของ
เกาะ ชายหาดที่สําคัญ ไดแก
 แหลมกา เปนหาดทรายขาว สะอาด สงบเงียบ มีโขดหินเรียงราย เหมาะแกการเลนน้ํา
 หาดราไวย มีเรือประมงและเรือใหนักทองเที่ยวเชาไปเที่ยวเกาะตางๆ เปนหาดที่เหมาะ
แกการเลนน้ําเพราะชายฝงตื้น คลื่นลมไมแรง
 แหลมพรหมเทพ เปนแหลมที่มีหนาผาสูงอยูทางใตสุดของเกาะภูเก็ต ริมหนาผามีแนวตน
ตาลลาดลงสูแหลมที่เปนโขดหิน มองเห็นกระแสวนและลึกของน้ําทะเลสีเขียวมรกต เปนสถานที่ชมพระ
อาทิตยตกที่สวยงาม
 หาดในหาน มีหาดทรายขาวสะอาด และคอนขางเงียบสงบชวงฤดูมรสุม ระหวางเดือน
พฤษภาคม-ตุลาคม คลื่นลมแรงไมเหมาะแกการเลนน้ํา
 หาดกะตะ แบงเปน 2 หาด คือ หาดกะตะใหญ และหาดกะตะนอย เปนหาดที่เหมาะ
สําหรับเลนน้ํา การฝกดําน้ําดูปะการัง มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน
 หาดกะรน เปนหาดทรายขาวละเอียดทอดตัวในแนวยาวไปสุดหาด
 หาดปาตอง เปนอาวโคงกวาง เหมาะสําหรับการเลนกีฬาทางน้ําทุกชนิด เปนหาดที่มีสิ่ง
อํานวยความสะดวกมากที่สุด
 หาดกมลา เปนหาดที่สงบเงียบ มีแนวหาดทรายยาวประมาณ 2 กิโลเมตร
 หาดสุริ น ทร เปน หาดที่ สงบอยู ริม เชิ งเขา มีต นสนเรี ย งรายอยู บริ เ วณเหนือ หาด ทาง
ดานขวาเปนที่ตั้งสนามกอลฟที่เกาแกสรางในสมัยรัชการที่ 7
 แหลมสิงห เปนหาดเล็กๆ ที่สงบเงียบ หาดทรายขาวสะอาดมีโขดหินที่สวยงาม
 หาดในยาง มีหาดทรายยาวตอเนื่อง มีสวนรมรื่นเหมาะแกการพักผอนและเลนน้ํา
 หาดไมขาว เปนหาดที่มีจั๊กจั่นทะเลและเตาทะเลขึ้นมาวางไข
 อุทยานแหงชาติสิรินาถ ครอบคลุมพื้นที่ปาสนทะเล ปาเขารวก ปาเขาเมือง หาดในยาง
หาดในทอน ทางอุทยานมีบานพัก และสถานที่กางเต็นทไวบริการนักทองเที่ยว
1.2) แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ ไดแก สถานีพัฒนาการสงเสริมอนุรักษสัตวปาเขาพระแทว มี
สิ่งที่นาสนใจไดแก น้ําตกโตนไทร น้ําตกบางแปร และตนปาลมหลังขาว ศูนยศึกษาธรรมชาติทาฉัตรไชย มี
เสนทางศึกษาธรรมชาติปาชายเลน ระยะทาง 800 เมตร ตั้งอยูในอําเภอถลาง
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1.3) แหลงทองเที่ยวประเภทเกาะ จังหวัดภูเก็ตมีเกาะบริวารทั้งหมด 39 เกาะ สวนใหญอยู
ทางตะวันออกและทางตอนใตของเกาะภูเก็ต เกาะที่เปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญไดแก
 เกาะราชาใหญ เกาะราชานอย เกาะเฮ เกาะโหลน เกาะบอน เกาะแกว เกาะไมทอ น
ตั้งอยูทางตอนใตของเกาะภูเก็ต เหมาะสําหรับการพักผอนชายหาด ดําน้ําดูปะการัง (เกาะเฮ เกาะไม
ทอน) ตกปลา (เกาะราชานอย) และพักแรม บนเกาะมีรอยพระพุทธบาทจําลองตั้งอยูดวย เกาะที่มีที่พัก
ใหบริการบนเกาะ ไดแก เกาะราชาใหญ เกาะเฮ เกาะโหลน เกาะไมทอน (รีสอรทสวนตัว)
 เกาะตะเภาใหญ ตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงใตของเกาะภูเก็ตบริเวณอาวภูเก็ต มีสิ่งที่
นาสนใจ คือ นกเงือก และมีทีพักแรมบริการบนเกาะ
 เกาะรังใหญ เกาะมะพราว เกาะไขนอก ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของเกาะภูเก็ตบริเวณ
อาวสะปา เหมาะสําหรับการพักผอนชายหาดและเลนน้ํา ที่เกาะรังใหญมีสิ่งที่นาสนใจ คือ ฟารมหอยมุก
กิจกรรมพายเรือแคนู และขี่จักรยานรอบเกาะ สวนเกาะมะพราวมีหมูบานประมงที่ยังคงวิถีชีวิตแบบ
ดั้งเดิม เสนทางศึกษาธรรมชาติ นักทองเที่ยวสามารถขี่จักรยานและพักแรมบนเกาะได
 เกาะนาคานอย ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของเกาะภูเก็ต ใกลกับอาวปอ มีฟารมหอยมุก
และการสาธิตการเลี้ยงหอยมุกใหนักทองเที่ยวชม มีรานอาหารทะเลบริการ แตไมมีที่พักแรม
 เกาะแรดและเกาะนาคาใหญ ปจจุบันกําลังดําเนินการกอสรางรีสอรทของเอกชน เพื่อ
รองรับนักทองเที่ยวที่มีรายไดสูง
1.4) จุดชมทิวทัศน ไดแก จุดชมทิวทัศนแหลมพรหมเทพแหลมกา แหลมพันวา หาดกะตะ-กะ
รน เขารัง เขาวาด
2) แหลงทองเที่ยวประเภทประวัติศาสตร ซึ่งกระจายอยูบนเกาะภูเก็ตตอนในของเกาะ
โดยแบงตามเขตอําเภอ ดังนี้
2.1) ในอําเภอเมืองภูเก็ต ที่สําคัญไดแก ตัวเมืองภูเก็ต (มีวิถีชีวิตที่นาสนใจและอาคาร
ศิลปะแบบชิโนโปรตุกีสอยูหลายแหง) เชน พิพิธภัณฑภูเก็ตไทหัว ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ที่ทําการไปรณีย
โทรเลขหลักเกา วัดฉลอง ศูนยศิลปวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต และพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคิรี
2.2) ในอํา เภอถลาง ไดแ ก อนุส าวรีย ทา วเทพกระษัต รีแ ละทา วศรีสุน ทร พิพิธ ภัณ ฑ
สถานแหงชาติถลาง วัดพระทอง วัดพระนางสราง วัดไชยธาราราม (พระบรมสารีริกธาตุ) บานพระยา
วิชิตสงคราม (เมืองถลางเกา) และบานพิทักษชินประชา
2.3) ในอําเภอกะทู ไดแก พิพิธภัณฑเหมืองแร และศูนยอนุรักษมรดกทองถิ่นกะทู
3) แหลงทองเที่ยวที่มนุษยสรางขึ้น
ในจังหวัดภูเก็ตมีการพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่มนุษยสรางขึ้นทั้งในรูปของสถานบันเทิง การแสดงโชว
ตางๆ สวนสาธารณะลักษณะพิเศษ พิพิธภัณฑเฉพาะทาง สวนสัตว และสวนสนุกเพื่อดึงดูกนักทองเที่ยว
กระจายกันอยูทั่วไปตามชายหาดที่สําคัญและทางตอนในของเกาะ เชน ภูเก็ตแฟนตาซี ไซมอน คาบาเรย ใน
อําเภอกะทู ฟารมจระเข พิพิธภัณฑเปลือกหอย ไดโนปารค สถานแสดงพันธุสัตวน้ํา
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4) การทองเที่ยวในเขตองคการบริหารตําบลวิชิต
เทศบาลตํ าบลวิ ชิ ต มี พื้ นที่ ด านทิ ศใต ติ ดกั บทะเลอั นดามั น มี สถานที่ ท องเที่ ยวมากมาย เช น
จุดชมวิวเขาขาด จุดชมวิว 360 องศา เกาะไมทอน คลองมุดง แหลมพันวา น้ําตกโตนอาวยน เปนตน ซึ่งมี
ความสวยงามและมี ค วามเป น ธรรมชาติ อ ยู เหมาะสํ า หรั บ นั ก ท อ งเที่ ย วที่ ต อ งการความเงี ย บสงบ
นอกจากนี้ยังมีสถานแสดงพันธุสัตวน้ําภูเก็ต (Phuket Aquarium) ตั้งอยูบริเวณปลายแหลมพันวา เปน
สถานที่แสดงพันธุสัตวน้ํานานาชนิด เปนศูนยกลางการเรียนรูของสิ่งมีชีวิตทางทะลมีทั้งพันธุสัตวน้ําจืด
และน้ําเค็ม มากกวา 150 ชนิด ตลอดจนมีหางสรรพสินคาขนาดใหญ จํานวน 8 แหง ไดแก 1) บิ๊กซี 2)
เซ็นทรัล เฟสติวัล 3) แม็คโคร 4) อินเด็กซลิฟวิ่งมอลล (ฮาฟาเรย) 5) เอสบีเฟอรนิเจอร 6) โฮมเวิรค 7)
คิงพาวเวอร 8) เทสโก โลตัส (สาขาเจาฟา) (แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561-2564,เทศบาลตําบลวิชิต)

3.4.6 ประเพณีและวัฒนธรรม
จังหวัดภูเก็ตในอดีตเจาถิ่นเดิม ไดแก เงาะซาไก และชาวน้ํา (ชาวเล หรือ ชาวไทยใหม) ตอมาไดมี
ชาวอินเดีย ชาวไทย และชาวจีน ซึ่งสวนใหญเปนชาวจีนฮกเกี้ยนอพยพเขามา สําหรับชาวไทยไดมีการ
อพยพเขามาอาศัยมากขึ้น ทําใหสามารถยึดครองภูเก็ตไดมากกวาชาติอ่ืน และในที่สุดชาวไทยที่อาศัยอยูก็
ไดนําเอาวัฒนธรรมของชาติตางๆ มาปรับปรุงและดัดแปลง จนกระทั่งกลายเปนเอกลักษณของชาวภูเก็ต
สืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน (แผนพัฒนาจังหวัดป พ.ศ.2557-2560 จังหวัดภูเก็ต (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2556))
สําหรับเทศกาลและงานประเพณีที่ปฏิบัติประจําทุกปของจังหวัดภูเก็ต ไดแก
สําหรับเทศกาลและงานประเพณีที่ปฏิบัติประจําทุกปของจังหวัดภูเก็ต ไดแก
1.1 ประเพณีตรุษจีน เปนการเฉลิมฉลองวันขึ้นปใหมของคนจีน วันตรุษจีนตรงกับวันแรกของ
เดือน 1 ของจีน หรือเดือน 2 เดือน 3 ทางจันทรคติ มีพิธีกรรมทั้งหมด 3 วัน โดยวันแรก คือ วันที่ 29
เดือน 12 ของจีน มีการเตรียมอาหารและของไหวตางๆ ไวสําหรับวันรุงขึ้น วันที่สอง คือ วันที่ 30 เดือน
12 ของจีน มีการไหว 2 ชวง คือ ชวงเชาจะมีการไหวเทพเจา และชวงบายจะมีการไหวบรรพบุรุษ เมื่อ
เสร็จพิธีไหวจะมีการรับประทานอาหารรวมกันในครอบครัว และมีการแจก " อั่งเปา" (แตะเอีย) ใหแก
เด็กๆ วันที่สาม คือ วันที่ 1 เดือน 1 ของจีน ชาวจีนจะแตงกายดวยชุดใหมเพื่อเปนสิริมงคล ไปไหวพระที่
ศาลเจา และวันนี้ถือวาเปนวันเที่ยวอาจจะไปเยี่ยมญาติในทองถิ่นอื่น ซึ่งในวันนี้จะไมมีการทํางานแตอยางใด
จะไมมีการพูดคําหยาบ หรือดุดาวากลาวกัน
1.2 ประเพณีไหวเทวดา เปนการไหวตอนรับและขอบคุณเทวดาที่ชวยพิทักษรักษามนุษย
เวลาของการไหวจะเริ่มขึ้นหลังเที่ยงคืนของวันที่ 8 เดือน 1 ของจีนไปแลว หรือชวงเวลาเริ่มตนของวันที่ 9
เดือน 1 ของไหวที่สําคัญ คือ ตนออย 2 ตน และของคาวหวานตางๆ
1.3 ประเพณีสารทจีน เปนเดือนที่ชาวจีนถือวายมบาลมีการปลอยภูตผี หรือวิญญาณตาง ๆ
ใหออกมารับสวนบุญประจําป มีการไหวบรรพบุรุษของแตละครอบครัวในวันที่ 15 เดือน 7 จีน มีการ "ไปปว"
หรือจัดตกแตงเครื่องเซนไหวภูตผีและวิญญาณดวยการทําขนม และแกะสลักผลไมเปนรูปสัตวตางๆ และ
ของไหวที่สําคัญคือ "อั่งกู" หรือ ขนมเตาสีแดง ทําจากแปงขาวเหนียว มีไสถั่วเหลืองกวนหรือทําจากแปงสาลี
ไมมีไส ซึ่งเปนสัญลักษณของอายุยืนนาน และมีการไหว ณ สถานที่ตาง ๆ ดังนี้
- ในวัน 17 ค่ํา เดือน 6 ของจีน ณ ศาลเจาบานกะทู
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- ในวัน 13 ค่ํา เดือน 7 ของจีน ณ บริเวณบานตลาดใหญ
- ในวัน 16 ค่ํา เดือน 7 ของจีน ณ ศาลเจาบานตลาดเหนือ
- ในวัน 17-18 ค่ํา เดือน 7 ของจีน ณ ตลาดสดเทศบาล
- ในวัน 21 ค่ํา เดือน 7 ของจีน ณ บานอาวเก (ถนนตะกั่วปา)
- ในวัน 19-30 ค่ํา เดือน 7 ของจีน ณ ศาลเจาพอตอกอง (บานบางเหนียว)
1.4 งานพอตอ เปนงานประเพณีของชาวภูเก็ตที่มีเชื้อสายจีน จะมีพิธีในชวงเดือน 7 ของจีน
หรือเดือน 9 ของไทย โดยมีพิธีเซนไหวบรรพบุรุษ และวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ดวยเครื่องบวงสรวง เปนขนมชนิด
หนึ่งทําดวยแปงเปนรูปเตาขนาดใหญบางเล็กบาง ทาสีแดง ซึ่งคนจีนเชื่อวาเตาเปนสัตวที่มีอายุยืน ดังนั้น
การไหวเตา จึงเปนการตออายุใหตนเองและถือกุศลที่ยิ่งใหญ
1.5 ประเพณีไหวพระจันทร คือการไหวเทพเจาดวยขนมไหวพระจันทร (ตงชิวเปย) และขนม
โก ในวัน 15 ค่ํา เดือน 8 ของจีน
1.6 ประเพณีกินผัก เปนการถือศีลชําระจิตใจและงดเวนการบริโภคเนื้อสัตวทุกชนิด มี
ระยะเวลา 9 วัน เริ่มตั้งแตขึ้น 1 ค่ํา เดือน 9 จนกระทั่งถึง ขึ้น 9 ค่ํา เดือน 9 ของทุกป ซึ่งอยูในชวงเดือน
กันยายน-ตุลาคม เปนงานประเพณีซึ่งชาวจีนที่เขามาอาศัยในภูเก็ต ยึดถือปฏิบัติมาชานานตั้งแต พ.ศ.
2368 จนถึงทุกวันนี้ จะมีพิธีกรรมตางๆ มากมาย อาทิ พิธีอัญเชิญพระ พิธีลุยไฟ พิธีสะเดาะเคราะห พิธี
สงพระ เปนตน
1.7 ประเพณีลอยเรือชาวเล จัดขึ้นในเดือน 6 และเดือน 11 แตมีความแตกตางกันโดยกลุม
ชาวเลที่หาดราไวยและบานสะปา จะมีพิธีลอยเรือในวันขึ้น 13 ค่ํา กลุมชาวเลที่เกาะสิเหรจะมีพิธีลอยเรือ ใน
วันขึ้น 14 ค่ํา และกลุมชาวเลที่แหลมกา (ทางตอนเหนือของเกาะภูเก็ต) จะมีพิธีลอยเรือในวันขึ้น 15 ค่ํา ซึ่ง
ประเพณีลอยเรือถือเปนพิธีสะเดาะเคราะหของชาวเล คลายกับพิธีลอยกระทงของชาวไทย มีการสรางเรือน
จากไมระกํา ตัดผมตัดเล็บและทําตุกตาไมแทนคน ใสลงไปในเรือแลวนําไปลอย เพื่อนําเอาความทุกขโศก
เคราะหรายตางๆ ออกไปกับทะเลแลวมีการรํา หรือที่เรียกวา รํารองเง็งรอบเรือ
1.8 ประเพณีสารทไทย (เดือนสิบ) ตรงกับวันแรม 8 ค่ํา เดือน 10 และวันแรม 15 ค่ํา เดือน
10 ซึ่งแตละวัดจะกําหนดทําพิธีเพียงหนึ่งวันแตกตางกันไป ทั้งนี้ ประเพณีสารทไทย เกิดจากความเชื่อวา
ยมบาลมีการปลอยภูตผีและวิญญาณตางๆ ใหออกมารับเอาสวนบุญ จึงมีการนําของคาวหวานตางๆ มา
ทําบุญและใหทานกันที่วัด สําหรับขนมที่สําคัญในพิธี คือ ขนมลา ขนมเทียน ขนมทอนใต ขนมตม เปนตน
1.9 งานทาวเทพกระษัตรี-ทาวศรีสุนทร ตรงกับวันที่ 13 มีนาคมของทุกป มีการจัดงานเฉลิม
ฉลอง มีกิจกรรมตางๆ มากมาย เพื่อรําลึกถึงเหตุการณประวัติศาสตรที่สองวีรสตรีสามารถปกปองเมืองถลาง
ใหรอดพันจากขาศึกพมาและสดุดีในวีรกรรมของทาน
1.10 ประเพณีเช็งเมง เปนการรวมญาติครั้งใหญเพื่อทํากิจกรรมบูชาบรรพบุรุษรวมกัน สวน
ใหญจะตรงกับวันที่ 5 เมษายนของทุกป แตในการไหวนั้นมีระยะเวลาที่สามารถไหวได คือ กอนวันที่ 5
เมษายน 10 วัน และหลังวันที่ 5 เมษายน 10 วัน
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1.11 ประเพณีปลอยเตา เปนการทําบุญและพระสวดมนตใหศีลใหพรเสร็จ ก็จะมีการปลอยเตา
ลงทะเล ณ อุทยานแหงชาติหาดไนยาง ในวันที่ 13 เมษายน (วันสงกรานต) ของทุกป
1.12 ประเพณีเดินเตา เปนการสังเกตเตาขึ้นมาวางไขริมชายหาด ในตอนกลางคืนถึงย่ํารุง
(ชวงน้ําทะเลขึ้น) ระหวางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ หรือฤดูเตาวางไข เพื่อดูเตาตัวใหญๆ ที่หาดูได
ยาก
1.13 เทศกาลเปดฤดูกาลทองเที่ยวภูเก็ต ตรงกับวันที่ 1 พฤศจิกายน ณ หาดปาตอง เพื่อ
ตอนรับฤดูการทองเที่ยวที่เวียนมาถึงอีกครั้ง และเปนการสงเสริมความสามัคคีระหวางผูประกอบธุรกิจสาขา
ตางๆ หนวยงานราชการและประชาชน ในงานมีกิจกรรมตางๆ มากมาย อาทิ พิธีตักบาตรในตอนเชา การ
แขงขัน กีฬาทางน้ํา การประกวดสาวงามจากนักทองเที่ยวชาติตางๆ เปนตน
1.14 งานแขงขันเรือใบชิงถวยพระราชทาน วันที่ 5 ธันวาคมของทุกป เริ่มมีขึ้นครั้งแรก เมื่อ
พ.ศ.2530 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ
5 รอบ และหลังจากนั้นจึงถือกําหนดจัดงานขึ้นในชวงวันเฉลิมพระชนมพรรษา ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม
ของทุกป โดยมีเรือใบจากนานาประเทศทั่วโลกเขารวมการแขงขันบริเวณหาดในหาน เพื่อชิงถวย
พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
1.15 เทศกาลอาหารทะเลภูเก็ตและมหกรรมฝมือการบริการในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว จัด
ขึ้นประมาณเดือนสิงหาคมของทุกป มีวัตถุประสงคที่จะเผยแพรอาหารทะเล ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดภูเก็ต
ชักชวนใหนักทองเที่ยว เดินทางมาทองเที่ยวภูเก็ตในฤดูฝน กิจกรรมของงานมีการประกวด ขบวนแห
ทรัพยากรทองเที่ยวทางทะเล การออกรานจําหนายอาหารทะเล การสาธิตอาหารประจําภาค การแสดง
ศิลปวัฒนธรรมของภาคตางๆ
1.16 ภูเก็ตลากูนาไตรกีฬา จัดการแขงขันในชวงเดือนตุลาคมของทุกป
นอกจากประเพณีประจําปดังกลาวแลวจังหวัดภูเก็ตยังมีประเพณีวัฒนธรรมอื่นๆ ที่เปนเอกลักษณ
อันไดแก การอุปสมบท การแตงงาน เปนตน
ประชาชนที่อ าศัย อยูใ นเขตเทศบาลตํา บลวิ ชิต สวนใหญ ยังคงรัก ษาประเพณีข องคนไทยอยู
เชนเดียวกับภาคอื่นๆ ของประเทศ โดยประเพณีทองถิ่นที่สําคัญ ไดแก
- ประเพณีถือศีลกินผัก
- ประเพณีสวดกลางบาน
- ประเพณีตรุษจีน
- ประเพณีเขาพรรษา
- ประเพณีลอยกระทง
- ประเพณีถือศีลอดในเดือนรอมฎอน
- ประเพณีประจําปของศาลเจา
- ประเพณีสารทเดือนสิบ
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3.4.7 แหลงโบราณสถาน
แหล ง โบราณสถานในจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ที่ ไ ด รั บ การประกาศขึ้ น ทะเบี ย นโบราณสถาน โดยกรม
ศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม มีทั้งหมด 10 แหง มีดังนี้
(1) วัดพระนางสราง ตั้งอยูที่บานเคียน หมูที่ 1 ตําบลเทพกระษัตรี อําเภอถลาง มีเรื่องเลาสืบ
ตอกันมาวา พระนางเลือดขาว ภรรยาเจาเมืองนครศรีธรรมราชเปนผูสรางไว เนื่องจากพระนางถูกใสราย
วา คบชูกับมหาดเล็กจึงถูกตัดสินประหารชีวิต กอนตายพระนาง ไดขออนุญาตไปไหวพระธาตุที่ศรีลังกา
ขณะที่เดินทางกลับ ไดแวะสรางวัดเพื่อเปนการทําบุญครั้งสุดทาย เมื่อถูกประหาร เลือดของพระนางไหล
รินออกมาเปนสีขาว ซึ่งชาวเมืองเชื่อวา พระนางเปนผูบริสุทธิ์ วัดนี้จึงไดชื่อวา “วัดพระนางสราง” โดย
ตั้งอยูหางจากพื้นที่โครงการประมาณ 24.00 กิโลเมตร
(2) อาคารพิพิธภัณฑสถานแหงชาติถลาง ตั้งอยูที่ ตําบลศรีสุนทร อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
เปนสถานที่เก็บรวบรวมและจัดแสดงหลักฐานและเรื่องราวทางประวัติศาสตรโบราณคดีศิลปะ ตลอดจน
ขนบธรรมเนี่ ย มประเพณี ข องชาวภู เ ก็ ต และใกล เ คี ย งรวมทั้ ง เศรษฐกิ จ และสั ง คมของท อ งถิ่ น โดยมี
โบราณวัตถุที่สําคัญทางประวัติศาสตรและโบราณคดีจํานวนมากโดยเฉพาะอยางยิ่งประติมากรรมรูปพระ
นารายณซึ่งพบที่อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา ซึ่งเปนโบราณวัตถุที่หาคามิได สถาปตยกรรมของอาคาร
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติถลางไดรับการคัดเลือกเปนสถาปตยกรรมดีเดนจากสมาคมสถาปนิกสยามใน
พระบรมราชูป ถัม ภ เมื่อ วันที่ 10 เมษายน 2530 และอาคารพิ พิธภัณฑสถานแหงชาติถลางนี้ สมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีไดเสด็จมาทรงเปดอาคารเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2532 ลักษณะ
รูปแบบสถาปต ยกรรม เป น อาคารทรงไทยพื้ น เมือ งประยุก ตแบบคอนกรีต เสริม เหล็ ก และจุ ดเด นอี ก
ประการหนึ่ง นอกจากรูปทรงทางสถาปตยกรรมแลว ผนังดานนอกของอาคารเปนลายขัดแตะซึ่งเปน
ศิลปกรรมเลีย นแบบการสานลายขั ด แตะของไม ไผ อัน เปน ศิล ปกรรมพื้น ถิ่น โดยตั้ งอยูหา งจากพื้น ที่
โครงการประมาณ 18.30 กิโลเมตร
(3) บานพระยาวิชิตสงคราม ตั้งอยูที่บานทาเรือ ตําบลศรีสุนทร อําเภอถลาง โบราณสถานบาน
พระยาวิชิตสงครามสรางขึ้นเมื่อ พ.ศ.2419 ผูสรางคือพระยาวิชิตสงคราม (ทัต) ตนตระกูล รัตนดิลก ณ
ภูเก็ต เนื่องจากพวกกุลีจีนทําเหมืองแรไดกอความวุนวายขึ้นบานกะทูมีการปะทะกันระหวางพวกกุลีตาง
กก เพราะเรื่องผลประโยชนเหมืองแรและทางการไดเขาปราบปราม จนในที่สุดไดเลิกราไป จึงไดสรางบาน
ใหมที่บริเวณบานทาเรือ โดยเขามาอยูเมื่อ พ.ศ.2420 และใชบานหลังนี้เปนที่ทําการตลอดจนวาความคดี
ตางๆ อีกดวย อาจกลาวไดวาทานเปนผูมีความสามารถในการจัดการทรัพยากรบุคคลคือกลุมชาวจีนที่เขา
มาพึ่งพระบรมโพธิสมภารบุรพมหากษัตริยไทย จนสามารถนําทรัพยากรธรรมชาติอันมีคา คือ ดีบุก มา
สรางความมั่งคั่งในกับแผนดินถือเปนบุคคลสําคัญที่ชวยดูแลผลประโยชนของแผนดินมาตั้งแตสมัยรัชกาล
ที่ 3 โดยตั้งอยูหางจากพื้นที่โครงการประมาณ 17.90 กิโลเมตร
(4) พิพิธภัณ ฑภูเก็ตไทยหัว ถนนกระบี่ ตําบลตลาดเหนือ อําเภอเมือ ง จังหวัดภูเก็ต เปน
อาคารที่สรางขึ้นใหมเมื่อป พ.ศ. 2477 บนอาคารมีรูปคางคาวเปนสัญลักษณเพื่อบอกใหทราบถึงความ
เปนมาของสถานที่วาเคยเปนศาลเจามากอนและมีคางคาวจํานวนมากเคยอาศัยอยูที่ศาลเจาแหงนี้งาน
ศิลปะแบบสถาปตย "ชิโน-โปรตุกีส" เปนอาคารสองชั้นโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กผนังกออิฐฉาบปูนทํา
รองแนวคลายแนวหินกอ ตัวอาคารสีขาวออกครีม กรอบประตูหนาตางสีโอคแดงทางเขาใหญของอาคาร
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อยูทางดานหนาประกอบดวยซุมโคง 3 ชั้นเปนโคงเตี้ย โดยตั้งอยูหางจากพื้นที่โครงการประมาณ 7.60
กิโลเมตร
(5) สํานักงานขายประจําประเทศไทย ภาคใตตอนบน บริษัท การบินไทยจํากัด (มหาชน)
ตั้งอยูที่ ถนนระนอง อําเภอเมือง สรางโดยพระอรามสาครเขตเมื่อประมาณ 70 ปมาแลว และไดมีการแบง
อาคารออกเปน 3 สวนโดยสวนแรกติดถนนระนองไดขายใหกับบริษัทเดินอากาศไทยเมื่อป พ.ศ. 2490
สวนอื่น ๆ ไดใหเชาทําเปน โรงเรียน และโรงพยาบาล ตอมาบริษัทเดินอากาศไทยไดโอนยายมาอยูรวม
กับบริษัทการบินไทย ลักษณะรูปแบบศิลปกรรม เปนศิลปสถาปตยกรรมแบบโรมาเนสผสมจีน โดยตั้งอยู
หางจากพื้นที่โครงการประมาณ 17.40 กิโลเมตร
(6) วัดมงคลนิมิตร ตั้งอยูที่ตําบลตลาดเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เปนวัดเกาแกและ
สําคัญวัดหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตปจจุบันเปนพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ บริเวณที่ตั้งวัดมงคลนิมิตร
เปนที่ราบตั้งอยูใจกลางเมืองในเขตเทศบาลเดิมชื่อวา"วัดกลาง" เพราะเปนวัดที่ตั้งอยูใจกลางเมืองสรางขึ้น
เมื่อประมาณป พ.ศ.2423 โดยตั้งอยูหางจากพื้นที่โครงการประมาณ 7.70 กิโลเมตร
(7) อาคารศาลจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยูที่ ถนนดํารง ตําบลตลาดใหญ อําเภอเมือง ตั้งขึ้นโดยพระ
บรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 สรางขึ้นบนเนินลาดของภูเขา
โต ะ แซ ะ ซึ่ ง เป น ภู เ ขาที่ สู ง ที่ สุ ด ของจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต เริ่ ม ก อ สร า งเมื่ อ วั น ที่ 1 ธั น วาคม พ.ศ. 2457 โดย
เจาพระยาอภัย (จีน คอตี่) เปนผูดําเนินการกอสราง กอสรางแลวเสร็จเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2458
และได เ ป ด เป น ที่ ทํ า การศาลเมื่ อ พ.ศ. 2459 ลั ก ษณะอาคารของศาลจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต เป น อาคารที่ มี
สถาปตยกรรมแบบโบราณ ชั้นเดียว ทรงสเปนแบบชิโนโปตุเกส ยกพื้นสูงปูดวยไม หลังคามุงกระเบื้อง
ดานซายและดานขวาของอาคารใชเปนหองพิจารณา 2 หอง ดานหลังเปนหองทํางานของคณะผูพิพากษา
สวนกลางเปนหองทํางานของฝายธุรการ ภายหลังไดปรับปรุงเพิ่มหองพิจารณาขึ้นอีก 1 หอง โดยตั้งอยู
หางจากพื้นที่โครงการประมาณ 8.30 กิโลเมตร
(8) อาคารสํานักงานที่ดิน ตั้งอยูที่ ถนนดํารง ตําบลตลาดใหญ อําเภอเมือง สรางขึ้นเมื่อ พ.ศ.
2457 ตอมา พ.ศ 2476 - 2495 ทางการไดใชเปนที่วาการอําเภอทุงคา (อําเภอ เมืองปจจุบัน) ระหวางนั้น
ไดมีการตออาคารไม สรางเปนหองเพิ่มอีกขางละหอง ปจจุบันใชเปนอาคารสํานักงานที่ดินจังหวัดตามเดิม
ลักษณะรูปแบบศิลปกรรม เปนตึกชั้นเดียว ยกพื้นสูงภายในแบงออกเปน 5 หองมีบันไดและระเบียง
ทางเดินทั้งดานหนา และดานหลัง ตกแตงดวยลวดลายไมฉลุรูปแบบ ศิลปสถาปตยกรรมตะวันตก โดย
ตั้งอยูหางจากพื้นที่โครงการประมาณ 8.10 กิโลเมตร
(9) อาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยูที่ ถนนดํารง ตําบลตลาดใหญ อําเภอเมือ ง เปน
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก และประกอบดวย ไมสัก สูง 2 ชั้น มีเสาขนาดเล็ก 15 X 20 เซนติเมตร
ลักษณะเดนของศาลากลาง คือ ปลูกสรางอาคารเปนรูปสี่เหลี่ยม ตรงกลางเปนลานโลง ไมมีหลังคา
ตกแตงดวยสวนหยอม มีระเบียงสามารถเดินได โดยรอบทั้งชั้นบนและชั้นลาง มีประตู 99 ประตู ไมมี
หนาตาง แตภายหลังไดเพิ่มเติมหนาตาง 2 บาน บริเวณอาคารมุขดานหลัง ตรงชองลมมีลวดลายฉลุบน
ไมสักสองขนาด คือ บนไมสักขนาดสั้น ฉลุลวดลายเปนรูปดอกไมคลายดอกทิวลิป เหนือขึ้นไปบนไมสัก
ขนาดใหญฉลุเปนลวดลายแจกันดอกไม โดยตั้งอยูหางจากพื้นที่โครงการประมาณ 8.20 กิโลเมตร
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(10) ที่ทําการไปรษณียโทรเลข (หลังเกา) ตั้งอยูที่ ถนนมนตรี อําเภอเมือง เปนอาคารเกาแกอีก
แหงในจังหวัดภูเก็ตที่มีความงดงามในดานสถาปตยกรรม และทรงคุณคายิ่งดวยมีเอกลัก ษณเฉพาะ
ทองถิ่นจังหวัดชายทะเลตะวันตก อาคารสีขาวโดดเดนงามสงา ตั้งประจักษแกสายตาบุคคลทั่วไปมาหลาย
ยุคสมัย จากหลักฐานที่ปรากฏในจดหมายเหตุประพาสหัวเมืองปกษใตของรัชกาลที่ 6 ทําใหทราบวา
อาคารแหงนี้สรางขึ้นเมื่อป พ.ศ.2473 แตเดิมเคยเปนเรือนที่พักอาศัยของพระอนุรักษโยธา (นุด) ขาหลวง
รักษาราชการหัวเมืองฝายตะวันตก ภายหลังไมนาน อาคารแหงนี้ถูกนํามาใชในสวนของราชการ นอกจาก
อาคารที่ทําการไปรษณียโทรเลขแลว ยังมีสํานักงานการไฟฟา สุขาภิบาลเมืองภูเก็ต และธนาคารออมสิน
อยูในบริเวณพื้นที่เดียวกันดวย ลักษณะสถาปตยกรรม สรางเปนอาคารชั้นเดียวคอนกรีตเสริมเหล็ก ทาสี
ขาว ดานหนาเปนบันไดทางขึ้น 5 ขั้น เสาเปนสี่เหลี่ยมเซาะรอ งหาง ราวลูกกรงปูนเรียบยาว กรอบ
หนาตางสีโอค มีหนาตางแบบเปดบานคู เหนือบานเปดเปนชองแสงไมตารางสี่เหลี่ยมติดกระจกใส ภายใน
ตีฝาเพดานไมตีชิดทาสีขาว ประตูภายในเปดปดบานคูลูกฟกไม กอนถึงหลังคามีแนวกันสาดยื่นเปนกัน
สาดคอนกรีตเสริมเหล็กบางๆ ประมาณ 10 เซนติเมตร ยื่นออกมาประมาณ 80 เซนติเมตร หลังคาเปน
ทรงปนหยา กระเบื้องจีนดินเผาทรงกระบอกผาซีก ปายหนาอาคารเขียนดวยตัวหนังสือแบบเกาวา ที่ทํา
การไปรษณียโทรเลข Post & Telagraph Office โดยตั้งอยูหางจากพื้นที่โครงการประมาณ 7.45 กิโลเมตร
จากการตรวจสอบแหล ง โบราณสถานที่ ท างกรมศิ ล ปากรได ป ระกาศขึ้ น ทะเบี ย นแหล ง
โบราณสถานแหงประเทศไทยประกาศในราชกิจจานุเบกษา พบวา บริเวณพื้นที่โครงการ และพื้นที่
ใกลเคียงในรัศมี 1 กิโลเมตร ไมพบแหลงโบราณคดี แหลงโบราณสถาน หรือสถานที่ที่มีความสําคัญทาง
ประวัติศาสตรแตอยางใด

3.4.8 แหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษ
จังหวัดภูเก็ตมีแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532
จํานวน 7 แหง ดังนี้
(1) หาดสุรินทร หมูที่ 3 ตําบลเชิงทะเล อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยอยูหางจากพื้นที่
โครงการประมาณ 21.18 กิโลเมตร
(2) น้ําตกโตนไทร หมูที่ 2 ตําบลเทพกระษัตรี อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยอยูหางจาก
พื้นที่โครงการประมาณ 23.60 กิโลเมตร
(3) หาดในยาง หมูที่ 1 ตําบลสาคู อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยอยูหางจากพื้นที่โครงการ
ประมาณ 31.70 กิโลเมตร
(4) หาดปาตอง เทศบาลปาตอง ตําบลปาตอง อําเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต โดยอยูหางจาก
พื้นที่โครงการประมาณ 13.35 กิโลเมตร
(5) เขารัง เทศบาลนครภูเก็ต อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยอยูหางจากพื้นที่โครงการ
ประมาณ 8.35 กิโลเมตร
(6) หาดในหาน ตําบลราไวย อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยอยูหางจากพื้นที่โครงการ
ประมาณ 9.95 กิโลเมตร
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(7) แหลมพรหมเทพ หมูที่ 6 ตําบลราไวย อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยอยูหางจาก
พื้นที่โครงการประมาณ 10.80 กิโลเมตร
จากข อ มู ล แหล ง ธรรมชาติ อั น ควรอนุ รั ก ษ ใ นจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่
7 พฤศจิกายน 2532 พบวา บริเวณพื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกลเคียงในรัศมี 1 กิโลเมตร ไมพบแหลง
ธรรมชาติอันควรอนุรักษแตอยางใด แผนที่แสดงระยะหางจากพื้นที่โครงการไปยังแหลงธรรมชาติอันควร
อนุรักษจังหวัดภูเก็ต แสดงดังรูปที่ 3-62
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N


หาดในยาง

น้ําตกโตนไทร

หาดสุรินทร

หาดปาตอง
เขารัง

ที่ต้งั โครงการ

สัญลักษณ
หาดในหาน

แหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษ
แหลมพรหมเทพ

รูปที่ 3-62 แผนที่แสดงระยะหางพื้นที่โครงการไปยังแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษจังหวัดภูเก็ต
ที่มา : ปรับปรุงจาก www.googleearth.com, ธันวาคม 2564
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บทที่ 4
การประเมินผลกระทบและมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
บริษัทที่ปรึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ ทั้งใน
ระยะกอสราง และระยะเปดดําเนินการ ในดานตางๆ ไดแก ทรัพยากรสิ่งแวดลอมกายภาพ ทรัพยากร
สิ่ ง แวดล อ มชี ว ภาพ คุ ณ ค า การใช ป ระโยชน ข องมนุ ษ ย คุ ณ ภาพชี วิ ต และสรุ ป ระดั บ ผลกระทบ
สิ่งแวดลอมของโครงการ ผลการประเมินที่ไดนําไปใชเปนขอมูลพื้นฐานในการจัดทํามาตรการลด
ผลกระทบ และแผนการดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมตอไป
ในการประเมินผลกระทบของโครงการ ไดประเมินผลกระทบที่มีตอทรัพยากร และคุณคาของ
สิ่งแวดลอมที่สําคัญทั้ง 4 ดาน โดยแบงผลกระทบที่เกิดขึ้นเปน 2 ทาง คือ ผลกระทบทางบวกและ
ผลกระทบทางลบ และจัดระดับของผลกระทบเปน 4 ระดับ ดังตารางที่ 4-1
ตารางที่ 4-1 ระดับผลกระทบของการประเมินผลกระทบของโครงการ
ระดับผลกระทบ
1) ผลกระทบในระดับมาก

2) ผลกระทบในระดับปานกลาง

3) ผลกระทบในระดับต่ํา

4) ไมมีผลกระทบ

ความหมาย
การดํ า เนิ น โครงการ ก อ ให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงองค ป ระกอบ
(Structure) หนาที่ (Function) ของพื้นที่ศึกษา และสงผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมอื่นๆ จนไมสามารถฟนฟูสภาพกลับคืนได
การดํ า เนิ น โครงการ ก อ ให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงองค ป ระกอบ
(Structure) หนาที่ (Function) ของพื้นที่ศึกษา และสงผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมอื่นๆ แตสามารถฟนฟูสภาพกลับคืนไดในระยะเวลา
อันสั้น
การดํ า เนิ น โครงการ ก อ ให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงองค ป ระกอบ
(Structure) หนาที่ (Function) ของพื้นที่ศึกษา และสงผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมอื่นๆในระยะสั้น สามารถฟนฟูสภาพกลับคืนไดใน
ระยะเวลาอันสั้น
การดําเนินโครงการ ไมกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงองคประกอบ
(Structure) หน า ที่ (Function) ของพื้ น ที่ ศึ ก ษา หรื อ อาจมี ก าร
เปลี่ยนแปลงบางเล็กนอย แตไมกอใหเกิดผลกระทบสิ่งแวดลอมอื่น

สําหรับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ มีรายละเอียดดังนี้
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ระยะกอสราง

4.1.1 ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
4.1.1.1 สภาพภูมิประเทศ
เนื่องจากสภาพพื้นที่ของโครงการเปนพื้นที่เชิงลาด โครงการไดมีการขุดดิน ถมดิน เพื่อ
กอสรางฐานราก และระบบสาธารณูปโภค ทําใหสภาพภูมิประเทศในภาพรวมไมมีการเปลี่ยนแปลง
ทั้งนี้โครงการจะรักษาสภาพพื้นที่เดิมที่ไมไดกอสรางไวใหมากที่สุด ดังนั้น การกอสรางโครงการจึงไม
สงผลกระทบตอสภาพภูมิประเทศแตอยางใด
4.1.1.2 ทรัพยากรดินและการเกิดดินถลม
1) ทรัพยากรดิน
เนื่องจากพื้นที่โครงการเปนพื้นที่เชิงลาด โครงการไดมีการขุดดิน ถมดิน เพื่อกอสรางฐาน
ราก และระบบสาธารณูปโภค พื้นที่ขุดดิน 361.72 ตารางเมตร มีระดับความลึกสูงสุดประมาณ 1.00
เมตร ปริมาตรดินขุดทั้งหมด 361.72 ลูกบาศกเมตร และพื้นที่ถมดิน 333.76 ตารางเมตร มีระดับ
ความลึกสูงสุดประมาณ 1.00 เมตร ปริมาตรดินถมทั้งหมด 333.76 ลูกบาศกเมตร สําหรับปริมาณดิน
ขุดที่เหลือประมาณ 27.96 ลูกบาศกเมตร โครงการจะนํามาใชปรับปรุงภูมิทัศนภายในพื้นที่โครงการ
ทั้งหมด
สําหรับในชวงกอสรางจะมีการขุดดิน เพื่อกอสรางฐานรากของอาคาร ถังเก็บน้ํา ถังบําบัดน้ํา
เสี ย บ อ หน ว งน้ํ า และท อ ระบายน้ํ า ไม มี ก ารขุ ด ดิ น ในวงกว า ง โดยจํ า กั ด เฉพาะพื้ น ที่ ที่ จ ะดํ า เนิ น
โครงการเทานั้น อีกทั้งโครงการจะควบคุมกิจกรรมการกอสรางใหอยูในพื้นที่โครงการ และใหวิศวกร
ควบคุมงานตลอดชวงเวลาการกอสรางอาคาร อยางไรก็ตาม โครงการจะกําหนดใหมีการตอกเข็มพืด
(Sheet Pile) และทําค้ํายันเหล็ก (Steel Bracing) เพื่อปองกันดินพัง โดยโครงสรางปองกันดินแบบ
Steel Sheet Pile เปนระบบโครงสรางที่สามารถปองกันแรงดันน้ํา แรงดันดิน และแรงดันอื่นๆ ที่ทําให
เกิดการเคลื่อนตัวของสิ่งกอสราง (ดังรูปที่ 4-1) ซึ่งมีสวนประกอบของโครงสราง ดังนี้
1. แผนเหล็กพืด (Steel Sheet Pile) เปนแผนเหล็กลอน มีความยาวตามกําหนด ใชตอกใน
แนวดิ่ง สําหรับปองกันแรงดันน้ํา และแรงดันดิน ที่กระทําตามความลึกของการขุด
2. เหล็กค้ํายันรอบ (Wale) เปนสวนของโครงสรางที่ตานแรงกระทําทางดานขางจากแผน
เหล็กพืด (Sheet Pile) ซึ่งจะถายแรงเปนแรงกระจาย (uniform horizontal force) เขาสูเหล็กค้ํายัน
รอบ (Wale)
3. เหล็กค้ํ ายัน (Strut) เปนส วนโครงสรา งที่รับแรงแนวแกนที่ ถา ยจากเหล็ก ค้ํายั นรอบ
(Wale) เหล็กค้ํายัน (Strut) โดยทั่วไปจะมี 2 ชนิด คือ เหล็กค้ํายันตามแนวยาว และเหล็กค้ํายันตาม
แนวขวาง และแบงเปนชั้นๆ ตามระดับความลึกที่กําหนด
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4. เสาเหล็กหลัก (Kingpost) เปนสวนที่รับแรงจากเหล็กค้ํายัน (Strut) ในแนวดิ่งแลวถาย
ลงสูดินทําหนาที่เหมือนเสา

รูปที่ 4-1 โครงสรางปองกันดิน (Steel Sheet Pile)
ที่มา : Civilclub.2010.ระบบโครงสรางปองกันดินสําหรับงานฐานรากและโครงสรางใตดินแบบ Steel Sheet Pile
(ออนไลน) สืบคนจาก www.civilclub.net/งานโครงสรางปองกันดินสําหรับงานฐานรากและงานโครงสรางใตดินแบบ Steel
Sheet Pile.html [วันที่ 6 กุมภาพันธ 2561]

ขั้นตอนในการกอสรางโครงสรางปองกันดิน
1. ตองสํารวจหาขอมูลวาบริเวณใตดินนั้นๆ มีระบบสาธารณูปโภคอยูหรือไม เชน ทอไฟฟา
ทอประปา ทอโทรศัพท ถามีก็ตองทําการยายออกใหพนจากพื้นที่ที่กอสราง เพื่อปองกันความเสียหาย
ที่จะเกิดขึ้น
2. เลือกเครื่องมือใหเหมาะสมกับงาน เชน เครื่องตอกและถอนแผนเหล็กพืด (Sheet Pile)
เครื่องขุดดิน รถบรรทุก ฯลฯ
3. วางแนวการตอกแผนเหล็กพืด (Sheet Pile) ตามแนวที่กําหนดโดยตองรนแนวหางจาก
ขอบฐานราก หรือโครงสรางใตดินประมาณ 1.00 เมตร หรือตามความเหมาะสมในการทํางาน
4. ปกแผนเหล็กพืด (Sheet Pile) ตามแนวที่วางไวใหไดแนวและระดับที่ตองการ
5. ตอกเสาเหล็กหลัก (Kingpost) ตามตําแหนงที่กําหนดใหไดแนวและระดับที่ตองการ
6. นําเหล็กค้ํายัน (Strut) และเหล็กค้ํายันรอบ (Wale) วางตามแนวที่กําหนด และทําการ
เชื่อมติดกับเสาเหล็กหลัก (Kingpost) และแผนเหล็กพืด (Sheet Pile)
7. นําคอนกรีตเติม (fill) ลงในรอยตอชองระหวางเหล็กค้ํายัน (Strut) กับเหล็กค้ํายันรอบ
(Wale) และแผนเหล็กพืด (Sheet Pile) กับเหล็กค้ํายันรอบ (Wale) เพื่อเสริมความแข็งแรง จุดตอให
มากขึ้น
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8. ขุดดินชั้นแรกออกใหอยูในระดับที่สามารถติดตั้งเหล็กค้ํายัน (Strut) และเหล็กค้ํายันรอบ
(Wale) ชั้นตอไปได (ถามีระบบค้ํายันหลายชั้น และทําตามขั้นตอนที่ 7 อีกครั้ง)
9. ขุดดินถึงระดับที่ตองการ
10. เทคอนกรีตที่กนหลุมเต็มพื้นที่ เพื่อเปนค้ํายันดานลางอีกชั้นหนึ่ง และเพื่อความสะดวก
ในการทํางาน และมีเสถียรภาพในการปองกันดิน
11. ดําเนินการโครงสรางใตดินที่ตองการ (ถังเก็บน้ําใตดิน, ถังบําบัดน้ําเสีย, ฐานราก, อื่นๆ)
12. เมื่อโครงสรางใตดินแลวเสร็จ ทําการถมทรายระหวางโครงสรางใตดิน กับแผนเหล็กพืด
(Sheet Pile) โดยถมเปนชั้น ๆ พรอมทั้งสเปรยน้ําเพื่อใหเกิดการอัดแนนของชั้นทรายจนเต็มพื้นที่
กอนการรื้อถอนเหล็กค้ํายัน (Strut) และแผนเหล็กพืด (Sheet Pile) เพื่อไมใหดินเกิดการเคลื่อนตัว
ของชั้นดินในขณะการรื้อถอน
อยางไรก็ตาม โครงการจะวางแผนการขุดดินเปนขั้นตอนและทําฐานรากเปนแตละพื้นที่ไป
ไมขุดดินทีเดียวพรอมกันทั้งหมด ทั้งนี้จะมีวิศวกรผูเชี่ยวชาญควบคุมงานตลอดชวงเวลาการกอสราง
อาคาร ดังนั้น ผลกระทบตอทรัพยากรดินจึงอยูในระดับต่ํา
2) การเกิดดินถลม
พื้นที่โครงการเปนพื้นที่เชิงลาด ในชวงกอสรางจะมีการปรับสภาพพื้นที่ เพื่อดําเนินการ
กอสรางฐานราก และสาธารณูปโภค ซึ่งจํากัดเฉพาะพื้นที่ที่จะดําเนินโครงการเทานั้น พื้นที่บางสวนก็
ยังคงสภาพเดิมไวใหมากที่สุด และจากรูปที่ 3-4 พบวา บริเวณที่ตั้งโครงการบางสวนตั้งอยูพื้นที่เสี่ยง
อันดับ 1 ดินมีโอกาสถลมเมื่อมีปริมาณน้ําฝน 100 มิลลิเมตร ตอวัน หนาดินขาดรากไมยึดเหนี่ยว และ
ความลาดเอียงของพื้นที่มากกวา 30 องศา และบางสวนไมตั้งอยูในพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดดินถลม แต
อยางไรก็ตาม ในการกอสรางโครงการจะจัดใหมีวิศวกรผูเชี่ยวชาญดูแล และควบคุมการกอสรางตลอด
ระยะเวลาการกอสรางโครงการ ดังนั้น จึงไมสงผลกระทบตอการเกิดดินถลม
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4.1.1.3 ธรณีวิทยา การเกิดแผนดินไหว และการเกิดสึนามิ
1) สภาพธรณีวิทยา และการเกิดแผนดินไหว
พื้นที่โครงการเปนพื้นที่เชิงลาด บริเวณพื้นที่โครงการมีลักษณะเปนหินโคลนเนื้อกรวด หิน
ทรายเนื้อกรวด หินโคลน และหินทรายแสดงชั้นบางๆ หินโคลนเนื้อซิลิกา แสดงลักษณะโครงสรางเกิด
จากการเลื่อนหลุดและรูหนอนซึ่งมีตะกอนอุดตัน; ยุคเพอรเมียนถึงคารบอนิเฟอรัส
จากสถานการณแผนดินไหวในจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2555 ซึ่งเปนผลสืบ
เนื่องมาจากการเกิดแผนดินไหวขนาด 8.6 และ 8.2 ริกเตอร ทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา ประเทศ
อินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 ทําใหเกิดการสงถายแรงสั่นสะเทือน และเปนตัวกระตุนให
แขนงของรอยเลื่อนคลองมะรุย เกิดการเคลื่อนตัวและเกิดแผนดินไหวขนาด 4.3 ริกเตอร ในจังหวัด
ภูเก็ต หลังจากนั้นมีแผนดินไหวตามหรือเกิดอาฟเตอรช็อก ในบริเวณใกลเคียงกันประมาณ 30 ครั้ง
รูสึกไดประมาณ 4 ครั้ง และผลจากการเกิดแผนดินไหวดังกลาว สงผลใหบานเรือนประชากรในพื้นที่
บานลิพอน-บางขาม หมูที่ 2 ตําบลศรีสุนทร อําเภอถลาง เสียหายเล็กนอยกวา 200 หลังคาเรือน
ตําบลปาคลอก อําเภอถลาง เสียหาย 10 หลังคาเรือน อาคารสวนใหญเปนบานปูนกออิฐชั้นเดียว
ขณะที่เขื่อนบางเหนียวดํา ซึ่งตั้งอยูในพื้นที่ หมูที่ 7 ตําบลศรีสุนทร จากการตรวจสอบไมไดรับความ
เสียหายแตอยางใด (สํานักธรณีวิทยาสิ่งแวดลอม กรมทรัพยากรธรณี, 2555) จากแผนที่แสดงการ
ประเมินความรุนแรงแผนดินไหวในจังหวัดภูเก็ต (รูปที่ 3-8) พบวา พื้นที่โครงการอยูนอกพื้นที่ที่ไดรับ
ความรุนแรงจากเหตุ แผนดิ นไหวในจั งหวัด ภูเก็ ต สํา หรับพื้ นที่โครงการอยู หา งจากจุ ดศูนย ก ลาง
แผนดินไหวที่อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เปนระยะหางประมาณ 26.67 กิโลเมตร
นอกจากนี้บริเวณโครงการไมไดอยูในบริเวณรอยเลื่อนแตอยางใด โดยอยูหางจากแนวรอย
เลื่อนที่ใกลที่สุด คือ รอยเลื่อนคลองมะรุย ซึ่งเปนรอยเลื่อนที่วางตัวอยูในเขตจังหวัดสุราษฏรธานี
กระบี่ และพังงา เปนระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร อาคารของโครงการออกแบบการกอสรางให
เป น ไปตามมาตรฐานของกรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งมี ก ารใช เ สาเข็ ม รั บ น้ํ า หนั ก อาคาร ดั ง นั้ น
ผลกระทบจึงอยูในระดับต่ํา
2) การเกิดสึนามิ
เมื่อ วันที่ 26 ธันวาคม 2547 เกิดแผนดินไหวนอกชายฝงดานตะวันตกของเกาะสุมาตรา
ประเทศอินโดนีเซีย สงผลใหเกิดคลื่นใตน้ําเคลื่อนตัวแผขยายไปทั่วทะเลอันดามัน จนถึงชายฝง
ตะวัน ออกเฉีย งใตของประเทศอิ นเดีย และศรีลัง กา โดยบางสว นของคลื่นยั งคลื่ นตัวไปถึงชายฝ ง
ตะวันออกของทวีปแอฟริกา รวมประเทศที่ประสบภัยจากคลื่นสึนามิ 11 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย
มาเลเซีย พมา อินเดีย บังกลาเทศ ศรีลังกา มัลดีฟส โซมาเนีย แทนซาเนีย เคนยา และไทย โดย
คลื่นสึนามิไดพลัดเขาสูพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใตชายฝงทะเลอันดามัน ไดแก พังงา กระบี่ ภูเก็ต ระนอง
ตรั ง และสตู ล ก อ ให เ กิ ด ความเสี ย หายในบริ เ วณชายฝ ง ภาคใต ข องไทยใน 6 จั ง หวั ด ดั ง กล า ว มี
ผูเสียชีวิตรวมกันประมาณ 5,400 คน สําหรับจังหวัดภูเก็ตมีผูเสียชีวิตทั้งหมด 279 คน นอกจากนี้ยัง
สรางความเสียหายใหกับทรัพยสินตางๆ คิดเปนมูลคาหลายพันลานบาท
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จากขอมูลพื้นที่น้ําทวมจากคลื่นสึนามิ จังหวัดภูเก็ต พบวา พื้นที่โครงการไมไดัรับความ
เสียหายจากคลื่นสึนามิ สําหรับจุดรองรับการอพยพที่ใกลพื้นที่โครงการมากที่สุดตามที่เทศบาลตําบล
วิชิตกําหนดไวอยูบริเวณจุดชมวิวเขาขาด มีระยะทางจากพื้นที่โครงการประมาณ 6 กิโลเมตร ใชเวลา
เดิ น ทางโดยรถยนต ป ระมาณ 6 นาที (ขึ้ น อยู กั บ สภาพการจราจร และช ว งเวลาที่ เ กิ ด เหตุ ) และ
ตําแหนงระบบสัญญาณเตือนภัยสึนามิที่ใกลพื้นที่โครงการมากที่สุด ตั้งอยูบริเวณเขาขาด หางจาก
พื้นที่โครงการ ประมาณ 2.20 กิโลเมตร ดังนั้น ผลกระทบจึงอยูในระดับต่ํา

4.1.1.4 สภาพภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยา และคุณภาพอากาศ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นตอคุณภาพอากาศโดยรอบพื้นที่โครงการในระยะกอสรางสวนใหญเกิด
จากการฟุ ง กระจายของฝุ น ละอองจากกิ จ กรรมการก อ สร า ง และบางส ว นเกิ ด จากมลพิ ษ จาก
ยานพาหนะที่ขนสงวัสดุอุปกรณ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) มลพิษทางอากาศจากกิจกรรมการกอสรางอาคาร
การปรับแตงพื้นที่ และการกอสรางตัวอาคาร อาจทําใหเกิดการฟุงกระจายของฝุนละออง
สงผลกระทบในดานความเดือดรอนรําคาญตอชุมชนขางเคียง บริษัทที่ปรึกษาไดพิจารณาประเมินผล
กระทบของฝุนละอองรวม (TSP) และฝุนละอองขนาดเล็ก (PM10) มีรายละเอียดดังนี้
1.1 ประเมินผลกระทบของฝุนละอองรวม (TSP) ที่เกิดจากกิจกรรมการกอสราง โดยใช
แบบจําลอง Box Model ของ John G Rau and David C.Wooten, 1996 ดังสมการ
C (mg/m3)

=

Q (mg/s)
D (m) x W (m/s) x M (m)

กําหนดให

C

=

Q

=

D

=
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ความเข ม ข น ของฝุ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น (มิ ล ลิ ก รั ม /ลู ก บาศก
เมตร)
ปริมาณฝุนที่เกิดขึ้น (Emissions) (มิลลิกรัม/วินาที)
มี ค า ดั ช นี ก ารระเหย (Precipitation Evaporation
Index) ประมาณรอยละ 50 ซึ่งจะทําใหกิจกรรมการ
กอสรางบนพื้นที่เกิดการฟุงกระจายของฝุนละออง
เขาสูบรรยากาศประมาณ 1.2 ตัน/พื้นที่กอสราง 1
เอเคอร (2.53 ไร)/เดือ น หรือ 4.0 x 107 มิลลิกรัม /
เอเคอร/วัน สําหรับคาฝุนละอองรวม (TSP) และ
ประมาณ 0.11 ตั น /พื้ น ที่ ก อ สร า ง 1 เอเคอร (2.53
ไร ) /เดื อ น หรื อ 0.33 x 107 มิ ล ลิ ก รั ม /เอเคอร / วั น
สํา หรับค าฝุ น ละอองขนาดเล็ก (PM10)
(US.
EPA.,1977)
ความกวางของพื้นที่ (ระยะทางตั้งฉากกับทิศทางลม)
ของโครงการเทากับ 100.22 เมตร (กรณีลมที่พัดมา
จากทิศตะวันตก)
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W

=

ความเร็วลม จากสถิติภูมิอากาศ ในคาบ 30 ป ของ
สถานี อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาภู เ ก็ ต พบว า มี ค า เท า กั บ 2.0
knot หรือ 1.03 m/s (1 knot = 0.5144 m/s)

M

=

Mixing Height เป น สภาพคงตั ว ของอากาศ เพื่ อ
ศึกษา การฟุงกระจายของสารมลพิษทางอากาศจาก
แหลงกําเนิดมีคา เทากับ 1,441.91 เมตร

ตารางที่ 4-2 แสดงคาสูงสุดและคาเฉลี่ยของ Mixing Height ในแตละเดือน
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
เฉลี่ยตลอดป

คาสูงสุด Mixing Height (เมตร)
1,450
1,600
1,455
1,324
1,248
1,600
1,457
1,370
1,434
1,481
1,441.91

หมายเหตุ : สถานีตรวจวัดภูเก็ต กรมอุตุนิยมวิทยา, 2556

พื้นที่กอสรางของโครงการประมาณ 2-2-71 ไร หรือ 1.06 เอเคอร
การประเมินปริมาณฝุนละอองรวม (TSP) จากการกอสราง
Q
=
4.0 x 107
มิลลิกรัม/เอเคอร/วัน
=

4.0 x 107 x 1.06 / 24

=

1,766,666.67

มิลลิกรัม/ชั่วโมง

=

490.74

มิลลิกรัม/วินาที

ปริมาณฝุนละอองรวม (TSP) ที่เกิดขึ้น
C
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=

490.74 / (100.22 x 1.03 x 1,441.91)
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บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

0.00330

มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร

จากการคํานวณ ปริมาณความเขมขนของฝุนละอองรวม (TSP) ที่เกิดขึ้นจากการกอสราง
โครงการ มีคาเทากับ 0.00330 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร เมื่อนําไปรวมกับปริมาณฝุนละอองรวมที่
เกิดขึ้นจริงในปจจุบันในบริเวณพื้นที่โครงการจะไดคาเพิ่มขึ้นในอนาคตในชวงที่มีการกอสราง โดย
ปริมาณฝุนละอองรวมบริเวณใกลเคียงพื้นที่โครงการ ในระหวางวันที่ 6-9 มิถุนายน 2564 บริเวณจุด
ตรวจวัดดังกลาวมีปริมาณฝุนละอองรวม (TSP) สูงสุด เทากับ 0.031 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร (บริษัท
เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด, มิถุนายน 2564)
ดังนั้น ปริมาณความเขมขนของฝุนละอองรวม (TSP) ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการกอสราง
โครงการ
=

0.00330 + 0.031

=

0.03430

มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร

จากการคํานวณ กิจกรรมการกอสรางโครงการจะทําใหฝุนละอองฟุงกระจายในพื้นที่ประมาณ
0.03430 มิ ล ลิ ก รั ม /ลู ก บาศก เ มตร ซึ่ ง ปริ ม าณฝุ น ละอองรวมที่ เ กิ ด ขึ้ น ดั ง กล า วมี ค า อยู ใ นเกณฑ
มาตรฐาน (คามาตรฐานฝุนละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เทากับ 0.330 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547)
1.2 ประเมินผลกระทบของฝุนละอองขนาดเล็ก (PM10)
การประเมินปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก (PM10) จากการกอสราง
Q

=

0.33 x 107

=

0.33 x 107 x 1.06 / 24

=

145,750

มิลลิกรัม/ชั่วโมง

=

40.49

มิลลิกรัม/วินาที

มิลลิกรัม/เอเคอร/วัน

ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก (PM10) ที่เกิดขึ้น
C

=

40.49 / (100.22 x 1.03 x 1,441.91)

=

0.00027

มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร

ดังนั้น สรุปไดวากิจกรรมการกอสรางอาคารโครงการจะกอใหเกิดการฟุงกระจายของฝุน
ละอองขนาดเล็กเพิ่มขึ้นประมาณ 0.00027 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร
จากการคํานวณ ปริมาณความเขมขนของฝุนละอองขนาดเล็ก (PM10) ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม
การกอสรางอาคารของโครงการ มีคาเทากับ 0.00027 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร เมื่อนําไปรวมกับ
ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กที่เกิดขึ้นจริงในปจจุบัน พิจารณาจากจุดตรวจวัดบริเวณใกลเคียงพื้นที่
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โครงการ ในระหวางวันที่ 6-9 มิถุนายน 2564 บริเวณจุดตรวจวัดดังกลาวมีปริมาณฝุนละอองขนาด
เล็กสูงสุด เทากับ 0.06 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร (บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี
จํากัด, มิถุนายน 2564)
ดังนั้ น ปริ ม าณความเข ม ข น ของฝุน ละอองขนาดเล็ก (PM10) ที่เ กิด ขึ้น จากกิจ กรรมการ
กอสรางของโครงการ
=

0.00027 + 0.06

=

0.06027

มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร

จากการคํ า นวณ กิ จ กรรมการก อ สร า งอาคารของโครงการจะทํ า ให ฝุ น ละอองขนาดเล็ ก
(PM10) ฟุงกระจายในพื้นที่ประมาณ 0.06027 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร ซึ่งปริมาณฝุนละอองขนาด
เล็กที่เกิดขึ้นดังกลาวมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน (คามาตรฐานฝุนละอองขนาดเล็ก (PM10) เฉลี่ย 24
ชั่วโมง เทากับ 0.120 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่
24 พ.ศ. 2538)
2) มลพิษทางอากาศจากยานพาหนะและการทํางานของเครื่องจักรกล
การทํางานของเครื่องจักร และยานพาหนะที่ใชในการขนสงวัสดุทําใหเกิดการระบายมลสาร
ทางอากาศจากการเผาไหมเชื้อเพลิง เชน กาซคารบอนมอนอกไซด (CO) และฝุนละอองขนาดเล็ก
(PM10) ทั้งนี้ การพิจารณาระดับของผลกระทบ ประเมินไดจากความเขมขนและปริมาณฝุนละอองที่
เกิดขึ้นจากการกอสราง โดยใชขอมูลจาก U.S.EPA. ในการคํานวณดังนี้
ตารางที่ 4-3 Emission Factor อัตราการระบายสารมลพิษจากยานพาหนะประเภทตาง ๆ
ประเภทยานพาหนะ
เบนซิน
ดีเซลเล็ก
ดีเซลใหญ
จักรยานยนต
หมายเหตุ

/1
/2
/3

PM10
0.005/3
0.398/1
1.855/1
0.150/3

อัตราการระบายสารมลพิษ (กรัม/กิโลเมตร/วัน)
CO
NO2
SO2
/1
1
5.745
1.460/
0.182/2
2.177/1
4.116/1
0.117/2
11.887/1
28.478/1
0.534/2
5.868/1
0.051/1
0.041/2

HC
1.535/1
0.984/1
3.074/1
8.552/1

คือ คาจากการทํา CVS สําหรับเครื่องยนตดีเซลขนาดเล็ก และเครื่องยนตดีเซลขนาดใหญ
คือ คํานวณจากปริมาณองคประกอบกํามะถันในน้ํามันเชื้อเพลิง
คือ จากรายงาน PM Abatement Strategy for Bangkok Metropolitan Area”, กันยายน 2541

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ, 2543

จากอัตราการระบายมลสารจากอุปกรณการกอสรางขางตน สามารถคํานวณหาความเขมขน
ของมลสารตางๆ ที่เกิดขึ้น โดยใชสมการดังนี้
C ( mg/m3 )

=
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

D (m) x W (m/s) x M (m)
กําหนดให

C

=

ความเขมขนของมลสารที่เกิดขึ้น (มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร)

Q

=

อัตราการปลอยมลสาร (มิลลิกรัม/วินาที) สัมประสิทธิ์ตัวคูณ
ของการปลอยมลพิษ (ตารางที่ 4-3) x ระยะทางวิ่งภายใน
โครงการ x จํานวนรถ

D

=

ความกว า งของพื้ น ที่ (ระยะทางตั้ ง ฉากกั บ ทิ ศ ทางลม) ของ
โครงการเทากับ 100.22 เมตร (กรณีลมที่พัดมาจากทิศตะวันตก)

=

ความเร็ ว ลม จากสถิ ติ ภู มิ อ ากาศ ในคาบ 30 ป ของสถานี
อุตุนิยมวิทยาภูเก็ต พบวา มีคาเทากับ 2.0 knot หรือ 1.03 m/s
(1 knot = 0.5144 m/s)

=

Mixing Height เปนสภาพคงตัวของอากาศ ของสถานีตรวจวัด
อากาศภูเก็ต เพื่อศึกษาการฟุงกระจายของสารมลพิษทางอากาศ
จากแหลงกําเนิดมีคา เทากับ 1,441.91 เมตร

W

M

กําหนดให ระยะทางที่วิ่งเขาสูพื้นที่โครงการวนในพื้นที่โครงการ = 0.23 กิโลเมตร
จํานวนรถยนตที่วิ่งในโครงการเปนรถขนสงแรงงาน จํานวน 10 คัน และรถขนสงวัสดุอุปกรณ
กอสราง จํานวน 5 คัน รวมทั้งหมดจํานวน 15 คัน และรถทุกคันวิ่งเขามาในพื้นที่โครงการใน 1 ชั่วโมง
หมายเหตุ : 1. ดีเซลเล็ก ไดแก รถขนสงแรงงาน จํานวน 10 คัน
2. ดีเซลใหญ ไดแก รถขนสงวัสดุอุปกรณกอสรางขนาด 6 ลอ 8 ลอ และ 10 ลอ จํานวน
5 คัน
โดยสามารถคํานวณหาปริมาณความเขมขนของสารมลพิษของโครงการ ไดดังนี้
(1) ฝุนละอองขนาดเล็ก (PM10)
Qดีเซลเล็ก

Cดีเซลเล็ก

=

0.398 x 1,000 x 0.23 x 10

=

915.40

มิลลิกรัม/ชั่วโมง

=

0.254

มิลลิกรัม/วินาที

=

0.254 / (100.22 x 1.03 x 1,441.91)

=

0.00000171

มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร

ปริมาณความเขมขนของฝุนละอองขนาดเล็ก (PM10) ที่เกิดขึ้นจากทอไอเสียรถขนสงดีเซล
เล็กของโครงการ มีคาเทากับ 0.00000171 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร
Qดีเซลใหญ
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มิลลิกรัม/ชั่วโมง
บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

Cดีเซลใหญ

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

=

0.593

มิลลิกรัม/วินาที

=

0.593 / (100.22 x 1.03 x 1,441.91)

=

0.00000398

มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร

ปริมาณความเขมขนของฝุนละอองขนาดเล็ก (PM10) ที่เกิดขึ้นจากทอไอเสียรถขนสงดีเซล
ใหญของโครงการ มีคาเทากับ 0.00000398 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร
C

=

Cดีเซลเล็ก + Cดีเซลใหญ

=

0.00000171 + 0.00000398

=

0.00000569

มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร

จากการคํานวณ ปริมาณความเขมขนของปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก (PM10) ที่เกิดขึ้นจาก
ทอไอเสียรถขนสงของโครงการ มีคาเทากับ 0.00000569 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร เมื่อนําไปรวมกับ
ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก (PM10) ที่เกิดขึ้นจริงในปจจุบันในบริเวณพื้นที่โครงการจะไดคาเพิ่มขึ้น
ในอนาคตในชวงที่กอสรางโครงการ โดยปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก (PM10) บริเวณใกลเคียงพื้นที่
โครงการ ในระหวางวันที่ 6-9 มิถุนายน 2564 บริเวณจุดตรวจวัดดังกลาวมีปริมาณฝุนละอองขนาด
เล็กสูงสุด เทากับ 0.06 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร (บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี
จํากัด, มิถุนายน 2564)
ดังนั้น ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก (PM10) ที่เกิดขึ้นจากทอไอเสียรถขนสงของโครงการ
=

0.00000569 + 0.06

=

0.06000569

มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร

จากการคํานวณ ทอไอเสียรถขนสงของโครงการจะทําใหฝุนละอองขนาดเล็ก (PM10) ฟุง
กระจายในพื้ น ที่ ป ระมาณ 0.06000569 มิ ล ลิ ก รั ม /ลู ก บาศก เ มตร ซึ่ ง ปริ ม าณฝุ น ละอองขนาดเล็ ก
(PM10) ที่เกิดขึ้นดังกลาวมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน (คามาตรฐานฝุนละอองขนาดเล็ก (PM10) เฉลี่ย
24 ชั่วโมง เทากับ 0.120 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2538)
(2) กาซคารบอนมอนอกไซด (CO)
Qดีเซลเล็ก

Cดีเซลเล็ก

=

2.177 x 1,000 x 0.23 x 10

=

5,007.10

มิลลิกรัม/ชั่วโมง

=

1.391

มิลลิกรัม/วินาที

=

1.391 / (100.22 x 1.03 x 1,441.91)

=

0.00000934

มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร

ปริมาณความเขมขนของกาซคารบอนมอนอกไซด (CO) ที่เกิดขึ้นจากทอไอเสียรถขนสง
ดีเซลเล็กของโครงการ มีคาเทากับ 0.00000934 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

Qดีเซลใหญ

Cดีเซลใหญ

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

=

11.887 x 1,000 x 0.23 x 5

=

13,670.05

มิลลิกรัม/ชั่วโมง

=

3.797

มิลลิกรัม/วินาที

=

3.797 / (100.22 x 1.03 x 1,441.91)

=

0.00002551

มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร

ปริมาณความเขมขนของกาซคารบอนมอนอกไซด (CO) ที่เกิดขึ้นจากทอไอเสียรถขนสง
ดีเซลใหญของโครงการ มีคาเทากับ 0.00002551 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร
C

=

Cดีเซลเล็ก + Cดีเซลใหญ

=

0.00000934 + 0.00002551

=

0.00003486

มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร

จากการคํานวณ ปริมาณความเขมขนของกาซคารบอนมอนอกไซด (CO) ที่เกิดขึ้นจากทอ
ไอเสียรถขนสงของโครงการ มีคาเทากับ 0.00003486 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร เมื่อนําไปรวมกับ
ปริมาณกาซคารบอนมอนอกไซด ที่เกิดขึ้นจริงในปจจุบันในบริเวณพื้นที่โครงการจะไดคาเพิ่มขึ้นใน
อนาคตในชวงที่กอสรางโครงการ โดยปริมาณกาซคารบอนมอนอกไซดบริเวณใกลเคียงพื้นที่โครงการ
ในระหวางวันที่ 7-8 มิถุนายน 2564 บริเวณจุดตรวจวัดดังกลาวมีปริมาณกาซคารบอนมอนอกไซด
เทากับ 0.50 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร (บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด,
มิถุนายน 2564)
ดังนั้น ปริมาณกาซคารบอนมอนอกไซด (CO) ที่เกิดขึ้นจากทอไอเสียรถขนสงของโครงการ
=

0.000022580+ 0.50

=

0.50003486

มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร

จากการคํานวณทอไอเสียรถขนสงของโครงการจะทําใหกาซคารบอนมอนอกไซดฟุงกระจาย
ในพื้นที่ 0.50003486 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร ซึ่งปริมาณกาซคารบอนมอนอกไซดที่เกิดขึ้นดังกลาวมี
คาอยูในเกณฑมาตรฐาน (คามาตรฐานกาซคารบอนมอนอกไซด (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ไมเกิน 34.2
มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2538)
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

ตารางที่ 4-4 คาความเขมขนของมลพิษจากกิจกรรมการกอสรางและจากทอไอเสียรถขนสง
เปรียบเทียบกับมาตรฐาน

มลพิษ

ความเขมขนของ ความเขมขนของ
มลพิษจาก
มลพิษที่เกิดขึ้น
การคํานวณ
ในปจจุบัน***
(มก./ลบ.ม.)
(มก./ลบ.ม.)

ฝุนละอองรวม (TSP)**
ฝุนละอองขนาดเล็ก (PM10)**
กาซคารบอนมอนอกไซด (CO)*

0.031
0.06
0.5

0.00330
0.00027569
0.00003486

ความเขมขนสาร
มลพิษคาดวาจะ
เกิดขึ้นใน
อนาคต
(มก./ลบ.ม.)
0.03430
0.06027569
0.50003486

คามาตรฐาน
(มก./ลบ.ม.)
ไมเกิน 0.330 /1,/2
ไมเกิน 0.120 /1,/2
ไมเกิน 34.2 /1

หมายเหตุ * กาซคารบอนมอนอกไซด คิดที่คาเฉลี่ย 1 ชั่วโมง
** ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน คิดที่คาเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
/1 คามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ มแหง ชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่ อง กํ าหนด
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
/2 คามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กําหนด
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
ที่มา : ***บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด, มิถุนายน 2564

จากการคํานวณพบวา ความเขมขนของมลพิษจากกิจกรรมการกอสรางและจากเครื่องจักร
และยานพาหนะที่ใชในชวงกอสรางมีคาต่ํากวามาตรฐานที่กําหนดคอนขางมาก นอกจากนี้ เครื่องจักร
ดังกลาวเมื่อใชปฏิบัติงานจะจํากัดเฉพาะภายในพื้นที่กอสรางของโครงการเทานั้น เกิดเพียงชวงเวลา
สั้นๆ ซึ่งพื้นที่กอสรางจะเปนพื้นที่เปดโลง สามารถถายเทอากาศอยางสะดวก และการทํางานของ
เครื่องจักรกลไมไดทํางานพรอมกันทั้งหมด ดังนั้น การกอสรางโครงการจึงสงผลกระทบตอคุณภาพ
อากาศอยูในระดับปานกลาง

4.1.1.5 เสียงและความสั่นสะเทือน
1) เสียง
แหลงกําเนิดของเสียงในระหวางกอสราง ไดแก เสียงจากการทําฐานราก เครื่องจักรที่ใชใน
การปรับพื้นที่ เสียงรถบรรทุก รถยกของหนัก และรถแทรกเตอร เปนตน ซึ่งเปนแหลงกําเนิดแบบอยู
กับที่และเคลื่อนที่ ตามลําดับ แตการดําเนินการกอ สรางไมไดทํางานพรอ มกันหมดทั้งพื้นที่ และ
เครื่องจักรอุปกรณไมไดทํางานพรอมกันทุกเครื่อง กิจกรรมการกอสรางตางๆ ดังกลาวเปนกิจกรรมที่
เกิดขึ้นเปนชวงๆ ไมตอเนื่อง รวมทั้งใชระยะเวลากอสรางชวงสั้นๆ
การกอสรางอาคารที่อยูใกลพื้นที่โครงการมากที่สุด (วัดจากระยะหางจากแนวเสาของอาคาร
โครงการที่ ใกล ที่สุ ดกั บ แนวอาคารข างเคี ย ง) คื อ อาคารอยูอ าศัย 2 ชั้ น ทางดา นทิศ ใตข องพื้ น ที่
โครงการ โดยมีระยะหางจากแนวอาคารของโครงการ ประมาณ 50.20 เมตร (รูปที่ 4-2) สําหรับทิศ
เหนือ ถนนภาระจํายอม กวาง 6 เมตร และทิศตะวันออก ติดกับ ที่ดินเจาของเดียวกัน (รอการพัฒนา)
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

และถนนภาระจํายอม กวาง 6 เมตร และทิศตะวันตก ที่ดินเจาของเดียวกัน (พัฒนาเปนโรงแรม วีรัน
ดา ภูเก็ต) และถนนภาระจํายอม กวาง 6 เมตร ซึ่งไมมีผูอยูอาศัย จึงไมไดรับผลกระทบแตอยางใด
N


+68.00
2.05

4 .9

0

( 6.5)

2.38

4.69

+67.00
( 6.5)

3.3

1

4 .50

+66.00

+42.00

+33.00
( 11)

( 6.5)

4.90

+65.00

7 .4

( 10)

(6)

9

4.64

4.73
2.0

7

5.42

+64.00

4.03

6.0

2 .2

4.10

7.01

( 7)

+34.00

5

2

( 6) ( 7.5)

2.02

( 10)

+67.00 ( 5)
+68.00
(5)

5.72

+69.00
( 5)

+66.00
(5)

(8)
1 .7

5.10

9

0

6.90

4.00

( 10)
.6 8

2.25

0

( 8)

6 .8 2

( 7)

+37.00

( 6)
1 .70

( 6)

(7)

+49.00

2.50

+62.00

7.46

8.11

+61.00

( 6)

+41.00

( 8)

+73.00

(7)

+51.00
5 .35

+60.00

( 6)

(6)
+39.00

( 9)

+52.00

+40.00

(6)

10
.10

( 7)

(7)
+73.00

+50.00
+42.00
( 6)
(8)

+53.00

( 7)
(6)

( 5)

00

.00

( 5)

( 6)

(6)

+71.00

0

+57.

7.53

+56

+55.00

+58.00

12 .91

+59.0

3 .30

( 7)

0

.00
+60

3.30

9.07

+54.00

1.0

(7)
+72.00

( 7)

( 6)
2.00

0 .6 6

+71.00

( 6)
3.2 9

+43.00

+38.00
5.27

+63.00

+48.00
1.72

4.96

( 10)

( 7)
(6)

+44.00
( 7)

( 7)

+64.00

+45.00
( 6)

7 .53

2.00

(10)
( 13)

( 6) +47.00

+46.00
( 5)

+43.00

4.75

+36.00

7 .4

4 .10

12

( 5)

+42.00

5.59

6 .0

5

+70.00

+65.00

+35.00
1 .0

( 7)
7.15

2.69

5 .76

รูปที่ 4-2 ระยะหางจากแนวอาคารของโครงการถึงอาคารที่อยูใกลพื้นที่โครงการ
1. การคํานวณหาระดับเสียงตอพื้นที่ขางเคียง
การคํานวณระดับเสียงจากการกอสรางจะใชคาระดับเสียงจากตารางที่ 4-5
ตารางที่ 4-5 ระดับเสียงจากกิจกรรมการกอสราง
กิจกรรม

ระดับเสียง (Leq) dB (A)
70
80
84

1. งานฐานราก
2. งานขึ้นโครงสราง
3. การเก็บงานและงานตกแตง

หมายเหตุ : ระดับเสียงที่ระยะหางจากจุดกําเนิดเสียง 10.0 เมตร
ที่มา : Department for Environment Food and Rural Affairs; Gov.uk, Update of Noise Database for Prediction of
Noise on Construction and Open Sites, 2005

การคํานวณระดับความดังของเสียงที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการกอสราง สามารถคํานวณไดจาก
สมการ ดังตอไปนี้
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

(1) การคํานวณระดับความดังของเสียงที่เกิดขึ้น
L2 – L1 = – 20 log (S2/S1) -  LL
เมื่อ
โดยที่

 LL



L2
L1
S1
S2
L2

=  S2
= คาสัมประสิทธิ์การดูดกลืน, ใช American National Standard
Institute.ANSI.S126-1978. “Absorption of Sound by
atmosphere” for 28 0C relative humidity of 70% and a
frequency of 500 Hz. (0.26 dB/100m)
= ระดับเสียงที่ตองการทราบ
= ระดับเสียงที่แหลงกําเนิดเสียง (ที่ระยะอางอิง 10.0 เมตร)
= ระยะอางอิงของแหลงกําเนิดเสียง (10.0 เมตร)
= ระยะหางจากแหลงกําเนิดเสียง (50.20 เมตร)
= L1 – 20log (S2/S1) -  S2

(2) การคํานวณระดับเสียงที่ลดลงจากกําแพงกันเสียง
หาคาระดับเสียงที่ลดลงจากกําแพงกันเสียง ดวยคา Fresnel Number หรือคา “N” ดังนี้
(Foreman, 1990) ใชคา N > 0
2

- สมการ

N

=

เมื่อ



=

ผลตางของระยะทางจากแหลงกําเนิดเสียงถึงจุดรับเสียง
อันเนื่องมาจากความสูงและความหนาของกําแพง



=

ความยาวคลื่นของคลื่นเสียง (เมตร)



รูปที่ 4-3 ลักษณะของเสียงจากแหลงกําเนิด
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

หาเสียงเมื่อผานกําแพงกันเสียง และเสียงที่ออมผานกําแพงกันเสียง ดังนี้ (Foreman, 1990)

รูปที่ 4-4 ลักษณะของเสียงที่ออมกําแพงกันเสียง
=a+b–d

-

สมการ

-

หาคาระดับเสียงลดลงเนื่องจากกําแพงกันเสียง ดังนี้ (Maekawa formulas)
L

=

10 log (3+20N)

(3) การรวมระดับความเขมเสียง
การรวมระดับความเขมเสียง จะตองนําผลตางของแหลงกําเนิดเสียงทั้งสอง (  L = L2 - L1)
เทียบกับแกน x ของกราฟ เพื่อลากเสนหาจุดตัดที่แกน y ซึ่งจะไดคาที่นํามาปรับแก (L+) โดยนําคาไป
รวมกับความเขมเสียงของแหลงกําเนิดเสียงที่มีคาสูง (L+ + L2) จะไดคาเสียงจากแหลงกําเนิด 2 แหง
รวมกัน (Lt)

รูปที่ 4-5 กราฟแสดงคาการรวมเสียง
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

(4) การคํานวณคาระดับเสียงรบกวน
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง คาระดับเสียง
รบกวน กําหนดใหคาระดับเสียงรบกวน ไมเกิน 10 dB(A) ของระดับเสียงพื้นฐาน ดังนี้
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (Leq) – ระดับเสียงพื้นฐาน (L90) = ระดับการรบกวน
2. การประเมินเสียงที่เกิดขึ้นจากการกอสรางอาคาร
โครงการมีการกอสรางอาคารสูง 1-3 ชั้น จํานวน 14 อาคาร จะใชระยะเวลาการกอสราง
โครงการประมาณ 18 เดือน โดยแบงการประเมินระดับเสียงจากการกอสรางอาคาร เปน 2 กรณี มี
รายละเอียดดังนี้
(1) กรณีไมมีกําแพงกันเสียง
การประเมินระดับเสียงจากการกอสรางโครงการ พบวา เสียงที่เกิดขึ้นจะสงผลกระทบตอ
อาคารอยูอาศัย 2 ชั้น ทางดานทิศใตของพื้นที่โครงการ มีคาระดับเสียงในชวง 55.9-69.8 dB(A)
(รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4-6) เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่ ง แวดล อ มแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่ อ ง กํ า หนดมาตรฐานระดั บ เสี ย ง
โดยทั่วไป ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540 ในราชกิจจานุเบกษา เลม 114 ตอนที่ 27 ง ลงวันที่ 3
เมษายน พ.ศ. 2540 กําหนดใหมีคาระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง 70 dB(A) นั้น พบวา เสียงที่
เกิดจากการกอสรางอยูในระดับที่ไมเกินมาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง
ตารางที่ 4-6 ระดับเสียงจากกิจกรรมการกอสรางที่ตําแหนงรับเสียงใดๆ
ระดับเสียง (dB(A))
ระยะทางจาก
ตําแหนงที่ไดรับผลกระทบ แหลงกําเนิดเสียง
งานขึ้น
งานตกแตง
งานทําฐานราก
(เมตร)
โครงสราง
และเก็บงาน
ทิศใต : อาคารอยูอาศัย 2
50.22
55.9
65.8
69.8
ชั้น
หมายเหตุ : เปรียบเทียบคามาตรฐานระดับเสียง 70 dB(A) ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15
(พ.ศ. 2540) เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540 ในราชกิจจานุเบกษา เลม 114
ตอนที่ 27 ง ลงวันที่ 3 เมษายน 2540

(2) กรณีมีกําแพงกันเสียง
โครงการมีมาตรการในการลดผลกระทบทางเสียงที่เกิดขึ้น โดยจัดใหมีวัสดุกันเสียง ซึ่ง
สามารถลดเสียงจากการกอสรางไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อไมใหเกินคามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย
24 ชั่วโมง (ไมเกิน 70 dB(A) ซึ่งเปนระดับเสียงที่ชุมชนยอมรับได) ทั้งนี้ แบงกิจกรรมที่กอใหเกิดเสียง
จากการกอสรางโครงการ เปน 3 ชวง มีรายละเอียดดังนี้
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

1) ชวงฐานรากอาคาร
เสียงที่เกิดขึ้นชวงงานฐานรากแบบฐานรากแผ จะสงผลกระทบตออาคารอยูอาศัย 2 ชั้น
ทางดานทิศใตของพื้นที่โครงการ มีคาระดับเสียง 55.8-55.9 dB(A) โครงการจะจัดใหมีรั้วเมทัลชีท1
โดยรอบเขตที่ดินโครงการทางดานทิศใต ความสูงประมาณ 2.4 เมตร สามารถลดระดับเสียงลงได 23
dB(A) และเมื่อนําไปรวมกับเสียงที่เกิดขึ้นจริงในปจจุบัน จะไดคาเพิ่มขึ้นในอนาคตในชวงกอสราง
โครงการ โดยเสียงที่ตรวจวัดบริเวณใกลเคียงพื้นที่โครงการ ในวันที่ 6-9 มิถุนายน 2564 มีคาเสียง
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) 63.2 dB(A) ดังนั้น เสียงจากการกอสรางสูงสุด เทากับ 63.2 dB(A) ซึ่ง
ไมเกินคามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไมเกิน 70 dB(A) อยูในระดับเสียงที่ชุมชนยอมรับได
สําหรับคาระดับเสียงรบกวนสูงสุด เทากับ 6.6 dB(A) มีคาไมเกินระดับเสียงรบกวน 10 dB(A) ของ
ระดับเสียงพื้นฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)
2) ชวงโครงสรางอาคาร
เสียงที่เกิดขึ้นชวงงานโครงสรางจะสงผลกระทบตอ อาคารอยูอาศัย 2 ชั้น ทางดานทิศ
ใตของพื้นที่โครงการ มีคาระดับเสียงสูงสุด 65.8 dB(A) โครงการจะจัดใหมีกําแพงกันเสียงชั่วคราว
เปนรั้วทึบเปนเมทัล ชีท โดยรอบอาคารโดยปดตลอดแนวแตละชั้น ความสูง 2.4 เมตร สามารถลด
ระดับเสียงลงได 23 dB(A) และเมื่อ นําไปรวมกับเสียงที่เกิดขึ้นจริงในปจจุบัน จะไดคาเพิ่ม ขึ้นใน
อนาคตในชวงกอสรางโครงการ โดยเสียงที่ตรวจวัดบริเวณใกลเคียงพื้นที่โครงการ ในวันที่ 6-9
มิถุนายน 2564 มีคาเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) 63.2 dB(A) ซึ่งทําใหระดับเสียงตอหนวยรับ
เสียงตอพื้นที่ขางเคียงโครงการ มีคาระดับเสียงจากการกอสรางสูงสุดเทากับ 63.3 dB(A) ซึ่งไมเกินคา
มาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไมเกิน 70 dB(A) อยูในระดับเสียงที่ชุมชนยอมรับได สําหรับคา
ระดับเสียงรบกวนสูงสุด เทากับ 6.7 dB(A) มีคาไมเกินระดับเสียงรบกวน 10 dB(A) ของระดับเสียง
พื้นฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)
3) ชวงงานตกแตงภายในอาคาร
เสียงที่เกิดขึ้นชวงงานตกแตงจะสงผลกระทบตอ อาคารอยูอาศัย 2 ชั้น ทางดานทิศใต
ของพื้นที่โครงการ มีคาระดับเสียงสูงสุด 69.8 dB(A) ชวงงานตกแตงเปนกิจกรรมที่เกิดขึ้นหลังจากที่
งานโครงสรางและตัวอาคารเสร็จเรียบรอยแลว กิจกรรมดังกลาวจึงอยูภายในอาคาร โดยอาคารของ
โครงการผนังเปนคอนกรีต หนา 4 นิ้ว ซึ่งถือวาเปน Noise Barriers ชนิดหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการ
ลดระดับเสียงที่ทะลุผานของวัสดุไดประมาณ 40 dB(A) (ที่มา : Guidelines on Design of Noise
Barriers. Environmental Protection Department Highways Department Government of the
Hong Kong SAR., 2003) และเมื่อนําไปรวมกับเสียงที่เกิดขึ้นจริงในปจจุบัน จะไดคาเพิ่มขึ้นใน
อนาคตในช ว งกอ สร า งโครงการ โดยเสี ย งที่ ต รวจวัด บริ เ วณใกล เคี ย งพื้ นที่ โ ครงการ ในวั น ที่ 6-9
มิถุนายน 2564 มีคาเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) 63.2 dB(A) ซึ่งทําใหระดับเสียงตอพื้นที่

1

รั้วทึบเมทัลชีท วัสดุเทียบเทากับแผนอลูมิเนียม หนา 1.59 มิลลิเมตร สามารถลดระดับเสียงลงได 23 dB(A) (ที่มา :
Guidelines on Design of Noise Barriers. Environmental Protection Department Highways Department Government
of the Hong Kong SAR., 2003)
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

ขางเคียงโครงการ มีคาระดับเสียงจากการกอสรางสูงสุด เทากับ 63.2 dB(A) ซึ่งไมเกินคามาตรฐาน
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไมเกิน 70 dB(A) อยูในระดับเสียงที่ชุมชนยอมรับได สําหรับคาระดับเสียง
รบกวนสูงสุด เทากับ 6.6 dB(A) มีคาไมเกินระดับเสียงรบกวน 10 dB(A) ของระดับเสียงพื้นฐานตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)
ระดับเสียงรวมตอพื้นที่ขางเคียง ชวงทําฐานราก ขึ้นโครงสรางอาคาร และงานตกแตง เมื่อ
ติดตั้งกําแพงกันเสียงชั่วคราว แสดงดังตารางที่ 4-7 ผังระยะกอสรางแสดงแนวกําแพงกันเสียงชวง
ฐานราก แสดงดังรูปที่ 4-6 รูปแสดงกําแพงกั้นเสียงชั่วคราวชวงงานขึ้นโครงสรางและงานตกแตงดาน
ทิ ศ ใต แสดงดั ง รู ป ที่ 4-7 ตารางแสดงการคํ า นวณระดั บ เสี ย งที่ เ กิ ด ขึ้ น จากกิ จ กรรมงานก อ สร า ง
โครงการ เมื่อผานกําแพงกันเสียง และเสียงรบกวน ชวงทําฐานราก งานขึ้นโครงสราง และงานตกแตง
แสดงในภาคผนวก ง-9
นอกจากนี้ กิ จ กรรมดั ง กล า วจะเกิ ด ขึ้ น เป น ช ว งๆ ไม ต อ เนื่ อ ง และการก อ สร า งไม ไ ด ใ ช
เครื่องจักรขนาดใหญในการกอสราง รวมทั้งใชระยะเวลากอสรางเปนชวงเวลาสั้นๆ ดังนั้น ผลกระทบ
ดานเสียงในระยะกอสรางจึงอยูในระดับปานกลาง
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)
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ตารางที่ 4-7 ระดับเสียงรวมตอพื้นที่ขางเคียง ชวงทําฐานราก และขึ้นโครงสรางอาคาร งานตกแตง เมื่อติดตั้งกําแพงกันเสียงชั่วคราว

ตําแหนงที่ไดรับผลกระทบ

ระยะหางจาก
แหลงกําเนิด
เสียง (เมตร)

4-20

ระยะอางอิงที่ 10 เมตร
กอสราง
ทิศใต : อาคารอยูอาศัย 2 ชั้น
50.22
ระดับเสียงพื้นฐานบริเวณโครงการ (L90)
ระดับเสียงเฉลี่ยบริเวณโครงการ (Leq24 hr.)
คามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
คาระดับเสียงรบกวน

ระดับเสียงที่พื้นที่ขางเคียงจะไดรับชวงกอสรางโครงการ (dB (A))
งานทําฐานราก
งานขึ้นโครงสราง
ระดับเสียง
ระดับเสียง ระดับเสียง
ระดับเสียง ระดับเสียง
คาระดับ
คาระดับ
เมื่อมี
เมื่อรวมกับ
เมื่อมี
เมื่อรวมกับ
เมื่อมี
เสียง
เสียง
กําแพงกัน
เสียง
กําแพงกัน
เสียง
กําแพงกัน
รบกวน
รบกวน
เสียง
ภายนอก
เสียง
ภายนอก
เสียง
70
80
39.9
63.2
6.6
45.6
63.3
6.7
30.0
49.6 dB(A)
63.2 dB(A)
ไมเกิน 70 dB(A)
ไมเกิน 10 dB(A) ของระดับเสียงพื้นฐาน

งานตกแตง
ระดับเสียง
เมื่อรวมกับ
เสียง
ภายนอก
84
63.2

คาระดับ
เสียง
รบกวน
6.6

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รูปที่ 4-6 ผังระยะก่อสร้างแสดงแนวกําแพงกันเสียงช่วงฐานราก
4-21
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รูปที่ 4-7 รูปแสดงกําแพงกั้นเสียงชั่วคราวชวงงานขึ้นโครงสรางและงานตกแตงดานทิศใต

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

2. ความสั่นสะเทือน
กิจกรรมการกอสรางที่อาจกอใหเกิดความสั่นสะเทือน ไดแก การขนสงวัสดุกอสราง การ
เตรียมพื้นที่ เปนตน ทั้งนี้โครงการเลือกใชฐานรากชนิดแผ ไมกอใหเกิดแรงสั่นสะเทือนในระดับที่เปน
อันตรายตออาคารขางเคียง เนื่องจากไมมีการตอกกระแทกของปนจั่นหรือการตอกลงไปในดินโดยตรง
ดังเชนที่ใชกับเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
การก อ สร า งโครงการ สามารถประเมิ น ผลกระทบด า นความสั่ น สะเทื อ น โดยศึ ก ษาถึ ง
ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity : PPV) ของความสั่นสะเทือนจากเครื่องจักรกลแตละ
ประเภท ที่ใชในกิจกรรมกอสรางที่ระยะหางจากแหลงกําเนิด (เมตร) คํานวณจากสมการ
PPVEQUIP

=

PPVREF x (25/D)1.1

เมื่อระดับแรงสั่นสะเทือนที่ระยะหางจากจุดกําเนิดมากกวา 25 ฟุต (มากกวา 7.62 เมตร)
โดยที่ PPVEQUIP
=
ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity : PPV) ที่เกิด
จากเครื่องจักรในระยะตางๆ (นิ้ว/วินาที)
PPVREF
=
ระดับความสั่นสะเทือนอางอิงที่ระยะ 25 ฟุต (นิ้ว/วินาที) ดัง
ตารางที่ 4-8
D

=
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ระยะหางจากเครื่องจักรอุปกรณถึงบริเวณชุมชนใกลเคียง (ฟุต)
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

ตารางที่ 4-8 ระดับความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจากอุปกรณที่ใชในการกอสรางที่ระยะ 25 ฟุต

คาสูงสุด

ความเร็วสูงสุดที่ระยะ 25 ฟุต
((มิลลิเมตร/วินาที)
38.6

คาทั่วไป

16.4

คาสูงสุด
คาทั่วไป

18.6
4.3
5.1
0.2
0.4
5.3
2.3
2.3
2.3
1.9
0.9
0.1

กิจกรรมการกอสราง
เสาเข็ม (แบบตอก)
เสาเข็ม (แบบเจาะ)
เครื่องขุดทําผนังกันดินพัง แบบ Clam Shovel Drop
เครื่องขุดดินทําผนังกันดินพัง แบบ Hydromill
เครื่องขุดหินทําผนังกันดินพัง แบบ Hydromill
ลูกกลิ้งสั่นบดพื้น (Vibratory Roller)
รถเจาะพรอมจอบ (Hoe Ram)
รถเกรดดินขนาดใหญ (Large bulldozer)
รถเจาะสรางสะพาน (Caisson drilling)
รถบรรทุกของเต็มคัน
Jackhammer
รถเกรดดินขนาดเล็ก (Small bulldozer)

0.2
0.4

ที่มา : Office of Planning and Environment Federal Transit Administration, Department of Transportation, U.S.A.
Transit Noise a Vibration Impact Assessment. 2006
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

ตารางที่ 4-9 ความเร็วอนุภาคสูงสุดที่จุดรับคลื่นสั่นสะเทือนใกลเคียงพื้นที่โครงการ
ความเร็วอนุภาคสูงสุด
มิลลิเมตร
นิ้ว/วินาที
/วินาที
0-0.15
0-0.006

ไมสามารถรับความรูสึกได

ไม ส ง ผลกระทบ/ความเสี ย หายต อ โครงสร า งทุ ก
ประเภท

0.15-0.3

ระดับที่เปนไปไดที่จะรับรู

2.0

0.0060.012
0.079

2.5

0.098

5.0

0.197

ถ า ความสั่ น สะเทื อ นเป น ไป
อยางตอเนื่องจะรูสึกรําคาญ
ความสั่นสะเทือนรบกวนตอคน
ที่ อ ยู อ า ศั ย ใ น อ า ค า ร
(สอดคล อ งกั บ ระดั บ ที่ ส ง ผล
กระทบต อ คนที่ อ ยู บ นสะพาน
และรับในชวงเวลาสั้นๆ)

10.0-15.0

0.3940.591

ไม ส ง ผลกระทบ/ความเสี ย หายต อ โครงสร า งทุ ก
ประเภท
ระดับที่สูงขึ้นของความสั่นสะเทือนจะสงผลตอการ
ทําลาย หรือสรางความเสียหายตอโบราณสถาน
ไมเสี่ยงตอความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับอาคารทั่วไป
หรือโครงสรางทางสถาปตยกรรม
ระดับที่สงผลทําใหเกิดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับ
อาคารทั่ ว ไป หรื อ โครงสร า งทางสถาป ต ยกรรม
บานเรือนทั่วไปที่มีผนังและเพดานเปนแบบ Plaster
(สวนผสมที่มีปูน ทราย น้ํา และใยตางๆ) ในกรณีที่
เป น ผนั ง /ฝ า เพดาน แบบยื ด หยุ น จะได รั บ ความ
เสียหายเพียงเล็กนอย
ระดับความสั่นสะเทือนที่สูงกวาการจราจรปกติซึ่งจะ
ทํ า ใ ห เ กิ ด ค ว า ม เ สี ย ห า ย ต อ โ ค ร ง ส ร า ง ท า ง
สถาปตยกรรม และสรางความเสียหายตอโครงสราง
บานเรือนเพียงเล็กนอย

ผลกระทบตอมนุษย

รูสึกไดถึงความสั่นสะเทือน

คนจะรู สึ ก ไม พ อใจถ า เกิ ด แรง
สั่น สะเทื อ นอย างต อ เนื่ อ งและ
ค น ที่ เ ดิ น บ น ส ะ พ า น จ ะ ไ ม
สามารถยอมรับได

ผลกระทบตอโครงสรางอาคาร

ที่มา : * Wiffin, A.C., and Leonard, D.R., A Surway of Traffic Induced Vibration, Eng., 1971

ตารางที่ 4-10 มาตรฐานแรงสั่นสะเทือนของ DIN 4150
คาความเร็วอนุภาคสูงสุด
มิลลิเมตร/วินาที
นิ้ว/วินาที
2
0.075
5
0.197
10
0.394
50
1.968

ผลกระทบตอสิ่งกอสราง
ไมมีอันตรายแมแตสิ่งปลูกสรางที่เกาแก (Ancient Building)
เริ่มเกิดความเสียหายทางสถาปตยกรรมที่เกาแก
ยอมใหเกิดขึ้นไดสําหรับบานพักอาศัยที่อยูในสภาพดี
ยอมใหเกิดไดสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม

ที่มา : Garman Norn DIN 4150
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

ตารางที่ 4-11 กําหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อปองกันผลกระทบตออาคาร
อาคาร
ประเภท
ที่
1

2

3

จุดตรวจวัด
1.1 ฐานรากหรื อ ชั้ น ล า งของ
อาคาร

1.2 ชั้นบนสุดของอาคาร
1.3 พื้นอาคารในแตละชั้น
2.1 ฐานรากหรื อ ชั้ น ล า งของ
อาคาร

2.2 ชั้นบนสุดของอาคาร
2.3 พื้นอาคารในแตละชั้น
3.1 ฐานรากหรื อ ชั้ น ล า งของ
อาคาร

3.2 ชั้นบนสุดของอาคาร
3.3 พื้นอาคารในแตละชั้น

ความถี่
(เฮิรตซ)
f ≤ 10
10 <f ≤ 50
50 <f ≤ 100
f > 100
ทุกความถี่
ทุกความถี่
f ≤ 10
10 <f ≤ 50
50 <f ≤ 100
f > 100
ทุกความถี่
ทุกความถี่
f ≤ 10
10 < f ≤ 50
50 < f ≤ 100
f > 100
ทุกความถี่
ทุกความถี่

ความเร็วอนุภาคสูงสุดไมเกิน
(มิลลิเมตรตอวินาที)
ความสั่นสะเทือน ความสั่นสะเทือน
กรณีที่ 1
กรณีที่ 2
20
0.5 f + 15
0.2 f + 30
50
40*
10*
20**
10**
5
0.25 f + 2.5
0.1 f + 10
20
15*
5*
20**
10**
3
0.125 f + 1.75
0.04 f + 6
10
8*
2.5*
20**
10**

หมายเหตุ

1) f = ความถี่ของความสั่นสะเทือน ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุดมีหนวยเปนเฮิรตซ
2) * = กําหนดมาตรฐานไวเฉพาะคาความเร็วอนุภาคสูงสุดในแกนนอน
3) ** = กําหนดมาตรฐานไวเฉพาะคาความเร็วอนุภาคสูงสุดในแกนตั้ง
4) การวัดคาความสั่นสะเทือนสูงสุดสําหรับความสั่นสะเทือนกรณีที่ 2 ตามขอ 1.2, 2.2 และ 3.2 ใหวัดที่ชั้น
บนสุดของอาคารหรือชั้นอื่นซึ่งมีคาความสั่นสะเทือนสูงสุด
5) การวัดคาความสั่นสะเทือนที่พื้นอาคารในแตละชั้นตามขอ 1.3, 2.3 และ 3.3 ใหยกเวนการวัดที่ฐานราก
หรือชั้นลางของอาคาร
ที่มา : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กําหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อ
ปองกันผลกระทบตออาคาร
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จากสมการขางตน สามารถประเมินความสั่นสะเทือนจากการกอสรางอาคารโครงการตอ
อาคารที่อยูใกลพื้นที่โครงการ (วัดจากระยะหางจากแนวเสาของอาคารโครงการที่ใกลที่สุดกับแนว
อาคารขางเคียง) คือ อาคารอยูอาศัย 2 ชั้น ทางดานทิศใตของพื้นที่โครงการ โดยมีระยะหางจากแนว
อาคารของโครงการ ประมาณ 50.22 เมตร สําหรับทิศเหนือ ถนนภาระจํายอม กวาง 6 เมตร และทิศ
ตะวันออก ติดกับ ที่ดินเจาของเดียวกัน (รอการพัฒนา) และถนนภาระจํายอม กวาง 6 เมตร และทิศ
ตะวันตก ที่ดินเจาของเดียวกัน (พัฒนาเปนโรงแรม วีรันดา ภูเก็ต) และถนนภาระจํายอม กวาง 6
เมตร ซึ่งไมมีผูอยูอาศัย จึงไมมีผูไดรับผลกระทบจากการกอสรางโครงการแตอยางใด ซึ่งแทนคาลงใน
สมการ จะไดระดับความสั่นสะเทือนดังนี้
ทิศใต
ผลกระทบตออาคารอยูอาศัย 2 ชั้น ระยะหางที่ใกลที่สุดจากแนวเสาอาคารของโครงการ
ประมาณ 50.22 เมตร หรือประมาณ 164.76 ฟุต
แทนคา PPVEQUIP

=

0.2 x (25/164.76)1.1

=

0.03

มิลลิเมตร/วินาที

ตารางที่ 4-12 ระดับความสั่นสะเทือนจากกิจกรรมการกอสราง ที่ตําแหนงใดๆ
เปรียบเทียบกับมาตรฐาน
ความสั่นสะเทือนตาม
ระดับความ เปรียบเทียบกับความเร็ว
เปรียบเทียบกับ
ประกาศคณะกรรมการ
สั่นสะเทือน อนุภาคสูงสุดที่จุดรับคลื่น
ตําแหนงที่ไดรับ
มาตรฐาน DIN 4150
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับ
สั่นสะเทือนใกลเคียง
(มิลลิเมตร/
ผลกระทบ
(1986)
ที่ 37 (พ.ศ. 2533)
พื้นที่โครงการ
วินาที)
(มิลลิเมตร/วินาที)
0.03
อยูในชวง 0-0.15 มิลลิเมตร/ ไ ม เ กิ น 2 นั่ น คื อ ไ ม มี ไม เ กิ น 5 มิ ล ลิ เ มตร/วิ น าที
ทิศใต : อาคารอยู
วินาที นั่นคือ ไมสงผลกระทบ/ อันตรายแมแตสิ่งปลูกสราง นั่นคือไมเกินมาตรฐาน
อาศั ย 2 ชั้ น ที่ ร ะยะ
ความเสียหายตอโครงสรางทุก ที่ เ ก า แ ก ( Ancient
50.22 เมตร
ประเภท
Building)
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จะเห็นไดวา อาคารอยูอาศัย 2 ชั้น ทางดานทิศใตของพื้นที่โครงการ โดยมีระยะหางจากแนว
อาคารของโครงการ ประมาณ 50.22 เมตร ซึ่งอาจจะไดรับความสั่นสะเทือน 0.03 มิลลิเมตร/วินาที
เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับความเร็วอนุภาคสูงสุดที่จุดรับคลื่นสั่นสะเทือนใกลเคียงพื้นที่โครงการ พบวา
อยูในชวง 0-0.15 มิลลิเมตร/วินาที นั่นคือ ไมสงผลกระทบ/ความเสียหายตอโครงสรางทุกประเภท เมื่อ
เทียบกับมาตรฐาน DIN 4150 (1986) พบวา ไมเกิน 2 มิลลิเมตร/วินาที นั่นคือ ไมมีอันตรายแมแตสิ่ง
ปลูกสรางที่เกาแก (Ancient Building) และเมื่อเทียบกับมาตรฐานความสั่นสะเทือนตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2533) พบวา มีคาไมเกิน 5 มิลลิเมตร/วินาที นั่น
คือไมเกินมาตรฐาน
ขั้นตอนการทําฐานรากชนิดฐานแผ มีรายละเอียดดังนี้
1. ขุดดินใหมีความลึก ขนาด และตําแหนงของถูกตองตามแบบกอสรางโดยใชแรงงานคน
หรือเครื่องจักร ในการขุดดินนั้นตองเผื่อการบดอัดทรายหรือกรวด เทคอนกรีตหยาบ (lean concrete)
เผื่อการเขาแบบดานขาง ถาดินมีลักษณะออนตัวเปนดินเหลวเปนโคลน ใหขุดดินออนออกจน
หมดแลวใชทรายถม หากดินไมเหลวมากใหเทคอนกรีตหยาบเพื่อรองรับเหล็กเสริมที่จะทําฐานราก
หรือออกแบบฐานรากใหสูงขึ้น ในกรณีที่ดินลื่นไถลอาจขุดดินใหมีความลาดเพื่อปองกันดินพังทลาย
หรือใชแผนเหล็กหรือวัสดุอื่นที่สามารถนํามาตอกโดยรอบ เพื่อปองกันดินพังทลายลงในขณะกอสราง
ฐานรากดวย
2. ตรวจสอบความลึกหรือระดับดินกนหลุมกอนหนึ่งครั้ง เมื่อระดับดินขุดไดแลวจะทําการบด
อัดทรายหรือกรวด เพื่อใหดินแนนสามารถรับน้ําหนักไดดีขึ้น
3. เมื่อบดอัดดินจนแนนแลวทําการตรวจสอบระดับดินที่บดอัดจนแนนของฐานราก จากนั้นเท
คอนกรีตหยาบ (lean concrete) ทับบนทรายบดอัดแนน ความหนาของคอนกรีตหยาบเปนไปตาม
แบบกอสราง การเทคอนกรีตหยาบกอนวางฐานรากจะชวยปองกันการกัดเซาะของน้ําใตฐานรากได
4. เมื่อเทคอนกรีตหยาบเรียบรอยแลว ขั้นตอนตอไปติดตั้งแบบหลอฐานรากจะใชแบบหลอ
ไม หรือแบบหลอเหล็ก หรือกออิฐเปนแบบหลอก็ได รวมทั้งค้ํายันใหแข็งแรง งานฐานรากที่กอสราง
บนดินเหนียวลักษณะเปนดินเลน มีปญหาเรื่องการค้ํายันและแบบเทคอนกรีตแตกควรเทคอนกรีต
หยาบรองพื้น กอนทําการค้ํายันแบบเพื่อสามารถยึดค้ํายันใหแข็งแรง
5. วางเหล็กเสริมฐานราก และเสาตอมอ ในขั้นตอนนี้ตองตรวจสอบศูนยกลางเสาตอมอ
ขนาดและระยะงอของเหล็กเสริมตองเปนไปตามแบบกอสรางหรือมาตรฐาน ว.ส.ท. ระยะหุมคอนกรีต
ถึงผิวเหล็กอยางนอย 7.5 ซม.
6. เทคอนกรีตฐานราก กอนเทคอนกรีตตองทําความสะอาด หาระดับการเทคอนกรีตโดยใช
กลองระดับหาระดับเทียบกับระดับอางอิงใหไดความหนาของฐานรากตามที่ตองการ และราดน้ําปูนใน
แบบหลอกอน จากนั้นจึงเทคอนกรีตโดยที่กําลังของคอนกรีต และคาการยุบตัว (Slump) ไดตามที่ระบุ
ไวในแบบ และตองมีการเก็บตัวอยางคอนกรีตที่เทเพื่อตรวจสอบกําลังอัด
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7. ทําใหคอนกรีตแนนสม่ําเสมอโดยการสั่นดวยเครื่องสั่นคอนกรีตหรือกระทุงดวยมือ เมื่อเท
คอนกรีตไดระดับตามแบบกอสราง แตงผิวหนาคอนกรีตใหเรียบ เปนการเสร็จสิ้นการเทคอนกรีตฐาน
ราก
สํา หรับ กิจ กรรมในระหวา งการกอ สรา งอาคารที่ก อให เกิ ด ความสั่ น สะเทื อ น ส วนใหญจ ะ
เกิดขึ้นจากการทําฐานราก การขนสงวัสดุกอสรางและอุปกรณตางๆ เขาสูพื้นที่โครงการ ซึ่งเปน
แหล ง กํ า เนิ ด แบบอยู กั บ ที่ แ ละเคลื่ อ นที่ ตามลํ า ดั บ ทั้ ง นี้ โ ครงการเลื อ กใช ฐ านรากชนิ ด แผ ซึ่ ง ไม
กอใหเกิดแรงสั่นสะเทือนในระดับที่เปนอันตรายตออาคารขางเคียง เนื่องจากไมมีการตอกกระแทก
ของปนจั่นและขอดีของฐานแผ คือ สามารถรับน้ําหนักไดดี และไมสงผลกระทบกับโครงสรางหรือ
อาคารขางเคียงเพราะแรงสั่นสะเทือนนอย ดังนั้น ผลกระทบดานความสั่นสะเทือนจึงจัดอยูในระดับต่ํา

4.1.1.6 ทรัพยากรน้ํา
น้ําใชหลักของโครงการใชน้ําซื้อจากรถบรรทุกน้ําเอกชน ปริมาณน้ําใชของโครงการในชวง
กอสรางประมาณ 15 ลูกบาศกเมตร/วัน โครงการจัดใหมีถังเก็บน้ําสํารอง ขนาด 15 ลูกบาศกเมตร
จํานวน 3 ถัง ซึ่ง สามารถสํา รองน้ํา ไว ใช ได ป ระมาณ 3 วัน ดั งนั้น การใชน้ํ า ของโครงการในชว ง
กอสรางจึงไมสงผลกระทบตอทรัพยากรน้ําใตดิน
สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากคนงานกอสราง มีประมาณ 10 ลูกบาศกเมตร/วัน แบงเปนน้ําเสีย
จากการอุปโภคทั่วไปและน้ําเสียจากหองสวม โดยจะไมมีน้ําเสียจากการอาบ เนื่องจากคนงานพัก
อาศัย อยูภ ายนอกพื้ น ที่โ ครงการ น้ํา เสีย จากการอุป โภคทั่ วไป ได แก การลา งทํา ความสะอาด มี
ประมาณ 6.78 ลูกบาศกเมตร/วัน ซึ่งน้ําเสียดังกลาวมีปริมาณไมมากและจะปลอยซึมลงดิน น้ําเสีย
จากหองสวม มีประมาณ 3.22 ลูกบาศกเมตร/วัน จะบําบัดโดยถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปชนิดเติม
อากาศ จํานวน 2 ชุด สามารถรองรับน้ําเสียได 2 ลูกบาศกเมตร สามารถบําบัดใหมีคา BODออก ไม
เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร น้ําเสียที่ผานการบําบัดจะปลอยไหลซึมลงดินตอไป
น้ําเสียที่เกิดจากกิจกรรมกอสรางในแตละวันจะมีปริมาณไมมากนัก เนื่องจากปริมาณน้ําใชใน
กิจกรรมการกอสราง (5 ลูกบาศกเมตร/วัน) สวนหนึ่งจะรวมเปนสวนของผลิตภัณฑ เชน น้ําที่ใชใน
การผสมคอนกรีต เปนตน อีกสวนหนึ่งจะระเหยหรือซึมลงดิน เชน น้ําที่ใชในการบมคอนกรีต หรือน้ํา
ที่ฉีดพรมพื้นและถนนชั่วคราวเพื่อลดฝุนละออง เปนตน สําหรับน้ําที่ใชในกิจกรรมการกอสรางสวน
นอยที่เปนน้ําเสีย ไดแก น้ําที่ใชในการชําระลางเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการกอสรางแตละวัน จะ
ปลอยไหลซึมลงดิน
สําหรับพื้นที่ดานบนที่เปนพื้นที่นอกโครงการ ซึ่งปจจุบันเปนพื้นที่รกรางตนไมและวัชพืชขึ้น
ปกคลุม โครงการไดจัดใหมีทอระบายน้ําฝนตามแนวถนนภาระจํายอม ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.20
เมตร, 0.30 เมตร และ 0.4 เมตร ที่มีบอพักน้ําเปนระยะตามแนวทอระบายน้ํา โดยอาศัยแรงโนมถวง
ของโลก (Gravity) น้ําจากทอระบายน้ําฝนสวนดานบนทั้งหมดจะระบายออกสูทอระบายน้ําถนนภาระ
จํายอมและออกสูคูดินสาธารณะดานหนาโครงการ โดยโครงการไดดําเนินการขออนุญาตวางทอ
ระบายน้ําบริเวณคูดินเพื่อเชื่อมกับทอระบายน้ําสาธารณะตอไป
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การระบายน้ําและปองกันน้ําทวมบริเวณพื้นที่กอสรางโครงการ ในกรณีที่เกิดฝนตกในชวง
การกอสราง ซึ่งอาจกอใหเกิดการชะลางของตะกอนดินภายในพื้นที่โครงการออกสูบริเวณขางเคียง
โครงการจะจัดใหมีรางระบายน้ําชั่วคราว ขนาด (กวางxลึก) 0.50 x 0.50 เมตร เพื่อรวบรวบน้ําเขาสู
ถังดักตะกอน/หนวงน้ํา จํานวน 4 บอ มีปริมาตรบอละ 150 ลูกบาศกเมตร สําหรับดักตะกอนดิน กรวด
ทราย และเศษขยะ กอนระบายลงสูคูดินสาธารณะดานหนาโครงการ โดยโครงการไดดําเนินการขอ
อนุญาตวางทอระบายน้ําบริเวณคูดินเพื่อเชื่อมกับทอระบายน้ําสาธารณะตอไป หลังจากนั้นโครงการ
จะทยอยสรางระบบสาธารณูปโภคตางๆ เพื่อเตรียมไวสําหรับชวงดําเนินการ รวมทั้งการวางทอระบาย
น้ํา ทําใหการระบายน้ําออกจากพื้นที่โครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้นดวย นอกจากนี้โครงการจัดใหมี
การขุดลอกถังดักตะกอน/หนวงน้ําเปนประจําทุกเดือน ตลอดระยะเวลากอสราง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการรองรับไดอยางเพียงพอ ดังนั้น การระบายน้ําในชวงกอสรางจึงไมสงผลกระทบตอทรัพยากรน้ํา
ผิวดิน

4.1.2 ทรัพยากรชีวภาพ
4.1.2.1 นิเวศวิทยาทางบก
เนื่องจากพื้นที่กอสรางโครงการ ตั้งอยูในเขตเทศบาลตําบลวิชิต สภาพแวดลอมทั่วไปบริเวณ
พื้นที่โครงการและบริเวณโดยรอบสวนใหญเปนพื้นที่ทะเล พื้นที่บริการทองเที่ยว และพื้นที่ปาละเมาะ/
ไมพุม ดังนั้น การดําเนินโครงการในระยะกอสรางจึงไมกอใหเกิดผลกระทบตอระบบนิเวศบนบก
สําหรับรายละเอียดตางๆ มีดังนี้
1) ทรัพยากรปาไม
จากผลการสํารวจพรรณไมที่พบในพื้นที่กอสรางโครงการมีลักษณะเปนพื้นที่เชิงลาด ภายใน
โครงการพบพรรณไม ไดแก ตนยางพารา ตนสะตอ ตนสะเดาเทียม ตนมะนาวผี ตนจันทนขาว ตน
เต็งหนาม ตนทัง ตนคะนาง ตนกรวยปา ตนแซะ ตนตาเสือ ตนกระทิง ตนมะฮอกกานี ตนจันทนาปา
ตนกะพง ตนยอปา ตนเขยตายแมยายชักปรก และตนสารภีปา ทั้งนี้ พรรณไมที่พบทั้งหมดไมจัดเปน
พืชอนุรักษ ตามพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518 รวมทั้งไมจัดอยูในสถานภาพสูญพันธุ (extinct)
สูญพันธุในธรรมชาติ (extinct in the wild) ใกลสูญพันธุอยางยิ่ง (critically endangered) ใกลสูญพันธุ
(endangered) มีแนวโนมสูญพันธุ (vulnerable) และใกลถูกคุกคาม (near threatened) ตามบัญชี
รายชื่อชนิดพืชปา แนบทายอนุสัญญา ไซเตส (CITES) และของประเทศไทย แตอยางใด และไมอยูใน
พื้นที่ปาสงวนแหงชาติใด ดังนั้น การดําเนินโครงการในระยะกอสรางจึงไมกอใหเกิดผลกระทบตอ
ทรัพยากรปาไมแตอยางใด
2) ทรัพยากรสัตวปา
สิ่งมีชีวิตบนบกที่พบบริเวณพื้นที่กอสรางและบริเวณโดยรอบพื้นที่กอสรางโครงการมีนอย
มาก เนื่องจากพื้นที่โดยรอบมีการพัฒนาเปนแหลงที่อยูอาศัยทําใหไมพบสิ่งมีชีวิตประเภทสัตวปาที่มี
คุณคาแกการอนุรักษหรือสัตวปาที่หายาก สัตวบกที่พบก็เปนชนิดที่พบไดทั่วไปในพื้นที่ตางๆ ของ
ประเทศไทย โดยแบงออกเปน 4 กลุม คือสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก (Amphibians) ไดแก คางคกบาน
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สัต ว เ ลื้อ ยคลาน (Reptiles) ได แ ก จิ้ ง เหลนบ า น กิ้ ง ก า นก (Birds) ได แ ก นกกระจอกบ าน และ
นกกระจิบ และแมลง (Insects) ไดแก มดดํา มดแดง สัตวบกที่พบทั้งหมดไมจัดเปนสัตวปาสงวน
สัตวปาคุมครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 แตอยางใด รวมทั้งไมจัด
อยูในสถานภาพ สูญพันธุ (Extinct) สูญพันธุในธรรมชาติ (Extinct in the wild) ใกลสูญพันธุอยางยิ่ง
(Critically endangered) ใกลสูญพันธุ (Endangered) มีแนวโนมสูญพันธุ (Vulnerable) และใกลถูก
คุกคาม (Near threatened) ตามบัญชีรายชื่อชนิดสัตวปา แนบทายอนุสัญญา ไซเตส (Cites) และของ
ประเทศไทย ทั้งนี้เนื่องจากสัตวดังกลาวที่พบเปนชนิดที่มีการแพรกระจายทั่วไปตามพื้นที่ตางๆ ของ
ประเทศไทย ดังนั้น การดําเนินโครงการในระยะกอสรางจึงไมกอใหเกิดผลกระทบตอสัตวบก

4.1.2.2 นิเวศวิทยาทางน้ํา
พื้นที่โครงการไมมีเสนทางน้ําตามธรรมชาติไหลผานซึ่งเปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตวน้ําอยูใน
พื้นที่โครงการแตอยางใด ทั้งนี้ ในระยะกอสรางไมมีการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ ซึ่งเปน
แหล งที่ อ ยู อ าศั ย ของสั ตว น้ํ า และชะลอการก อ สร า งช ว งฤดู ฝ น และบํ า บั ดน้ํ า เสีย จากส ว มคนงาน
กอสรางดวยถังบําบัดสําเร็จรูป ดังนั้นจึงไมมีผลกระทบตอทรัพยากรชีวภาพในน้ําในระยะกอสราง
ทั้งนี้เพื่อเปนการปองกันผลกระทบในระยะกอสราง โครงการจะตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบดานการจัดการน้ําเสียอยางเครงครัด

4.1.2.3 นิเวศวิทยาชายหาด
บริเวณอาวยน-เขาขาด ซึ่งอยูใกลเคียงพื้นที่โครงการดานทิศตะวันตก จากการสํารวจเมื่อ
เดือนพฤษภาคม 2564 โดยใชวิธีการเดินสํารวจตลอดชายหาด เปนระยะทางประมาณ 120 เมตร
พรรณไมที่พบ ไดแก ตนหูกวาง และตนมะพราว เปนตน และสัตวหนาดินที่พบ ไดแก ปูลม และ
ปูเสฉวน เปนตน ทั้งนี้กิจกรรมกอสรางจะอยูภายในโครงการเทานั้น โดยโครงการจัดใหมีรั้วเมทัลชีท
ทึบชั่วคราว ความสูง 2.40 เมตร กั้นบริเวณโดยรอบแนวเขตที่ดินของโครงการ ดังนั้น การดําเนิน
โครงการในระยะกอสรางจึงไมกอใหเกิดผลกระทบตอชายหาดแตอยางใด

4.1.2.4 นิเวศวิทยาทางทะเล
พื้นที่โครงการตั้งอยูใกลอาวยน-เขาขาด หางออกไปบริเวณทางดานทิศตะวันตก มีลักษณะ
เปนหาดทรายบริเวณติดกับชายฝง
แนวปะการังที่ใกลพื้นที่โครงการ คือ แนวปะการังบริเวณอาวยน-เขาขาด มีแนวปะการังกอ
ตัวอยูบริเวณดานตะวันตกจนถึงดานในของแหลมเขาขาด รวมถึงบริเวณดานตะวันออกของอาวยน
จนถึงแหลมพันวา ซึ่งสถานภาพแนวปะการังบริเวณดังกลาว มีดังนี้
แนวปะการังบริเวณดานทิศตะวันตกจนถึงดานในของแหลมเขาขาด มีลักษณะเปน แนว
ปะการังชายฝง โดยทั่วไปมีสภาพเสียหายมาก พื้นที่แนวปะการังทั้งหมด 300 ไร ปะการังที่พบสวน
ใหญ ไดแก ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังแผน (Montipora sp.) และปะการังดอกไมทะเล
(Goniopora sp.)
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แนวปะการังแหลมพันวา มีลักษณะเปนแนวปะการังชายฝงตั้งแตฝงตะวันออกของอาวยน
จนถึงปลายแหลมพันวา (หนาสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเล และปาชาย
เลน) แนวปะการังโดยทั่วไปมีสภาพเสียหายมาก พื้นที่แนวปะการังทั้งหมดประมาณ 188 ไร ปะการัง
ที่พบสวนใหญ ไดแก ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังดอกไมทะเล (Goniopora sp.) ปะการัง
ดอกจอก (Pectinia alcicornis) ปะการังเขากวาง (Acropara formasa) ปะการังดอกกะหล่ํา
(Pocillopora damicornis) และปะการังดาวใหญ (Diploastrea heliopora)
แนวประการังที่พบบริเวณใกลเคียงโครงการอยูบริเวณทะเลอาวยนดานทิศตะวันตกของพื้นที่
โครงการ
สําหรับแหลงหญาทะเลจากฐานขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงพบแหลงหญาทะเล
บริเวณใกลเคียงพื้นที่โครงการ หางจากที่ตั้งของโครงการประมาณ 1.6 กิโลเมตร
สวนทรัพยากรทางทะเลบริเวณดานทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ การสํารวจภาคสนามของ
บริษัทที่ปรึกษาบริเวณอาวยน-เขาขาด ดานหนาโครงการขนานกับแนวชายฝงเปนระยะทางประมาณ
100 เมตร (สถานีสํารวจที่ 1 (S1)) เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 จากสํารวจ พบวา พื้นที่ตําแหนง
สถานีสํารวจที่ 1 (S.1) พื้นที่สวนมากถูกครอบคลุมดวยปะการัง รองลงมาคือ เศษซากปะการัง ทราย
และโขดหิน สิ่งมีชีวิตที่สํารวจพบบริเวณนี้แบงออกเปนกลุม ไดแก กลุมปะการัง และสัตวไมมีกระดูสัน
หลัง ขนาดใหญ โดยปะการัง ที่พ บมากที่สุ ด บริเวณแนวสํ ารวจ คือ ปะการัง โขด โดยเจริญ เติ บโต
กระจายอยูทั่วพื้นที่สํารวจ ทั้งนี้ในชวงเวลาที่สํารวจ ไมพบปลา บริเวณที่ทําการสํารวจแตอยางใด
ดังนั้น การดําเนินโครงการในระยะกอสรางจึงเกิดผลกระทบตอทรัพยากรทางทะเลบริเวณหนาพื้นที่
โครงการอยูในระดับปานกลาง
ทั้งนี้กิจกรรมการกอสรางจะควบคุมอยูภายในพื้นที่โครงการเทานั้น โดยจัดใหมีรั้วเมทัลชีท
สูง 2.4 เมตร กั้นโดยรอบโครงการ น้ําเสียที่เกิดขึ้นจากคนงานจะบําบัดใหไดมาตรฐานกอนปลอยซึม
ลงดินตอไป นอกจากนี้โครงการจัดใหมีบอดักตะกอนขนาด 150 ลูกบาศกเมตร จํานวน 4 บอ สําหรับ
ดักตะกอนดิน กรวด ทราย และเศษขยะ กอนระบายลงสูคูดินสาธารณะดานหนาโครงการ เพื่อเปน
การป อ งกั น ผลกระทบในระยะก อ สร า ง โครงการจะต อ งปฏิ บั ติ ต ามมาตรการป อ งกั น และแก ไ ข
ผลกระทบอยางเครงครัด

P:\2564\IEE\วีรันดา คอนโด\สมบูรณ\CH 4.doc

4-32

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

4.1.3 ผลกระทบตอคุณคาการใชประโยชนของมนุษย
4.1.3.1 การใชน้ํา
ในชวงการกอสรางน้ําใชของโครงการจําแนกออกเปน 2 ประเภท คือ น้ําใชเพื่อการอุปโภคบริโภคของคนงานและน้ําใชเพื่อการกอสราง น้ําใชทั้งหมดผูรับเหมากอสรางจะใชน้ําซื้อจากรถบรรทุก
น้ําเอกชน ซึ่งการใชน้ําแตละประเภทในระหวางการกอสราง มีรายละเอียดดังนี้
1) การใชน้ําสําหรับพื้นที่กอสราง
- การใชน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภคของคนงาน
การใชน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภคของคนงานกอสราง พิจารณาจากจํานวนคนงานสูงสุด
200 คน และมีอัตราการใชน้ําสําหรับคนงานที่พักนอกพื้นที่โครงการเทากับ 50 ลิตร/คน/วัน (Metcalf
& Eddy, 1991) ดังนั้น จะมีการใชน้ําประมาณ 10 ลูกบาศกเมตร/วัน สวนน้ําดื่มผูรับเหมากอสรางจะ
จัดหาน้ําดื่มบรรจุขวดหรือถังไวใหคนงาน
-

การใชน้ําเพื่อการกอสราง

กิจกรรมการใชน้ําเพื่อการกอสรางของโครงการ เชน ผสมปูนซีเมนตและบมคอนกรีต ทํา
ความสะอาดเครื่องมือเครื่องใชตางๆ และการฉีดพรมพื้นที่ เปนตน ซึ่งคาดวาจะมีอัตราการใชน้ํา
ประมาณ 5 ลูกบาศกเมตร/วัน (ขอมูลจากโครงการ)
ดังนั้น โครงการมีความตองการใชน้ําทั้งหมด ในชวงกอสรางประมาณ 15 ลูกบาศกเมตร/
วัน โครงการจัดใหมีถังเก็บน้ําสํารอง ขนาด 15.00 ลูกบาศกเมตร จํานวน 3 ถัง ซึ่งสามารถสํารองน้ํา
ไวใชไดประมาณ 3 วัน
2) การใชน้ําสําหรับบานพักคนงาน
ปริมาณน้ําใชจากคนงานกอสรางรวม 40 ลูกบาศกเมตร/วัน โดยโครงการจัดใหมีบอน้ํากออิฐ
ขัดมัน ปริมาตร 30 ลูกบาศกเมตร จํานวน 2 บอ รวมปริมาตรทั้งสิ้น 60 ลูกบาศกเมตร ซึ่งสามารถ
สํารองน้ําไวใชไดประมาณ 1 วัน
ดังนั้น ผลกระทบดานการใชน้ําในระยะกอสรางตอชุมชนที่อยูใกลเคียงจึงอยูในระดับต่ํา
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4.1.3.2 การจัดการน้ําเสีย
น้ําเสียที่จะเกิดขึ้นในระหวางการกอสรางโครงการ มาจาก 2 สวน คือ
1) น้ําเสียจากพื้นที่กอสราง
 น้ําเสียจากคนงานกอสราง
น้ําเสียที่เกิดจากคนงานกอสราง มีประมาณ 10 ลูกบาศกเมตร/วัน (คิดจากรอยละ 100
ของปริมาณน้ําใชเพื่อการอุปโภคของคนงาน) แบงเปนน้ําเสียจากการอุปโภคทั่วไปและน้ําเสียจากหอง
สวม โดยจะไมมีน้ําเสียจากการอาบ เนื่องจากคนงานพักอาศัยอยูภายนอกพื้นที่โครงการ
- น้ําเสียจากการอุปโภคทั่วไป ไดแก การลางทําความสะอาด มีประมาณ 6.78
ลูกบาศกเมตร/วัน (น้ําจากการชําระลาง 33.90 ลิตร/คน/วัน (บุญสง ไขเกษ, 2537)) ซึ่งน้ําเสียดังกลาว
มีปริมาณไมมากและจะปลอยซึมลงดิน
- น้ําเสียจากหองสวม มีประมาณ 3.22 ลูกบาศกเมตร/วัน (น้ําจากการราดสวม
16.10 ลิตร/คน/วัน) จะบําบัดโดยถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปชนิดเติมอากาศ จํานวน 2 ชุด สามารถ
รองรับน้ําเสียได 2.00 ลูกบาศกเมตร/ชุด สามารถบําบัดใหมีคา BODออก ไมเกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร น้ํา
เสียที่ผานการบําบัดจะปลอยไหลซึมลงดินตอไป ทั้งนี้ โครงการจัดใหมีหองสวม จํานวน 20 หอง คิด
เปนจํานวนหองสวม 1 หอง/คนงานกอสรางประมาณ 10 คน
 น้ําเสียที่เกิดจากกิจกรรมการกอสราง
น้ําเสียที่เกิดจากกิจกรรมกอสรางในแตละวันจะมีปริมาณไมมากนัก เนื่องจากปริมาณน้ํา
ใชในกิจกรรมการกอสราง (5 ลูกบาศกเมตร/วัน) สวนหนึ่งจะรวมเปนสวนของผลิตภัณฑ เชน น้ําที่ใช
ในการผสมคอนกรีต เปนตน อีกสวนหนึ่งจะระเหยหรือซึมลงดิน เชน น้ําที่ใชในการบมคอนกรีต หรือ
น้ําที่ฉีดพรมพื้นและถนนชั่วคราวเพื่อลดฝุนละออง เปนตน สําหรับน้ําที่ใชในกิจกรรมการกอสรางสวน
นอยที่เปนน้ําเสีย ไดแก น้ําที่ใชในการชําระลางเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการกอสรางแตละวัน จะ
ปลอยไหลซึมลงดิน
2) น้ําเสียจากบานพักคนงาน
สําหรับบานพักคนงานจะมีปริมาณน้ําเสียจากคนงานกอสรางแบงเปนน้ําเสียจากสวม และน้ํา
เสียจากการอาบหรือซักลาง (คิดจากรอยละ 100 ของปริมาณน้ําใช) จํานวนคนงานในชวงสูงสุด 200
คน
- ปริมาณน้ําเสียจากสวม มีปริมาณ 4.00 ลูกบาศกเมตร/วัน อัตราการใชน้ํา 20 ลิตร/
คน/วัน (ธงชัย พรรณสวัสดิ์ และคณะ, 2530) โครงการจัดใหมีหองสวม จํานวน 24 หอง (หองสวม 1
หอง/จํานวนคนงาน 9 คน)
- ปริมาณน้ําเสียจากการอาบหรือซักลาง มีปริมาณ 36.00 ลูกบาศกเมตร/วัน อัตราการ
ใชน้ํา 180 ลิตร/คน/วัน
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ดังนั้น ปริมาณน้ําเสียทั้งหมด 40.00 ลูกบาศกเมตร/วัน โครงการจัดใหมีการบําบัดโดยใชถัง
บําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปแบบกรองไรอากาศและเติมอากาศผานผิวตัวกลาง จํานวน 2 ชุด สามารถ
รองรับ น้ําเสียได 30.00 ลูกบาศกเมตร/ชุด สามารถบําบัดใหมีคา BODออก ไมเกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร
น้ําเสียที่ผานการบําบัดแลวจะปลอยลงสูทอระบายน้ําสาธาณะตอไป
ดังนั้น ผลกระทบจึงอยูในระดับต่ํา

4.1.3.3 การระบายน้ําและการปองกันน้ําทวม
สําหรับพื้นที่ดานบนที่เปนพื้นที่นอกโครงการ ซึ่งปจจุบันเปนพื้นที่รกรางตนไมและวัชพืชขึ้น
ปกคลุม โครงการไดจัดใหมีทอระบายน้ําฝนตามแนวถนนภาระจํายอม ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.20
เมตร, 0.30 เมตร และ 0.4 เมตร ที่มีบอพักน้ําเปนระยะตามแนวทอระบายน้ํา โดยอาศัยแรงโนมถวง
ของโลก (Gravity) น้ําจากทอระบายน้ําฝนสวนดานบนทั้งหมดจะระบายออกสูทอระบายน้ําถนนภาระ
จํายอมและออกสูคูดินสาธารณะดานหนาโครงการ โดยโครงการไดดําเนินการขออนุญาตวางทอ
ระบายน้ําบริเวณคูดินเพื่อเชื่อมกับทอระบายน้ําสาธารณะตอไป
การระบายน้ําและปองกันน้ําทวมบริเวณพื้นที่กอสรางโครงการ ในกรณีที่เกิดฝนตกในชวง
การกอสราง ซึ่งอาจกอใหเกิดการชะลางของตะกอนดินภายในพื้นที่โครงการออกสูบริเวณขางเคียง
โครงการจะจัดใหมีรางระบายน้ําชั่วคราว ขนาด (กวางxลึก) 0.50 x 0.50 เมตร เพื่อรวบรวบน้ําเขาสู
ถังดักตะกอน/หนวงน้ํา จํานวน 4 บอ มีปริมาตรบอละ 150 ลูกบาศกเมตร สําหรับดักตะกอนดิน กรวด
ทราย และเศษขยะ กอนระบายลงสูคูดินสาธารณะดานหนาโครงการ โดยโครงการไดดําเนินการขอ
อนุญาตวางทอระบายน้ําบริเวณคูดินเพื่อเชื่อมกับทอระบายน้ําสาธารณะตอไป หลังจากนั้นโครงการ
จะทยอยสรางระบบสาธารณูปโภคตางๆ เพื่อเตรียมไวสําหรับชวงดําเนินการ รวมทั้งการวางทอระบาย
น้ํา ทําใหการระบายน้ําออกจากพื้นที่โครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้นดวย นอกจากนี้โครงการจัดใหมี
การขุดลอกถังดักตะกอน/หนวงน้ําเปนประจําทุกเดือน ตลอดระยะเวลากอสราง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการรองรับไดอยางเพียงพอ ดังนั้น ผลกระทบดานการระบายน้ําในระยะกอสรางจึงอยูในระดับต่ํา
ในการกอสรางทอระบายน้ําจากจุดเริ่มตนเชื่อมตอของโครงการกับพื้นที่สาธารณประโยชน
โครงการจะมีการขอวางทอระบายน้ําขนาด 0.40 เมตร เปนระยะทางประมาณ 600 เมตร เพื่อเชื่อม
ตอไปยังทอระบายน้ําสาธารณประโยชนที่มีอยูเดิมแลว
ทั้งนี้ พื้นที่ที่จะทําการวางทอระบายน้ํานั้นมีสวนที่เปนเนินสูง ทําใหตองมีเครื่องสูบน้ําแรงดัน
จํานวน 6 เครื่อง (ทํางาน 3 เครื่อง สํารอง 3 เครื่อง) โดยจัดวางเครื่องสูบน้ําไว 3 สถานี มีรายละเอียด
ดังนี้
- สถานีที่ 1 คาระดับ+15.00 เมตร ใชเครื่องสูบน้ําขนาด 0.018 ลบ.ม./วินาที
- สถานีที่ 2 คาระดับ+18.00 เมตร ใชเครื่องสูบน้ําขนาด 0.033 ลบ.ม./วินาที
- สถานีที่ 3 คาระดับ+23.00 เมตร ใชเครื่องสูบน้ําขนาด 0.048 ลบ.ม./วินาที
หลังจากสถานีที่ 3 คาระดับจะลดลงเรื่อยๆ ซึ่งโครงการจะปลอยใหน้ําไหลตามแนวทอระบาย
น้ําที่วางไวตามแรงโนมถวงของโลกจนออกสูทะเลตอไป
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ในสวนของคากอสรางทอระบายน้ําดังกลาวทางบริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน) จะ
เปนผูดําเนินการออกคาใชจายทั้งหมด เมื่อกอสรางโครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต แลว
เสร็จ ในกระบวนการจดทรัพยสินของโครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต ทางบริษัท วีรันดา
รีสอรท จํากัด (มหาชน) จะสงมอบทรัพยสิน ไดแก ทอระบายน้ํา เครื่องสูบน้ํา เปนของ นิติบุคคล
อาคารชุด โครงการ วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต ตอไป
ดังนั้น คาใชจาย คาไฟ คาบํารุงรักษาเครื่องสูบน้ําทางนิติบุคลลของโครงการอาคารชุด วีรัน
ดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต จะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมดตอไป

4.1.3.4 การจัดการมูลฝอย
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในชวงการกอสราง สวนใหญเกิดจากคนงานกอสราง โดยขยะ
มูลฝอยในชวงกอสรางมาจาก 2 แหลง ไดแก
1) มูลฝอยจากพื้นที่กอสราง
 มูลฝอยจากกิจกรรมการกอสราง
ขยะมูลฝอยจากการกอสรางสวนใหญเปนขยะมูลฝอยจากการปรับพื้นที่และงานกอสราง
ไดแก เศษวัสดุกอสรางจําพวกเศษไม เศษหิน เศษปูน เศษเหล็ก เศษทอ และเศษผา ทางโครงการ
จัดการโดยกําหนดใหผูรับเหมาเปนผูรับผิดชอบในการจัดการเศษวัสดุจากการกอสราง โดยเศษไม
และกระเบื้องหลังคา จะถูกรวบรวมเพื่อนําไปใชในโครงการอื่นตอไป สําหรับเศษคอนกรีต เศษอิฐ เศษ
กระเบื้องเซรามิก และยิปซั่มบอรด โครงการจะกําหนดใหผูรับเหมาเปนผูดําเนินการขนยายไปใชปรับ
พื้นที่ภายนอกโครงการ สวนเศษเหล็กจะขายใหกับคนรับซื้อของเกา
สําหรับอัตราการเกิดขยะจากการคํานวณวัสดุที่ใชในการกอสรางอาคารที่อยูอาศัย ไดอัตรา
การผลิตของเสียจากการกอสรางมีคาอยูในชวง 45.28-67.18 กิโลกรัม/ตารางเมตร มีคาเฉลี่ย 56.23
กิโลกรัม/ตารางเมตร (ที่มา : รายงานการศึกษาแนวทางการจัดการเศษสิ่งกอสรางสําหรับประเทศ
ไทย.กรมควบคุมมลพิษ)
โครงการมีพื้นที่อาคารรวม 2,393.68 ตารางเมตร มีปริมาณมูลฝอยจากการกอสรางรวม
ประมาณ 134.60 ตัน (2,393.68 x 56.23 = 134,596.63 กิโลกรัม) และมีองคประกอบหลักคือ
คอนกรีต 103.24 ตัน อิฐ 18.48 ตัน เหล็ก 6.65 ตัน กระเบื้องเซรามิก 3.66 ตัน กระเบื้องหลังคา 2.06
ตัน ยิบซั่มบอรด 0.44 ตัน และไม 0.07 ตัน
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 มูลฝอยจากกิจกรรมของคนงาน
คนงานกอสรางของโครงการสูงสุด 200 คน คาดวาจะเกิดปริมาณขยะมูลฝอยสูงสุด 100
กิโลกรัม/วัน (อัตราการเกิดขยะ 1 กิโลกรัม/คน/วัน แตเนื่องจากคนงานกอสรางไมไดพักในโครงการ
ดังนั้น อัตราการเกิดขยะในชวงเวลาทํางานคาดวาประมาณ 0.5 กิโลกรัม/คน/วัน)
ผูรับเหมาจะจัดใหมีที่พักขยะรวม ซึ่งภายในมีถังขยะขนาด 240 ลิตร จํานวน 14 ถัง โดย
แบงเปนถังขยะอินทรีย ถังขยะรีไซเคิล อยางละ 5 ถัง และถังขยะทั่วไป ถังขยะอันตราย อยางละ 2 ถัง
ปริมาตรกักเก็บของถังขยะรวม 3,360 ซึ่งสามารถรองรับขยะมูลฝอยไดประมาณ 5 วัน 10 วัน 5 วัน
และ 4,800 วัน ตามลําดับ สําหรับถังขยะของโครงการจะมีฝาปดมิดชิดปองกันน้ําฝนและการสงกลิ่น
โดยผูรับเหมากอสรางจะประสานงานเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับเทศบาลตําบลวิชิตใหเขามาดําเนินการ
เก็บขน มูลฝอยไปกําจัดตอไป
 มูลฝอยอันตราย
ขยะอันตรายที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมกอสราง ไดแก กระปองสเปรย และกระปองสี เปนตน
โครงการจะทําการรวบรวมแยกไวในสวนสํานักงาน โดยภายในถังจะรองดวยถุงพลาสติกสีแดง ซึ่งเปน
ถุงสําหรับใสขยะอันตราย และระบุขางถังวาเปน “ขยะอันตราย” เมื่อมีปริมาณมากพอแลวโครงการจะ
รวบรวมและสงไปใหศูนยกําจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ตเพื่อนําไปกําจัดตอไป ปจจุบันทางเทศบาล
นครภูเก็ต มีการจัดตั้ง “โครงการขนสงของเสียออกจากเกาะภูเก็ต” เพื่อสงไปกําจัดอยางถูกวิธี โดย
โรงงานกําจัดกากอุตสาหกรรมที่ขึ้นทะเบียน
2) ขยะจากบานพักคนงาน
ผูรับเหมาจะจัดใหมีถังขยะขนาด 240 ลิตร จํานวน 16 ถัง แยกเปนถังขยะอินทรีย จํานวน 6
ถังถังขยะรีไซเคิล และถังขยะทั่วไป อยางละ 4 ถัง และถังขยะอันตราย จํานวน 2 ถัง ปริมาตรกักเก็บ
ของถังขยะรวม 3,840 ลิตร ซึ่งสามารถรองรับขยะมูลฝอยไดประมาณ 3 วัน 4 วัน 5 วัน และ 1,600
วั น ตามลํ า ดั บ สํ า หรั บ ถั ง ขยะของโครงการจะมี ฝ าป ด มิ ด ชิ ด ป อ งกั น น้ํ า ฝนและการส ง กลิ่ น โดย
ผูรับเหมาโครงการจะประสานงานใหรถเก็บขนมูลฝอยของหนวยงานทองถิ่นเขามาดําเนินการเก็บขน
มูลฝอยและนําไปกําจัดตอไป
ดังนั้น ผลกระทบจึงอยูในระดับต่ํา
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4.1.3.5 พลังงานและไฟฟา
ผูรับเหมากอสรางจะดําเนินการขอใชไฟฟาชั่วคราวไฟฟาจากการไฟฟาสวนภูมิภาค จังหวัด
ภูเก็ต เพื่อใชในกิจกรรมการกอสราง ซึ่งประกอบดวย
 การใชไฟฟาสําหรับกิจกรรมการกอสราง ไดแก การตอเชื่อม สําหรับเครื่องจักรกลและ
อุปกรณกอสรางตาง ๆ และไฟฟาแสงสวาง
 การใชไฟฟาสําหรับคนงานกอสราง ไดแก ไฟฟาแสงสวางและเครื่องใชไฟฟาตาง ๆ
การใชไฟฟาของโครงการจะมีผลกระทบในระดับต่ําตอการใชไฟฟาของชุมชนขางเคียงหรือ
ระบบไฟฟ า ของอาคารพั ก อาศั ย ใกล เ คี ย ง เนื่ อ งจากปริ ม าณไฟฟ า ที่ ต อ งการใช น อ ยเกิ น กว า จะ
กอ ให เ กิ ด ผลกระทบและการไฟฟ า สว นภู มิ ภ าค จั ง หวัด ภู เ ก็ ต มี ค วามสามารถให บ ริ ก ารได อ ย า ง
เพียงพอ

4.1.3.6 การจราจร
การขนสงวัสดุในชวงกอสรางเขาสูโครงการจะใชถนนอาวยน-เขาขาด ซึ่งเปนเสนทางหลักเขา
สูโครงการ ซึ่งการขนสงจะมีจํานวนเฉลี่ยสูงสุดประมาณวันละ 15 เที่ยว โครงการจะกําหนดเวลาของ
รถขนสงวัสดุและอุปกรณกอสราง โดยระบุเวลาการขนสงในชวงเวลา 09.00-16.00 น. ในวันจันทรถึง
วันเสาร โดยโครงการจะหลีกเลี่ยงการขนสงในชวงชั่วโมงเรงดวน เชน ชวงเชา 07.00-09.00 น. และ
ชวงเย็น 16.00-17.00 น. หลังจากเวลา 17.00 น. เปนตนไป หากมีความจําเปนตองมีการขนสง เชน
รถขนสงคอนกรีตผสมเสร็จ เปนตน จะดําเนินการไดไมเกิน 20.00 น. โดยจะจัดใหมีแสงสวางอยาง
เพียงพอ รวมทั้งโครงการจะแจงใหผูที่อาศัยอยูใกลเคียงทราบลวงหนาอยางนอย 1 วัน และขออนุญาต
ไปยัง เจา พนั ก งานจราจร สํ า หรับ วั นอาทิ ต ยแ ละวั น หยุด นั ก ขั ต ฤกษจ ะหยุ ดดํ า เนิ น การขนส งวั ส ดุ
กอสราง เชนกัน
การประเมินปริมาณการจราจรในระยะกอ สราง พิจารณาจากปริมาณรถที่เขา-ออกพื้นที่
โครงการ โดยชวงที่มีการกอสรางจะเปนชวงที่มีการเขา-ออกสูงสุด คือ ประมาณ 15 เที่ยว/วัน (คัน/
วัน) ในกรณีเลวรายที่สุด รถทั้ง 15 คัน เขามาในพื้นที่กอสรางพรอมกันทั้งหมดภายใน 1 ชั่วโมง คิด
ปริมาณการจราจรสูงสุดของโครงการเทากับ 15 คัน/ชั่วโมง หรือคิดเปน 25.50 PCU/ชั่วโมง (15x1.7)
ดังนั้น คา V/C Ratio ในระยะกอสราง เปนดังนี้
คา V/C Ratio ในวันธรรมดา (วันศุกร ที่ 21 พฤษภาคม 2564)
คา V/C Ratio ของถนนอาวยน-เขาขาด เวลา 09.01 น. ถึง 10.00 น. ซึ่งเปนชวงเวลาที่
เลวรายที่สุดในระยะกอสราง เปนดังนี้
ถนนอาวยน-เขาขาด
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คา V/C Ratio ในวันหยุด (วันอาทิตย ที่ 23 พฤษภาคม 2564)
คา V/C Ratio ของถนนอาวยน-เขาขาด เวลา 15.01 น. ถึง 16.00 น. ซึ่งเปนชวงเวลาที่
เลวรายที่สุดในระยะกอสราง เปนดังนี้
ถนนอาวยน-เขาขาด

=

(106.7 + 25.50) / 1,200

=

0.110

ตารางที่ 4-13 ปริมาณการจราจรในชั่วโมงเรงดวนบนถนนอาวยน-เขาขาด ในระยะกอสราง
วัน

สภาพปจจุบัน
ชวงเวลา ปริมาณการจราจร
V/C Ratio
(PCU/ชม.)
07.01-08.00
53.65
0.045

ระยะกอสราง
ปริมาณการจราจร
V/C Ratio
(PCU/ชม.)
79.15
0.066

08.01-09.00

87.75

0.073

113.25

0.094

09.01-10.00

120.7

0.101

146.20

0.122

10.01-11.00

56.3

0.047

81.80

0.068

11.01-12.00

59.55

0.050

85.05

0.071

12.01-13.00
วันศุกร ที่ 21
พฤษภาคม 2564 13.01-14.00

51.5

0.043

77.00

0.064

46.2

0.039

71.70

0.060

14.01-15.00

71

0.059

96.50

0.080

15.01-16.00

57.8

0.048

83.30

0.069

16.01-17.00

97.85

0.082

123.35

0.103

17.01-18.00

2,396.97

0.074

114.35

0.095

18.01-19.00

43.95

0.037

69.45

0.058

07.01-08.00

24

0.000

49.50

0.041

08.01-09.00

40.75

0.001

66.25

0.055

09.01-10.00

75.7

0.001

101.20

0.084

10.01-11.00

68.65

0.001

94.15

0.078

11.01-12.00

58.3

0.001

83.80

0.070

วันอาทิตย ที่ 23 12.01-13.00
พฤษภาคม 2564 13.01-14.00

55.5

0.001

81.00

0.068

66.9

0.001

92.40

0.077

14.01-15.00

88.4

0.002

113.90

0.095

15.01-16.00

106.7

0.002

132.20

0.110

16.01-17.00

103.5

0.002

129.00

0.108

17.01-18.00

98.2

0.002

123.70

0.103

18.01-19.00

60

0.001

85.50

0.071
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ตารางที่ 4-14 คาประเมินตามอัตราสวนของปริมาณจราจร และคาดัชนีการจําแนกสภาพ
การจราจรบนถนนอาวยน-เขาขาด ในระยะกอสราง
วัน

วันศุกร ที่ 21
พฤษภาคม
2564

07.01-08.00

คา V/C
Ratio
0.066

การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีนอย

08.01-09.00

0.094

การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีนอย

09.01-10.00

0.122

การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีนอย

10.01-11.00

0.068

การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีนอย

11.01-12.00

0.071

การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีนอย

12.01-13.00

0.064

การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีนอย

13.01-14.00

0.060

การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีนอย

14.01-15.00

0.080

การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีนอย

15.01-16.00

0.069

การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีนอย

16.01-17.00

0.103

การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีนอย

17.01-18.00

0.095

การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีนอย

18.01-19.00

0.058

การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีนอย

07.01-08.00

0.041

การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีนอย

08.01-09.00

0.055

การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีนอย

09.01-10.00

0.084

การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีนอย

10.01-11.00

0.078

การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีนอย

11.01-12.00

0.070

การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีนอย

0.068

การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีนอย

0.077

การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีนอย

0.095

การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีนอย

15.01-16.00

0.110

การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีนอย

16.01-17.00

0.108

การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีนอย

17.01-18.00

0.103

การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีนอย

18.01-19.00

0.071

การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีนอย

เวลา

วันอาทิตย ที่ 12.01-13.00
23 พฤษภาคม
13.01-14.00
2564
14.01-15.00

สภาพการจราจร

จากการประเมินผลกระทบการจราจรของถนนอาวยน-เขาขาด พบวา ในวันธรรมดา และ
วันหยุด สภาพการจราจรตลอดทั้งวัน มีการจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีนอย
สําหรับเสนทางการขนสงวัสดุโครงการจะหลีก เลี่ยงการใชเสนทางในเขตเมือ งที่มีสภาพ
การจราจรคับคั่ง พรอมทั้งไดจัดใหมีที่สําหรับลางลอรถบริเวณทางเขา-ออกพื้นที่กอสราง เพื่อปองกัน
ฝุนละอองและโคลนที่ติดมากับลอรถ และจัดคนงานไวคอยอํานวยความสะดวกในการจราจรเขา-ออก
โครงการ ดังนั้น ผลกระทบดานการคมนาคมในระยะกอสรางจึงอยูในระดับต่ํา
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4.1.3.7 การระบายอากาศและความรอน
ปจจุบันพื้นที่โครงการเปนพื้นที่เชิงลาด อาณาเขตติดตอใกลเคียงโดยรอบโครงการ โดยทิศ
เหนือ ติดกับ ถนนภาระจํายอม กวาง 6 เมตร ทิศใต ติดกับ ที่ดินบุคคลอื่น (ตนไมและวัชพืชปกคลุม)
ทิศตะวันออก ติดกับ ที่ดินเจาของเดียวกัน (รอการพัฒนา) และถนนภาระจํายอม กวาง 6 เมตร ทิศ
ตะวันตก ติดกับ ที่ดินเจาของเดียวกัน (พัฒนาเปนโรงแรม วีรันดา ภูเก็ต) และถนนภาระจํายอม กวาง
6 เมตร
ในชวงกอสรางจะไมมีผลกระทบดานระบายอากาศและระบายความรอน เนื่องจากชวงการ
กอสรางจะไมมีกิจกรรมที่เปนแหลงกําเนิดความรอนที่สําคัญ รวมถึงพื้นที่โครงการมีการเวนระยะหาง
จากพื้นที่ขางเคียงอยางพอเพียง ซึ่งสามารถทําใหเกิดการระบายอากาศจากตัวอาคารไดสะดวกโดย
ไมสงผลกระทบตอบริเวณใกลเคียงพื้นที่โครงการแตอยางใด

4.1.4 คุณคาตอคุณภาพชีวิต
4.1.4.1 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ
จากแนวทางการจัดทําการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมทางสังคม
กระทบดานสังคมไดดังนี้

สามารถประเมินผล

(1) การสรุปลักษณะโครงการ
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต เปนโครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุด
จํานวน 12 หองชุด ภายในโครงการประกอบดวย อาคารทั้งสิ้น จํานวน 14 อาคาร มีขนาดพื้นที่ใช
สอย 2,393.68 ตารางเมตร ทั้งนี้ พื้นที่โครงการตั้งอยูบนพื้นที่ 2-2-71 ไร หรือคิดเปน 4,284.00
ตารางเมตร โดยจะขออนุญาตกอสรางตอเทศบาลตําบลวิชิต ซึ่งคาดวาจะใชระยะเวลาการกอสราง
โครงการประมาณ 18 เดือน
(2) การสํารวจทางสังคมเบื้องตน
โครงการอยูในเขตเทศบาลตําบลวิชิต ซึ่งจัดเปนเขตพื้นที่ธุรกิจที่สําคัญของจังหวัดภูเก็ต
สภาพโดยรวมสวนใหญเปนชุมชนเมืองที่มีความหลากหลายของกิจกรรม ดังนั้น แมวาผูพักอาศัย
บางสวนที่ดําเนินชีวิตเปนแบบตางคนตางอยู ตองเรงรีบในการดําเนินชีวิตประจําวัน แตก็ไมมีความ
ขัดแยงซึ่งกันและกัน สําหรับดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและสวัสดิการของประชาชน
โครงการตั้งอยูในเขตความรับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรวิชิต หนาที่ความรับผิดชอบในดานการ
รักษาความสงบและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
หนวยงานหลักที่รับผิดชอบบริเวณพื้นที่โครงการ คือ เทศบาลตําบลวิชิต ประมาณ 3 กิโลเมตร ใน
กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินรถดับเพลิงใชเวลาเดินทางมายังพื้นที่โครงการ ประมาณ 5 นาที (ขึ้นกับสภาพ
การจราจร และชวงเวลาที่เกิดเหตุ)
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(3) ผลกระทบทางสังคมที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ
จากการประเมินของบริษัทที่ปรึกษาในชวงกอสราง คาดวาโครงการอาจกอใหเกิดผลกระทบ
ตอผูอยูใกลเคียงและผูใชถนนสายตางๆ โดยรอบพื้นที่โครงการ ในระยะกอสราง ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้
1. ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ
ภาวะเศรษฐกิจการคาของจังหวัดภูเก็ต ในป 2560 ขยายตัว หากพิจารณาจากเศรษฐกิจ
ดา นอุ ป ทาน เปน ผลมาจากการขยายตั ว ของภาคการบริก ารและการทอ งเที่ ย ว เนื่ อ งจากการจั ด
กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวของภาครัฐและเอกชนเปนแรงขับเคลื่อนใหนักทองเที่ยวสนใจเขามา
ทองเที่ยว ประกอบกับโครงสรางพื้นฐานทางคมนาคมบางโครงการกอสรางแลวเสร็จ พรอมที่จะ
อํ า นวยความสะดวกในการเดิ น ทางของนั ก ท อ งเที่ ย ว ส ว นภาคเกษตร ยั ง ต อ งรอดู ส ถานการณ
เศรษฐกิจและการคาของโลกอยาง ตอเนื่องจากราคายางพาราที่ยังมีความผันผวนมาก ในขณะที่
ปริมาณสัตวน้ําหดตัว ดานอุปสงคขยายตัว ผลจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนนักทองเที่ยว ประกอบกับ
นโยบายจากโครงการสวัสดิการแหงรัฐที่ภาครัฐชวยลดคาใชจายครัวเรือนผานบัตรสวัสดิการฯ ชวย
กระตุนใหมีการใชจายเพิ่มขึ้น สงผลตออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สําหรับรายไดเกษตรกรยัง
ตองจับตามองระดับราคายางพารา สวนการลงทุนภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นอยางตอเนื่อง
ดังนั้นสภาพเศรษฐกิจในชวงกอสรางของโครงการจะมีการรับคนงานทองถิ่นเพิ่มบางสวนทํา
ใหคนในชุมชนมีรายไดจากการทํางาน และเปนการกระตุนเศรษฐกิจทองถิ่นของรานคาและบริการราย
ยอยใกลเคียงพื้นที่กอสรางเพิ่มขึ้น เชน รานขายสินคาอุปโภค-บริโภค กิจการคาวัสดุกอสราง เปนตน
ซึ่งกอใหเกิดการกระจายรายไดสูชุมชนมากขึ้นกอใหเกิดผลกระทบดานบวก
2. ผลกระทบทางดานจํานวนประชากร
ในเขตพื้นที่ตําบลวิชิต มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 52,283 คน เปนชาย 24,471 คน และหญิง
27,812 คน มีจํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 34,698 ครัวเรือน
การดําเนินการในชวงระยะกอสรางของโครงการจะมีจํานวนคนงานกอสรางประมาณ 200 คน
โดยคนงานสวนใหญเปนคนงานของบริษัทผูรับเหมา ซึ่งยายมาจากพื้นที่กอสรางอื่น และจะมีการรับ
คนงานทองถิ่นเพิ่มบางสวน ทั้งนี้คนงานทํางานแบบเชาไปเย็นกลับ และเมื่อการกอสรางของโครงการ
แลวเสร็จคนงานจะยายไปยังพื้นที่กอสรางอื่น ดังนั้นจึงไมกอใหเกิดผลกระทบตอประชากรและการ
โยกยาย
3. ผลกระทบตอวิถีชีวิตของคนในชุมชน
ในเขตเทศบาลตําบลวิชิต มีผูเขามาอาศัยและมาประกอบอาชีพที่ไมใชนักทองเที่ยว การ
ดํารงชีวิตสวนใหญเปนชุมชนที่มีความหลากหลายของกิจกรรม ดังนั้น แมวาผูพักอาศัยบางสวนที่
ดําเนินชีวิตเปนแบบตางคนตางอยู ตองเรงรีบในการดําเนินชีวิตประจําวัน แตก็ไมมคี วามขัดแยงซึ่งกัน
และกัน สําหรับดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและสวัสดิการของประชาชน โครงการตั้งอยูใน
เขตความรับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรวิชิต หนาที่ความรับผิดชอบในดานการรักษาความสงบและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
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ดังนั้น เมื่อการดําเนินการของโครงการในระยะกอสรางที่มีคนงานกอสรางเขามาในพื้นที่การ
ดําเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่โดยรอบพื้นที่โครงการอาจไดรับผลกระทบเนื่องจากมีแรงงานตางถิ่น
เขามา แมวาผูรับเหมากอสรางจะกําหนดใหคนงานกอสรางพักนอกพื้นที่โครงการ แตในชวงที่คนงาน
กอสรางตองมาทํางานในพื้นที่โครงการอาจกอใหเกิดความรําคาญจากกิจกรรมตางๆ ในชวงกอสราง
โครงการ รวมทั้งประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการอาจเกิดความกังวลที่อาจเกิดขึ้นจากคนงานกอสราง
เชน กอมลพิษทางดานสิ่งแวดลอม การมั่วสุมยาเสพติด การดื่มสุรา การเลนการพนัน การลักขโมย
และการกออาชญากรรม อยางไรก็ตาม เพื่อเปนการคลายขอวิตกกังวลของประชาชน โครงการได
กําหนดใหผูรับเหมากอสรางตองควบคุมดูแลคนงานใหปฏิบัติตามกฎระเบียบอยางเครงครัดตาม
มาตรการที่กําหนดไวอยางเขมงวดและจัดใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยบริเวณพื้นที่โครงการ อีก
ทั้งมีการประสานงานกับผูนําชุมชน และสถานีตํารวจที่ดูแลรับผิดชอบบริเวณพื้นที่โครงการ ดังนั้นการ
ดําเนินการของโครงการระยะกอสรางกอใหเกิดผลกระทบตอการดําเนินชีวิตและปญหาสังคมในระดับ
ต่ํา
4. ผลกระทบทางดานเชื้อชาติ
ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตําบลวิชิต มีความหลากหลายเชื้อชาติเนื่องจากเปนเมือ ง
ทองเที่ยว ในการดําเนินการกอสรางของโครงการจะมีคนงานกอสรางประมาณ 200 คน ซึ่งจะเปน
แรงงานจากตางถิ่นเขามาทํางานสวนหนึ่ง เชน แรงงานพมา ซึ่งจะมีความแตกตางกันทางเชื้อชาติกับ
ชุมชนขางเคียงโดยรอบพื้นที่โครงการ ดังนั้นโครงการกําหนดใหผูรับเหมาปฏิบัติตามมาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบ
5. ผลกระทบดานศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และแหลงโบราณสถาน
ในเขตเทศบาลตําบลวิชิต สถาบันและองคกรทางศาสนา ประกอบดวย วัด จํานวน 2 แหง
ไดแก วัดเทพนิมิต วัดนาคาราม มัสยิด จํานวน 3 แหง ไดแก มัสยิดกียามุตดีน มัสยิดอิซซาตุลอิสลามี
ยะห และมัสยิดนูรุลอิสลามียะห ศาลเจา จํานวน 3 แหง ไดแก ศาลเจาชิดเชี่ยว ศาลเจาจอสูกง ศาล
เจาถี่กงตั๋ว และโบสถ จํานวน 3 แหง ไดแก คริสตจักรพระนิเวศภูเก็ต พยานพระยะโฮวา และโบสถค
ริสจักรเฟรชโฮป ภูเก็ต
ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 72 นับถือศาสนาอิสลาม รอยละ 25 นับถือ
ศาสนาคริสต และอื่นๆ อีกรอยละ 3
ประชาชนสวนใหญยังคงรักษาวัฒนธรรมของคนไทยในชนบทอยู แตเนื่องจากการเปนเมือง
ท อ งเที่ ย วทํ า ให ส ภาพทางสั ง คมเปลี่ ย นไปเป น สั ง คมเมื อ ง โดยบางส ว นเป น สั ง คมแบบตะวั น ตก
โดยเฉพาะบริเวณที่เปนแหลงบันเทิงเพื่อตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวตางชาติ ดาน
ประเพณีทองถิ่นที่สําคัญ ไดแก ประเพณีลอยกระทง ประเพณีวันสงกรานต ประเพณีวันเขาพรรษา
และประเพณีทําบุญตักบาตรวันขึ้นปใหม เปนตน
ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลวิชิตสวนใหญยังคงรักษาประเพณีของคนไทยอยู
เช น เดี ย วกั บ ภาคอื่ น ๆ ของประเทศ โดยประเพณี ท อ งถิ่ น ที่ สํ า คั ญ ได แ ก ประเพณี ถื อ ศิ ล กิ น ผั ก
ประเพณีสวดกลางบาน ประเพณีตรุษจีน ประเพณีเขาพรรษา ประเพณีลอยกระทง ประเพณีถือศีลอด
ในเดือนรอมฎอน ประเพณีประจําปของศาลเจา และประเพณีสารทเดือนสิบ
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สําหรับแหลงโบราณสถานในจังหวัดภูเก็ตที่ไดรับการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน โดย
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม มีทั้งหมด 10 แหง และจากการตรวจสอบแหลงโบราณสถานที่ทาง
กรมศิลปากรไดประกาศขึ้นทะเบียนแหลงโบราณสถานแหงประเทศไทยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในรัศมี 1 กิโลเมตร พบวา บริเวณพื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกลเคียง ไมพบแหลงโบราณคดี แหลง
โบราณสถาน หรื อ สถานที่ ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ทางประวั ติ ศ าสตร แ ต อ ย า งใด สํ า หรั บ คนงานก อ สร า ง
ประมาณ 200 คน จะเปนแรงงานจากตางถิ่นเขามาทํางานสวนหนึ่ง เชน แรงงานพมา ซึ่งนับถือ
ศาสนาพุทธและยังคงมีวัฒนธรรมประเพณีที่เขารวมกิจกรรมกันไดกับประเพณีของทองถิ่น ดังนั้นจึง
ไมสงผลกระทบแตอยางใด
6. สุขภาพอนามัยและการบริการดานสาธารณสุข
จากการรวบรวมขอ มูลพื้นฐานดานการสาธารณสุขของชุมชนที่อ ยูบริเวณใกลเคียงพื้นที่
โครงการ พบวา ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลวิชิต มีโรงพยาบาลของเอกชน จํานวน 2 แหง ไดแก
โรงพยาบาลสิริโรจน ขนาด 151 เตียง และโรงพยาบาลดีบุก ขนาด 32 เตียง และมีโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล จํานวน 2 แหง ไดแก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานแหลมชั่น และ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวิชิต นอกจากนี้ยังมีคลินิกเอกชน จํานวน 1 แหง รานขายยาแผน
ปจจุบัน จํานวน 7 แหง โดยสถานพยาบาลของรัฐที่อยูใกลเคียงโครงการมากที่สุด ไดแก โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลวิชิต มีระยะหางจากพื้นที่โครงการประมาณ 3.4 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 6 นาที จะถึงพื้นที่โครงการ (ขึ้นกับสภาพการจราจร และชวงเวลาที่เกิดเหตุ)
จากสถิติสาเหตุการปวย 21 กลุมโรค ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวิชิต ระหวาง ป
พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2563 พบวา 5 อันดับแรก ไดแก โรคระบบยอยอาหาร รวมโรคในชองปาก, อาการ
แสดงและสิ่งปกติที่พบไดจากการตรวจทางคลินิกและทางหองปฏิบัติการที่ไมสามารถจําแนกกลุมโรค
ในกลุมอื่นได, โรคระบบหายใจ, โรคระบบกลามเนื้อ รวมโครงราง และเนื้อยึดเสริม และโรคระบบ
ไหลเวียนเลือด
จากการสํารวจภาคสนามโดยการสัมภาษณประชาชนที่อ ยูอ าศัย ใกลเคียงพื้นที่โครงการ
พบวา ในรอบปที่ผานมา/ปจจุบัน ประชาชนสวนใหญเจ็บปวยดวยโรคเกี่ยวกับระบบเลือดลมตางๆ
รองลงมาเจ็บปวยดวยโรคผิวหนังและภูมิแพ และโรคหวัด/โรคทางเดินหายใจ ทั้งนี้จากขอมูลสถิติ
ขอมูลโรคและความเจ็บปวยระหวาง ป พ.ศ. 2559-2563 จากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเชิง
ทะเล และขอมูลจากการสํารวจภาคสนามประชาชนในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบพื้นที่โครงการ จะเห็นได
วาโรคระบบทางเดินหายใจ เปนโรคที่มีการเจ็บปวยเปนลําดับตนๆ ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากการ
เปลี่ย นแปลงของสภาพอากาศ ฝุ น ละอองและมลพิษ ทางอากาศจากการจราจร และการกอ สรา ง
ประกอบกับบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการในเขตเทศบาลตําบลวิชิตมีสถานที่กอสรางเพื่อพัฒนาเปนที่
อยูอาศัย สถานที่บริการทองเที่ยว หรือโครงการตางๆ ดวยสาเหตุดังกลาวจึงสงผลใหประชาชนสวน
ใหญเจ็บปวยดวยโรคระบบทางเดินหายใจมากกวาโรคอื่นๆ
ในช ว งที่ มี ก ารก อ สร า งโครงการ กลุ ม คนส ว นใหญ ที่ ไ ด รั บ ผลกระทบด า นสุ ข ภาพ ได แ ก
คนงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณพื้นที่กอสรางและผูที่อยูอาศัยบริเวณใกลเคียงและโดยรอบพื้นที่กอสราง
โครงการ สุขภาพของคนงานกอสรางและผูที่อยูอาศัยใกลเคียงพื้นที่กอสรางจัดเปนกลุมเสี่ยงที่อาจ
กอใหเกิดโรคตางๆ ขึ้นได ซึ่งสาเหตุของการเกิดโรคอาจมาจากการปฏิบัติหนาที่ ที่ตองเผชิญมลภาวะ
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ตางๆ ไดแก ฝุนละออง เสียง ความสั่นสะเทือน เขมาควัน และสารเคมี รวมถึงที่พักอาศัยของคนงาน
กอสราง มักอยูอาศัยรวมกันจํานวนมาก โดยมีถิ่นที่มาทั้งที่เปนคนงานตางดาว และคนงานไทย ดังนั้น
การอยูอาศัยของคนงานที่ไมถูกสุขลักษณะก็อาจเปนพาหะนําไปสูโรคติดตอตางๆ ได นอกจากนี้การ
เกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานมักเกิดขึ้นเปนประจําซึ่งอุบัติเหตุในแตละครั้งอาจกอใหเกิดการสูญเสีย
ทั้งชีวิตและทรัพยสิน
7. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
การดําเนินการของโครงการในระยะกอสรางอาจกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญปญหาจาก
คนงานกอสรางตอชุมชนใกลเคียง เชน การมั่วสุมยาเสพติด การดื่มสุรา การเลนการพนัน การลัก
ขโมย และการกออาชญากรรม รวมถึงกอใหเกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินตออาคารและผูอยู
อาศัยใกลเคียง จากการรวงหลนของเศษวัสดุกอสราง และอาจกอใหเกิดโรคติดตอจากคนงานกอสราง
ได อยางไรก็ตามในชวงระยะกอสรางโครงการไดทําหนังสือแจงพัฒนาโครงการไปยังสถานีตํารวจภูธร
วิชิต และหนวยงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลวิชิต เพื่อใหหนวยงานดังกลาว
รับทราบวามีการจัดทําโครงการและเตรียมความพรอมในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ดังนั้นผลกระทบจึงอยู
ในระดับต่ํา

4.1.4.2 การสาธารณสุข
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจะประเมินตามแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของประเทศไทยเปนแนวทางในการศึกษา (สํานัก
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ ม,
กันยายน 2550) ซึ่งมีขั้นตอนตางๆ ไดแก การกลั่นกรองในโครงการ (Screening) การกําหนด
ขอบเขตการศึกษา (Scoping) และการประเมินผลกระทบ (Assessment)
1) การกลั่นกรองในโครงการ (Screening)
(ก) ขอมูลรายละเอียดโครงการ
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต เปนโครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุด
จํานวน 12 หองชุด ภายในโครงการประกอบดวย อาคารทั้งสิ้น จํานวน 14 อาคาร มีขนาดพื้นที่ใช
สอย 2,393.68 ตารางเมตร ทั้งนี้ พื้นที่โครงการตั้งอยูบนพื้นที่ 2-2-71 ไร หรือคิดเปน 4,284.00
ตารางเมตร โดยจะขออนุญาตกอสรางตอเทศบาลตําบลวิชิต ซึ่งคาดวาจะใชระยะเวลาการกอสราง
โครงการประมาณ 18 เดือน และจากการศึกษา พบวา กลุมคนที่มีความเสี่ยงดานสุขภาพจากการ
ดําเนินโครงการ ไดแก คนงานกอสรางโครงการ ผูพักอาศัยในโครงการ พนักงานของโครงการ และ
ประชาชนที่อาศัยอยูโดยรอบพื้นที่โครงการ
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(ข) ขอมูลการสัมผัสของมนุษย
กลุมคนสวนใหญที่ไดรับผลกระทบดานสุขภาพ มีดังนี้
- คนงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณพื้นที่กอสราง ซึ่งจะตองสัมผัสกับมลพิษที่อาจเกิดขึ้นอยู
ตลอดเวลาการทํางานในแตละวัน (ประมาณ 8 ชั่วโมง)
- ผูพักอาศัยในโครงการ พนักงานของโครงการ และประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณพื้นที่
ใกลเคียง และโดยรอบโครงการ โดยกลุมคนที่มีความเสี่ยงที่จะสัมผัสมลพิษ ไดแก เด็ก
สตรีมีครรภ หรือผูที่ไวตอการไดรับอันตราย
2) การกําหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping)
ในการกําหนดขอบเขตการศึกษาผลกระทบทางสุภาพจากกิจกรรมตาง ๆ ของโครงการได
พิจารณาจากขอมูลรายละเอียดโครงการ ขอมูลสภาพแวดลอมในปจจุบันของพื้นที่โครงการ (ขอ 3.3.7
ในบทที่ 3) ขอมูลสุขภาพปจจุบัน โดยพิจารณาจากสิ่งคุกคามสุขภาพ ไดแก เสียง ความสั่นสะเทือน
ฝุ น เขม า ควั น และสิ่ ง คุ ก คามต อ จิ ต ใจ ได แ ก ความกั ง วล เป น ต น นอกจากนี้ จะพิ จ ารณาด า น
สิ่งแวดลอม ปจจัยตอการสัมผัส และลักษณะผลกระทบตอสุขภาพ
3) การประเมินผลกระทบ (Assessment)
จากการรวบรวมขอ มูลพื้นฐานดานการสาธารณสุขของชุมชนที่อ ยูบริเวณใกลเคียงพื้นที่
โครงการ พบวา ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลวิชิต มีโรงพยาบาลของเอกชน จํานวน 2 แหง ไดแก
โรงพยาบาลสิริโรจน ขนาด 151 เตียง และโรงพยาบาลดีบุก ขนาด 32 เตียง และมีโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล จํานวน 2 แหง ไดแก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานแหลมชั่น และ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวิชิต นอกจากนี้ยังมีคลินิกเอกชน จํานวน 1 แหง รานขายยาแผน
ปจจุบัน จํานวน 7 แหง โดยสถานพยาบาลของรัฐที่อยูใกลเคียงโครงการมากที่สุด ไดแก โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลวิชิต มีระยะหางจากพื้นที่โครงการประมาณ 3.4 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 6 นาที จะถึงพื้นที่โครงการ (ขึ้นกับสภาพการจราจร และชวงเวลาที่เกิดเหตุ)
จากสถิติสาเหตุการปวย 21 กลุมโรค ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวิชิต ระหวาง ป
พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2563 พบวา 5 อันดับแรก ไดแก โรคระบบยอยอาหาร รวมโรคในชองปาก, อาการ
แสดงและสิ่งปกติที่พบไดจากการตรวจทางคลินิกและทางหองปฏิบัติการที่ไมสามารถจําแนกกลุมรค
ในกลุมอื่นได, โรคระบบหายใจ, โรคระบบกลามเนื้อ รวมโครงราง และเนื้อยึดเสริม และโรคระบบ
ไหลเวียนเลือด
จากการสํารวจภาคสนามโดยการสัมภาษณประชาชนที่อ ยูอ าศัย ใกลเคียงพื้นที่โครงการ
พบวา ประชาชนสวนใหญ (รอยละ 51.16) โรคเกี่ยวกับระบบเลือดลมตางๆ รองลงมาเจ็บปวยดวยโรค
ผิวหนังและภูมิแพ และโรคหวัด/โรคทางเดินหายใจ ซึ่งสอดคลองกับขอมูลสถิติจํานวนผูปวยจําแนก
ตาม 21 กลุมโรคของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวิชิต
การประเมินผลกระทบจากการดําเนินโครงการในระยะกอสรางที่อาจสงผลกระทบตอสุขภาพ
ในดานคุณภาพอากาศ การบําบัดน้ําเสีย การจัดการขยะมูลฝอย สภาพเศรษฐกิจและสังคม อาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย พิจารณาถึงปจจัยที่สําคัญที่อาจมีผลกระทบตอสุขภาพ คือ
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

- สิ่ ง คุ ก คามทางกายภาพ ได แ ก คุ ณ ภาพอากาศ การบํ า บั ด น้ํ า เสี ย และการจั ด การขยะ
มูลฝอย เปนตน
- สิ่งคุกคามทางชีวภาพ ไดแก แมลงวัน แบคทีเรีย และปรสิต เปนตน
- สิ่งคุกคามตอจิตใจ ไดแก ความเครียด ความกังวล และความรําคาญ เปนตน
ในช ว งที่ มี ก ารก อ สร า งโครงการ กลุ ม คนส ว นใหญ ที่ ไ ด รั บ ผลกระทบด า นสุ ข ภาพ ได แ ก
คนงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณพื้นที่กอสรางและผูที่อยูอาศัยบริเวณใกลเคียงและโดยรอบพื้นที่กอสราง
โครงการ สุขภาพของคนงานกอสรางและผูที่อยูอาศัยใกลเคียงพื้นที่กอสรางจัดเปนกลุมเสี่ยงที่อาจ
กอใหเกิดโรคตางๆ ขึ้นได ซึ่งสาเหตุของการเกิดโรคอาจมาจากการปฏิบัติหนาที่ ที่ตองเผชิญมลภาวะ
ตางๆ ไดแก ฝุนละออง เสียง ความสั่นสะเทือน เขมาควัน และสารเคมี รวมถึงที่พักอาศัยของคนงาน
กอสราง มักอยูอาศัยรวมกันจํานวนมาก โดยมีถิ่นที่มาทั้งที่เปนคนงานตางดาว และคนงานไทย ดังนั้น
การอยูอาศัยของคนงานที่ไมถูกสุขลักษณะก็อาจเปนพาหะนําไปสูโรคติดตอตางๆ ได นอกจากนี้การ
เกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานมักเกิดขึ้นเปนประจําซึ่งอุบัติเหตุในแตละครั้งอาจกอใหเกิดการสูญเสีย
ทั้งชีวิตและทรัพยสิน
การประเมินผลกระทบจากโรคที่อาจเกิดขึ้นในระยะกอสราง รวมถึงมาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบแสดงดังตารางที่ 4-15
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

ตารางที่ 4-15 มาตรการปองกันและลดผลกระทบจากโรคที่เกิดขึ้น ในระยะกอสราง
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โรค
1. โรคระบบทางเดินหายใจ เชน โรค
ภูมิแพ และโรคหอบหืด เปนตน
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2. โรคที่แมลงสาบเปนพาหะนําโรค
ไดแก
 แมลงสาบ เชน โรคระบบทางเดิน
อาหาร โรคระบบลําไส โรคทองเสีย
โรคผิวหนัง โรคตับอักเสบ

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

ยุง เชน โรคไขเลือดออก โรคไข
สมองอักเสบโรคเทาชาง โรคไข
สมองอักเสบ
 แมลงวัน เชน อหิวาตกโรค


สาเหตุการเกิดโรค

มาตรการปองกันและเฝาระวัง

- เกิดจากการหายใจเอาสารกอภูมิแพ เชน 1. ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ระบุในหัวขอ 1.4 เรื่องคุณภาพอากาศอยาง
ฝุ น ละออง ควั น บุ ห รี่ ควั น ของรถยนต
เครงครัด
เปน ตน ที่ฟุง กระจายอยูใ นอากาศเขา สู
ร ะ บ บ ท า ง เ ดิ น ห า ย ใ จ จ น ร ะ บ บ
เกิดปฏิกิริยาตอบสนองตอสารภูมิแพซึ่ง
เปนสาเหตุของการเกิดโรคระบบทางเดิน
หายใจ นอกจากนี้สารกอภูมิแพยังกระตุน
ใหอาการของโรคกําเริบรุนแรงมากขึ้น
1. ตรวจสอบสุขภาพคนงานกอนรับเขาทํางาน
2. จัดหาน้ําดื่มน้ําใช ระบบรวบรวมและกําจัดขยะ น้ําเสีย สิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะไวอยางเพียงพอ เพื่อ
ปองกันไมใหเกิดแหลงเพาะพันธุโรค
- เกิ ด จากการสั ม ผั ส หรื อ รั บ ประทานเชื้ อ
แบคทีเรีย หนอนพยาธิ เชื้อไวรัส เชื้อโปร 3. ดูแลและรักษาความสะอาดบริเวณที่พัก หองสวม และหองอาบน้ําอยางสม่ําเสมอ
โตชั ว และเชื้ อ รา ที่ ติ ด มากั บ แมลงสาบ 4. ดู แ ลไม ใ ห มี แ หล ง น้ํ า ท ว มขั ง ในบริ เ วณพื้ น ที่ ก อ สร า งและบ า นพั ก คนงาน เพื่ อ ป อ งกั น การเกิ ด แหล ง
เพาะพันธุยุงหรือแหลงเชื้อโรคตางๆ
เนื่องจากแมลงสาบชอบอยูตามขยะ ของ
5. ฉีดพนยากําจัดยุง แมลงสาบ แมลงวัน และแหลงเพาะพันธุ กอนและหลังรื้อถอนบานพักคนงาน หองน้ํา
เสีย
หองสวม
- เกิดจากยุงลาย ยุงกนปลอง ยุงลายเสือ
และยุงรําคาญที่เปนพาหะนําโรคกัด
- เกิ ด โรคเกิ ด จากการรั บ ประทานอาหาร
และน้ํ า ดื่ ม ที่ ไ ม ส ะอาด มี แ มลงวั น ตอม
โดยแมลงวันจะตอมอุจจาระหรืออาเจียน
ของผูปวย และนําเชื้อแพรกระจายอยูใน
อาหารและน้ําดื่ม

ตารางที่ 4-15 มาตรการปองกันและลดผลกระทบจากโรคที่เกิดขึ้น ในระยะกอสราง (ตอ)
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โรค
3. โรคเครียด ซึ่งจะนําไปสูโรค
นอนไมหลับ โรคแผลใน
กระเพาะอาหาร และโรค
ประสาท
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4. อุบัติเหตุ

สาเหตุการเกิดโรค

มาตรการปองกันและเฝาระวัง

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

- เกิ ด จากความวิ ต กกั ง วลด า นความ 1. จัดหาที่พักอาศัยที่แข็งแรง ปลอดภัย และสะอาดใหคนงาน
2. แบงเวลาการทํางานและการพักผอนใหมีความเหมาะสม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
- ผลกระทบที่ เ กิ ด จากกิ จ กรรมการ 3. วางมาตรการกับดูแลและควบคุมคนงานรบกวนหรือบุกรุกพื้นที่นอกโครงการ เชน
ก อ สร า ง เช น ฝุ น ละออง เสี ย งดั ง
- ดูแลควบคุมคนงานอยางเขมงวด เพื่อปองกันปญหาการลักขโมยกับทํารายรางกาย และการทะเลาะวิวาทระหวาง
แรงสั่นสะเทือน และกลิ่นจากขยะหรือ
คนงานดวยกันเองหรือระหวางคนงานกับคนในชุมชนใกลเคียง
น้ําเสีย เปนตน
- กําหนดเวลาเขา-ออก บานพักคนงานไวไมเกิน 22.00 น. และตองมีการเซ็นชื่อเขา-ออกบานพัก
- บริษัทฯ จะไมอนุญาตใหคนงานพักอาศัยที่บริเวณโครงการ
- มีผูจัดการแคมปดูแลรับผิดชอบโดยตรง ตรวจสอบผูพักอาศัยอยางนอยสัปดาหละครั้ง
- หามเลนการพนัน ดื่มสุรา พกอาวุธผิดกฎหมายและมียาเสพติดในบริเวณบานพักคนงาน
- ติดตั้งอุปกรณรักษาความปลอดภัย
- หากคนงานฝาฝนกฎระเบียบหรือทําผิดกฎหมาย บริษัทผูรับเหมาจะตองลงโทษตามกฎระเบียบอยางเครงครัด
- การเกิดอัคคีภัย
1. ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ระบุในหัวขอ 4.3 เรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอยาง
- เครื่องมือหรือเครื่องจักรในการกอสราง
เครงครัด
ชํารุดเสียหาย
- การปฏิบัติงานโดยความประมาทขาด
ความระมัดระวัง

ตารางที่ 4-15 มาตรการปองกันและลดผลกระทบจากโรคที่เกิดขึ้น ในระยะกอสราง (ตอ)
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โรค

สาเหตุการเกิดโรค

มาตรการปองกันและเฝาระวัง

5. โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือ โรคโควิด 19

- เกิดจากการสัมผัสน้ํามูก น้ําลาย ของ
ผู ป ว ยที่ ติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
และแพรกระจายผานทางละอองเขา
ทางระบบทางเดิ น หายใจ ซึ่ ง เชื้ อ
ไวรัสดังกลาว สามารถลอยตัวอยูใน
อากาศไดราว 3 ชม. และเกาะติดอยู
กั บ ข า วของเครื่ อ งใช ซึ่ ง หากมี ใ คร
สั ม ผั ส ในระยะเวลาดั ง กล า วแล ว
อาจจะติดเชื้อไวรัสดังกลาวได
- ประชาชนอาศัยอยูหนาแนน
- ระบบระบายอากาศบริ เ วณที่ พั ก
อาศัยไมดี มีความชื้น ไมมีแสงแดด
สองถึง

ผูรับเหมากอสราง
1. พิ จ ารณารั บ คนงานในท อ งถิ่ น เป น อั น ดั บ แรก กรณี รั บ คนงานต า งด า วเข า ทํ า งาน ต อ งรั บ คนงานต า งด า วที่ มี
ใบอนุญาตเขาทํางานอยางถูกตองตามกฎหมาย
2. ตรวจสอบสุขภาพคนงานกอนเขารับทํางาน
3. ใหคนงานสวมใสหนากากอนามัยในขณะทีกําลังทํางานกอสราง หรืออยูในสถานที่แออัด
4. ประชาสั ม พั น ธ ใ ห ค นงาน ล า งมื อ บ อ ยๆ เป น เวลา 20 วิ น าที ด ว ยสบู แ ละน้ํ า หรื อ เจลล า งมื อ ที่ มี ส ว นผสมของ
แอลกอฮอล
5. ประชาสัมพันธใหคนงานใชกระดาษทิชชูหรือขอพับตรงขอศอกดานในปดปากและจมูกขณะไอหรือจาม
6. ประชาสัมพันธใหคนงานหลีกเลี่ยงการพบปะใกลชิด (ระยะ 1 เมตรหรือ 3 ฟุต) กับคนที่ไมสบาย
7. จัดใหมีสบูหรือเจลลางมือทีมีสวนผสมของแอลกอฮอล 70% ถึง 80% ไวบริเวณตางๆ ทั่วพื้นที่โครงการ
คนงานกอสราง (มาตรการปองกันการติดเชื้อโควิด 19 แบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19))
1. ออกจากแคมปคนงานเมื่อจําเปน
2. เวนระยะหาง 1-2 เมตร
3. สวมหนากากอนามัยและทับดวยหนากากผาตลอดเวลา
4. ลางมือบอยๆ ดวยสบูหรือเจลแอลกอฮอล
5. อยาใชมือสัมผัสหนากาก รวมทั้งใบหนา ตา จมูก ปาก
6. ผูเปนกลุมเสี่ยง หลีกเลี่ยงการออกนอกแคมปคนงาน
7. ทําความสะอาดและฆาเชื้อพื้นผิวที่ถูกสัมผัสบอยๆ
8. แยกของใชสวนตัวทุกชนิด ไมใชรวมกับผูอื่น
9. กินอาหารปรุงสุกใหม แยกสํารับ ใชชอนกลางสวนตัว
10. หากสงสัยวาตนเองเสี่ยงตรวจดวย ATK บอยๆ เพื่อยืนยันวาติดเชื้อหรือไม
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4.1.4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4.1.4.3.1 การปองกันอัคคีภัย
สําหรับกิจกรรมในการกอสรางที่มีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยในชวงการกอสรางโครงการนั้น
อาจเกิดจากลูกไฟจากงานเชื่อม กระแสไฟฟาลัดวงจรจากเครื่องมือที่เกี่ยวของกับกระแสไฟฟาและการ
ตกแตงภายใน รวมทั้งการสูบบุหรี่ของคนงาน ดังนั้น โครงการจะรวมกับบริษัทผูรับเหมากอสราง คอย
ควบคุมในการปฏิบัติงานของคนงานกอสรางใหมีประสิทธิภาพและลดการเกิดอุบัติเหตุในการทํางาน
รวมทั้งเพื่อความปลอดภัยของผูพักอาศัยรอบโครงการ คาดวาผลกระทบจะอยูในระดับต่ํา
4.1.4.3.2 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ผลกระทบดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของคนงานกอสรางและเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานใน
พื้นที่กอสราง ไดแก อุบัติเหตุตางๆ อันอาจเกิดจากการทํางานที่ขาดความระมัดระวัง หรือประมาทในการ
ใชเครื่องจักร การใชเครื่องมือหรืออุปกรณที่ไมสมบูรณ การขนสงวัสดุอุปกรณกอสรางที่อาจกอใหเกิด
การกีดขวางการจราจร เสียงและความสั่นสะเทือนที่เกิดจากกิจกรรมการกอสรางอันจะมีผลตอสุขภาพ
ทางกายและยังมีผลตอสุขภาพจิตของคนงานกอสราง นอกจากนี้ การดําเนินการของโครงการในระยะ
กอสรางอาจกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญปญหาจากคนงานกอสรางตอชุมชนใกลเคียง และโรคติดตอ
ดังนั้น โครงการจึงกําหนดใหผูรับเหมามีมาตรการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินตาม
กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
วาดวยหมวดที่ 1 การกอสราง สําหรับผลกระทบดานความปลอดภัย ดูแลใหคนงานกอสรางปฏิบัติงาน
ดว ยความระมัด ระวัง จั ด หน า กากกัน ฝุ น หมวกนิ รภั ย รองเท ากั นกระแทก ที่ ครอบหู ใหกั บคนงาน
กอสราง รวมทั้งกําหนดใหผูรับเหมาปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการ
ทํางาน นอกจากนี้จะกําหนดใหผูรับเหมากอสรางรักษาดูแลพื้นที่กอสรางใหเปนระเบียบและทําความ
สะอาดพื้นที่กอสรางอยูเสมอ เพื่อลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ จัดเตรียมเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องตน
พรอมทั้งเตรียมพรอมประสานงานกับโรงพยาบาลใกลเคียงเพื่อนําผูไดรับบาดเจ็บสงโรงพยาบาล หาก
เกิ ด อุ บั ติ เ หตุ รุ น แรง นอกจากนี้ ผู รั บ เหมาต อ งแบ ง เวลาการทํ า งานและการพั ก ผ อ นของคนงานให
เหมาะสม รวมทั้งกําหนดใหมีการตรวจประวัติและตรวจสุขภาพคนงานและกําหนดกฎระเบียบใหคนงาน
กอสรางปฏิบัติอยางเครงครัด เพื่อปองกันเหตุเดือนรอนรําคาญปญหาและโรคติดตอ
โครงการจัดใหมีแผนชดเชยในกรณีเกิดความเสียหายจากกิจกรรมของโครงการ โครงการจะเรง
ดํ า เนิ น การตรวจสอบและแก ไ ขป ญ หาโดยไม ชั ก ช า เพื่ อ แก ไ ขป ญ หาที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ในกรณี ดั ง กล า ว
นอกจากนี้ โครงการจัดใหมีการประกันภัยเพื่อชดเชยหรือเยียวยาที่เกิดจากการกอสรางอาคารตอพื้นที่
โดยรอบ โดยบริ ษั ท ผู รั บ ประกั น จะชดใช ผู เอาประกั น ภั ย ตามวงเงิ น ซึ่ งผู เ อาประกั น ตอ งตกเป น ฝ า ย
รับผิดชอบตามกฎหมาย ในอันที่จะตองจายคาชดเชยเพื่อการตอไปนี้ คือ
1. การบาดเจ็บทางรางกาย หรือการปวยเจ็บ อันเนื่องจากอุบัติเหตุ
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2. การสูญเสีย หรือเสียหายแหงทรัพยสิน อันเนื่องจากอุบัติเหตุ
ถาการอันเนื่องจากอุบัติเหตุนั้นไดเกิดขึ้นโดยตรงเพราะการดําเนินการตามสัญญาจางเหมาอัน
ไดเอาประกันไว โดยกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้และการนั้นไดเกิดขึ้นภายใน หรือ ณ บริเวณที่ติดกับ
สถานที่กอสราง ในระหวางระยะเวลาประกันภัย
ขั้นตอนการชดเชยในกรณีเกิดความเสียหาย แสดงดังรูปที่ 4-8 และแผนภาพกระบวนการรับ
เรื่องรองเรียนแสดงดังรูปที่ 4-9
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ผูไดรับความเสียหายจากการกอสราง

เจาหนาที่รับเรื่องรองเรียน (ประจําสํานักงานกอสราง)
- ผูจัดการบริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน) หรือตัวแทน

ประธาน

- ผูรับเหมากอสราง

รองประธาน

- เจาหนาที่โครงการ

เลขานุการกรรมการ

- ผูนําชุมชน

กรรมการ

- เทศบาลตําบลวิชิต

กรรมการ

ผูจัดการบริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน) หรือตัวแทน และผูรับเหมากอสราง
แจงใหบริษัทประกันภัยรับทราบทันที

เงื่อนไขการจายคาสินไหมทดแทนของบริษัทประกันภัย
- ตรวจสอบความเสียหาย
- แจงความตอสถานีตํารวจประจําทองที่ พรอมขอถายสําเนาบันทึกประจําวัน (กรณีทรัพยสิน
สูญหาย
- คงสภาพความเสียหายของทรัพยสินไว รวมทั้งหลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหบริษัท ฯ
เขาตรวจสอบ
- หากจําเปนตองยายทรัพยสินที่เสียหาย ใหถายรูปสภาพแวดลอม และทรัพยสินที่เสียหายไว
- หากเกิดความเสียหายของทรัพยสินหรือตอบุคคลภายนอก ไมควรตกลงชดใชคาเสียหาย
กอนไดรับความเห็นชอบจากบริษัท

ประเมินความเสียหาย/เตรียมจายคาสินไหมทดแทน

จายคาสินไหมทดแทน

รูปที่ 4-8 แผนผังแสดงขั้นตอนการชดเชยในกรณีเกิดความเสียหาย
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ชองทางการรับเรื่องรองเรียน

ประชาชน/
หนวยงาน

- โทรศัพท
- Email
- จดหมาย/หนังสือ
- มาติดตอดวยตัวเอง
- กลองรับเรื่องรองเรียน
สื่อมวลชน เชน นสพ./
FB

ขอมูลในการรับเรื่องรองเรียน
1. ชื่ อ -ส กุ ล / ที่ อ ยู / เ บ อ ร
โทรศัพท
2. วั น , เวลา/สถานที่ / เรื่ อ ง
ร อ ง เ รี ย น แ ล ะ ค ว า ม
ตองการของผูรองเรียน
3. แจ ง กลั บ ผู ร อ งเรี ย นว า
ได รั บ เรื่ อ งแล ว (กรณี
ส ง ผ า น จ ด ห ม า ย
อิเล็กทรอนิกส)

การวิเคราะหและจับประเด็นเรื่อง
รองเรียนและสงเรื่องใหหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ ระยะเวลาดําเนินการ
ภายใน 1 วัน

ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อติดตามผลการแกไข

1. พิ จ ารณาตรวจสอบเรื่ อ ง
รองเรียน
2. ป ร ะ ส า น ห น ว ย ง า น ที่
รั บ ผิ ด ชอบ ในเบื้ อ งต น
เ พื่ อ แ จ ง ป ญ ห า แ ล ะ
รับทราบขอเท็จจริง
3. จัดทํารายงานสงหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
4. แจ ง กลั บ ผู ร อ งเรี ย นใน
เบื้องตน

- ฝายบริหารงานกอสราง
- ฝายกรรมสิทธิ์ที่ดิน
- ฝ า ย ธุ ร กิ จ แ ล ะ บ ริ ห า ร
สินทรัพย
- ฝายวิชาการ
- ฝายปฏิบัติการ
- ฝายรักษาความปลอดภัยและ
กูภัย
- ฝ า ย วิ ศ ว ก ร ร ม โ ย ธ า แ ล ะ
สถาปตยกรรม
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บริษัทที่ปรึกษาโครงการ *
บริษัทผูรับเหมากอสราง *
รายงานผลการดําเนินการแกไขอยางไมเปนทางการ
รายงานผลการดําเนินการแกไขอยางเปนทางการ

รูปที่ 4-9 แผนภาพกระบวนการรับเรื่องรองเรียน

ระยะเวลาดําเนินการ ภายใน 5 วัน
รวมวันหยุด

วิเคราะหปญหาเรื่องรองเรียน/ แนว
ทางการแกไขและปองกันการเกิดซ้ํา

สรุปสถิติการรองเรียนรายเดือน เสนอตอ
บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)
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4.1.4.4 สุนทรียภาพ
ปจจุบันโครงการยังไมมีการกอสรางอาคาร แตเมื่อมีการกอสรางอาคารคสล. จํานวน 14
อาคาร อาจมีความจําเปนตองใชอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกขณะกอสราง เชน ตาขายกันฝุน
นั่งราน ฯลฯ ซึ่งจะมีผลกระทบทางดานสุนทรียภาพตอผูที่พบเห็นและอยูอาศัยที่อยูในระยะใกลหรือ
ระยะประชิดกับโครงการในระดับสูง กิจกรรมดังกลาวใชระยะเวลา ประมาณ 18 เดือน เพื่อเปนการลด
ผลกระทบโครงการกําหนดใหผูรับเหมากอสรางทําการปดลอมดวยรั้วเมทัลชีทชั่วคราว สูง 2.40 เมตร
ตามแนวเขตที่ดิน เพื่อใหเกิดความเปนระเบียบ และชวยลดผลกระทบตอการรับรูของผูอยูอาศัย ผูที่
พบเห็น และผูที่สัญจรผานพื้นที่โครงการในระยะใกล หรือระยะประชิดกับโครงการ รวมทั้งใชวัสดุและ
สีของวัสดุและอุปกรณที่ใชในขณะกอสราง เชน ตาขายกันฝุน นั่งราน ที่เปนสีโทนออนและมีความ
กลมกลืนกับสีของอาคารขางเคียง รวมทั้งสภาพแวดลอมบริเวณโดยรอบของโครงการ เชน สีน้ําตาล
สีขาว เปนตน ดังนั้น ผลกระทบที่มีจึงอยูในระดับต่ํา
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ระยะดําเนินการ

4.2.1 ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
4.2.1.1 สภาพภูมิประเทศ
โครงการประกอบกิ จ การประเภทอาคารชุ ด ซึ่ ง กิ จ กรรมดั ง กล า วจะไม ส ง ผลต อ การ
เปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิประเทศแตอยางใด ลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่โครงการยังคงเปนพื้นที่เชิง
ลาด มีเพียงการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนพื้นที่ จากเดิมที่เปนพื้นที่วาง เปลี่ยนไปเปน อาคาร
คสล. สูง 1-3 ชั้น พรอมทั้งระบบสาธารณูปการ ที่จอดรถยนตภายในโครงการ ถนน และพื้นที่สีเขียว
อยางไรก็ตาม โครงการไดจัดพื้นที่สีเขียวและจัดภูมิสถาปตยกรรมใหกลมกลืนกับพื้นที่โดยรอบ ซึ่งคิด
เปนพื้นที่สีเขียว รอยละ 55.95 ของพื้นที่โครงการ ดังนั้น การดําเนินโครงการจึงไมสงผลกระทบตอ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศ
4.2.1.2 ทรัพยากรดินและการเกิดดินถลม
โครงการจัดใหมีพื้นที่สีเขียว รอยละ 55.95 ของพื้นที่โครงการ โดยการปลูกหญา ไมพุม และ
ไมยืนตนปกคลุมดินในพื้นที่โครงการ ซึ่งจะชวยดูดซับน้ําฝน ชะลอการไหลของน้ําฝนและลดการกัด
เซาะหนาดินได สําหรับการระบายน้ําฝนของโครงการ จะแบงเปน 2 สวน คือ จากพื้นดินนอกอาคาร
และจากชั้นหลังคาของอาคาร โดยการระบายน้ําฝนบนพื้นดินนอกอาคาร จะอาศัยลักษณะการระบาย
2 รูปแบบ คือ การไหลซึมลงใตดินตามบริเวณสนามหญาและพื้นที่สีเขียว อีกรูปแบบคือการใหน้ําฝน
ไหลไปตามความลาดชันของภูมิประเทศ ซึ่งน้ําฝนสวนนี้จะไหลลงสูทอระบายน้ําที่เตรียมไว สําหรับ
น้ําฝนจากชั้นหลังคาของอาคารจะระบายลงสูทอระบายน้ําฝน ซึ่งจะรวบรวมลงสูทอระบายน้ําฝน
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.30 เมตร, 0.40 เมตร และ 1.00 เมตร และรางระบายน้ํา (Gutter) ขนาด
กวาง 0.30 เมตร และ 0.50 เมตร ที่มีบอพักน้ําเปนระยะอยูโดยรอบพื้นที่โครงการ โดยอาศัยแรงโนม
ถวงของโลก (Gravity) น้ําฝนทั้งหมดจะผานบอดักขยะกอนรวบรวมเขาสูบอหนวงน้ําของโครงการ
จากการคํานวณโดยใช Rational Method พบวา กอนพัฒนาโครงการจะมีอัตราการระบายน้ํา
0.179 ลูกบาศกเมตร/วินาที และหลังพัฒนาโครงการมีอัตราการระบายน้ํา 0.417 ลูกบาศกเมตร/วินาที
คิดเปนปริมาณน้ําฝนสวนเกิน 67.14 ลูกบาศกเมตร ทั้งนี้ โครงการจัดใหมีบอหนวงน้ํา มีปริมาตร 150
ลูกบาศกเมตร จํานวน 1 บอ เพื่อหนวงน้ําฝนไวภายในโครงการ โดยโครงการจัดใหมีทอขนาดเสน
ผานศูนยกลาง 0.30 เมตร จํานวน 1 ทอ ซึ่งสามารถควบคุมอัตราการไหลของน้ําใหมีคาอัตราการ
ระบายน้ํา 0.018 ลูกบาศกเมตร/วินาที เพื่อระบายออกสูทอระบายน้ําถนนภาระจํายอมและออกสูคูดิน
สาธารณะดานหนาโครงการ โดยโครงการไดดําเนินการขออนุญาตวางทอระบายน้ําบริเวณคูดินเพื่อ
เชื่อมกับทอระบายน้ําสาธารณะตอไป
สําหรับการพัดพาตะกอนดินลงสูบอพักน้ําและบอหนวงน้ํา โครงการจะมีการขุดลอกเมื่อมี
ปริ ม าณตะกอนดิ น สะสมในบ อ ดั ง นั้ น จึ ง คาดว า อยู ใ นระดั บ ต่ํ า ต อ ทรั พ ยากรดิ น และการชะล า ง
พังทลายของดินแตอยางใด
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4.2.1.3 ธรณีวิทยา การเกิดแผนดินไหว และการเกิดสึนามิ
บริเวณพื้นที่โครงการมีลักษณะเปนหินโคลนเนื้อกรวด หินทรายเนื้อกรวด หินโคลน และหิน
ทรายแสดงชั้นบางๆ หินโคลนเนื้อซิลิกา แสดงลักษณะโครงสรางเกิดจากการเลื่อนหลุดและรูหนอนซึ่ง
มีตะกอนอุดตัน; ยุคเพอรเมียนถึงคารบอนิเฟอรัส
จากสถานการณแผ นดินไหวในจังหวั ดภูเก็ต เมื่อ วันที่ 16 เมษายน 2555 ซึ่งเปนผลสื บ
เนื่องมาจากการเกิดแผนดินไหวขนาด 8.6 และ 8.2 ริกเตอร ทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา ประเทศ
อินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 ทําใหเกิดการสงถายแรงสั่นสะเทือน และเปนตัวกระตุนให
แขนงของรอยเลื่อนคลองมะรุยเกิดการเคลื่อนตัวและเกิดแผนดินไหวขนาด 4.3 ริกเตอร ในจังหวัด
ภูเก็ต หลังจากนั้นมีแผนดินไหวตามหรือเกิดอาฟเตอรช็อก ในบริเวณใกลเคียงกันประมาณ 30 ครั้ง
รูสึกไดประมาณ 4 ครั้ง และผลจากการเกิดแผนดินไหวดังกลาว สงผลใหบานเรือนประชาชนในพื้นที่
บานลิพอน-บางขาม หมูที่ 2 ตําบลศรีสุนทร อําเภอถลาง เสียหายเล็กนอยกวา 200 หลังคาเรือน
ตําบลปาคลอก อําเภอถลาง เสียหาย 10 หลังคาเรือน อาคารสวนใหญเปนบานปูนกออิฐชั้นเดียว
ขณะที่เขื่อนบางเหนียวดํา ซึ่งตั้งอยูในพื้นที่ หมูที่ 7 ตําบลศรีสุนทร จากการตรวจสอบไมไดรับความ
เสียหายแตอยางใด (สํานักธรณีวิทยาสิ่งแวดลอม กรมทรัพยากรธรณี, 2555) จากแผนที่แสดงการ
ประเมินความรุนแรงแผนดินไหวในจังหวัดภูเก็ต พบวา พื้นที่โครงการอยูนอกพื้นที่ที่ไดรับความ
รุนแรงจากเหตุแผนดินไหวในจังหวัดภูเก็ต
สํา หรั บ เขตรอยเลื่ อ นที่ มี พ ลั ง ของประเทศไทยมี 3 แนว ตามทิ ศ ทางการวางตั ว และการ
เคลื่อนที่ คือ กลุมรอยเลื่อนที่วางตัวในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต กลุมรอยเลื่อนที่
วางตัวในแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต และกลุมรอยเลื่อนที่วางตัวอยูในทิศเหนือ-ใต
ซึ่งบริเวณโครงการไมไดอยูในบริเวณรอยเลื่อนแตอยางใด โดยอยูหางจากแนวรอยเลื่อนที่ใกลที่สุด
คือ รอยเลื่อนคลองมะรุย ซึ่งเปนรอยเลื่อนที่วางตัวอยูในเขตจังหวัดสุราษฏรธานี กระบี่ และพังงา เปน
ระยะทางประมาณ 5 กิ โลเมตร และอยู หา งจากตํา แหนง จุด ศูน ยก ลางแผน ดิน ไหวที่ อํา เภอถลาง
จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ประมาณ 26.67 กิ โ ลเมตร อย า งไรก็ ต าม เขตรอยเลื่ อ นที่ สํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ การเกิ ด
แผนดินไหวและมีผลกระทบ ตอประเทศไทย ไดแก กลุมรอยเลื่อนสะแกง และกลุมรอยเลื่อนพาน
หลวง รอยเลื่อนทั้งสองนี้มีแนวแยกตอเนื่องมาทางตะวันตกของประเทศไทยไลจากทางตอนบนลงมา
ตอนลาง อันไดแก กลุมรอยเลื่อนเมย กลุมรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ และกลุมรอยเลื่อนเจดียสามองค ในเขต
ภาคเหนือของประเทศไทยมีกลุมรอยเลื่อยแมทา กลุมรอยเลื่อนเถิน และกลุมรอยเลื่อนแมจัน ซึ่งยังคง
มีการเคลื่อนไหวอยู และกลุมรอยเลื่อนอุตรดิตถ เปนตน
ทั้ ง นี้ อ าคารของโครงการออกแบบอาคารต า ง ๆ ให ส ามารถต า นทานแรงสั่ น สะเทื อ น
แผนดินไหวได กฎหมายบังคับใชในการออกแบบและกอสรางอาคารในพื้นที่เสี่ยงภัย โดยกฎกระทรวง
เรื่อง กําหนดการรับน้ําหนัก ความตานทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการ
ตานทานแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหว พ.ศ. 2564 ดังนั้น ผลกระทบจึงอยูในระดับต่ํา
2) การเกิดสึนามิ
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 เกิดแผนดินไหวนอกชายฝงดานตะวันตกของเกาะสุมาตรา
ประเทศอินโดนีเซีย สงผลใหเกิดคลื่นใตน้ําเคลื่อนตัวแผขยายไปทั่วทะเลอันดามัน จนถึงชายฝง
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ตะวัน ออกเฉีย งใตของประเทศอิ นเดีย และศรีลัง กา โดยบางสว นของคลื่นยั งคลื่ นตัวไปถึงชายฝ ง
ตะวันออกของทวีปแอฟริกา รวมประเทศที่ประสบภัยจากคลื่นสึนามิ 11 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย
มาเลเซีย พมา อินเดีย บังกลาเทศ ศรีลังกา มัลดีฟส โซมาเนีย แทนซาเนีย เคนยา และไทย โดย
คลื่นสึนามิไดพลัดเขาสูพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใตชายฝงทะเลอันดามัน ไดแก พังงา กระบี่ ภูเก็ต ระนอง
ตรั ง และสตู ล ก อ ให เ กิ ด ความเสี ย หายในบริ เ วณชายฝ ง ภาคใต ข องไทยใน 6 จั ง หวั ด ดั ง กล า ว มี
ผูเสียชีวิตรวมกันประมาณ 5,400 คน สําหรับจังหวัดภูเก็ตมีผูเสียชีวิตทั้งหมด 279 คน นอกจากนี้ยัง
สรางความเสียหายใหกับทรัพยสินตางๆ คิดเปนมูลคาหลายพันลานบาท
จากขอ มูลพื้นที่น้ําทวมจากคลื่นสึนามิ จังหวัดภูเก็ต พบวา พื้นที่โครงการไมไดัรับความ
เสียหายจากคลื่นสึนามิ สําหรับจุดรองรับการอพยพที่ใกลพื้นที่โครงการมากที่สุดตามที่เทศบาลตําบล
วิชิตกําหนดไวอยูบริเวณจุดชมวิวเขาขาด มีระยะทางจากพื้นที่โครงการประมาณ 6 กิโลเมตร ใชเวลา
เดิ น ทางโดยรถยนต ป ระมาณ 6 นาที (ขึ้ น อยู กั บ สภาพการจราจร และช ว งเวลาที่ เ กิ ด เหตุ ) และ
ตําแหนงระบบสัญญาณเตือนภัยสึนามิที่ใกลพื้นที่โครงการมากที่สุด ตั้งอยูบริเวณเขาขาด หางจาก
พื้นที่โครงการ ประมาณ 2.20 กิโลเมตร
ดังนั้น ผลกระทบจึงอยูในระดับต่ํา
4.2.1.4 สภาพภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยา และคุณภาพอากาศ
มลพิษทางอากาศที่สําคัญในระยะดําเนินการ คือ ฝุนละออง และกาซคารบอนมอนอกไซด
(CO) ที่เกิดจากยานพาหนะ บริษัทฯ ที่ปรึกษาไดคํานวณปริมาณมลพิษที่เกิดขึ้น โดยใชแบบจําลอง
Box Model ของ John G Rau and David C.Wooten, 1996 ดังสมการ
C ( mg/m3 )

=

Q (mg/s)
D (m) x W (m/s) x M (m)

เมื่อ

C
Q

=
=
=

D

=

W

=

ความเร็ ว ลม จากสถิ ติ ภู มิ อ ากาศ ในคาบ 30 ป ของสถานี
อุตุนิยมวิทยาภูเก็ต พบวา มีคาเทากับ 2.0 knot หรือ 1.03 m/s
(1 knot = 0.5144 m/s)

M

=

Mixing Height เปนสภาพคงตัวของอากาศ เพื่อศึกษา การฟุง
กระจายของสารมลพิษทางอากาศจาก แหลงกําเนิดมีคา เทากับ
1,441.91 เมตร และภายในอาคาร เทากับ 3.30 เมตร
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ความเขมขนของมลสารที่เกิดขึ้น (มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร)
ปริมาณมลสารที่เกิดขึ้น (Emissions) (มิลลิกรัม/วินาที)
สัมประสิทธิ์ตัวคูณของการปลอยมลพิษ x ระยะทางวิ่งภายใน
โครงการ x จํานวนที่จอดรถยนต
ความกว า งของพื้ น ที่ (ระยะทางตั้ ง ฉากกั บ ทิ ศ ทางลม) ของ
โครงการเทากับ 100.22
เมตร (กรณีลมที่พัดมาจากทิศ
ตะวันตก)
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รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

กําหนดให ระยะทางที่รถยนตวิ่งภายในโครงการ (วิ่ง 2 เที่ยว/วัน)

=

0.15

กิโลเมตร

ที่จอดรถยนตภายในอาคาร

=

11

คัน

ที่จอดรถยนตภายนอกอาคาร

=

1

คัน

1

ชั่วโมง

รถทุกคันเขามาในโครงการภายใน

ใชอัตราการระบายมลสารจากรถยนตในตารางที่ 4-3 ซึ่งอนุมานวาเปนเครื่องยนตดีเซลเล็ก
และเบนซิน เมื่อเปรียบเทียบมลพิษที่ปลอยออกมาระหวางเครื่องยนตดีเซลเล็กและเบนซิน ถาคาไหน
มากกวาจะนําคานั้นมาประเมิน โดยมีคาสัมประสิทธิ์การปลอยของกาซแตละชนิดดังนี้ (รายละเอียด
แสดงดังตารางที่ 4-16)
ตารางที่ 4-16 สัมประสิทธิ์การปลอยของกาซแตละชนิดระหวางเครื่องยนตดีเซลเล็ก และ
เบนซิน
ชนิดของมลพิษ

สัมประสิทธิ์การปลอยมลพิษ (กรัม/กิโลเมตร)
0.1*
0.398**
5.745**
4.116**
0.182**
1.535**

ฝุนละอองรวม (TSP)
ฝุนละอองขนาดเล็ก (PM10)
กาซคารบอนมอนอกไซด (CO)
กาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2)
กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2)
กาซไฮโดรคารบอน (HC)

ที่มา : * Pollution Control Department, Final Report, Air and Noise Emission Database for Thailand, 1994
** กรมควบคุมมลพิษ, 2543

โดยสามารถคํานวณหาปริมาณความเขมขนของสารมลพิษของโครงการ ไดดังนี้
(1) ฝุนละอองรวม (TSP)
Qภายนอกอาคาร

Cภายนอกอาคาร

=

0.1 x 1,000 x 0.15 x 2 x 1

=

30

มิลลิกรัม/ชั่วโมง

=

0.008

มิลลิกรัม/วินาที

=

0.008/ (100.22 x 1.03 x 1,441.91)

=

0.000000056

มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร

ปริมาณความเขมขนของฝุนละอองรวม (TSP) ที่เกิดขึ้นจากทอไอเสียรถยนตภายนอกอาคาร
มีคาเทากับ 0.000000056 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร
Cภายในอาคาร
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=

0.1 x 1,000 x 0.15 x 2 x 11

=

330

มิลลิกรัม/ชั่วโมง

=

0.092

มิลลิกรัม/วินาที
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รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

Cภายในอาคาร

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

=

0.092 / (100.22 x 1.03 x 3.30)

=

0.000269095

มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร

ปริมาณความเขมขนของฝุนละอองรวม (TSP) ที่เกิดขึ้นจากทอไอเสียรถยนตภายในอาคาร
มีคาเทากับ 0.000269095 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร
C

=

Qนอกอาคาร + Qในอาคาร

=

0.000000056 + 0.000269095

=

0.000269151

มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร

จากการคํานวณ ปริมาณความเขม ขนของฝุนละอองรวม (TSP) ที่เกิดขึ้นจากทอไอเสีย
รถยนตของโครงการ มีคาเทากับ 0.000269151 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร เมื่อนําไปรวมกับปริมาณฝุน
ละอองรวม (TSP) ที่เกิดขึ้นจริงในปจจุบันจะไดคาเพิ่มขึ้นในอนาคตในชวงที่เปดดําเนินโครงการ โดย
ปริม าณฝุน ละอองรวมพิจ ารณาจากจุ ดตรวจวัด บริเวณใกลเคี ยงพื้น ที่โครงการ ระหวางวั นที่ 6-9
มิถุนายน 2564 มีปริมาณฝุนละอองรวม (TSP) สูงสุด เทากับ 0.031 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร (บริษัท
เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด, มิถุนายน 2564)
ดังนั้น ปริมาณฝุนละอองรวม (TSP) ที่เกิดขึ้นจากทอไอเสียรถยนตของโครงการ
=

0.000269151 + 0.031

=

0.031269151

มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร

จากการคํานวณ ทอไอเสียรถยนตของโครงการจะทําใหฝุนละอองรวม (TSP) ฟุงกระจายใน
พื้นที่ประมาณ 0.031269151 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร ซึ่งปริมาณฝุนละอองรวม (TSP) ที่เกิดขึ้น
ดังกลาวมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน (คามาตรฐานฝุนละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เทากับ
0.330 มิลลิก รัม /ลูกบาศกเมตร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.
2547)
(2) ฝุนละอองขนาดเล็ก (PM10)
Qนอกอาคาร

Qนอกอาคาร

=

0.398 x 1,000 x 0.15 x 2 x 1

=

119.4

มิลลิกรัม/ชั่วโมง

=

0.033

มิลลิกรัม/วินาที

=

0.033 / (100.22 x 1.03 x 1,441.91)

=

0.000000223

มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร

ปริมาณความเขมขนของฝุนละอองขนาดเล็ก (PM10) ที่เกิดขึ้นจากทอไอเสียรถยนต
ภายนอกอาคารของโครงการ มีคาเทากับ 0.000000223 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร
Cภายในอาคาร
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=

0.398 x 1,000 x 0.15 x 2 x 11
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รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

Cภายในอาคาร

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

=

1,313.4

มิลลิกรัม/ชั่วโมง

=

0.365

มิลลิกรัม/วินาที

=

0.365 / (100.22 x 1.03 x 3.30)

=

0.001070999

มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร

ปริมาณความเขมขนของฝุนละอองขนาดเล็ก (PM10) ที่เกิดขึ้นจากทอไอเสียรถยนตภายใน
อาคารของโครงการ มีคาเทากับ 0.0010709992 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร
C

=

Qนอกอาคาร + Qในอาคาร

=

0.000000223 + 0.001070999

=

0.001071222

มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร

จากปริมาณความเขมขนของฝุนละอองขนาดเล็ก (PM10) ที่เกิดขึ้นจากทอไอเสียรถยนตของ
โครงการ มีคาเทากับ 0.001071222 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร เมื่อนําไปรวมกับปริมาณฝุนละออง
ขนาดเล็ก(PM10) ที่เกิดขึ้นจริงในปจจุบันจะไดคาเพิ่มขึ้นในอนาคตในชวงที่เปดดําเนินโครงการ โดย
ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก (PM10) พิจารณาจากจุดตรวจวัดบริเวณใกลเคียงพื้นที่โครงการ ระหวาง
วันที่ 6-9 มิถุนายน 2564 มีปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก (PM10) สูงสุด เทากับ 0.060 มิลลิกรัม/
ลูกบาศกเมตร (บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด, มิถุนายน 2564)
ดังนั้น ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก (PM10) ที่เกิดขึ้นจากทอไอเสียรถยนตของโครงการ
=

0.001071222 + 0.060

=

0.061071222

มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร

จากการคํานวณ ทอไอเสียรถยนตของโครงการจะทําใหฝุนละอองขนาดเล็ก(PM10) ฟุง
กระจายในพื้นที่ป ระมาณ 0.061071222 มิลลิก รัม /ลูกบาศก เมตร ซึ่ งปริม าณฝุ นละอองขนาดเล็ ก
(PM10) ที่เกิดขึ้นดังกลาวมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน (คามาตรฐานฝุนละอองขนาดเล็ก (PM10) เฉลี่ย
24 ชั่วโมง เทากับ 0.120 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2538)
(3) กาซคารบอนมอนอกไซด (CO)
Qนอกอาคาร

Qนอกอาคาร
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=

5.745 x 1,000 x 0.15 x 2 x 1

=

1723.5

มิลลิกรัม/ชั่วโมง

=

0.48

มิลลิกรัม/วินาที

=

0.48 / (100.22 x 1.03 x 1,441.91)

=

0.000003216
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รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

ปริมาณความเขมขนของกาซคารบอนมอนอกไซด (CO) ที่เกิดขึ้นจากทอไอเสียรถยนต
ภายนอกอาคารของโครงการ มีคาเทากับ 0.000003216 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร
Cในอาคาร

Cในอาคาร

=

5.745 x 1,000 x 0.15 x 2 x 11

=

18958.5

มิลลิกรัม/ชั่วโมง

=

5.27

มิลลิกรัม/วินาที

=

5.27 / (100.22 x 1.03 x 3.30)

=

0.015459517

มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร

ปริมาณความเขมขนของกาซคารบอนมอนอกไซด (CO) ที่เกิดขึ้นจากทอไอเสียรถยนต
ภายในอาคารของโครงการ มีคาเทากับ 0.015459517 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร
C

=

Qนอกอาคาร + Qในอาคาร

=

0.000003216 + 0.015459517

=

0.015462733

มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร

จากปริมาณความเขมขนของกาซคารบอนมอนอกไซด ที่เกิดขึ้นจากทอไอเสียรถยนตของ
โครงการ มี ค า เท า กั บ 0.015462733 มิ ล ลิ ก รั ม /ลู ก บาศก เ มตร เมื่ อ นํ า ไปรวมกั บ ปริ ม าณก า ซ
คารบอนมอนอกไซดที่เกิดขึ้นจริงในปจจุบันจะไดคาเพิ่มขึ้นในอนาคตในชวงที่เปดดําเนินโครงการ
โดยปริมาณกาซคารบอนมอนอกไซด พิจารณาจากจุดตรวจวัดบริเวณใกลเคียงพื้นที่โครงการ ระหวาง
วันที่ 7-8 มิถุนายน 2564 มีปริมาณกาซคารบอนมอนอกไซด (CO) เทากับ 0.5 มิลลิกรัม/ลูกบาศก
เมตร (บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด, มิถุนายน 2564)
ดังนั้น ปริมาณกาซคารบอนมอนอกไซดที่เกิดขึ้นจากทอไอเสียรถยนตของโครงการ
=
=

0.015462733 + 0.5
0.515462733 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร

จากการคํานวณ ทอไอเสียรถยนตของโครงการจะทําใหกาซคารบอนมอนอกไซด (CO) ฟุง
กระจายในพื้นที่ 0.515462733 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร ซึ่งกาซคารบอนมอนอกไซด (CO) ที่เกิดขึ้น
ดังกลาวมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน (คามาตรฐานกาซคารบอนมอนอกไซด เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ไมเกิน
34.2 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2538)
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ตารางที่ 4-17 คาความเขมขนของมลพิษจากทอไอเสียรถยนต เปรียบเทียบกับมาตรฐาน
คุณภาพอากาศ
มลพิษ

ความเขมขนของ ความเขมขน ความเขมขนสาร
มลพิษที่เกิดขึ้น ของมลพิษจาก มลพิษคาดวาจะ
การคํานวณ เกิดขึ้นในอนาคต
ในปจจุบัน***
(มก./ลบ.ม.)
(มก./ลบ.ม.)
(มก./ลบ.ม.)

คามาตรฐาน
(มก./ลบ.ม.)

ฝุนละอองรวม (TSP)

0.031

0.000269151

0.031269151

ไมเกิน 0.330 /1,/2

ฝุนละอองขนาดเล็ก (PM10)**

0.060

0.001071222

0.061071222

ไมเกิน 0.120 /1,/2

0.5

0.015462733

0.515462733

ไมเกิน 34.2 /1

กาซคารบอนมอนอกไซด (CO)*

หมายเหตุ * กาซคารบอนมอนอกไซด คิดที่คาเฉลี่ย 1 ชั่วโมง
** ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน คิดที่คาเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
/1 คามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ มแหง ชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่ อง กํ าหนด
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
/2 คามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กําหนด
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
ที่มา : *** บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด, มิถุนายน 2564

4.2.1.5 เสียงและความสั่นสะเทือน
เมื่อเปดดําเนินการมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนที่จะเกิดขึ้นจะเกิดจากการจราจรของ
รถที่เขา-ออกภายในโครงการ แตคาดวาจะมีระดับผลกระทบในระดับต่ํา เนื่องจากโครงการประกอบ
กิจการประเภทอาคารชุด ซึ่งเปนสถานที่ที่ตองการความสงบเงียบและตองการความเปนสวนตัว
ประกอบกับเสียงจากการจราจรเปนเสียงที่ไดยินเปนปกติประจําอยูแลวของสังคมเมือง และจากการ
ตรวจวัดระดับเสียงบริเวณใกลเคียงพื้นที่โครงการ ในระหวางวันที่ 6-9 มิถุนายน 2564 โดยบริเวณจุด
ตรวจวั ด ดั ง กล า วมี ค า ระดั บ เสี ย งเฉลี่ ย 24 ชั่ ว โมง สู ง สุ ด เท า กั บ 63.20 dB(A) ดั ง นั้ น จึ ง คาดว า
ผลกระทบอยูในระดับต่ํา

4.2.1.6 ทรัพยากรน้ํา
แหลงน้ําใชหลักของโครงการจะใชน้ําประปาจากการประปาสวนภูมิภาค สาขาภูเก็ต จากการ
สํารวจผูอยูอาศัยขางเคียงโครงการสวนใหญใชน้ําประปาเปนแหลงน้ําใชหลัก นอกจากนี้โครงการมี
แหลงน้ําใชสํารอง โดยใชน้ําซื้อจากรถบรรทุกน้ําเอกชน ดังนั้น การใชน้ําประปาและน้ําซื้อไมไดสงผล
กระทบดานทรัพยากรน้ําใตดินตอพื้นที่ขางเคียงแตอยางใด
น้ําเสียของโครงการที่ผานการบําบัดแลว 11.64 ลูกบาศกเมตร/วัน มีคา BODออก 20
มิลลิกรัม/ลิตร ผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ํา ไดแก ถังกรองทราย (Multimedia Filter) ถัง
กรองคารบอน (Activated Carbon Filter) ระบบฆาเชื้อโรคดวยยูวี (UV) และระบบฆาเชื้อโรคดวย
คลอรีน (Post-Chlorine) กอ นเข า สู ถัง เก็บ น้ํ ารี ไ ซเคิ ล ขนาด 21.60 ลูก บาศก เ มตร จํ า นวน 1 ถั ง
จากนั้นจะนําไปใชรดน้ําตนไมภายในพื้นที่โครงการดวยการรดน้ําแบบกอกสนาม ปริมาณน้ําซึมดิน
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บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการในฤดูรอน 143.82 ลูกบาศกเมตร/วัน (ระยะเวลารดน้ํา 12 ชั่วโมง)
ดังนั้น โครงการสามารถนําน้ําเสียที่ผานการบําบัดแลวมาใชประโยชนโดยการรดน้ําตนไมภายในพื้นที่
โครงการไดทั้งหมด ไมมีการปลอยออกสูสาธารณะ
ในชวงฤดูฝนโครงการสามารถนําน้ําทิ้งที่ผานการบําบัดแลวมาใชรดน้ําตนไมในโครงการได
86.29 ลูกบาศกเมตร/วัน ดังนั้น โครงการสามารถนําน้ําเสียที่ผานการบําบัดแลวมาใชประโยชนโดย
การรดน้ําตนไมภายในพื้นที่โครงการไดทั้งหมด ไมมีการปลอยออกสูสาธารณะ
สําหรับพื้นที่ดานบนที่เปนพื้นที่นอกโครงการ ซึ่งปจจุบันเปนพื้นที่รกรางตนไมและวัชพืชขึ้น
ปกคลุม โครงการไดจัดใหมีทอระบายน้ําฝนตามแนวถนนภาระจํายอม ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.20
เมตร, 0.30 เมตร และ 0.4 เมตร ที่มีบอพักน้ําเปนระยะตามแนวทอระบายน้ํา โดยอาศัยแรงโนมถวง
ของโลก (Gravity) น้ําจากทอระบายน้ําฝนสวนดานบนทั้งหมดจะระบายออกสูทอระบายน้ําถนนภาระ
จํายอมและออกสูคูดินสาธารณะดานหนาโครงการ โดยโครงการไดดําเนินการขออนุญาตวางทอ
ระบายน้ําบริเวณคูดินเพื่อเชื่อมกับทอระบายน้ําสาธารณะตอไป
สําหรับการระบายน้ําฝนของโครงการ จะแบงเปน 2 สวน คือ จากพื้นดินนอกอาคาร และจาก
ชั้นหลังคาของอาคาร โดยการระบายน้ําฝนบนพื้นดินนอกอาคาร จะอาศัยลักษณะการระบาย 2
รูปแบบ คือ การไหลซึมลงใตดินตามบริเวณสนามหญาและพื้นที่สีเขียว อีกรูปแบบคือการใหน้ําฝน
ไหลไปตามความลาดชันของภูมิประเทศ ซึ่งน้ําฝนสวนนี้จะไหลลงสูทอระบายน้ําที่เตรียมไว สําหรับ
น้ําฝนจากชั้นหลังคาของอาคารจะระบายลงสูทอระบายน้ําฝน ซึ่งจะรวบรวมลงสูทอระบายน้ําฝน
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.30 เมตร, 0.40 เมตร และ 1.00 เมตร และรางระบายน้ํา (Gutter) ขนาด
กวาง 0.30 เมตร และ 0.50 เมตร ที่มีบอพักน้ําเปนระยะอยูโดยรอบพื้นที่โครงการ โดยอาศัยแรงโนม
ถวงของโลก (Gravity) น้ําฝนทั้งหมดจะผานบอดักขยะกอนรวบรวมเขาสูบอหนวงน้ําของโครงการ
ปริมาตร 150ลูกบาศกเมตร จํานวน 1 บอ เพื่อหนวงน้ําฝนไวภายในโครงการ โดยโครงการจัดใหมีทอ
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.30 เมตร จํานวน 1 ทอ ซึ่งสามารถควบคุมอัตราการไหลของน้ําใหมีคา
อัตราการระบายน้ํา 0.018 ลูกบาศกเมตร/วินาที เพื่อระบายออกสูทอระบายน้ําถนนภาระจํายอมและ
ออกสูคูดินสาธารณะดานหนาโครงการ โดยโครงการไดดําเนินการขออนุญาตวางทอระบายน้ําบริเวณ
คูดินเพื่อเชื่อมกับทอระบายน้ําสาธารณะตอไป
ดังนั้น ขนาดบอหนวงน้ําจึงมีความเพียงพอตอปริมาณน้ําที่ระบายออกของโครงการ สําหรับ
การพัดพาตะกอนดินลงสูบอหนวงน้ํา โครงการจะมีการขุดลอกทันทีเมื่อมีปริมาณตะกอนดินสะสมใน
บอ ดังนั้นในการดําเนินการจึงสงผลกระทบตอทรัพยากรน้ําผิวดินในระดับต่ํา
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4.2.2 ทรัพยากรชีวภาพ
4.2.2.1 นิเวศวิทยาทางบก
เนื่องจากพื้นที่กอสรางโครงการ ตั้งอยูในเขตเทศบาลตําบลวิชิต สภาพแวดลอมทั่วไปบริเวณ
พื้นที่โครงการและบริเวณโดยรอบสวนใหญเปนพื้นที่ทะเล พื้นที่บริการทองเที่ยว และพื้นที่ปาละเมาะ/
ไมพุม ระบบนิเวศทางบกบริเวณโครงการมี รายละเอียดตางๆ มีดังนี้
1) ทรัพยากรปาไม
พื้นที่โครงการมีลักษณะเปนพื้นที่เชิงลาด ภายในโครงการพบพรรณไม ไดแก ตนยางพารา
ตนสะตอ ตนสะเดาเทียม ตนมะนาวผี ตนจันทนขาว ตนเต็งหนาม ตนทัง ตนคะนาง ตนกรวยปา ตน
แซะ ตนตาเสือ ตนกระทิง ตนมะฮอกกานี ตนจันทนาปา ตนกะพง ตนยอปา ตนเขยตายแมยายชัก
ปรก และตนสารภีปา ทั้งนี้ พรรณไมที่พบทั้งหมดไมจัดเปนพืชอนุรักษ ตามพระราชบัญญัติพันธุพืช
พ.ศ. 2518 รวมทั้งไมจัดอยูในสถานภาพสูญพันธุ (extinct) สูญพันธุในธรรมชาติ (extinct in the wild)
ใกลสูญพันธุอยางยิ่ง (critically endangered) ใกลสูญพันธุ (endangered) มีแนวโนมสูญพันธุ
(vulnerable) และใกลถูกคุกคาม (near threatened) ตามบัญชีรายชื่อชนิดพืชปา แนบทายอนุสัญญา
ไซเตส (CITES) และของประเทศไทย แตอยางใด และไมอยูในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติใด ดังนั้น การ
ดําเนินโครงการในระยะดําเนินการจึงไมกอใหเกิดผลกระทบตอทรัพยากรปาไมแตอยางใด
2) ทรัพยากรสัตวปา
สิ่งมีชีวิตบนบกที่พบบริเวณพื้นที่กอสรางและบริเวณโดยรอบพื้นที่กอสรางโครงการมีนอย
มาก เนื่องจากพื้นที่โดยรอบมีการพัฒนาเปนแหลงที่อยูอาศัยทําใหไมพบสิ่งมีชีวิตประเภทสัตวปาที่มี
คุณคาแกการอนุรักษหรือสัตวปาที่หายาก สัตวบกที่พบก็เปนชนิดที่พบไดทั่วไปในพื้นที่ตางๆ ของ
ประเทศไทย โดยแบงออกเปน 4 กลุม คือสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก (Amphibians) ไดแก คางคกบาน
สัตวเลื้อยคลาน (Reptiles) ไดแก จิ้งเหลนบาน และกิ้งกา นก (Birds) ไดแก นกกระจอกบาน และ
นกกระจิบ และแมลง (Insects) ไดแก มดดํา มดแดง สัตวบกที่พบทั้งหมดไมจัดเปนสัตวปาสงวน
สัตวปาคุมครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 แตอยางใด รวมทั้งไมจัด
อยูในสถานภาพ สูญพันธุ (Extinct) สูญพันธุในธรรมชาติ (Extinct in the wild) ใกลสูญพันธุอยางยิ่ง
(Critically endangered) ใกลสูญพันธุ (Endangered) มีแนวโนมสูญพันธุ (Vulnerable) และใกลถูก
คุกคาม (Near threatened) ตามบัญชีรายชื่อชนิดสัตวปา แนบทายอนุสัญญา ไซเตส (Cites) และของ
ประเทศไทย ทั้งนี้เนื่องจากสัตวดังกลาวที่พบเปนชนิดที่มีการแพรกระจายทั่วไปตามพื้นที่ตางๆ ของ
ประเทศไทย ดังนั้น การดําเนินโครงการในระยะดําเนินการจึงไมกอใหเกิดผลกระทบตอสัตวปา
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4.2.2.2 นิเวศวิทยาทางน้ํา
บริเวณพื้นที่โครงการไมมีเสนทางน้ําตามธรรมชาติไหลผานซึ่งเปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตว
น้ําอยูในพื้นที่โครงการแตอยางใด
ทั้งนี้ น้ําเสียของโครงการที่ผานการบําบัดแลว ผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ํา ไดแก
ถังกรองทราย (Multimedia Filter) ถังกรองคารบอน (Activated Carbon Filter) ระบบฆาเชื้อโรคดวย
ยูวี (UV) และระบบฆาเชื้อโรคดวยคลอรีน (Post-Chlorine) กอนเขาสูถังเก็บน้ํารีไซเคิล จากนั้นจะ
นําไปใชรดน้ําตนไมภายในพื้นที่โครงการดวยการรดน้ําแบบกอกสนาม ดังนั้น โครงการสามารถนําน้ํา
เสียที่ผานการบําบัดแลวมาใชประโยชนโดยการรดน้ําตนไมภายในพื้นที่โครงการไดทั้งหมด ไมมีการ
ปลอยออกสูสาธารณะ
สําหรับการระบายน้ําฝนของโครงการ จะแบงเปน 2 สวน คือ จากพื้นดินนอกอาคาร และจาก
ชั้นหลังคาของอาคาร โดยการระบายน้ําฝนบนพื้นดินนอกอาคาร จะอาศัยลักษณะการระบาย 2
รูปแบบ คือ การไหลซึมลงใตดินตามบริเวณสนามหญาและพื้นที่สีเขียว อีกรูปแบบคือการใหน้ําฝน
ไหลไปตามความลาดชันของภูมิประเทศ ซึ่งน้ําฝนสวนนี้จะไหลลงสูทอระบายน้ําที่เตรียมไว สําหรับ
น้ําฝนจากชั้นหลังคาของอาคารจะระบายลงสูทอระบายน้ําฝน ซึ่งจะรวบรวมลงสูทอระบายน้ําฝน
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.30 เมตร, 0.40 เมตร และ 1.00 เมตร และรางระบายน้ํา (Gutter) ขนาด
กวาง 0.30 เมตร และ 0.50 เมตร ที่มีบอพักน้ําเปนระยะอยูโดยรอบพื้นที่โครงการ โดยอาศัยแรงโนม
ถวงของโลก (Gravity) น้ําฝนทั้งหมดจะผานบอดักขยะกอนรวบรวมเขาสูบอหนวงน้ําของโครงการ
ปริมาตร 150ลูกบาศกเมตร จํานวน 1 บอ เพื่อหนวงน้ําฝนไวภายในโครงการ โดยโครงการจัดใหมีทอ
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.30 เมตร จํานวน 1 ทอ ซึ่งสามารถควบคุมอัตราการไหลของน้ําใหมีคา
อัตราการระบายน้ํา 0.018 ลูกบาศกเมตร/วินาที เพื่อระบายออกสูทอระบายน้ําถนนภาระจํายอมและ
ออกสูคูดินสาธารณะดานหนาโครงการ โดยโครงการไดดําเนินการขออนุญาตวางทอระบายน้ําบริเวณ
คูดินเพื่อเชื่อมกับทอระบายน้ําสาธารณะตอไป
ดั ง นั้ น จึ ง ไม มี ผ ลกระทบต อ นิ เ วศวิ ท ยาน้ํ า ในระยะดํ า เนิ น การ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ เป น การป อ งกั น
ผลกระทบในระยะดําเนินการ โครงการจะตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดาน
การจัดการน้ําเสียอยางเครงครัด
4.2.2.3 นิเวศวิทยาชายหาด
บริเวณอาวยน-เขาขาด ซึ่งอยูใกลเคียงพื้นที่โครงการดานทิศตะวันตก จากการสํารวจเมื่อ
เดือนพฤษภาคม 2564 โดยใชวิธีการเดินสํารวจตลอดชายหาด เปนระยะทางประมาณ 120 เมตร
พรรณไมที่พบ ไดแก ตนหูกวาง และตนมะพราว เปนตน และสัตวหนาดินที่พบ ไดแก ปูลม และ
ปูเสฉวน เปนตน ทั้งนี้โครงการจะจํากัดกิจกรรมการดําเนินโครงการอยูภายในพื้นที่โครงการเทานั้น
ดังนั้นการดําเนินโครงการจึงสงผลกระทบตอระบบนิเวศนชายหาดแตอยางใด
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4.2.2.4 นิเวศวิทยาทางทะเล
พื้นที่โครงการตั้งอยูใกลอาวยน-เขาขาด หางออกไปบริเวณทางดานทิศตะวันตก มีลักษณะ
เปนหาดทรายบริเวณติดกับชายฝง
แนวปะการังที่ใกลพื้นที่โครงการ คือ แนวปะการังบริเวณอาวยน-เขาขาด มีแนวปะการังกอ
ตัวอยูบริเวณดานตะวันตกจนถึงดานในของแหลมเขาขาด รวมถึงบริเวณดานตะวันออกของอาวยน
จนถึงแหลมพันวา ซึ่งสถานภาพแนวปะการังบริเวณดังกลาว มีดังนี้
แนวปะการังบริเวณดานทิศตะวันตกจนถึงดานในของแหลมเขาขาด มีลักษณะเปน แนว
ปะการังชายฝง โดยทั่วไปมีสภาพเสียหายมาก พื้นที่แนวปะการังทั้งหมด 300 ไร ปะการังที่พบสวน
ใหญ ไดแก ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังแผน (Montipora sp.) และปะการังดอกไมทะเล
(Goniopora sp.)
แนวปะการังแหลมพันวา มีลักษณะเปนแนวปะการังชายฝงตั้งแตฝงตะวันออกของอาวยน
จนถึงปลายแหลมพันวา (หนาสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเล และปาชาย
เลน) แนวปะการังโดยทั่วไปมีสภาพเสียหายมาก พื้นที่แนวปะการังทั้งหมดประมาณ 188 ไร ปะการัง
ที่พบสวนใหญ ไดแก ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังดอกไมทะเล (Goniopora sp.) ปะการัง
ดอกจอก (Pectinia alcicornis) ปะการังเขากวาง (Acropara formasa) ปะการังดอกกะหล่ํา
(Pocillopora damicornis) และปะการังดาวใหญ (Diploastrea heliopora)
แนวประการังที่พบบริเวณใกลเคียงโครงการอยูบริเวณทะเลอาวยนดานทิศตะวันตกของพื้นที่
โครงการ
สําหรับแหลงหญาทะเลจากฐานขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงพบแหลงหญาทะเล
บริเวณใกลเคียงพื้นที่โครงการ หางจากที่ตั้งของโครงการประมาณ 1.6 กิโลเมตร
สวนทรัพยากรทางทะเลบริเวณดานทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ การสํารวจภาคสนามของ
บริษัทที่ปรึกษาบริเวณอาวยน-เขาขาด ดานหนาโครงการขนานกับแนวชายฝงเปนระยะทางประมาณ
100 เมตร (สถานีสํารวจที่ 1 (S1)) เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 จากสํารวจ พบวา พื้นที่ตําแหนง
สถานีสํารวจที่ 1 (S.1) พื้นที่สวนมากถูกครอบคลุมดวยปะการัง รองลงมาคือ เศษซากปะการัง ทราย
และโขดหิน สิ่งมีชีวิตที่สํารวจพบบริเวณนี้แบงออกเปนกลุม ไดแก กลุมปะการัง และสัตวไมมีกระดูสัน
หลัง ขนาดใหญ โดยปะการัง ที่พ บมากที่สุ ด บริเวณแนวสํ ารวจ คือ ปะการัง โขด โดยเจริญ เติ บโต
กระจายอยูทั่วพื้นที่สํารวจ ทั้งนี้ในชวงเวลาที่สํารวจ ไมพบปลา บริเวณที่ทําการสํารวจแตอยางใด
เนื่องจากพื้นที่โครงการไมไดอยูติดแนวชายหาด โดยพื้นที่โครงการหางจากแนวชายฝงทะเล
ประมาณ 160 เมตร และโครงการไมไดปลอยของเสียลงทะเล ดังนั้นจึงไมมีผลกระทบตอนิเวศวิทยา
ทางทะเลในน้ําในระยะดําเนินการ ทั้งนี้เพื่อเปนการปองกันผลกระทบในระยะดําเนินการ โครงการ
จะตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดานการจัดการน้ําเสียอยางเครงครัด

P:\2564\IEE\วีรันดา คอนโด\สมบูรณ\CH 4.doc

4-67

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

4.2.3 คุณคาการใชประโยชนของมนุษย
4.2.3.1 การใชน้ํา
1) ปริมาณน้ําใช
ปริมาณน้ําใชในชวงดําเนินการ เกิดจากกิจกรรมตางๆ เชน อาบ ซักลาง ประกอบอาหาร
การใชน้ําสําหรับเครื่องสุขภัณฑ และอื่น ๆ คิดเปนปริมาณน้ําใชในโครงการทั้งสิ้น 14.24 ลูกบาศก
เมตร/วัน เปนความตองการน้ําใชสูงสุด (Peak Demand) เทากับ 1.33 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง
2) แหลงน้ําใชและระบบจายน้ํา
แหลงน้ําใชของโครงการจะใชน้ําประปาจากการประปาสวนภูมิภาค สาขาภูเก็ต เปนแหลงน้ํา
ใช ห ลั ก โดยแนวท อ ประปาของโครงการจะต อ เข า กั บ ท อ เมนน้ํ า ประปา ผ า นมิ เ ตอร น้ํ า ขนาด 50
มิลลิเมตร เขาเก็บกักในถังเก็บน้ําดิบบริเวณอาคารหองเครื่องปมน้ําของพื้นที่ภาระจํายอม จํานวน 1
ถัง ปริมาตร 26.14 ลูกบาศกเมตร จากนั้นสูบดวยเครื่องสูบน้ํา ผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ํา
กอนเขาถังเก็บน้ําใช 1 ปริมาตร 24.00 ลูกบาศกเมตร และถังเก็บน้ําใช 2 ปริมาตร 23.63 ลูกบาศก
เมตร อยู บริ เ วณชั้ นที่ 1 ของอาคาร C03A จะถู ก สู บด วยเครื่อ งสู บน้ํ า ชนิด เพิ่ ม แรงดัน (Package
Booster Pump : BP 01-03) จํานวน 3 ชุด (ทํางาน 2 เครื่อง สํารอง 1 เครื่อง) ขนาด 7.50 ลูกบาศก
เมตร/ชั่วโมง แรงดันน้ํา 60 เมตร เพื่อจายน้ําไปยังสวนตางๆ ของแตละอาคาร ภายในโครงการ
นอกจากนี้ โครงการใชน้ําซื้อจากรถบรรทุกน้ําเอกชนเปนแหลงน้ําใชสํารอง โดยจัดใหมีหัวรับ
น้ํา จํานวน 1 หัว ขนาด 50 มิลลิเมตร เพื่อรับน้ําจากรถบรรทุกน้ําเอกชน เขากักเก็บในถังเก็บน้ําดิบ
บริเวณอาคารปมน้ํา จํานวน 1 ถัง ปริมาตร 26.14 ลูกบาศกเมตร จากนั้นสูบดวยเครื่องสูบน้ํา ผาน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ํากอนเขาสูถังเก็บน้ําใช 1 และถังเก็บน้ําใช 2 กอนแจกจายไปยังสวน
ตางๆ ของแตละอาคาร
3) การปรับปรุงคุณภาพน้ําใช
น้ําประปาและน้ําซื้อจากรถบรรทุกน้ําเอกชนจะถูกสูบลงสูถังเก็บน้ําดิบโดยโครงการไดจัดให
มีการปรับปรุงคุณภาพน้ํากอนลงสูถังเก็บน้ําใชของโครงการ เพื่อจายใหกับสวนตางๆ ของโครงการ
รายละเอียดขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพน้ํา ไดอะแกรมระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําใช
1. ถังกรองทราย (Multimedia Filter) เปนถังกรองที่ประกอบดวยสารกรองทรายขนาดตางๆ
และแอนทราไซต เปนการกรองเพื่อการกําจัดสารแขวนลอยออกจากน้ํา มีอัตราการกรองประมาณ 57.5 ลูกบาศกเมตร/ตารางเมตร-ชั่วโมง โดยเลือกใชทรายมีความถวงจําเพาะประมาณ 2.65 ทราย
กรองมีขนาดสัมฤทธิ์ 0.45 – 0.6 มิลลิเมตร และสัมประสิทธิ์ความสม่ําเสมอมีคา 1.65 และชั้นทรายมี
ความหนาประมาณ 0.8 เมตร
2. ถังกรองคารบอน (Activated Carbon Filter) เปนถังกรองเศษตะกอนที่เหลือและกําจัด
กลิ่นไมพึงประสงคออกจากน้ํา
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3. ถังกําจัดความกระดาง (Softener Filter) เปนการลดความกระดางของน้ํา ปองกันการเกิด
คราบหินปูนและตะกรัน
4. ระบบฆาเชื้อโรคดวยยูวี (UV) ซึ่งทําลายเชื้อโรค ไดแก แบคทีเรีย ไวรสั ราเสนใย ยีสต
เปนตน โดยจะทําลายโครงสรางกรดนิวคลีอิก ซึ่งเปนองคประกอบของดีเอ็นเอและอารเอ็นเอของเชื้อ
โรค
5. ระบบฆา เชื้ อ โรคดว ยคลอรีน (Post-Chlorine) ควบคุ ม ค า คลอรีน อิส ระคงเหลือ (Free
Residual Chlorine) ใหเหลือไมนอยกวา 0.20 มิลลิกรัม/ลิตร เทียบเทาตามมาตรฐานการประปาสวน
ภูมิภาค
ดังนั้น น้ําประปาและน้ําซื้อจากรถบรรทุกน้ําเอกชน ที่ผานขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพ จะมี
คุณภาพเหมาะสําหรับการนําไปใชในระบบสาธารณูปโภคตอไป สําหรับน้ําดื่มโครงการจะซื้อน้ําเพื่อให
บริการแกผูอยูอาศัยในโครงการ
4) การสํารองน้ําใชของโครงการ
โครงการจัดใหมีถังเก็บน้ําดิบ บริเวณอาคารปมน้ํา จํานวน 1 ถัง ปริมาตร 26.14 ลูกบาศก
เมตร และถังเก็บน้ําใช 1 ปริมาตร 24.00 ลูกบาศกเมตร และถังเก็บน้ําใช 2 ปริมาตร 23.63 ลูกบาศก
เมตร อยูบริเวณชั้นที่ 1 ของอาคาร C03A รวมปริมาตรกักเก็บน้ําใช 47.63 ลูกบาศกเมตร (คิดเฉพาะ
ปริมาตรถังเก็บน้ํ าดี) ปริม าณน้ํา ใชในโครงการทั้ งสิ้น 14.24 ลูก บาศกเมตร/วัน ดังนั้น โครงการ
สามารถสํารองน้ําไวใชไดประมาณ 3 วัน
ถังเก็บน้ําใตดินของโครงการเปนถังเก็บน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กมีโครงสรางฐานรากที่เปนเสา
คอนกรีตเสริมเหล็กที่เชื่อมตอกับโครงสรางอาคาร โดยเสาคอนกรีตเสริมเหล็กดังกลาว บางสวนจะอยู
ภายในถังเก็บน้ําใตดิน ซึ่งจะอยูในสภาวะที่มีความชื้นตลอดเวลา อาจทําใหเกิดการผุกรอน ดังนั้น
โครงการจะจัดใหมีการทาเคลือบผิวโครงสรางดวยไฮโดร ซีล เพื่อปองกันการรั่วซึมและการกัดกรอน
ของผิววัสดุ สวนการปองกันการปนเปอนที่เกิดจากถังเก็บน้ําใตดิน โครงการจะเลือกใชไฮโดร ซีล
วัสดุกันซึมชนิด โพลีเมอรซีเมนต (Cement Base) คือใชน้ําเปนตัวทําละลาย ซึ่งจะใชงานงาย ไมตอง
มีน้ํายารองพื้น (Primer) ไมมีอันตรายตอสุขภาพ และสิ่งแวดลอม ปราศจากกลิ่นรุนแรง ใชไดดีแมใน
สภาพผิวเปยกชื้น รายละเอียดดังนี้
ไฮโดร ซีล เป นมอรทารสํา หรั บฉาบหรื อ ทา เพื่อ ป องกั นการซึ ม ของน้ํา ที่มี สวนผสมของ
ซีเมนตเนื้อละเอียด และน้ํายาโพลีเมอร ประเภท อะคริลิค (Acrylic Polymer) ประกอบดวยสวนผสม
2 สวน เมื่อผสมทั้ง 2 สวนเขาดวยกัน สามารถใชในงานฉาบหรือ ทาปอ งกันการซึมในงานพื้นผิว
โครงสรางคอนกรีต และสามารถใชงานโครงสรางที่สัมผัสกับน้ําดื่ม (non-toxic) ปราศจากสารพิษ โดย
มีคุณสมบัติ ไดแก ใชงานงาย แรงยึดเกาะสูง ทาไดทั้งผิวคอนกรีตหรือโละ ทนทานตอแรงขัดสีที่ไม
รุนแรง กันซึมไดดี ทนตอน้ําที่มีแรงดันได (Hydrostatic Pressure) ไมเปนพิษ ใชกับน้ําดื่มได (nontoxic) มีความยืดหยุนและไมหดตัว ทนตอสภาพอากาศที่เย็นจัด และสามารถปรับความขนเหลวให
เหมาะสมกับการใชงานได
โครงการจะจัดใหมีการลางทําความสะอาดถังเก็บน้ําสํารองของโครงการ สําหรับถังเก็บน้ําชั้น
ใตดินทุกถังจะมีชองเปด 2 ฝา/ถัง ขนาดกวางxยาว 0.60 x 0.80 เมตร เพื่อใหเจาหนาที่ลงไปทํา
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ความสะอาดถังน้ําเปนประจําทุกๆ 6 เดือนได ทั้งนี้ในการลางถังเก็บน้ําใตดิน สามารถทําไดโดยใชปม
จุมแบบไดโวดูดตะกอนที่คางอยูขางใตถัง โดยตอทอเพื่อดูดตะกอนปลอยทิ้งออกไปทางทอ ทั้งนี้หาก
จําเปนตองลงไปเพื่อความปลอดภัย กอนลงทุกครั้ง จะตองตรวจสอบปริมาณอากาศและตรวจสอบวามี
กาซพิษอันตรายหรือไมเชน แกสมีเทน ไฮโดรซัลไฟด ซัลเฟอรไดรออกไซด โดยใชเครื่องวัดปริมาณ
ออกซิเจนที่กนหลุมตองมีคาระหวางรอยละ 19.5-23.5 ซึ่งเปนปริมาณที่รางกายตองการคือรอยละ 20
อยางไรก็ตาม ในการลางทําความสะอาดถังเก็บน้ําอยางปลอดภัย โครงการจะจัดใหมีคนชวย
อยางนอย 3 คนขึ้นไป มอบหมายหนาที่อยางชัดเจน โดยใหลงไป 1 คน อีก 1 คนอยูปากบอหรือที่
ทางขึ้นลง ที่เหลืออีก 1 คนเปนผูคอยชวยเหลืออยูบริเวณรอบนอก และมีอุปกรณสื่อสารระหวางกัน
เชน อาจใชเชือ กผูกที่เอวของผูที่ลงไปปฏิบัติงานกนถังไว เพื่อใหผูที่อ ยูดานบนรูการเคลื่อนไหว
ตลอดเวลา หากเห็นวามีอาการหรือทาทางผิดปกติ สามารถดึงเชือกนําตัวขึ้นจากบอไดทันที ซึ่งเปน
วิธีการชวยเหลือผูไดรับอันตรายจากการทํางานในที่อับอากาศที่ปลอดภัยกวาการลงไปชวยที่กอนบอ
เพราะอาจขาดอากาศหายใจ และเสียชีวิตทั้งคู จากนั้นใหปฐมพยาบาลเบื้องตน โดยใหนอนราบในที่
อากาศถา ยเทดี หากพบว า ไมห ายใจและหัว ใจหยุ ด เตน ให ผายปอดและนวดหั วใจ และรี บนํ าส ง
โรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด หรือโทรแจง 1669 ทันที
ดังนั้น คาดการวาการใชน้ําในชวงดําเนินการของโครงการจะสงผลกระทบตอการใชน้ําของ
ชุมชนใกลเคียงในระดับต่ํา
4.2.3.2 การจัดการน้ําเสีย
1) ปริมาณน้ําเสีย
เมื่อเปดดําเนินโครงการ คาดวาจะมีปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นประมาณ 11.64 ลูกบาศกเมตร/
วั น คิ ด จากร อ ยละ 90 ของปริ ม าณน้ํ า ใช (สํ า นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม, 2560) ยกเวนน้ําจากการลางหองพักขยะ คิดจากรอยละ 100 ของปริมาณน้ําใช และไมคิด
น้ําใชจากสระวายน้ํา
2) ระบบบําบัดน้ําเสีย
โครงการไดออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียรวมเปนถังบําบัดน้ําเสียชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอน
เวียนกลับ (Aeration activated sludge process,A/S) จํานวน 1 ชุด สามารถรองรับน้ําเสียได 13
ลูกบาศกเมตร/วัน ติดตั้งใตดินภายในโครงการบริเวณใกลกับอาคาร C03B เพื่อรองรับปริมาณน้ําเสีย
ที่เกิดขึ้นจากอาคารภายในโครงการทั้งหมด มีปริมาณ BODเขา 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพ
ในการบําบัดใหคา BODออก 20 มิลลิกรัม/ลิตร น้ําเสียเขาสูระบบ 11.64 ลูกบาศกเมตร/วัน และจัดใหมี
ถังดักไขมันจํานวน 6 ชุด เพื่อรองรับปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นจากหองครัวของแตละอาคาร
3) การกําจัดตะกอนสวนเกินและกากไขมัน
ระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการไดออกแบบใหมีเก็บตะกอนสวนเกิน ซึ่งสามารถเก็บตะกอน
สวนเกินไดนานประมาณ 30 วัน หรือประมาณ 1 เดือน ทั้งนี้ โครงการจะขอความอนุเคราะหเทศบาล
ตําบลวิชิตมาสูบไปกําจัดตอไป
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สําหรับหลักการทํางานของถังดักไขมันแบงการทํางานออกเปน 3 ขั้นตอน คือ (1) ตะแกรง
ดักเศษอาหาร จะชวยกรองเศษอาหาร และสิ่งสกปรกตางๆ เปนการลดความสกปรกในขั้นแรก (2)
สวนแยกไขมันของน้ํา น้ําที่ผานการกรองเศษอาหารจะไหลผานไปอีกชองหนึ่งของบอ ดวยการ
ออกแบบที่เหมาะสมตามทิศทางการไหลของน้ําจะมีประสิทธิภาพในการแยกและสกัดไขมันที่ลอยอยู
เหนือผิวน้ํา (3) ทอออนระบายไขมัน เมื่อไขมันถูกแยกจากน้ําที่สะสมอยูภายในบอ น้ําที่ผานการ
บําบัดแลวจะเขาสูระบบบําบัดในขั้นตอนตอไป
สําหรับกากไขมันจากถังดักไขมัน (Grease Trap Tank) โครงการจะจัดใหมีเจาหนาที่ตักกาก
ไขมันและเศษอาหารไปทิ้งเปนประจํา โดยถังดักไขมัน มีระยะเวลากักเก็บ 12 ชั่วโมง โครงการจะจัด
ใหมีพนักงานดูแล โดยตักไขมันออกตามความจําเปนทุกสัปดาห และจดบันทึกรายงานผลทุกครั้ง ทั้งนี้
กากไขมันที่ตองกําจัดจะนําไปตากแหงกอน เพื่อปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรค และกลิ่น ซึ่งเกิด
จากฝน สัตว และแมลง เปนตน โดยนํากากไขมันใสในกระถางที่มีกระดาษรองที่กนกระถาง เพื่อให
สวนที่เปนน้ําซึมออกจากกากไขมันและทิ้งไวจนแหงเปนกอนกอนนําใสถุงดํา จากนั้นนําไปทิ้งรวมกับ
ขยะทั่วไปที่หองพักขยะรวมของโครงการเพื่อนําไปกําจัดตอไป
นอกจากนี้ โครงการจะลางถังดักไขมันทุก 6
ประสิทธิภาพ

เดือน เพื่อใหการทํางานของถังดักไขมันมี

4) วิธีการจัดการกําจัดละอองน้ํา (Aerosol) และกาซมีเทน (CH4)
วิธีการจัดการกําจัดละอองน้ํา และกาซมีเทน ซึ่งเกิดขึ้นในระหวางขั้นตอนของการบําบัดน้ํา
เสียของโครงการ และวิธีการควบคุมการกําจัดกาซดังกลาว มีรายละเอียดดังนี้
การจัดการละอองน้ําเสีย (Aerosol) ที่เกิดขึ้นจากเครื่องเติมอากาศในถังเติมอากาศ ในถัง
บําบัดน้ําเสียโดยมีปริมาณละอองน้ําเสียจากถังบําบัดน้ําเสียเกิดขึ้น 12 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง ตองการ
พื้นที่บําบัดละอองน้ํา 0.08 ตารางเมตร โครงการจะดําเนินการโดยที่ปลายทออากาศของถังเติม จะ
ติดตั้งทออากาศขนาดเสนผานศูนยกลาง 12 นิ้ว ยาว 0.50 เมตร พรอมใสถานภายในเพื่อทําการ
กรองอากาศที่ออกจากทอดังกลาว และดําเนินการเปลี่ยนถานทุก 2 เดือน โดยถานที่เปลี่ยนจะนําไป
ขุดกลบฝงดินในพื้นที่ของโครงการ
การกําจัดกาซมีเทน (CH4) ที่เกิดขึ้นจากถังแยกกากในถังบําบัดน้ําเสีย (WWT) โดยมี
ปริมาณกาซมีเทนจากถังบําบัดน้ําเสียเกิดขึ้น 1,392.18 ลิตร/วัน ทั้งนี้ โครงการไดเลือกการกําจัดกาซ
มีเทนโดยใชวิธี Biological Oxidation โดยใชปุยหมักพรอมใชงาน (Mature Compost) โดยโครงการ
ตองใชพื้นที่ในการกําจัดกาซมีเทนจากระบบบําบัดน้ําเสีย เทากับ 0.58 ตารางเมตร ดังนั้น โครงการ
จัดใหมีบอบําบัดกาซมีเทน เปนบอดินขนาดพื้นที่ 1.20 ตารางเมตร จํานวน 1 บอ สําหรับการกําจัด
กาซมีเทนที่เกิดจากถังบําบัดน้ําเสียของโครงการ ซึ่งมีทอเพื่อใหมีเทนระเหยผานดิน ดังนั้น ปริมาตร
บอดินจึงเพียงพอที่จะกําจัดกาซมีเทนที่เกิดขึ้นจากถังบําบัดน้ําเสียของโครงการได
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5) การนําน้ําเสียที่ผานการบําบัดกลับมาใชประโยชน
น้ําเสียของโครงการที่ผานการบําบัดแลว 11.64 ลูกบาศกเมตร/วัน มีคา BODออก 20
มิลลิกรัม/ลิตร ผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ํา ไดแก ถังกรองทราย (Multimedia Filter) ถัง
กรองคารบอน (Activated Carbon Filter) ระบบฆาเชื้อโรคดวยยูวี (UV) และระบบฆาเชื้อโรคดวย
คลอรีน (Post-Chlorine) กอ นเข า สู ถัง เก็บ น้ํ ารี ไ ซเคิ ล ขนาด 21.60 ลูก บาศก เ มตร จํ า นวน 1 ถั ง
จากนั้นจะนําไปใชรดน้ําตนไมภายในพื้นที่โครงการดวยการรดน้ําแบบกอกสนาม ปริมาณน้ําซึมดิน
บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการในฤดูรอน 143.82 ลูกบาศกเมตร/วัน (ระยะเวลารดน้ํา 12 ชั่วโมง)
ดังนั้น โครงการสามารถนําน้ําเสียที่ผานการบําบัดแลวมาใชประโยชนโดยการรดน้ําตนไมภายในพื้นที่
โครงการไดทั้งหมด ไมมีการปลอยออกสูสาธารณะ
ในชวงฤดูฝนโครงการสามารถนําน้ําทิ้งที่ผานการบําบัดแลวมาใชรดน้ําตนไมในโครงการได
86.29 ลูกบาศกเมตร/วัน ดังนั้น โครงการสามารถนําน้ําเสียที่ผานการบําบัดแลวมาใชประโยชนโดย
การรดน้ําตนไมภายในพื้นที่โครงการไดทั้งหมด ไมมีการปลอยออกสูสาธารณะ
ทั้งนี้ ทางโครงการคํานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอพนักงานและผูใชบริการสัมผัสน้ําทิ้ง จึง
กําหนดใหมีการใชกุญแจล็อคกอกน้ํารวมถึงมีปายบอกใหทราบวามีการนําน้ําหลังบําบัดมาใชสําหรับรด
น้ําตนไม และจะมีการแจงเวลารดน้ําตนไมใหผูที่ผานไปมาไดทราบดวย และกําชับใหพนักงานสวมถุง
มือทุกครั้งที่ปฏิบัติหนาที่เพื่อปองกันการสัมผัสน้ําทิ้ง ดังนั้น ผลกระทบดานน้ําเสียจึงอยูในระดับต่ํา
4.2.3.3 การระบายน้ําและการปองกันน้ําทวม
สําหรับพื้นที่ดานบนที่เปนพื้นที่นอกโครงการ ซึ่งปจจุบันเปนพื้นที่รกรางตนไมและวัชพืชขึ้น
ปกคลุม โครงการไดจัดใหมีทอระบายน้ําฝนตามแนวถนนภาระจํายอม ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.20
เมตร, 0.30 เมตร และ 0.4 เมตร ที่มีบอพักน้ําเปนระยะตามแนวทอระบายน้ํา โดยอาศัยแรงโนมถวง
ของโลก (Gravity) น้ําจากทอระบายน้ําฝนสวนดานบนทั้งหมดจะระบายออกสูทอระบายน้ําถนนภาระ
จํายอมและออกสูคูดินสาธารณะดานหนาโครงการ โดยโครงการไดดําเนินการขออนุญาตวางทอ
ระบายน้ําบริเวณคูดินเพื่อเชื่อมกับทอระบายน้ําสาธารณะตอไป
ในสวนของคากอสรางทอระบายน้ําดังกลาวทางบริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน) จะ
เปนผูดําเนินการออกคาใชจายทั้งหมด เมื่อกอสรางโครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต แลว
เสร็จ ในกระบวนการจดทรัพยสินของโครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต ทางบริษัท วีรันดา
รีสอรท จํากัด (มหาชน) จะสงมอบทรัพยสิน ไดแก ทอระบายน้ํา เครื่องสูบน้ํา เปนของ นิติบุคคล
อาคารชุด โครงการ วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต ตอไป
ดังนั้น คาใชจาย คาไฟ คาบํารุงรักษาเครื่องสูบน้ําทางนิติบุคลลของโครงการอาคารชุด วีรัน
ดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต จะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมดตอไป
การระบายน้ําฝนของโครงการ จะแบงเปน 2 สวน คือ จากพื้นดินนอกอาคาร และจากชั้น
หลังคาของอาคาร โดยการระบายน้ําฝนบนพื้นดินนอกอาคาร จะอาศัยลักษณะการระบาย 2 รูปแบบ
คือ การไหลซึมลงใตดินตามบริเวณสนามหญาและพื้นที่สีเขียว อีกรูปแบบคือการใหน้ําฝนไหลไปตาม
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ความลาดชันของภูมิประเทศ ซึ่งน้ําฝนสวนนี้จะไหลลงสูทอระบายน้ําที่เตรียมไว สําหรับน้ําฝนจากชั้น
หลังคาของอาคารจะระบายลงสูทอระบายน้ําฝน ซึ่งจะรวบรวมลงสูทอระบายน้ําฝน ขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 0.30 เมตร, 0.40 เมตร และ 1.00 เมตร และรางระบายน้ํา (Gutter) ขนาดกวาง 0.30 เมตร
และ 0.50 เมตร ที่มีบอ พักน้ําเปนระยะอยูโดยรอบพื้นที่โครงการ โดยอาศัยแรงโนมถวงของโลก
(Gravity) น้ําฝนทั้งหมดจะผานบอดักขยะกอนรวบรวมเขาสูบอหนวงน้ําของโครงการ
จากการคํานวณโดยใช Rational Method พบวา กอนพัฒนาโครงการจะมีอัตราการระบายน้ํา
0.179 ลูกบาศกเมตร/วินาที และหลังพัฒนาโครงการมีอัตราการระบายน้ํา 0.417 ลูกบาศกเมตร/วินาที
คิดเปนปริมาณน้ําฝนสวนเกิน 67.14 ลูกบาศกเมตร ทั้งนี้ โครงการจัดใหมีบอหนวงน้ํา มีปริมาตร 150
ลูกบาศกเมตร จํานวน 1 บอ เพื่อหนวงน้ําฝนไวภายในโครงการ โดยโครงการจัดใหมีทอขนาดเสน
ผานศูนยกลาง 0.30 เมตร จํานวน 1 ทอ ซึ่งสามารถควบคุมอัตราการไหลของน้ําใหมีคาอัตราการ
ระบายน้ํา 0.018 ลูกบาศกเมตร/วินาที เพื่อระบายออกสูทอระบายน้ําถนนภาระจํายอมและออกสูคูดิน
สาธารณะดานหนาโครงการ โดยโครงการไดดําเนินการขออนุญาตวางทอระบายน้ําบริเวณคูดินเพื่อ
เชื่อมกับทอระบายน้ําสาธารณะตอไป
สําหรับการพัดพาตะกอนดินลงสูบอพักน้ําและบอหนวงน้ํา โครงการจะมีการขุดลอกเมื่อมี
ปริมาณตะกอนดินสะสมในบอ ดังนั้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงอยูในระดับต่ํา
4.2.3.4 การจัดการมูลฝอย
1) ปริมาณมูลฝอย
การประเมิ นปริ ม าณขยะมู ล ฝอยของโครงการ ไดทํ า การประเมิน จากผูเ ขาพั ก อาศั ยเต็ ม
โครงการ โดยอางอิงจากแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการที่พัก
อาศัยบริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (2560)
ปริมาณขยะที่คาดวานาจะเกิดในกรณีเลวรายที่สุดของโครงการ (มีผูพักอาศัยเต็มโครงการ)
เทากับ 72 กิโลกรัม/วัน หรือ 0.072 ตัน/วัน
2) การจัดการมูลฝอย
โครงการจะจัดถังรองรับขยะมูลฝอยไวในหองชุดทุกหอง โดยภายในหองชุดแตละหองจัดใหมี
ถังขยะยอยขนาด 10 ลิตร จํานวน 1 ถัง/หอง และหองสํานักงานนิติบุคคล โดยจัดใหมีถังขยะยอย
ขนาด 50 ลิตร จํานวน 4 ถัง แยกเปนขยะอินทรีย ขยะทั่วไป ขยะอันตราย และขยะรีไซเคิล และ
หองน้ํารวมจะจัดใหมีถังขยะขนาด 10 ลิตร จํานวน 1 ถัง/หอง ซึ่งแมบานจะรวบรวมขยะจากสวน
ตางๆ นํามาคัดแยกประเภทขยะเปนขยะอินทรีย ขยะทั่วไป ขยะอันตราย และขยะรีไซเคิล กอนนําไป
พักไวที่อาคารหองพักขยะรวม ซึ่งหองพักขยะรวม ประกอบดวย หองพักขยะอินทรีย หองพักขยะรี
ไซเคิล หองพักขยะทั่วไป และหองพักขยะอันตราย
สํ าหรั บการจั ดการมู ล ฝอยที่ ส ามารถรี ไ ซเคิ ล ได เช น กระดาษ กระป อ ง ขวด พลาสติ ก
พนักงานทําความสะอาดจะแยกและขายใหแกรานรับซื้อของเกา โดยจะเก็บรวบรวมไวที่หองพักขยะรี
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ไซเคิล ซึ่งจะใชรองรับมูลฝอยที่สามารถนํากลับมารีไซเคิลหรือขายได เชน แกว กระดาษ พลาสติกที่
ไมเลอะคราบอาหาร และโลหะ เปนตน พนักงานทําความสะอาดจะแยกและขายใหแกรานรับซื้อของ
เกา
สวนขยะอันตราย จะรวบรวมใสถุงมูลฝอยอันตรายสีแดงจะเก็บไวในที่หองพักขยะอันตราย ซึ่ง
จะใช ร องรั บ มู ล ฝอยที่ มี อั น ตรายต อ สิ่ ง มี ชี วิ ต และสิ่ ง แวดล อ ม เช น หลอดฟลู อ อเรสเซนต ขวดยา
ถานไฟฉาย กระปองสีสเปรย กระปองยาฆาแมลง และภาชนะบรรจุสารอันตรายตางๆ เปนตน โดย
ในขณะปฏิบัติงาน กําหนดใหพนักงานสวมถุงมือทุกครั้ง เพื่อปองกันอันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอย
ดังกลาว พรอมทั้งใหมีการจัดการคัดแยกมูลฝอยอันตรายอยางจริงจังและตอเนื่อง เมื่อมีปริมาณมาก
พอแล วจะส ง ไปใหศู นย กํา จัด มูล ฝอยจัง หวั ดภู เก็ ต เพื่อ นํา ไปกํา จั ดต อ ไป ปจ จุบั นจั งหวัด ภูเ ก็ต ได
ประกาศ เรื่อง กําหนดประเภท ราคา และหลักเกณฑการนําสงมูลฝอยอันตราย ณ ศูนยกําจัดขยะมูล
ฝอยจังหวัดภูเก็ต และมี “โครงการขนสงของเสียออกจากเกาะภูเก็ต” เพื่อสงไปกําจัดอยางถูกวิธี โดย
โรงงานกําจัดกากอุตสาหกรรมที่ขึ้นทะเบียน
สวนขยะอินทรีย ไดแก ขยะที่ยอยสลายไดงาย เชน เศษอาหาร พืชผัก เปลือกผลไม เปนตน
แมบานจะรวบรวมขยะอินทรียมายังหองพักขยะอินทรีย โดยโครงการจะประสานใหเอกชนรับไปใช
ประโยชนในการเลี้ยงสัตวตอไป ทั้งนี้ แมบานที่ทําการเก็บขนมูลฝอย ในขณะปฏิบัติงานจะตองใสชุด
ป อ งกั น สวมถุ ง มื อ และสวมผ า ป ด ปากและจมู ก ตลอดระยะเวลาการปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ ความถู ก
สุขลักษณะ
สวนขยะทั่วไป โครงการจะรวบรวมใสถุง ดํา พร อ มมัด ปากถุง ใหแ นน และนํ า ไปพัก ไว ที่
หองพักมูลฝอยทั่วไป เพื่อใหรถเก็บขนขยะจากเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับเทศบาลตําบลวิชิตเขามา
ดําเนินการเก็บขนมูลฝอยไปกําจัดตอไป
3) หองพักขยะรวมของโครงการ
หองพักขยะมูลฝอยรวมของโครงการออกแบบไวภายในอาคารหองพักขยะรวม ใกลอาคาร
C01 ประกอบดว ย หอ งพั ก ขยะอิน ทรีย ห อ งพัก ขยะรี ไซเคิ ล หอ งพัก ขยะทั่ วไป และห อ งพัก ขยะ
อันตราย โดยโครงการไดออกแบบใหหองพักขยะรวมมีประตูที่มิดชิด สามารถปองกันกลิ่น และการ
แพรกระจายของเชื้อโรคได และเปนพื้นที่ที่มิดชิด ทําใหสามารถลดการมองเห็นของผูอยูอาศัยภายใน
โครงการ และลดทัศนอุจาดบริเวณหองพักมูลฝอยรวมได ทั้งนี้ ตําแหนงหองพักขยะเปนตําแหนงที่รถ
เก็บขนซึ่งสามารถเขาเก็บขนไดอยางสะดวก ไมกีดขวางการจราจร และไมรบกวนผูใชบริการภายใน
โครงการ
หองพักขยะอินทรีย มีขนาดพื้นที่ 1.45 ตารางเมตร สามารถรองรับขยะไดประมาณ 1.45
ลูกบาศกเมตร (ประเมินความสูงของกองขยะที่ 1.0 เมตร)
หองพักขยะรีไซเคิล มีขนาดพื้นที่ 1.45 ตารางเมตร สามารถรองรับขยะไดประมาณ 1.45
ลูกบาศกเมตร (ประเมินความสูงของกองขยะที่ 1.0 เมตร)
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หองพักขยะทั่วไป มีขนาดพื้นที่ 1.45 ตารางเมตร สามารถรองรับขยะไดประมาณ 1.45
ลูกบาศกเมตร (ประเมินความสูงของกองขยะที่ 1.0 เมตร)
หองพักขยะอันตราย มีขนาดพื้นที่ 1.45 ตารางเมตร สามารถรองรับขยะไดประมาณ 1.45
ลูกบาศกเมตร (ประเมินความสูงของกองขยะที่ 1.0 เมตร)
4) ความสามารถในการรองรับขยะของโครงการและการจัดการน้ําชะขยะ
โครงการสามารถรองรับขยะอินทรีย ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป และขยะอันตราย ไดประมาณ 9
วัน 18 วัน 21 วัน และ 14,500 วัน ตามลําดับ
พื้นที่โครงการตั้งอยูในความรับผิดชอบดานการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลวิชิต
ซึ่งจากหนังสือตอบรับการเก็บขนขยะมูลฝอยใหโครงการนั้น ทางเทศบาลตําบลวิชิตไมสามารถเก็บขน
ขยะมูลฝอยใหแกโครงการได โดยในปจจุบันเทศบาลตําบลวิชิตไดอนุญาตใหบริษัทเอกชนเขามาเปน
ผูดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยภายในพื้นที่ (หนังสือการใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอย แสดงใน
ภาคผนวก ค)
ปจจุบันโครงการอยูในระหวางการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม จึงยัง
ไมไดมีการคัดเลือกเอกชนที่ไดรับอนุญาตดําเนินการเก็บขนมูลฝอยจากทางเทศบาลตําบลวิชิตใหมา
ดําเนินการเก็บขนขยะ เนื่องจากใบอนุญาตดําเนินการเก็บขนมูลฝอยจากทางเทศบาลตําบลวิชิตของ
เอกชนจะมีระยะเวลา 1 ป ซึ่งเมื่อโครงการกอสรางแลวเสร็จ เอกชนรายดังกลาวที่ไดรับการวาจางจาก
โครงการอาจไมไดรับอนุญาตดําเนินการเก็บขนมูลฝอยจากทางเทศบาลตําบลวิชิต ดังนั้น เมื่อกอสราง
แลวเสร็จโครงการจะดําเนินการคัดเลือกและจัดจางเอกชนที่ไดรับอนุญาตดําเนินการเก็บขนมูลฝอย
จากทางเทศบาลตําบลวิชิตใหมาดําเนินการเก็บขนขยะตอไป
เมื่อเปดดําเนินการ โครงการจะวาจางใหรถเก็บขนเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับเทศบาลตําบลวิชิต
ที่สามารถขนสงมูลฝอยมาทิ้งที่โรงเตาเผามูลฝอยชุมชน เทศบาลนครภูเก็ตเทานั้น เพื่อไมใหมีการ
ลักลอบทิ้งโดยไมถูกสุขลักษณะ โดยขยะของโครงการจะเก็บรวบรวม พรอมมัดปากถุงใหเรียบรอย
กอนจะนําไปรวบรวมไวที่หองพักขยะรวม สําหรับน้ําชะขยะที่อาจเกิดขึ้นจากที่หองพักขยะรวมจะถูก
รวบรวมเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียตอไป นอกจากนี้ โครงการจะจัดใหมีพนักงานคอยดูแลบริเวณอาคาร
หองพักขยะรวมไมใหมีขยะมูลฝอยปลิวหรือตกหลนอยูภายนอก และลางทําความสะอาดหองพักขยะ
รวมเปนประจํา โดยน้ําเสียจากการลางทําความสะอาดก็จะถูกรวบรวมสูระบบบําบัดน้ําเสียเชนกัน
ดังนั้น ผลกระทบจึงอยูในระดับต่ํา
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4.2.3.5 พลังงานและไฟฟา
โครงการจะขอรั บบริ ก ารดา นไฟฟา จากการไฟฟ า ส วนภู มิ ภ าค จั ง หวั ด ภู เก็ ต ด วยระบบ
ไฟฟาแรงสูง ทั้งนี้รายละเอียดการติดตั้งระบบไฟฟาที่สําคัญภายในโครงการ มีดังนี้
1) ระบบไฟฟาปกติ
โครงการจะติดตั้งหมอแปลงไฟฟาชนิดแหง (Dry Type Cast Resin Transformers : TR-1,
TR-2) จํานวน 1 ชุด ขนาด 500 kVA เพื่อลดแรงดันต่ําเขาสูแผงจายไฟฟาหลัก (Main Distribution
Board : MDB) โดยโครงการจะรับกระแสไฟฟาผานหมอแปลง กอนแปลงไฟฟาแรงสูง ขนาด 33 kV
เปน 400/230 V เพื่อจายไฟฟาไปยังแตละอาคาร สําหรับตําแหนงหมอแปลงไฟฟา อยูภายในหอง
เครื่องไฟฟา ชั้นที่ 2 ของอาคาร C01 โดยหมอแปลงไฟฟาตั้งอยูหางจากผนังที่ใกลที่สุด 1.00 เมตร มี
ที่วางเหนือหมอแปลง 0.689 เมตร
การติดตั้งหมอแปลงไฟฟาของโครงการเปนไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับ
ประเทศไทย พ.ศ. 2556 ไดแก ระยะหางระหวางหมอแปลงกับผนังหรือประตูหองหมอแปลง ตองไม
นอยกวา 1.00 เมตร ระยะหางระหวางหมอแปลงไฟฟาตองไมนอยกวา 0.60 เมตร และบริเวณที่ตั้ง
หม อ แปลงต อ งมี ที่ ว า งเหนื อ หม อ แปลงหรื อ เครื่ อ งห อ หุ ม หม อ แปลงไม น อ ยกว า 0.60 เมตร และ
โครงการไดเลือกใชขนาดอุปกรณปองกันหมอแปลงตานแรงสูง โดยระบบไฟฟาตานแรงสูงเปนระบบ
33 kV ทั้งนี้โครงการจะจัดใหมีเจาหนาที่ผูเชี่ยวชาญคอยดูแลและบํารุงรักษาสภาพของหมอแปลง
ไฟฟาใหอยูในสภาพพรอมใชงานไดตลอดเวลา เชน ตรวจสอบปริมาณน้ํามันที่ใชระบายความรอนของ
หมอแปลงไฟฟา และตรวจสอบลักษณะทางกายภาพตางๆ ของหมอแปลงไฟฟา ฉนวน และขอตอ
ตางๆ เปนตน อีกทั้งบริเวณที่ติดตั้งหมอแปลงไฟฟาตองอยูในสถานที่ซึ่งบุคคลที่มีหนาที่เกี่ยวของ
เขาถึงไดโดยสะดวก เพื่อทําการตรวจและบํารุงรักษาใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ และตองจัดใหระบาย
อากาศอยางเพียงพอกับการใชงาน ซึ่งบริเวณดังกลาว ตองมีแผนปายหรือสัญลักษณเตือนใหระวัง
อันตรายจากไฟฟาแรงสูงติดตั้งไวในบริเวณที่เห็นไดชัดเจน
2) ระบบความปลอดภัยของการไฟฟา
โครงการไดติดตั้ง Circuit Breaker : CB ตานแรงดันต่ํา ซึ่งทําหนาที่ตัดกระแสไฟฟาที่มีคา
สูงจากการลัดวงจรไดในเวลาที่เหมาะสมและทันเวลากอนที่จะเกิดความเสียหาย สวนหองงานระบบ
ไฟฟา จะปดกั้นที่มั่นคงและมิดชิด และไมอนุญาตใหผูที่ไมเกี่ยวของเขาไปในหองไฟฟาของโครงการ
และมีที่วางพอเพียงเพื่อการตรวจสอบ ซอมแซมหรือบํารุงรักษาในสวนที่เปนไฟฟาแรงต่ํา
3) การประมาณการณคาไฟฟา
โครงการไดประเมินคาไฟฟาที่เกิดจากโหลดไฟฟาทั้งหมดเทากับ 192 กิโลวัตต/วัน ค า
พลังงานไฟฟา 1,919 กิโลวัตต-ชั่วโมง ดังนั้น คาไฟฟาภายในโครงการคิดเปน 287,783 บาท/เดือน
และรายการคํานวณการประมาณการณคาไฟฟา แสดงในภาคผนวก ง-5
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4) การออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน
สําหรับการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน ตามกฎกระทรวงกําหนดประเภท
หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการ
อนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2552 หมวด 1 ประเภทและขนาดของอาคาร
ขอ 2 การกอ สรางหรือดัดแปลงอาคารดังตอ ไปนี้ หากมีขนาดพื้นที่ร วมกันทุก ชั้นในหลัง
เดียวกันตั้งแต 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ตองมีการออกแบบเพื่อการอนุรักษพลังงานตามกฎกระทรวง
นี้
(4) อาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต เปนโครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุด
ประกอบดวย อาคารทั้งสิ้น จํานวน 14 อาคาร เปนอาคารสูง 1-3 ชั้น อาคารที่มีพื้นที่มากที่สุด ไดแก
อาคาร C02A, อาคาร C04A, อาคาร C05A และ อาคาร C06A มีพื้นที่ 269.20 ตารางเมตร ดังนั้น
ภายในโครงการไมมีอาคารที่มีพื้นที่เกิน 2,000 ตารางเมตร จึงไมมีอาคารที่เขาขายอาคารที่ตองมีการ
ออกแบบเพื่ อ การอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานตามกฎกระทรวงกํ า หนดประเภท หรื อ ขนาดของอาคาร และ
มาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2552
นอกจากนี้ โครงการจะกําหนดใหมีมาตรการในการอนุรักษพลังงานภายในโครงการ โดยได
แยกมาตรการการอนุรักษพลังงานภายในโครงการ ดังนี้
(1) การอนุรักษพลังงานสําหรับเจาของโครงการ
 ติดตั้งฉนวนกันความรอนที่หลังคา หรือผนังที่กระทบกับแสงอาทิตย
 เลือกใชเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงาน และตองกําหนดใหมี
การลางเครื่องปรับอากาศเปนประจําสม่ําเสมอ
 เลือกใชหลอดไฟประหยัดพลังงานที่เรียกวา Light Emitting Diode (LED) สําหรับพื้นที่
สวนกลาง หรือพื้นที่ที่จําเปนตองเปดไฟทิ้งไวตลอดทั้งวัน
 เลือกใชบัลลาสตอิเล็กทรอนิกสซึ่งจะมีการสูญเสียพลังงานประมาณ 1-2 วัตต และมีอายุ
การใชงานนานขึ้นเปน 2 เทา แทนการใชบัลลาสตชนิดแกนเหล็กแบบธรรมดาที่จะมี
การสูญเสียพลังงานประมาณ 10 วัตต
 กําหนดตําแหนงติดตั้งหลอดไฟใหมีความเหมาะสม ใหเพียงพอในแตละพื้นที่
 จัดใหมีสวิตซไฟแยกจากกัน เพื่อใหสามารถเปด-ปดไดเฉพาะจุด เพื่อเปนการประหยัด
พลังงาน
 เลือกใชโคมไฟที่มีแผนสะทอนแสงเพื่อชวยใหแสงสวางจากหลอดไฟกระจายไดอยาง
เต็มประสิทธิภาพ
 เลื อ กใช เ ครื่ อ งปรั บ อากาศในอาคารแบบประหยั ด ไฟ และต อ งกํ า หนดให มี ก ารล า ง
เครื่องปรับอากาศเปนประจําสม่ําเสมอ (ทุก 6 เดือน)
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 จัดใหมีการปลูกตนไมภายในโครงการ เพื่อชวยบังแดดลดพลังงานความรอนเขาสูตัว
อาคาร ทําใหอากาศเย็นขึ้นลดภาระการทํางานของเครื่องปรับอากาศ
 ติดตั้งอุปกรณเดินสายไฟ รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟาสื่อสารคางๆ ใหเปนไปดวย
ความเรียบรอย ถูกตองตามมาตรฐาน
 ตรวจสอบและบํารุงรัก ษาเครื่องกําเนิดไฟฟาทุก สัปดาห เพื่อ ใหเครื่องกําเนิดไฟฟา
สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
(2) มาตรการสําหรับเจาหนาที่โครงการ
 อบรมเจาหนาที่ทุกคนใหตระหนักเรื่องการประหยัดพลังงานเปนประจําสม่ําเสมอ
 จัดใหมีเจาหนาที่ตรวจสอบการเปด-ปดไฟ ในจุดที่หมดความจําเปนในการใชงานเปน
ประจําทุกวัน
 จัดเจาหนาที่ใหหมั่นทําความสะอาดไฟและโคมไฟอยูเสมอ
(3) มาตรการสําหรับผูใชบริการ
 รณรงคและขอความรวม โดยประชาสัมพันธการประหยัดพลังงานบริเวณโครงการ เชน
โถงทางเขาอาคาร ลิฟต รายละเอียดดังนี้
- รณรงคใหถอดปลั๊กเครื่องใชไฟฟาทุกชนิดเมื่อเลิกใชงาน
- รณรงคใหเปดหลอดไฟ เทาที่จําเปน
- รณรงคใหดับเครื่องยนตทุกครั้งเมื่อจอดรถ เพื่อประหยัดน้ํามัน
- รณรงคใหใชบันไดแทนลิฟตโดยสาร
- รณรงคใหผูพักอาศัย ปรับระดับอุณหภูมิภายในหองใหอยูในชวง 25-26 องศาเซลเซียส
- รณรงคใหบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศอยูเสมอ
4.2.3.6 การจราจร
1) การคมนาคมเขาสูพื้นที่โครงการ
การเขาถึงพื้นที่โครงการจากถนนสายหลักสามารถเดินทางไดสะดวกโดยทางรถยนต ซึ่งเขา
สูพื้นที่โครงการได 2 เสนทาง ดังนี้
เสนทางที่ 1 จากสามแยกทาแครงบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติจังหวัดภูเก็ต (สวนหลวง ร.9)
มุงหนาไปยังสถานแสดงพันธุสัตวน้ําภูเก็ต ไปตามถนนศักดิเดช (ทางหลวงแผนดินหมายเลข 4023)
เปนระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเขาสูซอยประชารวมใจ ตรงไปจนถึงสามแยกตัดกับ
ถนนอาวยน-เขาขาด เลี้ยวซายเขาสูถนนอาวยน-เขาขาด เพื่อมุงหนาไปยังจุดชมวิวเขาขาด ตรงไป
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เปนระยะทางประมาณ 2.6 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซายเขาสูถนนภาระจํายอมประมาณ 100 เมตร จะ
ถึงพื้นที่โครงการ
เสนทางที่ 2 จากสถานแสดงพันธุสัตวน้ําภูเก็ต ไปตามทางหลวงแผนดินหมายเลข 4129
เปนระยะทางประมาณ 1.4 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซายเขาสูถนนอาวยน-เขาขาด ตรงไปเปนระยะทาง
ประมาณ 2.3 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาเขาสูถนนภาระจํา ยอมประมาณ 100 เมตร จะถึงพื้นที่
โครงการ
2) ถนนและที่จอดรถของโครงการ
ทางเขา-ออกของโครงการติดกับถนนภาระจํายอม มีจํานวน 3 จุด มีรายละเอียดดังนี้
จุดที่ 1 ทางเขา-ออก บริเวณอาคาร C01 มีความกวาง 11.36 เมตร
จุดที่ 2 ทางเขา-ออก บริเวณอาคาร C02B มีความกวาง 12.60 เมตร
จุดที่ 3 ทางเขา-ออก บริเวณอาคาร C03B มีความกวาง 10.45 เมตร
สําหรับที่จอดรถยนตของโครงการทั้งหมด จํานวน 12 คัน (รวมที่จอดรถผูพิการ 1 คัน) เปน
ที่จอดรถภายในอาคาร C01 ชั้นที่ 1 จํานวน 3 คัน (รวมที่จอดรถผูพิการ 1 คัน) ที่จอดรถภายใน
อาคาร C02B ชั้นที่ 1 จํานวน 4 คัน และนอกอาคาร จํานวน 1 คัน และที่จอดรถภายในอาคาร C03B
ชั้นที่ 1 จํานวน 4 คัน โดยที่จอดรถยนต 1 คัน มีความกวาง 2.40 เมตร และความยาว 5.00 เมตร
สําหรับที่จอดรถสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา จํานวน 1 คัน มีความกวาง 2.40 เมตร
และความยาว 6.00 เมตร และจัดใหมีพื้นที่วางขางที่จอดรถกวาง 1.00 เมตร นอกจากนี้ โครงการได
จัดใหมีรถกอลฟสําหรับบริการรับ-สงผูพักอาศัยในแตละหลัง ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู
พักอาศัย
เนื่องจากถนนภาระจํายอมที่ใชเปนทางเขา-ออกมีความลาดชัน ซึ่งมีรัศมีวงเลี้ยวจุดเริ่มตน
ทางโคงจุดที่ 1 และจุดที่ 2 โดยทางโคงจุดที่ 1 มีรัศมีวงเลี้ยวดานใน 5.45 เมตร และรัศมีวงเลี้ยวดาน
ใน 10.27 เมตร สวนทางโคงจุดที่ 2 มีรัศมีวงเลี้ยวดานใน 5.52 เมตร และรัศมีวงเลี้ยวดานใน 10.21
เมตร ซึ่งเพียงพอและเหมาะสมสําหรับรถยนตสามารถเลี้ยวไดสะดวกและปลอดภัย
จํานวนและขนาดที่จอดรถยนตของโครงการเปนไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2479 กฎกระทรวงฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2537) และ
กฎกระทรวงฉบับที่ 64 (พ.ศ.2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4-18
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ตารางที่ 4-18 เปรียบเทียบจํานวนที่จอดรถยนตและขนาดของชองจอดรถยนตที่โครงการจัด
ใหมีกับขอกําหนดกฎกระทรวง
ขอกําหนด

โครงการ

กฎกระทรวงฉบั บ ที่ 7 (พ.ศ.2517) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร พุทธศักราช 2479
และกฎกระทรวงฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2555) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พุทธศักราช 2522 กําหนดให
ขอ 2 ใหกําหนดประเภทของอาคารซึ่งตองมีที่จอดรถยนต ที่
กลับรถยนต และทางเขาออกรถยนตไว ดังตอไปนี้
(3) อาคารชุ ด ที่ มี พื้ น ที่ แ ต ล ะครอบครั ว ตั้ ง แต 60 ตาราง
เมตรขึ้นไป
(7) อาคารขนาดใหญ
ขอ 3 จํานวนที่จอดรถยนต ตองจัดใหมีตามกําหนดดังตอไปนี้
(2) ในเขตเทศบาลทุกแหงหรือในเขตทองที่ที่ไดมีพระราช
กฤษฎี ก าให ใ ช พ ระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม การก อ สร า งอาคาร
พุทธศักราช 2479 ใชบังคับ
(ค) อาคารชุดที่มีพื้นที่แตละครอบครัวตั้งแต 60 ตาราง
เมตรขึ้ น ไป ให มี ที่ จ อดรถยนต ไ ม น อ ยกว า 1 คั น ต อ 2
ครอบครัว เศษของ 2 ครอบครัวใหคิดเปน 2 ครอบครัว

กรณีคิดตามประเภทอาคาร
- โครงการมีพื้นที่แตละครอบครัวตั้งแต 60 ตารางเมตรขึ้นไป มี
จํานวน 12 หองชุด ดังนั้น ตองจัดใหมีที่จอดรถยนตไมนอยกวา
6 คัน
กรณีคิดตามขนาดพื้นที่ใชสอย
(ซ) อาคารขนาดใหญ ใหมีที่จอดรถยนตไมนอยกวา 1 คัน - อาคารของโครงการที่มีพื้นที่มากที่สุด ไดแก อาคารที่มีพื้นที่
ตอพื้นที่อาคาร 240 ตารางเมตร เศษของ 240 ตารางเมตร ให มากที่สุด ไดแก อาคาร C02A, อาคาร C04A, อาคาร C05A
คิดเปน 240 ตารางเมตร
และ อาคาร C06A มีพื้นที่ 269.20 ตารางเมตร ดังนั้น ภายใน
โครงการไม มี อ าคารขนาดใหญ จึ ง ไม เ ข า ข า ยต อ งมี ที่ จ อด
รถยนต
ทั้งนี้ ใหถือที่จอดรถยนตจํานวนที่มากกวาเปนเกณฑ ดังนั้น
โครงการต อ งจั ด ให มี ที่ จ อดรถยนต ไ ม น อ ยกว า 6 คั น ซึ่ ง
โครงการจัดใหมีที่จอดรถยนต จํานวน 12 คัน จึงเพียงพอตาม
ขอกําหนดดังกลาวขางตน
กฎกระทรวงฉบั บ ที่ 41 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ขอ 2 ที่จอดรถ 1 คัน ตองเปนพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผา และตองมี
ลักษณะและขนาด ดังนี้
(2) ในกรณี ที่ จ อดรถตั้ ง ฉากกั บ แนวทางเดิ น รถ ให มี - ที่จอดรถแบบตั้งฉากกับแนวทางเดินรถ โดยที่จอดรถยนต 1
ความกวางไมนอยกวา 2.40 เมตร และความยาวไมนอยกวา คัน มีความกวาง 2.40 เมตร ความยาวไมนอยกวา 5.00 เมตร
5.00 เมตร แตทั้งนี้ จะตองไมจัดใหมีทางเขาออกของรถเปน
ทางเดินรถทางเดียว
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3) ประเมินผลกระทบตอการจราจรบริเวณพื้นที่โครงการ
ปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นคิดตามจํานวนที่จอดรถยนต รวมที่จอดรถยนตทั้งโครงการ 12
คัน ในกรณีเลวรายที่สุดจะกําหนดใหปริมาณการจราจรรถยนตของโครงการเทากับ 12 คัน/ชั่วโมง
(ไป-กลับ) คิดเปน 12 PCU/ชั่วโมง (12x1) ดังนั้น คา V/C Ratio ในระยะดําเนินการ เปนดังนี้
คา V/C Ratio ในวันธรรมดา (วันศุกร ที่ 21 พฤษภาคม 2564)
คา V/C Ratio ของถนนอาวยน-เขาขาด เวลา 09.01 น. ถึง 10.00 น. ซึ่งเปนชวงเวลาที่
เลวรายที่สุดในระยะดําเนินการ เปนดังนี้
ถนนอาวยน-เขาขาด

=

(120.7+12) / 1,200

=

0.111

คา V/C Ratio ในวันหยุด (วันอาทิตย ที่ 23 พฤษภาคม 2564)
คา V/C Ratio ของถนนอาวยน-เขาขาด เวลา 15.01 น. ถึง 16.00 น. ซึ่งเปนชวงเวลาที่
เลวรายที่สุดในระยะดําเนินการ เปนดังนี้
ถนนอาวยน-เขาขาด
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ตารางที่ 4-19 ปริมาณการจราจรในชั่วโมงเรงดวนบนถนนอาวยน-เขาขาด ในระยะดําเนินการ
วัน

สภาพปจจุบัน
ชวงเวลา ปริมาณการจราจร
V/C Ratio
(PCU/ชม.)
07.01-08.00
53.65
0.045

ระยะดําเนินการ
ปริมาณการจราจร
V/C Ratio
(PCU/ชม.)
65.65
0.055

08.01-09.00

87.75

0.073

99.75

0.083

09.01-10.00

120.7

0.101

132.70

0.111

10.01-11.00

56.3

0.047

68.30

0.057

11.01-12.00

59.55

0.050

71.55

0.060

วันศุกร ที่ 21 12.01-13.00
พฤษภาคม 2564 13.01-14.00

51.5

0.043

63.50

0.053

46.2

0.039

58.20

0.049

14.01-15.00

71

0.059

83.00

0.069

15.01-16.00

57.8

0.048

69.80

0.058

16.01-17.00

97.85

0.082

109.85

0.092

17.01-18.00

88.85

0.074

100.85

0.084

18.01-19.00

43.95

0.037

55.95

0.047

07.01-08.00

24

0.000

36.00

0.030

08.01-09.00

40.75

0.001

52.75

0.044

09.01-10.00

75.7

0.001

1,773.11

0.073

10.01-11.00

68.65

0.001

80.65

0.067

11.01-12.00

58.3

0.001

70.30

0.059

วันอาทิตย ที่ 23 12.01-13.00
พฤษภาคม 2564 13.01-14.00

55.5

0.001

67.50

0.056

66.9

0.001

78.90

0.066

14.01-15.00

88.4

0.002

100.40

0.084

15.01-16.00

106.7

0.002

118.70

0.099

16.01-17.00

103.5

0.002

115.50

0.096

17.01-18.00

98.2

0.002

110.20

0.092

18.01-19.00

60

0.001

72.00

0.060
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

ตารางที่ 4-20 คาประเมินตามอัตราสวนของปริมาณจราจร และคาดัชนีการจําแนกสภาพ
การจราจรบนถนนอาวยน-เขาขาด ในระยะดําเนินการ

07.01-08.00

คา V/C
Ratio
0.055

การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีนอย

08.01-09.00

0.083

การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีนอย

09.01-10.00

0.111

การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีนอย

10.01-11.00

0.057

การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีนอย

11.01-12.00

0.060

การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีนอย

12.01-13.00

0.053

การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีนอย

13.01-14.00

0.049

การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีนอย

14.01-15.00

0.069

การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีนอย

15.01-16.00

0.058

การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีนอย

16.01-17.00

0.092

การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีนอย

17.01-18.00

0.084

การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีนอย

18.01-19.00

0.047

การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีนอย

07.01-08.00

0.030

การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีนอย

08.01-09.00

0.044

การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีนอย

09.01-10.00

0.073

การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีนอย

10.01-11.00

0.067

การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีนอย

11.01-12.00
วันอาทิตย ที่ 12.01-13.00
23 พฤษภาคม
13.01-14.00
2564
14.01-15.00

0.059

การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีนอย

0.056

การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีนอย

0.066

การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีนอย

0.084

การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีนอย

15.01-16.00

0.099

การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีนอย

16.01-17.00

0.096

การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีนอย

17.01-18.00

0.092

การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีนอย

18.01-19.00

0.060

การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีนอย

วัน

วันศุกร ที่ 21
พฤษภาคม
2564

เวลา

สภาพการจราจร

จากการประเมินผลกระทบการจราจรของถนนอาวยน-เขาขาด ในชวงดําเนินการ พบวา ใน
วันธรรมดา และวันหยุด สภาพการจราจรตลอดทั้งวัน มีการจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดที่
ทางแยกมีนอย ดังนั้น จึงคาดวาผลกระทบดานการคมนาคมในระยะดําเนินการจึงอยูในระดับต่ํา

P:\2564\IEE\วีรันดา คอนโด\สมบูรณ\CH 4.doc

4-83

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

ทั้งนี้ โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต เปนโครงการประกอบกิจการประเภท
อาคารชุด มีจํานวน 12 หองชุด ตามเกณฑขอกฎหมายโครงการตองจัดใหมีที่จอดรถยนตไมนอยกวา
12 คัน ซึ่งโครงการจัดใหมีที่จอดรถยนต จํานวน 12 คัน (รวมที่จอดรถผูพิการ 1 คัน) โดยถนนภาระ
จํายอมภายในโครงการเดินรถสองทิศทาง (Two way) กวาง 6 เมตร อยางไรก็ตาม โครงการมีหองชุด
เพียง 12 หองชุด มีที่จอดรถ 12 คัน การจราจรภายในพื้นที่โครงการเบาบาง ซึ่งสามารถกลับรถได
อยางสะดวกและปลอดภัย
อีกทั้ง โครงการควบคุมการจราจรบริเวณทางเขา-ออกพื้นที่โครงการ โดยจัดใหเจาหนาที่
รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมดูแลและตรวจรถเขา-ออกตลอดเวลา
ดังนั้น จึงคาดวาผลกระทบดานการคมนาคมในระยะดําเนินการจึงอยูในระดับต่ํา

4.2.3.7 การใชประโยชนของมนุษย
1) การใชประโยชนที่ดินในปจจุบัน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต ตั้งอยูที่ หมูที่ 8 ตําบลวิชิต อําเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต โดยมีอาณาเขตติดตอดังนี้ ทิศเหนือ ติดกับ ถนนภาระจํายอม กวาง 6 เมตร ทิศใต ติด
กับ ที่ดินบุคคลอื่น (ตนไมและวัชพืชปกคลุม) ทิศตะวันออก ติดกับ ที่ดินเจาของเดียวกัน (รอการ
พัฒนา) และถนนภาระจํายอม กวาง 6 เมตร ทิศตะวันตกติดกับ ที่ดินเจาของเดียวกัน (พัฒนาเปน
โรงแรม วีรันดา ภูเก็ต) และถนนภาระจํายอม กวาง 6 เมตร
สําหรับการใชประโยชนที่ดินใกลเคียงพื้นที่โครงการ จากการสํารวจภาคสนาม (ธันวาคม
2564) พบวา พื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่ทะเล พื้นที่บริการทองเที่ยว และพื้นที่ปาละเมาะ/ไมพุม
2) การใชประโยชนที่ดินตามผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 และฉบับแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
จากการตรวจสอบการใชประโยชนที่ดินของโครงการ พบวา โครงการตั้งอยูตามกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2554 และฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ออก
ตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือ ง พ.ศ.2518 ซึ่งไดกําหนดที่ดินบริเวณโครงการเปนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 6.26 มีขอกําหนดในสาระสําคัญ คือ
ให ใ ช ป ระโยชน ที่ ดิน เพื่ อ เกษตรกรรมหรื อ เกี่ ย วขอ งกั บเกษตรกรรม การอยู อ าศั ย การท อ งเที่ ย ว
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อ
กิจการอื่น ใหใชไดไมเกินรอยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาตที่ดินประเภทนี้ ยกเวนใน
บริเวณตามวรรคหา ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบการดําเนินโครงการกับขอกําหนดตามกฎกระทรวงผังเมือง
รวมจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต พบว า การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น โครงการสอดคล อ งกั บ ข อ กํ า หนดดั ง กล า ว
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4-21
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รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

ตารางที่ 4-21 การใชประโยชนที่ดินตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 และ
ฉบับแกไขเพิ่มเติม
ขอกําหนด

โครงการ

ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมายเลข 6.26 มีขอกําหนดในสาระสําคัญ คือ
- ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวของ
กั บ เกษตรกรรม การอยู อ าศั ย การท อ งเที่ ย ว สถาบั น
ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ
สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น ใหใชไดไมเกิน
รอยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาตที่ดินประเภท
นี้ ยกเวนในบริเวณตามวรรคหา หามใชประโยชนที่ดินเพื่อ
กิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
(1) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวน
แต โ รงงานที่ ป ระกอบกิ จ การโดยไม ก อ เหตุ รํ า คาญตาม
กฎหมายว า ด ว ยการสาธารณสุ ข หรื อ ไม เ ป น มลพิ ษ ต อ
ชุมชนหรือสิ่งแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
(2) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่
สาม ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อ
การจําหนาย
(3) คลั ง ก า ซป โ ตรเลี ย มเหลว สถานที่ บ รรจุ ก า ซ
ป โ ตรเลี ย มเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่ บ รรจุ ก า ซ
ปโตรเลียมเหลวประเภทหองบรรจุ และสถานที่เก็บรักษา
กาซปโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง

- พื้ น ที่ โ ครงการบางส ว นตั้ ง อยู ใ นที่ ดิ น ประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สี เ ขี ย ว) บริ เ วณ
หมายเลข 6.26
- โครงการประกอบกิ จ การประเภทอาคารชุ ด ซึ่ ง
จั ด เป น การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น เพื่ อ การอยู อ าศั ย ซึ่ ง
จัดเปนกิจการหลักตามกฎกระทรวงฯ

- โครงการไม ไ ด ป ระกอบกิ จ การเป น โรงงานทุ ก
จําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

- ภายในพื้นที่โครงการไมมีคลังน้ํามันและสถานที่
เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหนาย
- ภายในพื้นที่โครงการไมมีคลังกาซปโตรเลียมเหลว
สถานที่บรรจุกาซปโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ
สถานที่บรรจุกาซปโตรเลียมเหลวประเภทหองบรรจุ
และสถานที่เก็บรักษากาซปโตรเลียมเหลวประเภท
โรงเก็ บ ตามกฎหมายว า ด ว ยการควบคุ ม น้ํ า มั น
เชื้อเพลิง
(4) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
- โครงการมีการใชประโยชนที่ดินเปนอาคารชุด
(5) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม เวนแตเปน - โครงการมีการใชประโยชนที่ดินเปนอาคารชุด
สวนหนึ่งของการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย และมีพื้นที่
ไมเกินรอยละสิบของพื้นที่โครงการทั้งหมด
(6) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัยหรือประกอบพาณิช - โครงการมีการใชประโยชนที่ดินเปนอาคารชุด
ยกรรมประเภทหองแถว ตึกแถว หรือบานแถว เวนแตเปน
สวนหนึ่งของการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย และมีพื้นที่
ไมเกินรอยละสิบของพื้นที่โครงการทั้งหมด
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

ตารางที่ 4-21 การใชประโยชนที่ดินตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 และ
ฉบับแกไขเพิ่มเติม (ตอ)
ขอกําหนด

โครงการ

(7) การอยู อ าศั ย หรื อ ประกอบพาณิ ช ยกรรมประเภท
อาคารขนาดใหญ
(8) การอยูอาศัยประเภทอาคารอยูอาศัยรวม เวนแตอยู
ในระยะ 1,000 เมตร จากชายฝงทะเล
ถ า มี ก ารใช ป ระโยชน ที่ ดิ น เพื่ อ การจั ด สรรที่ ดิ น เพื่ อ
ประกอบพาณิชยกรรมตาม (5) และเพื่อการอยูอาศัยหรือ
ประกอบพาณิชยกรรมประเภทหองแถว ตึกแถว หรือบาน
แถวตาม (6) ดําเนินการอยูในการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู
อาศั ย โครงการเดี ย วกั น ให ใ ช ป ระโยชน ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ การ
ดังกลาวรวมกันไมเกินรอยละสิบของพื้นที่โครงการทั้งหมด
ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดิน ใหใชประโยชนที่ดิน
เพื่ อ เกษตรกรรมตามกฎหมายว า ด ว ยการปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ
เกษตรกรรม การสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การ หรื อ
สาธารณประโยชนเทานั้น
ที่ดินประเภทนี้ในแนวเขตปาสงวนแหงชาติ และแนวเขต
อุ ท ยานแห ง ชาติ ให ใ ช ป ระโยชน ที่ ดิ น เพื่ อ การสงวนและ
คุมครองดูแลรักษา หรือบํารุงปาไม สัตวปา ตนน้ํา ลําธาร
และทรั พ ยากรธรรมชาติ อื่ น ๆ ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี แ ละ
กฎหมายเกี่ยวกับการปาไม การสงวนและคุมครองสัตวปา
และการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ริ ม ฝ ง ลํ า คลองหรื อ แหล ง น้ํ า
สาธารณะ ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติ
ของลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา 6 เมตร เวน
แต เ ป น การก อ สร า งเพื่ อ การคมนาคมทางน้ํ า หรื อ การ
สาธารณูปโภค

- โครงการมีการใชประโยชนที่ดินเปนอาคารชุด
ซึ่งไมมีอาคารขนาดใหญบริเวณดังกลาว
- โครงการมีการใชประโยชนที่ดินเปนอาคารชุด
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- โครงการมีการใชประโยชนที่ดินเปนอาคารชุด

- พื้นที่โครงการไมอยูในเขตปฏิรูปที่ดิน แสดงดัง
รูปที่ 4-10

- พื้นที่โครงการไมอยูในแนวเขตอุทยานแหงชาติ
แสดงดังรูปที่ 4-11

- พื้ น ที่ โ ครงการไม ติ ด กั บ ลํ า คลองหรื อ แหล ง น้ํ า
สาธารณะ

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

ที่ต้งั โครงการ

รูปที่ 4-10 แผนที่ทายพระราชกฤษฎีกา กําหนดเขตที่ดิน ในทองที่ตําบลเชิงทะเล ตําบลศรี
สุนทร อําเภอถลาง ตําบลกมลา ตําบลกะทู ตําบลปาตอง อําเภอกะทู และตําบลเกาะแกว
ตําบลรัษฏา ตําบลวิชิต ตําบลกะรน ตําบลฉลอง ตําบลราไวย อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2537
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

N


ที่ต้งั โครงการ

รูปที่ 4-11 ที่ตั้งโครงการตามแนวเขตอุทยานแหงชาติ
ที่มา : ปรับปรุงจากแผนที่ทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2554
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

3) การใชประโยชนที่ดินตามเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม
จากการตรวจสอบพื้น ที่ต ามข อ กํา หนดเขตพื้น ที่และมาตรการคุ ม ครองสิ่งแวดล อ ม โดย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดภูเก็ต พบวา พื้นที่โครงการตั้งอยูในบริเ วณที่ 5 และ
บริเวณที่ 6 ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และ
มาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบการดําเนิน
โครงการกับขอกําหนดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดภูเก็ต พบวา
การใชประโยชนที่ดินโครงการสอดคลองกับขอกําหนดดังกลาว รายละเอียดแสดงดังตารางที่
4-22
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่ งแวดล้อมเบือ้ งต้น
โครงการอาคารชุด วีรนั ดา เรสซิ เด้นซ์ ภูเก็ต

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

ตารางที่ 4-22 การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ นตามประกาศกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพืน้ ที่และมาตรการคุ้มครองสิ่ งแวดล้อม ในบริ เวณพืน้ ที่จงั หวัด
ภูเก็ต พ.ศ. 2560
ข้อกําหนด

โครงการ

ข้ อ 4 ให้จํ า แนกพื้น ที่ต ามข้อ 3 เป็ น 9 บริเ วณ ตามแผนที่ท้า ย
ประกาศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
บริ เวณที่ 5 ได้แก่
(1) พืน้ ทีด่ นิ ประเภทชนบทและเกษตรกรรมตามกฎกระทรวงให้
ใช้บงั คับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต เว้นแต่พน้ื ทีบ่ ริเวณที่ 1 บริเวณที่
6 และบริเวณที่ 7
(2) พืน้ ทีด่ นิ ของอาคารหรือสถานที่ ดังต่อไปนี้
(ก) แนวค่าย (โคกชนะพม่า)
(ข) บ้านพระยาวิชติ สงคราม
(ค) มัสยิดบ้านบางเทา
(ง) บ้านท้าวเทพกระษัตรี
(จ) วัดฉลอง
(ฉ) วัดท่าเรือ
(ช) วัดเทพกระษัตรี
(ซ) วัดพระทอง
(ฌ) วัดพระนางสร้าง
(ญ) สุเหร่าเกาะบ้านเคียน
(ฎ) กําแพงเมืองถลางบางโรง
(ฏ) ศาลหลักเมืองถลางปา่ สัก
(ฐ) ศาลหลักเมืองถลางเมืองใหม่
(ฑ) กําแพงเมืองถลาง-บ้านดอน
(3) พืน้ ทีท่ ว่ี ดั จากแนวขอบเขตทีด่ นิ ของอาคารหรือสถานทีต่ าม
(2) ออกไปทุกด้านเป็ นระยะ 100 เมตร
ข้อ 5 ในพื้นที่ตามข้อ 4 ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้
อาคารใดๆ ให้เป็ นอาคาร ดังต่อไปนี้
บริ เวณที่ 6 ได้แก่ พืน้ ทีท่ ม่ี คี วามสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง
ตัง้ แต่ 40 เมตร ถึง 80 เมตร
(1) โรงงานทุกประเภทหรือทุกชนิดตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
เว้นแต่
(ก) โรงงานจําพวกที่ 1 ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือ
โรงงานตามประเภท ชนิดจําพวก และข้อกําหนดเพิม่ เติมในบัญชี 1
ท้ายประกาศนี้
(ข) โรงงานในเขตทีด่ นิ ประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจหรือ
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้าตามกฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผัง
เมืองรวมจังหวัดภูเก็ต แต่ตอ้ งไม่เป็ นโรงงานจําพวกที่ 2 และจําพวก
ที่ 3 ตามประเภทและชนิดทีก่ าํ หนดในบัญชี 2 ท้ายประกาศนี้
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- พืน้ ทีโ่ ครงการตัง้ อยูใ่ นเขตพืน้ ทีบ่ ริ เวณที่ 5
- โครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุด

- พืน้ ทีโ่ ครงการตัง้ อยูใ่ นเขตพืน้ ทีบ่ ริ เวณที่ 6
- โครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุด
- โครงการไม่ได้ประกอบกิจการเป็นโรงงานทุก
ประเภทหรือ ทุ ก ชนิ ด ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
โรงงาน

บริ ษทั วีรนั ดา รีสอร์ท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่ งแวดล้อมเบือ้ งต้น
โครงการอาคารชุด วีรนั ดา เรสซิ เด้นซ์ ภูเก็ต

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบและ
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ

ตารางที่ 4-22 การใช้ประโยชน์ ที่ดินตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่ และมาตรการคุ้มครองสิ่ งแวดล้อม ในบริ เวณพื้นที่ จงั หวัดภูเก็ต พ.ศ.
2560 (ต่อ)
ข้อกําหนด

โครงการ

(ค) โรงงานทีจ่ าํ เป็ นต้องก่อสร้างทดแทนโรงงานทีม่ อี ยู่
เดิมบนพืน้ ทีเ่ ดิม
ทัง้ นี้ โรงงานตาม (ก) (ข) และ (ค) จะต้องมีเครื่องจักร
หรืออุปกรณ์เพื่อควบคุมมลพิษหรือแก้ไขปญั หาสิง่ แวดล้อมให้
เป็ นไปตามมาตรฐานทีก่ ฎหมายกําหนด
(2) โรงฆ่าสัตว์ เว้นแต่การก่อสร้างทดแทนของเดิมพร้อม
ด้ ว ยระบบบํ า บัด และการจัด การของเสีย ตามมาตรฐานที่
กฎหมายกํ า หนดบนพื้น ที่เ ดิม หรือ พื้น ที่ใ หม่ ท่ีม ิไ ด้ ข ัด กับ
กฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต
(3) ฌาปนสถาน เว้นแต่จําเป็ นต้องก่อสร้างทดแทนฌาปน
สถานทีม่ อี ยู่เดิมบนพืน้ ทีเ่ ดิมโดยต้องมีเครื่องจักรหรืออุปกรณ์
เพื่อควบคุมมลพิษหรือแก้ไขปญั หาสิง่ แวดล้อมให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานทีก่ ฎหมายกําหนด
(4) สุสาน เว้นแต่ในกรณีทส่ี สุ านเดิมนัน้ ได้ใช้ประโยชน์เต็ม
พื้น ที่แ ล้ ว จึง จะก่ อ สร้ า งสุ ส านบนพื้น ที่ใ หม่ ไ ด้ โดยต้ อ งมี
ั่
ระยะห่างจากแนวชายฝงทะเลไม่
น้อยกว่า 1,000 เมตร และมี
ระยะห่างจากแหล่งนํ้ าสาธารณะหรือบ่อนํ้ าเพื่อการบริโภคไม่
น้อยกว่า 300 เมตร
(5) คลังนํ้ ามันและสถานที่เก็บรักษานํ้ ามันลักษณะที่สาม
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมนํ้ามันเชือ้ เพลิง เพือ่ จําหน่าย
(6) คลังก๊าชปิ โตรเลียมเหลว สถานทีบ่ รรจุก๊าชปิ โตรเลียม
เหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่บ รรจุ ก๊ า ชปิ โ ตรเลีย มเหลว
ประเภทห้องบรรจุ และสถานทีเ่ ก็บรักษาก๊าชปิ โตรเลียมเหลว
ประเภทโรงเก็ บ ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม นํ้ า มัน
เชือ้ เพลิง
(7) อาคารเลีย้ งนกแอ่นกินรัง
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- ภายในพืน้ ทีโ่ ครงการไม่มโี รงฆ่าสัตว์

- ภายในพืน้ ทีโ่ ครงการไม่มฌ
ี าปนสถาน
-

- ภายในพืน้ ทีโ่ ครงการไม่มสี สุ าน

- ภายในพื้นที่โครงการไม่มคี ลังนํ้ ามันและสถานที่
เก็บรักษานํ้ามันลักษณะทีส่ าม ตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมนํ้ามันเชือ้ เพลิง เพือ่ จําหน่าย
- ภายในพื้น ที่โ ครงการไม่ ม ีค ลัง ก๊ า ชปิ โ ตรเลีย ม
เหลว สถานทีบ่ รรจุก๊าชปิ โตรเลียมเหลวประเภทโรง
บรรจุ สถานที่บ รรจุ ก๊ าชปิ โตรเลีย มเหลวประเภท
ห้อ งบรรจุ และสถานที่เ ก็บ รัก ษาก๊ า ชปิ โ ตรเลีย ม
เหลวประเภทโรงเก็ บ ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการ
ควบคุมนํ้ามันเชือ้ เพลิง
- ภายในพืน้ ทีโ่ ครงการไม่มอี าคารเลี้ยงนกแอ่นกิน
รัง

บริ ษทั วีรนั ดา รีสอร์ท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่ งแวดล้อมเบือ้ งต้น
โครงการอาคารชุด วีรนั ดา เรสซิ เด้นซ์ ภูเก็ต

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบและ
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ

ตารางที่ 4-22 การใช้ประโยชน์ ที่ดินตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่ และมาตรการคุ้มครองสิ่ งแวดล้อม ในบริ เวณพื้นที่ จงั หวัดภูเก็ต พ.ศ.
2560 (ต่อ)
ข้อกําหนด

โครงการ

ข้อ 7 ในพืน้ ทีต่ ามข้อ 4 การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลีย่ นการ
ใช้อาคารให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(6) พืน้ ทีบ่ ริเวณที่ 5 ให้ทําได้เฉพาะอาคารทีม่ คี วามสูงไม่
เกิน 6 เมตร เว้นแต่ บริเวณที่ 5 (1) สภาท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
อาจมีม ติใ ห้อ าคารมีค วามสูง ได้เ กิน กว่ า 6 เมตร แต่ จ ะให้
อาคารมีความสูงเกิน 12 เมตร ไม่ได้ และต้องมี
(ก) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของที่ดินแปลงที่ขอ
อนุ ญ าตสํา หรับ อาคารประเภทบ้า นเดี่ย ว บ้า นแฝด อาคาร
สาธารณะ อาคารอยูอ่ าศัยรวม หรือสํานักงาน
(ข) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของที่ดนิ แปลงที่ขอ
อนุ ญาตสําหรับอาคารประเภทห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว หรือ
อาคารพาณิชย์

(7) พืน้ ทีบ่ ริเวณที่ 6 ให้ทําได้เฉพาะอาคารทีม่ คี วามสูงไม่
เกิน 8 เมตร และต้องมี
(ก) ทีว่ ่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของทีด่ นิ แปลงทีข่ อ
อนุ ญ าตสํา หรับ อาคารประเภทบ้า นเดี่ย ว บ้า นแฝด อาคาร
สาธารณะ อาคารอยูอ่ าศัยรวม หรือสํานักงาน
(ข) ทีว่ ่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทีด่ นิ แปลงทีข่ อ
อนุ ญาตสําหรับอาคารประเภทห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว หรือ
อาคารพาณิชย์
ข้อ 8 การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลีย่ นการใช้อาคารในพืน้ ที่
ทีม่ คี วามลาดชันในบริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3 บริเวณ
ที่ 4 บริเวณที่ 5 บริเวณที่ 6 และบริเวณที่ 8 ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
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- พืน้ ทีโ่ ครงการตัง้ อยูใ่ นเขตพืน้ ทีบ่ ริ เวณที่ 5
- บริ เวณที่ 5 มีการก่อสร้างอาคาร C01 อาคาร
C02A อาคาร C02B อาคาร C03A อาคาร C03B
อาคาร C04A อาคาร C04B อาคาร C05A อาคาร
C05B อาคาร C06A อาคาร C06B และอาคาร
ห้องพักขยะรวม ซึง่ ความสูงของอาคารทีส่ งู ทีส่ ุดเมือ่
วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง ณ จุดที่ต่ําที่สุดของ
อาคารขึน้ ไปในแนวดิง่ ถึงส่วนทีส่ งู ทีส่ ุดของอาคารที่
สูงทีส่ ุด คือ C05A มีความสูง 11.50 เมตร และมี
พื้น ที่ว่า งปราศจากสิ่ง ปกคลุ ม ร้อ ยละ 74.12 ของ
บริเวณที่ 5
- โครงการได้รบั การอนุ มตั ริ บั รองอาคารสูงโดยมติ
สภาท้องถิน่ จากเทศบาลตําบลวิชติ ให้มคี วามสูงได้
เกินกว่า 6 เมตร แต่ทงั ้ นี้ไม่เกิน 12 เมตร
- พืน้ ทีโ่ ครงการตัง้ อยูใ่ นเขตพืน้ ทีบ่ ริ เวณที่ 6
- บริ เวณที่ 6 มีการก่อสร้างอาคาร C07A และ
อาคาร C07B ซึง่ ความสูงของอาคารทีส่ งู ทีส่ ุดเมื่อ
วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง ณ จุดที่ต่ําที่สุดของ
อาคารขึน้ ไปในแนวดิง่ ถึงส่วนทีส่ งู ทีส่ ุดของอาคารที่
สูงทีส่ ุด คือ C07A มีความสูง 6.000 เมตร และมี
พื้น ที่ว่า งปราศจากสิ่ง ปกคลุ ม ร้อ ยละ 84.86 ของ
บริเวณที่ 6

บริ ษทั วีรนั ดา รีสอร์ท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่ งแวดล้อมเบือ้ งต้น
โครงการอาคารชุด วีรนั ดา เรสซิ เด้นซ์ ภูเก็ต

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบและ
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ

ตารางที่ 4-22 การใช้ประโยชน์ ที่ดินตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่ และมาตรการคุ้มครองสิ่ งแวดล้อม ในบริ เวณพื้นที่ จงั หวัดภูเก็ต พ.ศ.
2560 (ต่อ)
ข้อกําหนด

โครงการ

(1) พื้นที่บริเวณที่ 1 และบริเวณที่ 6 ที่มคี วามลาดชัน
ตัง้ แต่ ร้ อ ยละ 20 ถึ ง ร้ อ ยละ 35 ให้ ทํ า ได้ เ ฉพาะอาคาร
ประเภทบ้า นเดี่ย วหรือ อาคารเดี่ย วที่ม ีค วามสูง ไม่ เ กิน 6
เมตร กรณีขนาดที่ดนิ แปลงที่ขออนุ ญาตมีเนื้อที่ตงั ้ แต่ 100
ตารางวา ขึน้ ไป ให้มพี ้นื ที่อาคารคลุมดินต่อหลังไม่เกิน 90
ตารางเมตร และมีทว่ี า่ งทีน่ ้ําซึมผ่านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
ของทีด่ นิ และกรณีขนาดทีด่ นิ แปลงทีข่ ออนุ ญาต มีเนื้อทีน่ ้อย
กว่า 100 ตารางวา ให้มพี ้นื ที่อาคารคลุมดินต่อหลังไม่เกิน
70 ตารางเมตร และมีทว่ี า่ งทีน่ ้ําซึมผ่านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
50 ของทีด่ นิ
(2) พืน้ ทีบ่ ริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3 บริเวณที่ 4 บริเวณที่ 5
และบริเวณที่ 8 ทีม่ คี วามลาดชันตัง้ แต่รอ้ ยละ 20 ถึงร้อยละ
35 ให้ทําได้เฉพาะอาคารประเภทบ้านเดีย่ วหรืออาคารเดีย่ ว
ที่ม ีค วามสูง ไม่ เ กิน 12 เมตร กรณี ข นาดที่ดิน แปลงที่ข อ
อนุ ญาตมีเนื้อทีต่ งั ้ แต่ 100 ตารางวา ขึน้ ไป ให้มพี น้ื ทีอ่ าคาร
คลุมดินต่อหลังไม่เกิน 90 ตารางเมตร และมีท่วี ่างที่น้ํ าซึม
ผ่านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของทีด่ นิ และกรณีขนาดทีด่ นิ
แปลงทีข่ ออนุ ญาตมีเนื้อทีน่ ้อยกว่า 100 ตารางวา ให้มพี น้ื ที่
อาคารคลุมดินต่อหลังไม่เกิน 70 ตารางเมตร และมีทว่ี ่างที่
นํ้าซึมผ่านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของทีด่ นิ

- พื้นที่ โครงการในบริ เวณที่ 6 ที่ มีความลาดชันตัง้ แต่ร้อย
ละ 20 ถึงร้อยละ 35 มีการก่อสร้างอาคาร C07A และอาคาร
C07B ซึง่ ความสูงของอาคารทีส่ งู ทีส่ ุดเมื่อวัดจากระดับพืน้ ดิน
ทีก่ ่อสร้าง ณ จุดทีต่ ่ําทีส่ ุดของอาคารขึน้ ไปในแนวดิง่ ถึงส่วนที่
สูงทีส่ ุดของอาคารทีส่ งู ทีส่ ุด คือ C07A มีความสูง 6.00 เมตร
ขนาดพืน้ ทีด่ นิ ในบริเวณนี้เท่ากับ 557.65 ตารางเมตร มีพน้ื ที่
ว่างทีน่ ้ําซึมผ่านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 72.28 ของทีด่ นิ บริเวณที่
6 ทีม่ คี วามลาดชันตัง้ แต่รอ้ ยละ 20 ถึงร้อยละ 35

- พื้นที่ โครงการในบริ เวณที่ 5 ที่ มีความลาดชันตัง้ แต่ร้อย
ละ 20 ถึงร้อยละ 35 มีการก่อสร้างอาคาร C01 อาคาร C02A
อาคาร C02B อาคาร C03A อาคาร C03B อาคาร C04A
อาคาร C04B อาคาร C05A อาคาร C05B อาคาร C06A
อาคาร C06B และอาคารห้องพักขยะรวม ซึ่งความสูงของ
อาคารที่สูงที่สุดเมื่อวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง ณ จุดที่ต่ํา
ทีส่ ดุ ของอาคารขึน้ ไปในแนวดิง่ ถึงส่วนทีส่ งู ทีส่ ุดของอาคารทีส่ งู
ทีส่ ุด คือ C05A มีความสูง 11.50 เมตร ขนาดพืน้ ทีด่ นิ ใน
บริเวณนี้เท่ากับ 3,004.83 ตารางเมตร มีพน้ื ทีว่ ่างทีน่ ้ําซึมผ่าน
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70.60 ของทีด่ นิ บริเวณที่ 5 ทีม่ คี วามลาด
ชันตัง้ แต่รอ้ ยละ 20 ถึงร้อยละ 35
(3) พื้นที่ท่มี คี วามลาดชันเกินกว่าร้อยละ 35 ห้ามปรับ - พื้นที่ท่มี คี วามลาดชันเกินกว่าร้อยละ 35 ไม่มกี ารก่อสร้าง
สภาพพืน้ ทีก่ ่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารใด ๆ
อาคารใดๆ
การปรับสภาพพืน้ ทีแ่ ละทีว่ า่ งตามวรรคหนึ่ง (1) และ (2)
ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) ให้ปรับตามแนวนอนต่อแนวดิง่ ในอัตราส่วนไม่เกิน 2 - โครงการมีการปรับพืน้ ทีต่ ามแนวนอนต่อแนวดิง่ ในอัตราส่วน
: 1 ส่วน
ไม่เกิน 2 : 1 ส่วน
(2) มีค วามลึก หรือ สูง ไม่เ กิน 1 เมตร เว้น แต่ เ พื่อ การ - โครงการมีการปรับพืน้ ทีต่ ามวรรคหนึ่ง (2) มีความลึกหรือสูง
ก่อสร้างระบบฐานรากอาคาร หรือบ่อเก็บนํ้าใต้ดนิ
ไม่เกิน 1 เมตร
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บริ ษทั วีรนั ดา รีสอร์ท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่ งแวดล้อมเบือ้ งต้น
โครงการอาคารชุด วีรนั ดา เรสซิ เด้นซ์ ภูเก็ต

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบและ
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ

ตารางที่ 4-22 การใช้ประโยชน์ ที่ดินตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่ และมาตรการคุ้มครองสิ่ งแวดล้อม ในบริ เวณพื้นที่ จงั หวัดภูเก็ต พ.ศ.
2560 (ต่อ)
ข้อกําหนด

โครงการ

(3) ไม่เป็ นอันตรายต่อรากและลําต้นของต้นไม้ทข่ี น้ึ ตาม - โครงการมีก ารตัด ไม้ ยืน ต้ น ในบริเ วณที่ 5 และ
ธรรมชาติท่ีม ีข นาดความโตวัด โดยรอบลํ า ต้ น ตัง้ แต่ 50 บริเวณที่ 6 ที่มคี ่าความชันตัง้ แต่ ร้อยละ 20 ถึงร้อย
เซนติเมตรขึน้ ไป ซึง่ วัดจากระดับพืน้ ดิน 130 เซนติเมตร
ละ 35 ได้แ ก่ ต้น ยางพารา โดยมีข นาดความโตวัด
โดยรอบลําต้นไม่เกิน 50 เซนติเมตร ซึ่งวัดจากระดับ
พื้ น ดิ น 130 เซนติ เ มตร และไม่ ไ ด้ ข้ึ น เองตาม
ธรรมชาติ
(4) ไม่เคลื่อนย้ายหรือทําลายหินดานทัง้ ที่อยู่ใต้พ้นื ดิน - โครงการไม่มกี ารกระทําใดๆ ที่เป็ นการทําลายหิน
ระดับพืน้ ดิน หรือโผล่พน้ ดิน
ดานทัง้ ที่อ ยู่ใต้พ้นื ดิน ระดับ พื้น ดิน หรือ โผล่พ้น ดิน
ทัง้ นี้ ในการก่อสร้าง หากพบดินดานในบริเวณพื้นที่
โครงการจะไม่เคลื่อนย้ายหรือทําลายหินดินดานทัง้ ที่
อยูใ่ ต้พน้ื ดิน ระดับพืน้ ดิน และโผล่พน้ ดิน
(5) ทีว่ ่างต้องมีพน้ื ทีส่ เี ขียวทีเ่ ป็ นไม้ยนื ต้นและเป็ นพันธุ์ - พื้นที่โครงการในบริเวณที่ 5 ที่มคี ่าความชันตัง้ แต่
ไม้ทอ้ งถิน่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของทีว่ า่ ง
ร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 35 มีพน้ื ทีส่ เี ขียวทีเ่ ป็ นไม้ยนื ต้น
และเป็ นพันธุไ์ ม้ทอ้ งถิน่ ร้อยละ 51.29 ของทีว่ า่ ง โดย
มีไม้ยนื ต้นที่เป็ นไม้ท้องถิ่น ได้แก่ ต้นยางพารา ต้น
มะนาวผี ต้นจันทน์ ขาว ต้นเต็งหนาม ต้นทัง ต้นคะ
นาง ต้นกรวยป่า ต้นแซะ ต้นตาเสือ ต้นกระทิง ต้น
จันทนาป่า ต้นชงโค ต้นพระเจ้าห้าพระองค์ ต้นจิกนํ้ า
ต้นทองกวาว ต้นแก้วมุกดา ต้นยางนา ต้นฉนวน ต้น
พุ ด ภู เ ก็ต ต้น ไคร้ย้อ ย ต้น ตะเคีย น ต้น ตะแบก ต้น
ทองหลางด่าง ต้นโมกมัน ต้นมะฮอกกานี ต้นกระโดน
ต้นกระบก ต้นขานาง และต้นนางกวัก
- พื้นที่โครงการในบริเวณที่ 6 ที่มคี ่าความชันตัง้ แต่
ร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 35 มีพน้ื ทีส่ เี ขียวทีเ่ ป็ นไม้ยนื ต้น
และเป็ นพันธุไ์ ม้ทอ้ งถิน่ ร้อยละ 50.50 ของทีว่ า่ ง โดย
มีไม้ยนื ต้นทีเ่ ป็ นไม้ทอ้ งถิน่ ได้แก่ ต้นยางพารา ต้นสา
ธร ต้นพุดภูเก็ต ต้นไคร้ยอ้ ย ต้นเสีย้ วปา่ ดอกขาว และ
ต้นขานาง
ข้อ 9 การวัดความสูงของอาคารในพืน้ ทีบ่ ริเวณที่ 1 บริเวณ - การวัดความสูงของอาคาร โครงการเข้าข่าย ข้อ (4)
ที่ 2 บริเวณที่ 3 บริเวณที่ 4 บริเวณที่ 5 บริเวณที่ 6 และ กล่ า วคือ กรณี พ้ืน ดิน เป็ น เชิง ลาด ให้ว ัด จากระดับ
พืน้ ดินทีก่ ่อสร้าง ณ จุดทีต่ ่ําสุดของอาคารหลังนัน้ ถึง
บริเวณที่ 8 ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
่ อ
(1) กรณีทไ่ี ม่มกี ารปรับระดับพืน้ ดินหรือมีการปรับระดับ ส่วนที่สูง ที่สุดของอาคาร สําหรับอาคารทรงจัวหรื
้
ั
พืน้ ดินตํ่ากว่าถนนสาธารณะในบริเวณที่ก่อสร้าง ให้วดั จาก ปนหยาให้วดั ถึงยอดผนังของชัน้ สูงสุด
ระดับพืน้ ดินทีก่ ่อสร้าง
(2) กรณีทม่ี กี ารปรับระดับพืน้ ดินเท่ากับหรือสูงกว่าถนน
สาธารณะ ให้วดั จากระดับถนนสาธารณะ
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รายงานผลกระทบสิ่ งแวดล้อมเบือ้ งต้น
โครงการอาคารชุด วีรนั ดา เรสซิ เด้นซ์ ภูเก็ต

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบและ
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ

ตารางที่ 4-22 การใช้ประโยชน์ ที่ดินตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่ และมาตรการคุ้มครองสิ่ งแวดล้อม ในบริ เวณพื้นที่ จงั หวัดภูเก็ต พ.ศ.
2560 (ต่อ)
ข้อกําหนด

โครงการ

(3) กรณีทม่ี หี อ้ งใต้ดนิ ซึ่งค่าระดับเป็ นลบ ให้วดั จากระดับ
พื้นดินที่ก่ อสร้างตาม (1) หรือระดับถนนสาธารณะตาม (2)
แล้วแต่กรณี
(4) กรณี ท่ีพ้ืน ดิน เป็ น เชิง ลาด ให้ว ัด จากระดับ พื้น ดิน ที่
ก่อสร้าง ณ จุดทีต่ ่าํ ทีส่ ดุ ของอาคารหลังนัน้
การวัดความสูงของอาคารให้วดั จากระดับตามวรรคหนึ่ง
ขึน้ ไปในแนวดิง่ ถึงส่วนทีส่ งู สุดของอาคารสําหรับอาคารทรงจัว่
ั้
หรือปนหยาให้
วดั ถึงยอดผนังของชัน้ สูงสุด
ข้อ 11 ในพืน้ ทีต่ ามข้อ 4 ห้ามกระทําการหรือประกอบกิจกรรม
ดังต่อไปนี้
(1) การทําเหมืองแร่
(2) การขนส่ง หรือ ลํา เลีย งวัต ถุ อ ัน ตรายโดยใช้ร ะบบท่อ
ขนส่ ง เว้ น แต่ ใ นบริ เ วณที่ กํ า หนดให้ เ ป็ นที่ ดิ น ประเภท
อุตสาหกรรมเฉพาะกิจหรือประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
ตามกฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต
(3) การถม ปรับ พื้น ที่ หรื อ ปิ ด กัน้ ซึ่ ง ทํ า ให้ แ หล่ ง นํ้ า
สาธารณะในแผ่น ดิน และแหล่ง นํ้ า ในขุม เหมือ งตื้น เขิน หรือ
เปลี่ย นทิศ ทางหรือ ทําให้น้ํ าในแหล่งนํ้ านัน้ ไม่อ าจไหลไปได้
ตามปกติ

- โครงการไม่มกี ารทําเหมืองแร่
- โครงการไม่มกี ารขนส่งหรือลําเลียงวัตถุอนั ตราย
โดยใช้ระบบท่อขนส่ง

- การก่อสร้างอาคารและระบบสาธารณู ปโภคของ
โครงการจะดําเนิ นการอยู่ภายในโครงการเท่านัน้
ทัง้ นี้ การก่ อสร้างโครงการไม่ม ีการถม ปรับพื้น ที่
หรือปิ ดกัน้ ซึ่งทําให้แหล่งนํ้ าสาธารณะในแผ่นดิน
และแหล่งนํ้าในขุมเหมืองตืน้ เขิน หรือเปลีย่ นทิศทาง
หรื อ ทํ า ให้ น้ํ าในแหล่ ง นํ้ านั ้น ไม่ อ าจไหลไปได้
ตามปกติ
(4) การกระทําใด ๆ ทีเ่ ป็ นการเปลีย่ นสภาพธรรมชาติของ - โครงการไม่อยู่ในพืน้ ทีพ่ รุ ป่าชายเลน และแหล่ง
พืน้ ทีพ่ รุ และปา่ ชายเลน เว้นแต่
หญ้าทะเล
(ก) การดําเนินการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่ ว ยงานอื่น ของรัฐ เพื่อ การศึก ษาวิจ ัย ทางวิช าการ การ
คุม้ ครอง การฟื้นฟู การเพาะพันธุพ์ ชื และสัตว์น้ํา โดยต้องได้รบั
อนุ ญาตตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
(ข) การดําเนินการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐในพืน้ ทีป่ า่ ชายเลนทีไ่ ด้รบั การผ่อนผันจาก
คณะรัฐ มนตรี ใ ห้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ และได้ ร ับ อนุ ญ าตตาม
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องโดยต้องได้รบั ความเห็นจากคณะกรรมการ
ตามข้อ 17 เพื่อนํ าไปประกอบการขออนุ ญาต ทัง้ นี้ ให้แนบ
รายละเอียดของโครงการหรือกิจการ และมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมเพื่อประกอบการขอรับความเห็น
จากคณะกรรมการตามข้อ 17 ด้วย
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รายงานผลกระทบสิ่ งแวดล้อมเบือ้ งต้น
โครงการอาคารชุด วีรนั ดา เรสซิ เด้นซ์ ภูเก็ต

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบและ
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ

ตารางที่ 4-22 การใช้ประโยชน์ ที่ดินตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่ และมาตรการคุ้มครองสิ่ งแวดล้อม ในบริ เวณพื้นที่ จงั หวัดภูเก็ต พ.ศ.
2560 (ต่อ)
ข้อกําหนด

โครงการ

(5) การขุดลอกร่องนํ้ า เว้นแต่เป็ นการบํารุงรักษาทางนํ้ า
หรือการดําเนินการเพือ่ ความปลอดภัยในการเดินเรือ
(6) การปลูกสร้างสิง่ ล่วงลํ้าลํานํ้า เว้นแต่
(ก) กรณี ท่ีไ ด้ร ับ อนุ ญ าตตามกฎหมายว่ า ด้ว ยการ
เดินเรือในน่านนํ้าไทย
(ข) กระชัง เลี้ย งสัต ว์ น้ํ า หรือ ปะการัง เทีย มที่ไ ด้ร ับ
อนุ ญาตตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
(7) การปล่อยทิง้ มลพิษลงสูแ่ หล่งนํ้าหรือทะเล เว้นแต่เป็ น
กรณีท่ีได้ผ่า นการบํา บัด ตามมาตรฐานที่ก ฎหมายกําหนด
แล้ว

- ภายในโครงการไม่มกี ารขุดลอกร่องนํ้าแต่อย่างใด
- โครงการจะก่ อ สร้างภายในโครงการเท่านัน้ ไม่ม ี
การปลูกสร้างสิง่ ล่วงลํ้าลํานํ้าแต่อย่างใด

- นํ้าเสียของโครงการทีผ่ า่ นการบําบัดแล้ว มีค่า BOD
ออก 20 มิล ลิ ก รัม /ลิ ต ร ผ่ า นกระบวนการปรับ ปรุ ง
คุณภาพนํ้ า ระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยยูว ี (UV) และระบบ
ฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีน (Post-Chlorine) ก่อนเข้าสู่ถงั
เก็บนํ้ ารีไซเคิล จากนัน้ จะนํ าไปใช้รดนํ้ าต้นไม้ภายใน
พืน้ ทีโ่ ครงการด้วยการรดนํ้าแบบก๊อกสนาม ทัง้ ในฤดู
ร้ อ นและฤดู ฝ นได้ ท ัง้ หมด ไม่ ม ี ก ารปล่ อ ยออกสู่
สาธารณะ
(8) การจับหรือครอบครองปลาสวยงามตามบัญชี 3 ท้าย - โครงการไม่มกี ารจับหรือครอบครองปลาสวยงาม
ประกาศนี้ เว้นแต่
ตามทีก่ าํ หนดในบัญชีปลาสวยงามท้ายประกาศ
(ก) เป็ นการกระทําของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่ ว ยงานอื่น ของรัฐ เพื่อ การศึก ษาวิจ ัย ทางวิช าการ การ
คุม้ ครอง การเพาะพันธุ์ การเพาะเลี้ยง หรือกิจการสวนสัตว์
ซึง่ ได้รบั อนุ ญาตตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
(ข) เป็ นการกระทําของเอกชนเฉพาะการครอบครอง
เพื่อ การเพาะพัน ธุ์ การเพาะเลี้ย งหรือ กิ จ การสวนสัต ว์
สาธารณะซึง่ ได้รบั อนุ ญาตตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
(9) การขุด ตัก หรือดูด กรวด ดิน หินผุ ทราย หรือลูกรัง - โครงการไม่มกี ารขุด ตัก หรือดูด กรวด ดิน หินผุ
เพือ่ การค้าในลักษณะหรือในบริเวณดังต่อไปนี้
ทราย หรือลูกรัง เพือ่ การค้าแต่อย่างใด
(ก) บริเวณทีม่ คี วามลาดชันเกินกว่าร้อยละ 35
- บริเวณทีม่ คี วามลาดชันเกินกว่าร้อยละ 35 ไม่มกี าร
ก่อสร้างอาคารใดๆ และไม่มกี ารขุด ตัก หรือดูด กรวด
ดิน หินผุ ทราย หรือลูกรัง เพือ่ การค้า
(ข) พืน้ ทีท่ ม่ี คี วามสูงจากระดับนํ้ าทะเลปานกลางเกิน - โครงการไม่ม ีพ้นื ที่ท่ีม ีค วามสูง จากระดับ นํ้ า ทะเล
กว่า 80 เมตร
ปานกลางเกินกว่า 80 เมตร
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รายงานผลกระทบสิ่ งแวดล้อมเบือ้ งต้น
โครงการอาคารชุด วีรนั ดา เรสซิ เด้นซ์ ภูเก็ต

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบและ
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ

ตารางที่ 4-22 การใช้ประโยชน์ ที่ดินตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่ และมาตรการคุ้มครองสิ่ งแวดล้อม ในบริ เวณพื้นที่ จงั หวัดภูเก็ต พ.ศ.
2560 (ต่อ)
ข้อกําหนด

โครงการ

(ค) พื้นทีส่ าธารณสมบัตขิ องแผ่นดินสําหรับพลเมือง
ใช้รว่ มกัน เว้นแต่ได้รบั อนุ ญาตตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง โดย
ต้องได้รบั ความเห็นจากคณะกรรมการตามข้อ 17 เพื่อนํ าไป
ประกอบการขออนุ ญ าต ทัง้ นี้ ให้ แ นบรายละเอีย ดของ
โครงการหรื อ กิ จ การ และมาตรการป้ องกั น และแก้ ไ ข
ผลกระทบสิง่ แวดล้อมเพื่อประกอบการขอรับความเห็นจาก
คณะกรรมการตามข้อ 17 ด้วย
(ง) บริ เ วณในระยะ 100 เมตร จากริ ม เขตทาง
ั่
สาธารณะ หรือริมฝงตามสภาพธรรมชาติ
ของแม่น้ํา ลําคลอง
หรือแหล่งนํ้าสาธารณะ
(จ) บริเวณทีม่ โี ครงสร้างทางธรณีวทิ ยาทีส่ าํ คัญหายาก
และแหล่งทีม่ ซี ากดึกดําบรรพ์

- โครงการไม่ ไ ด้ต ัง้ อยู่ ใ นพื้น ที่ส าธารณสมบัติข อง
แผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้รว่ มกัน

- โครงการไม่มกี ารขุดดินในบริเวณระยะ 100 เมตร
จากริมเขตทางสาธารณะ และโครงการไม่ได้อยู่ตดิ กับ
แม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งนํ้าสาธารณะ
- พื้นที่โครงการไม่ได้เป็ นบริเวณที่มโี ครงสร้างทาง
ธรณี ว ิท ยาที่สํา คัญ หายาก และแหล่ง ที่ม ีซ ากดึก ดํา
บรรพ์
(ฉ) เขต โบร าณส ถาน หรื อ บริ เ วณที่ ม ี คุ ณ ค่ า ทาง - พืน้ ทีโ่ ครงการไม่ได้เป็ นเขตโบราณสถานหรือบริเวณ
ประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี หรือศิลปกรรม
ที่ ม ี คุ ณ ค่ า ทางประวั ติ ศ าสตร์ โบราณคดี หรื อ
ศิลปกรรม
(10) การกระทําใด ๆ ทีก่ ่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงลักษณะ - พื้น ที่โ ครงการไม่ไ ด้เ ป็ น พื้น ที่ส นั ทราย สัน ดอน
ทางธรณีสณ
ั ฐานทางด้านกายภาพชีวภาพหรือชีวกายภาพ หน้าผา ปากนํ้า
ในพืน้ ทีส่ นั ทราย สันดอน หน้าผา ปากนํ้า เว้นแต่การกระทํา
ของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่ วยงานอื่นของรัฐ เพื่อ
ป้องกันการกัดเซาะชายฝงั ่ หรือเพื่อความปลอดภัยในการ
เดินเรือ
(11) การกระทําใด ๆ ทีเ่ ป็ นการทําลายหินดานทัง้ ทีอ่ ยู่ใต้ - โครงการไม่มกี ารกระทําใดๆ ทีเ่ ป็ นการทําลายหิน
พืน้ ดิน ระดับพืน้ ดิน หรือโผล่พน้ ดินเว้นแต่เป็ นการก่อสร้าง ดานทัง้ ที่อยู่ใต้พ้นื ดิน ระดับพื้นดิน หรือโผล่พ้นดิน
อาคารของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่ วยงานอื่นของรัฐ ทัง้ นี้ ในการก่อสร้าง หากพบหินดานในบริเวณพืน้ ที่
ที่ม ีค วามจํ า เป็ น เพื่อ ให้บ ริก ารสาธารณะและไม่ ส ามารถ โครงการจะไม่เคลื่อนย้ายหรือทําลายหินดานทัง้ ทีอ่ ยู่
หลีกเลีย่ งได้
ใต้พน้ื ดิน ระดับพืน้ ดิน และโผล่พน้ ดิน
้
ข้อ 12 ในพืน้ ทีต่ ามข้อ 4 การติดตัง้ ปายหรือการก่อสร้างสิง่ - โครงการไม่ม ีก ารติด ตัง้ ป้ า ยภายในโครงการแต่
ใด ๆ ทีส่ ร้างขึน้ สําหรับเพือ่ ติดตัง้ ป้าย ต้องได้รบั อนุ ญาตจาก อย่ า งใด โดยชื่อ โครงการจะติด ไว้บ ริเ วณรัว้ ของ
หน่ ว ยงานที่เ กี่ ย วข้อ งหรือ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น โครงการ
แล้ ว แต่ ก รณี ซ่ึ ง การอนุ ญาตให้ เ ป็ นไปตามหลั ก เกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(1) ให้กระทําได้ในพืน้ ทีท่ ม่ี คี วามสูงจากระดับนํ้ าทะเล
ปานกลางไม่เกิน 40 เมตร หรือพืน้ ทีท่ ม่ี คี วามลาดชันไม่เกิน
ร้อยละ 35
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รายงานผลกระทบสิ่ งแวดล้อมเบือ้ งต้น
โครงการอาคารชุด วีรนั ดา เรสซิ เด้นซ์ ภูเก็ต

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบและ
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ

ตารางที่ 4-22 การใช้ประโยชน์ ที่ดินตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่ และมาตรการคุ้มครองสิ่ งแวดล้อม ในบริ เวณพื้นที่ จงั หวัดภูเก็ต พ.ศ.
2560 (ต่อ)
ข้อกําหนด

โครงการ

(2) ไม่มลี กั ษณะบดบังทัศนวิสยั หรือทัศนียภาพและต้อง
เป็ นไปตามมาตรฐานทีก่ ฎหมายกําหนด
(3) ในกรณีทก่ี ระทําในพืน้ ทีข่ องเอกชน ให้มรี ะยะห่างจาก
ทีด่ นิ โดยรอบในแนวราบบนพืน้ ดินและในอากาศไม่น้อยกว่า
สองเท่าของความสูงของป้ายในแนวดิง่
ข้อ 13 การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลีย่ นการใช้อาคารเป็ น
โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม อาคารอยูอ่ าศัยรวมตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร อาคารชุดตามกฎหมาย
ว่าด้วยอาคารชุด หรือหอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก ต้อง
ติดตัง้ หรือ จัดให้มบี ่อดักไขมันและระบบบําบัดนํ้ าเสียก่อ น
ปล่อยลงสู่ท่อหรือทางนํ้ าสาธารณะ โดยระบบและนํ้ าเสียที่
บําบัดแล้วต้องเป็ นไปตามมาตรฐานทีก่ ฎหมายกําหนด

ข้อ 15 ในพืน้ ทีต่ ามข้อ 4 นอกจากต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์
ทีก่ าํ หนดไว้ในประกาศนี้แล้วก่อนการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ
เปลี่ย นการใช้อ าคาร หรือ ดํ า เนิ น โครงการหรือ ประกอบ
กิจ การ ให้จ ัด ทํา และเสนอรายงานผลกระทบสิ่ง แวดล้อ ม
เบื้อ งต้น หรือ รายงานการวิเ คราะห์ผ ลกระทบสิ่ง แวดล้อ ม
แ ล้ ว แ ต่ ก ร ณี ต่ อ สํ า นั ก ง า น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร
และระเบีย บปฏิบ ัติท่ีกํ า หนดไว้ต ามกฎหมายว่ า ด้ว ยการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม ดังต่อไปนี้
(1) การจัดทํารายงานผลกระทบสิง่ แวดล้อมเบือ้ งต้น
(ข) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม อาคารอยู่อาศัย
รวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรืออาคารชุด
ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ทีม่ จี ํานวนห้องพักตัง้ แต่ 30
ห้อง ถึง 79 ห้อง หรือมีพ้นื ที่ใช้สอยของทุกอาคารดังกล่าว
รวมกัน ตัง้ แต่ 1,500 ตารางเมตร แต่ ไ ม่ถึง 4,000 ตาราง
เมตร
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- โครงการได้ออกแบบระบบบําบัดนํ้ าเสียรวมเป็ น
ถัง บํา บัด นํ้ าเสีย ชนิ ด เติม อากาศเลี้ย งตะกอนเวีย น
กลับ (Aeration activated sludge process,A/S)
จํานวน 1 ชุด สามารถรองรับนํ้าเสียได้ 13 ลูกบาศก์
เมตร/วัน และถังดักไขมัน จํานวน 6 ชุด ทัง้ นี้ นํ้าเสีย
จากถังดักไขมัน จะถูกสูบต่อไปยังระบบบําบัดนํ้าเสีย
รวมของโครงการต่อไป
- นํ้ า เสีย ของโครงการที่ผ่ า นการบํ า บัด แล้ว มีค่ า
BODออก 20 มิลลิกรัม/ลิตร ผ่านกระบวนการปรับปรุง
คุณภาพนํ้า ระบบฆ่าเชือ้ โรคด้วยยูว ี (UV) และระบบ
ฆ่าเชือ้ โรคด้วยคลอรีน (Post-Chlorine) ก่อนเข้าสูถ่ งั
เก็บนํ้ารีไซเคิล จากนัน้ จะนําไปใช้รดนํ้าต้นไม้ภายใน
พืน้ ทีโ่ ครงการด้วยการรดนํ้าแบบก๊อกสนาม ทัง้ ในฤดู
ร้ อ นและฤดู ฝ นได้ ท ัง้ หมด ไม่ ม ีก ารปล่ อ ยออกสู่
สาธารณะ
- ก่ อ นการก่ อ สร้า ง โครงการหรือ ประกอบกิจ การ
โครงการเสนอรายงานการประเมิ น ผลกระทบ
สิง่ แวดล้อม
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รายงานผลกระทบสิ่ งแวดล้อมเบือ้ งต้น
โครงการอาคารชุด วีรนั ดา เรสซิ เด้นซ์ ภูเก็ต

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบและ
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ

4.2.3.8 ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
(1) ระบบปรับอากาศ
โครงการมีการติดตัง้ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Air Cooled Split Type) ตามความ
เหมาะสมกับขนาดของภาระการทําความเย็น ทัง้ นี้จาํ นวนเครื่องปรับอากาศทีต่ ดิ ตัง้ ขึน้ กับขนาดพืน้ ที่
ของห้องนัน้ ๆ โดยโครงการจะใช้เครื่องปรับอากาศทีม่ ขี นาดความเย็นรวมประมาณ 72.60 ตัน และ
รายการคํานวณระบบปรับอากาศ โดยติดตัง้ เครือ่ งปรับอากาศบริเวณห้องต่างๆ ได้แก่ ห้องชุดทุกห้อง
และสํานักงานนิตบิ คุ คล
2) การระบายอากาศ
โครงการจัดให้ม ีการระบายอากาศภายในตัวอาคารโดยวิธีธรรมชาติและวิธีก ล (รายการ
คํานวณระบบระบายอากาศ แสดงในภาคผนวก ง-6) ดังนี้
- การระบายอากาศโดยธรรมชาติ ซึ่งจะใช้เฉพาะกับห้องทีม่ ผี นังด้านนอกอาคาร
อย่างน้อยหนึ่งด้านโดยจัดให้มชี ่องเปิ ดสู่ภายนอกอาคารได้ เช่น ประตู และหน้าต่าง เป็ นต้น โดย
โครงการได้จดั ให้มกี ารระบายอากาศโดยวิธธี รรมชาติของบริเวณต่างๆ ภายในอาคาร คือ
 บริเ วณทางเดิน ในแต่ ล ะชัน้ ของอาคารจะมีช่อ งเปิ ด โล่ ง ที่บ นั ไดเพื่อ อากาศ
สามารถระบายได้
 บริเ วณห้อ งพัก จะมีช่ อ งหน้ า ต่ า งที่ส ามารถระบายอากาศกรณี ท่ีอุ ณ หภู ม ิ
ภายนอกตํ่าทําให้เกิดการระบายอากาศทีด่ เี ข้าสู่หอ้ งพักภายในอาคารได้ โดย
จะมีการใช้ควบคู่ไปกับระบบระบายอากาศโดยวิธกี ลคือการติดตัง้ ระบบปรับ
อากาศกรณีทม่ี อี ุณหภูมภิ ายนอกสูงเพื่อใช้ปรับอุณหภูมภิ ายในให้มอี ากาศทีอ่ ยู่
ในระดับทีส่ บายยิง่ ขึน้
- การระบายอากาศโดยวิ ธีกล โดยจัดให้มอี ุปกรณ์ขบั เคลื่อนอากาศเพื่อให้เกิดการ
นํ าอากาศภายนอกเข้ามาในการระบายอากาศ โดยจะติดตัง้ พัดลมดูดอากาศในอาคารบริเวณห้อง
ต่างๆ เพื่อระบายอากาศออกภายนอกโดยตรง ได้แก่ ทีจ่ อดรถใต้อาคาร ห้องนํ้ ารวม ห้องนํ้าภายใน
ห้องชุด เป็ นต้น
- การระบายอากาศในกรณี ที่มีระบบการปรับภาวะอากาศ ได้มกี ารนํ าอากาศ
ภายนอกเข้ามาในพื้นที่ปรับภาวะอากาศ หรือดูดอากาศจากภายในพื้นที่ปรับภาวะอากาศออกไป
สําหรับ ห้องชุดทุกห้อง และสํานักงานนิตบิ คุ คล

4.2.4 ผลกระทบต่อคุณค่าคุณภาพชีวิต
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4.2.4.1 ผลกระทบที่อาจเกิ ดขึน้ จากการมีโครงการต่อคุณภาพชีวิต
เมื่อ เปิ ด ดํา เนิ น การ โครงการจะก่ อ ให้เ กิด ผลดีต่ อ สภาพเศรษฐกิจ โดยรวมของท้อ งถิ่น
เนื่ อ งจากจะมีก ารจ้า งแรงงานท้อ งถิ่น เข้า มาทํา งานภายในโครงการ ซึ่ง การจ้า งงานพนัก งานส่ง
ผลกระทบด้ านบวกต่ออาชีพและรายได้ของคนในท้องถิ่นเพียงเล็กน้ อย เนื่องจากมีการจ้างงาน
พนักงานไม่มาก โดยโครงการได้จา้ งแรงงานในท้องถิน่ เป็ นพนักงานเป็ นอันดับแรก รวมทัง้ ส่งเสริม
สนับสนุน กิจกรรมทางสังคมต่างๆ ของท้องถิน่ เพือ่ สร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ชุมชน
1) ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิ จ
ภาวะเศรษฐกิจการค้าของจังหวัดภูเก็ต ในปี 2560 ขยายตัว หากพิจารณาจากเศรษฐกิจ
ด้า นอุ ป ทาน เป็ น ผลมาจากการขยายตัวของภาคการบริก ารและการท่อ งเที่ย ว เนื่ อ งจากการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเทีย่ วของภาครัฐและเอกชนเป็ นแรงขับเคลื่อนให้นักท่องเทีย่ วสนใจเข้ามา
ท่องเที่ยว ประกอบกับโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมบางโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ พร้อ มที่จะ
อํ า นวยความสะดวกในการเดิน ทางของนัก ท่ อ งเที่ย ว ส่ว นภาคเกษตร ยัง ต้อ งรอดู ส ถานการณ์
เศรษฐกิจและการค้าของโลกอย่าง ต่อเนื่องจากราคายางพาราที่ยงั มีความผันผวนมาก ในขณะที่
ปริมาณสัตว์น้ําหดตัว ด้านอุปสงค์ขยายตัว ผลจากการเพิม่ ขึน้ ของจํานวนนักท่องเทีย่ ว ประกอบกับ
นโยบายจากโครงการสวัสดิการแห่งรัฐทีภ่ าครัฐช่วยลดค่าใช้จ่ายครัวเรือนผ่านบัตรสวัสดิการฯ ช่วย
กระตุ้นให้มกี ารใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ ส่งผลต่ออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สําหรับรายได้เกษตรกรยัง
ต้องจับตามองระดับราคายางพารา ส่วนการลงทุนภาคเอกชนปรับตัวดีขน้ึ อย่างต่อเนื่อง
ดังนัน้ สภาพเศรษฐกิจในช่วงก่อสร้างของโครงการจะมีการรับคนงานท้องถิน่ เพิม่ บางส่วนทํา
ให้คนในชุมชนมีรายได้จากการทํางาน และเป็ นการกระตุน้ เศรษฐกิจท้องถิน่ ของร้านค้าและบริการราย
ย่อยใกล้เคียงพืน้ ทีก่ ่อสร้างเพิม่ ขึน้ เช่น ร้านขายสินค้าอุปโภค-บริโภค กิจการค้าวัสดุก่อสร้าง เป็ นต้น
ซึง่ ก่อให้เกิดการกระจายรายได้สชู่ มุ ชนมากขึน้ ก่อให้เกิดผลกระทบด้านบวก
2) ผลกระทบทางด้านจํานวนประชากร
ในเขตพืน้ ทีต่ ําบลวิชติ มีจาํ นวนประชากรทัง้ สิน้ 52,283 คน เป็ นชาย 24,471 คน และหญิง
27,812 คน มีจาํ นวนครัวเรือนทัง้ สิน้ 34,698 ครัวเรือน
ในช่วงระยะดําเนินการของโครงการจะมีผูอ้ ยู่อาศัยในโครงการสูงสุด 72 คน (รวมจํานวน
พนักงาน) ซึง่ โครงการจะจ้างงานคนในท้องถิน่ เป็ นหลัก ดังนัน้ จึงไม่สง่ ผลกระทบแต่อย่างใด
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3) ผลกระทบต่อวิ ถีชีวิตของคนในชุมชน
ในเขตเทศบาลตําบลวิชติ ซึง่ จัดเป็ นเขตพืน้ ทีธ่ ุรกิจทีส่ าํ คัญของจังหวัดภูเก็ต สภาพโดยรวม
ส่วนใหญ่เป็ นชุมชนเมืองที่มคี วามหลากหลายของกิจกรรม แต่ในพื้นทีก่ ็ยงั คงมีความเป็ นชุมชนอยู่
และมีความสัมพันธ์ทด่ี รี ะหว่างเพื่อนบ้าน ดังนัน้ แม้ว่าผูพ้ กั อาศัยบางส่วนทีด่ ําเนินชีวติ เป็ นแบบต่าง
คนต่างอยู่ ต้องเร่งรีบในการดําเนินชีวติ ประจําวัน แต่กไ็ ม่มคี วามขัดแย้งซึง่ กันและกัน
4) ผลกระทบทางด้านเชื้อชาติ
โครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุด โดยผู้ม าใช้บริการโครงการส่วนมากเป็ นคน
ต่างจังหวัด และชาวต่างชาติ แม้ว่าจะมีเชือ้ ชาติทแ่ี ตกต่างกับชุมชนแต่กไ็ ม่ได้มคี วามขัดแย้งทางด้าน
เชือ้ ชาติแต่อย่างใด
5) ผลกระทบทางด้านศาสนา ประเพณี วฒ
ั นธรรม และแหล่งโบราณสถาน
ในเขตเทศบาลตําบลวิชติ สถาบันและองค์กรทางศาสนา ประกอบด้วย วัด จํานวน 2 แห่ง
ได้แก่ วัดเทพนิมติ วัดนาคาราม มัสยิด จํานวน 3 แห่ง ได้แก่ มัสยิดกียามุตดีน มัสยิดอิซซ่าตุล้ อิสลามี
ย่ะห์ และมัสยิดนู รุล้ อิสลามีย่ะห์ ศาลเจ้า จํานวน 3 แห่ง ได้แก่ ศาลเจ้าชิดเชีย่ ว ศาลเจ้าจ้อสู่ก้ง ศาล
เจ้าถีก่ ๋งตั ๋ว และโบส์ถ จํานวน 3 แห่ง ได้แก่ คริสตจักรพระนิเวศภูเก็ต พยานพระยะโฮวา และโบสถ์ค
ริสจักรเฟรชโฮป ภูเก็ต
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 72 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 25 นับถือ
ศาสนาคริสต์ และอื่นๆ อีกร้อยละ 3
ทัง้ นี้ประชาชนส่วนใหญ่ยงั คงรักษาวัฒนธรรมของคนไทยในชนบทอยู่ แต่เนื่องจากการเป็ น
เมืองท่องเทีย่ วทําให้สภาพทางสังคมเปลีย่ นไปเป็ นสังคมเมือง โดยบางส่วนเป็ นสังคมแบบตะวันตก
โดยเฉพาะบริเวณที่เป็ นแหล่งบันเทิงเพื่อตอบสนองความต้องการของนัก ท่องเที่ยวต่างชาติ ด้าน
ประเพณีทอ้ งถิน่ ทีส่ ําคัญ ได้แก่ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีวนั สงกรานต์ ประเพณีวนั เข้าพรรษา
และประเพณีทาํ บุญตักบาตรวันขึน้ ปีใหม่ เป็ นต้น
ประชาชนทีอ่ าศัยอยู่ในเขตเทศบาลตําบลวิชติ ส่วนใหญ่ยงั คงรักษาประเพณีของคนไทยอยู่
เช่ น เดีย วกับ ภาคอื่น ๆ ของประเทศ โดยประเพณี ท้อ งถิ่น ที่สํา คัญ ได้แ ก่ ประเพณี ถือ ศิล กิน ผัก
ประเพณีสวดกลางบ้าน ประเพณีตรุษจีน ประเพณีเข้าพรรษา ประเพณีลอยกระทง ประเพณีถอื ศีลอด
ในเดือนรอมฎอน ประเพณีประจําปีของศาลเจ้า และประเพณีสารทเดือนสิบ
สําหรับแหล่งโบราณสถานในจังหวัดภูเก็ตทีไ่ ด้รบั การประกาศขึน้ ทะเบียนโบราณสถาน โดย
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม มีทงั ้ หมด 10 แห่ง และจากการตรวจสอบแหล่งโบราณสถานทีท่ าง
กรมศิลปากรได้ประกาศขึน้ ทะเบียนแหล่งโบราณสถานแห่งประเทศไทยประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
ในรัศมี 1 กิโลเมตร พบว่า บริเวณพื้นที่โครงการ และพื้นทีใ่ กล้เคียง ไม่พบแหล่งโบราณคดี แหล่ง
โบราณสถาน หรือสถานทีท่ ม่ี คี วามสําคัญทางประวัตศิ าสตร์แต่อย่างใด สําหรับในช่วงระยะดําเนินการ
ของโครงการจะมีผอู้ ยู่อาศัยในโครงการสูงสุด 72 คน (รวมจํานวนพนักงาน) ซึง่ ส่วนมากเป็ นคนไทย
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นับถือศาสนาพุทธและยังคงมีวฒ
ั นธรรมประเพณีท่เี ข้าร่วมกิจกรรมกันได้กบั ประเพณีของท้องถิ่น
ดังนัน้ จึงไม่สง่ ผลกระทบแต่อย่างใด
6) สุขภาพอนามัยและการบริ การด้านสาธารณสุข
ในเขตพืน้ ทีเ่ ทศบาลตําบลวิชติ มีโรงพยาบาลของเอกชน จํานวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาล
สิรโิ รจน์ ขนาด 151 เตียง และโรงพยาบาลดีบุก ขนาด 32 เตียง และมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบลวิชติ จํานวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านแหลมชัน่ และโรงพยาบาล
ส่ง เสริม สุข ภาพตํา บลวิชิต นอกจากนี้ ยงั มีคลินิก เอกชน จํา นวน 1 แห่ง ร้า นขายยาแผนป จั จุบ นั
จํานวน 7 แห่ง โดยสถานพยาบาลของรัฐทีอ่ ยู่ใกล้เคียงโครงการมากทีส่ ุด ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลวิชติ มีระยะห่างจากพืน้ ทีโ่ ครงการประมาณ 3.4 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6
นาที จะถึงพืน้ ทีโ่ ครงการ (ขึน้ กับสภาพการจราจร และช่วงเวลาทีเ่ กิดเหตุ)
จากสถิตสิ าเหตุการป่วย 21 กลุ่มโรค ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลวิชติ ระหว่าง ปี
พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2563 พบว่า 5 อันดับแรก ได้แก่ โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก, อาการ
แสดงและสิง่ ปกติทพ่ี บได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบตั กิ ารทีไ่ ม่สามารถจําแนกกลุ่มรค
ในกลุ่มอื่นได้, โรคระบบหายใจ, โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม และโรคระบบ
ไหลเวียนเลือด
จากข้อมูลสถิติข้อมูลโรคและความเจ็บป่วยระหว่าง ปี พ.ศ. 2559-2563 จะเห็นได้ว่าโรค
ระบบทางเดินหายใจ เป็ นโรคทีม่ กี ารเจ็บปว่ ยเป็ นลําดับต้นๆ ทัง้ นี้อาจมีสาเหตุมาจากการเปลีย่ นแปลง
ของสภาพอากาศ ฝุน่ ละอองและมลพิษทางอากาศจากการจราจร และฝุน่ ละอองและมลพิษทางอากาศ
จากการก่ อ สร้า ง ประกอบกับ บริเ วณโดยรอบพื้นที่โ ครงการในเขตเทศบาลตํา บลวิชิต มีส ถานที่
ก่อสร้างเพื่อพัฒนาเป็ นสถานทีบ่ ริการท่องเทีย่ ว หรือโครงการต่างๆ ด้วยสาเหตุดงั กล่าวจึงส่งผลให้
ประชาชนส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจมากกว่าโรคอื่น นอกจากนี้การเกิดอุบตั เิ หตุ
จากการปฏิบตั งิ านมักเกิดขึน้ เป็ นประจําซึง่ อุบตั เิ หตุในแต่ละครัง้ อาจก่อให้เกิดการสูญเสียทัง้ ชีวติ และ
ทรัพย์สนิ ดังนัน้ โครงการจึงจัดให้มมี าตรการลดผลกระทบ ดังนี้
7) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุด ซึ่งโครงการได้จดั ให้มเี จ้าหน้ าที่รกั ษาความ
ปลอดภัย โดยตรวจตราความปลอดภัยและความเรียบร้อยในโครงการ เพื่อให้ผูพ้ กั อาศัยสามารถ
ติดต่อหรือแจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชัวโมง
่
แบ่งเป็ น 2 ผลัดๆ โดยผลัดที่ 1 เริม่ ปฏิบตั ิงานตัง้ แต่เวลา
07.00-19.00 น. และผลัดที่ 2 เริม่ ปฏิบตั ิงานตัง้ แต่เวลา 19.00-07.00 น. โดยเจ้าหน้ าที่จะสอดส่อง
ดูแลความเรียบร้อยบริเวณรอบๆ โครงการ ได้แก่ ทางเข้า-ออกของโครงการ ทีจ่ อดรถ และสระว่ายนํ้า
เป็ นต้น
นอกจากนี้ โครงการมีการติดตัง้ ระบบโทรทัศน์วงจรปิ ด (Closed Circuit Television System:
CCTV) เพื่อเพิม่ ความปลอดภัยให้แก่ผพู้ กั อาศัยในโครงการ ซึ่งจะติดตัง้ ไว้กระจายครอบคลุมทัวทั
่ ง้
พืน้ ทีโ่ ครงการ จํานวนทัง้ สิน้ 32 จุด ติดตัง้ ไว้ภายนอกอาคาร 14 จุด ได้แก่ บริเวณทีจ่ อดรถ ทางเดิน
ภายในโครงการ และพืน้ ทีร่ ะหว่างอาคาร และติดตัง้ ไว้ภายในอาคาร 18 จุด
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นอกจากนี้ โครงการได้เพิม่ เติมตําแหน่ งกล้องวงจรปิ ดบริเวณทางเข้า-ออก โครงการ จํานวน
2 จุด และบริเวณพื้นทีด่ า้ นบนสุดของโครงการ จํานวน 2 จุด รวมเป็ น 4 จุด ทัง้ นี้โครงการได้จดั ส่ง
หนังสือแจ้งการพัฒนาโครงการ ไปยังสถานีตํารวจภูธรเชิงวิชติ และหน่ วยงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยเทศบาลตําบลวิชติ เพื่อให้หน่ วยงานดังกล่าวรับทราบว่ามีการจัดทําโครงการและเตรียม
ความพร้อมในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
อย่างไรก็ตาม ในช่วงเปิ ดดําเนินการจะมีผพู้ กั อาศัยประมาณ 72 คน (รวมพนักงาน) โดย
พนักงานทัง้ หมดไม่ได้พกั อาศัยในโครงการ ทัง้ นี้การทีค่ นจํานวนมากต้องเข้ามาใช้ชวี ติ ร่วมกัน อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือข้อพิพาทซึ่งกันและกัน หรืออาจมีกิจกรรมร่วมกันที่ก่ อให้เกิดเสียงดัง
รบกวนผู้พ กั อาศัย ข้า งเคีย ง ทัง้ นี้ คาดว่ า ป ญั หาดัง กล่ า วจะไม่ส่ง ผลกระทบที่ม ีนัย สํา คัญ มากนัก
เนื่องจากในการบริหารจัดการอาคารชุดจะกําหนดให้มรี ะเบียบปฏิบตั คิ วบคุมการอยู่อาศัยของผูพ้ กั
อาศัยในโครงการ เช่น
- จะต้อ งไม่ นํ า วัต ถุ ร ะเบิด วัต ถุ ไ วไฟ แก๊ ส หุ ง ต้ม หรือ วัส ดุ อุ ป กรณ์ ใ ดๆ อัน จะก่ อ ให้เ กิด
อัคคีภยั ได้ เข้ามาภายในบริเวณอาคารโดยเด็ดขาด
- กรณีผ่านเข้า-ออกบริเวณภายในอาคาร โปรดให้ความร่วมมือ กับเจ้าหน้ าที่ป ฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบทีฝ่ า่ ยจัดการโครงการกําหนดไว้อย่างเคร่งครัด ทัง้ นี้ เพื่อความปลอดภัยและเป็ นระเบียบ
เรียบร้อยของอาคาร
- ห้ามเทนํ้าหรือทิง้ เศษอาหาร ขยะหรือสิง่ ของต่างๆ ออกไปนอกระเบียงห้องพักและห้ามทิง้
นํ้ าปูน เศษวัสดุตกแต่ งก่ อ สร้าง ผ้า อนามัย และนํ้ าที่เป็ นตะกอนจับแข็ง ลงในท่อ ระบายนํ้ าทิ้งโถ
สุขภัณฑ์โดยเด็ดขาด เพราะจะทําให้ทอ่ ตัน
- ห้ามกระทําการติดสิง่ พิมพ์ เครื่องหมายสัญลักษณ์ ป้ายโฆษณาทุกชนิด ในบริเวณพื้นที่
ส่วนกลางและประตูหน้าต่าง ผนังระเบียงหรือส่วนใดภายนอกห้องพัก ทีส่ ามารถมองเห็นได้เด่นชัด
จากภายนอกอาคาร ยกเว้น ป้ายบอกเลขทีห่ อ้ งพัก ชือ่ อาคาร และป้ายสัญลักษณ์คาํ เตือนต่างๆ ทีฝ่ า่ ย
จัดการโครงการได้ดาํ เนินการไว้แล้ว
- ผูใ้ ช้บริการต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
จราจร การนํ ารถเข้า-ออกภายในโครงการอย่างเคร่งครัด ทัง้ นี้ ฝ่ายจัดการโครงการขอสงวนสิทธิไม่
์
อนุ ญาตให้บุคคลภายนอก หรือผูม้ าติดต่องานต่างๆ นํ ารถเข้ามาจอดค้างคืน และจะไม่รบั ผิดชอบ
ความเสียหาย สูญเสียต่อทรัพย์สนิ ทีเ่ กิดขึน้ ภายในและภายนอกรถของท่านทีน่ ํามาจอดทัง้ สิน้
- ไม่อนุ ญาตให้ใช้ประโยชน์ ห้องพักนํ าสัตว์สเ่ี ท้า สัตว์ปีก และสัตว์เลื้อยคลาน เข้ามาเลี้ยง
ภายในห้องพัก และไว้ภายในบริเวณอาคารโดยไม่มขี อ้ ยกเว้น
ทัง้ นี้ จะเห็นได้ว่าโครงการได้จดั ให้มมี าตรการควบคุมการอยู่อาศัย และให้ผพู้ กั อาศัยปฏิบตั ิ
ตามอย่างเคร่งครัด ซึง่ จะทําให้การอยู่อาศัยร่วมกัน เป็ นไปอย่างราบรื่นปราศจากข้อขัดแย้งและเสียง
ดัง ซึง่ จะรบกวนทัง้ ผูพ้ กั อาศัยภายในโครงการเองและผูพ้ กั อาศัยข้างเคียงโครงการ
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4.2.4.2 การสาธารณสุข
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจะประเมินตามแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมของประเทศไทยเป็ นแนวทางในการศึก ษา (สํานัก
วิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อ ม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อ ม,
กันยายน 2550) ซึ่งมีขนั ้ ตอนต่างๆ ได้แก่ การกลันกรองในโครงการ
่
(Screening) การกําหนด
ขอบเขตการศึกษา (Scoping) และการประเมินผลกระทบ (Assessment)
1) การกลันกรองในโครงการ
่
(Screening)
(ก) ข้อมูลรายละเอียดโครงการ
โครงการอาคารชุด วีรนั ดา เรสซิเด้นซ์ ภูเก็ต เป็ นโครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุด
จํานวน 12 ห้องชุด ภายในโครงการประกอบด้วย อาคารทัง้ สิน้ จํานวน 14 อาคาร มีขนาดพืน้ ทีใ่ ช้
สอย 2,393.68 ตารางเมตร ทัง้ นี้ พืน้ ทีโ่ ครงการตัง้ อยู่บนพืน้ ที่ 2-2-71 ไร่ หรือคิดเป็ น 4,284.00
ตารางเมตร โดยจะขออนุ ญาตก่อสร้างต่อเทศบาลตําบลวิชติ และจากการศึกษา พบว่า กลุ่มคนทีม่ ี
ความเสีย่ งด้านสุขภาพจากการดําเนินโครงการ ได้แก่ ผูพ้ กั อาศัยในโครงการ พนักงานของโครงการ
และประชาชนทีอ่ าศัยอยูโ่ ดยรอบพืน้ ทีโ่ ครงการ
(ข) ข้อมูลการสัมผัสของมนุษย์
กลุ่มคนส่วนใหญ่ทไ่ี ด้รบั ผลกระทบด้านสุขภาพ ได้แก่ ผูพ้ กั อาศัยในโครงการ พนักงานของ
โครงการ และประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง และโดยรอบโครงการ โดยกลุ่มคนที่ม ี
ความเสีย่ งทีจ่ ะสัมผัสมลพิษ ได้แก่ เด็ก สตรีมคี รรภ์ หรือผูท้ ไ่ี วต่อการได้รบั อันตราย
2) การกําหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping)
ในการกําหนดขอบเขตการศึกษาผลกระทบทางสุภาพจากกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการได้
พิจารณาจากข้อมูลรายละเอียดโครงการ ข้อมูลสภาพแวดล้อมในปจั จุบนั ของพืน้ ทีโ่ ครงการ (ข้อ 3.4.3
ในบทที่ 3) ข้อมูลสุขภาพปจั จุบนั โดยพิจารณาจากสิง่ คุกคามสุขภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ การ
จัดการนํ้าเสีย การจัดการขยะมูลฝอย และสิง่ คุกคามต่อจิตใจ ได้แก่ ความกังวล เป็ นต้น นอกจากนี้ จะ
พิจารณาด้านสิง่ แวดล้อม ปจั จัยต่อการสัมผัส และลักษณะผลกระทบต่อสุขภาพ
3) การประเมิ นผลกระทบ (Assessment)
ในเขตพืน้ ทีเ่ ทศบาลตําบลวิชติ มีโรงพยาบาลของเอกชน จํานวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาล
สิรโิ รจน์ ขนาด 151 เตียง และโรงพยาบาลดีบุก ขนาด 32 เตียง และมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบล จํานวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านแหลมชัน่ และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลวิชติ นอกจากนี้ยงั มีคลินิกเอกชน จํานวน 1 แห่ง ร้านขายยาแผนปจั จุบนั จํานวน 7 แห่ง
โดยสถานพยาบาลของรัฐทีอ่ ยู่ใกล้เคียงโครงการมากทีส่ ุด ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
วิชติ มีระยะห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 3.4 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 นาที จะถึง
พืน้ ทีโ่ ครงการ (ขึน้ กับสภาพการจราจร และช่วงเวลาทีเ่ กิดเหตุ)
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จากสถิตสิ าเหตุการป่วย 21 กลุ่มโรค ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลวิชติ ระหว่าง ปี
พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2563 พบว่า 5 อันดับแรก ได้แก่ โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก, อาการ
แสดงและสิง่ ปกติทพ่ี บได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบตั กิ ารทีไ่ ม่สามารถจําแนกกลุ่มรค
ในกลุ่มอื่นได้, โรคระบบหายใจ, โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม และโรคระบบ
ไหลเวียนเลือด
จากการสํารวจภาคสนามโดยการสัม ภาษณ์ ประชาชนที่อยู่อาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการ
พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 51.16) โรคเกีย่ วกับระบบเลือดลมต่างๆ รองลงมาเจ็บปว่ ยด้วยโรค
ผิวหนังและภูมแิ พ้ และโรคหวัด/โรคทางเดินหายใจ ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลสถิตจิ ํานวนผูป้ ่วยจําแนก
ตาม 21 กลุ่มโรคของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลวิชติ
จากข้อมูลสถิติขอ้ มูลโรคและความเจ็บป่วยระหว่าง ปี พ.ศ. 2559-2563 จะเห็นได้ว่าโรค
ระบบทางเดินหายใจ เป็ นโรคทีม่ กี ารเจ็บปว่ ยเป็ นลําดับต้นๆ ทัง้ นี้อาจมีสาเหตุมาจากการเปลีย่ นแปลง
ของสภาพอากาศ ฝุน่ ละอองและมลพิษทางอากาศจากการจราจร และฝุน่ ละอองและมลพิษทางอากาศ
จากการก่ อ สร้า ง ประกอบกับ บริเ วณโดยรอบพื้นที่โ ครงการในเขตเทศบาลตํา บลวิชิต มีส ถานที่
ก่อสร้างเพื่อพัฒนาเป็ นสถานทีบ่ ริการท่องเทีย่ ว หรือโครงการต่างๆ ด้วยสาเหตุดงั กล่าวจึงส่งผลให้
ประชาชนส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจมากกว่าโรคอื่น นอกจากนี้การเกิดอุบตั เิ หตุ
จากการปฏิบตั งิ านมักเกิดขึน้ เป็ นประจําซึง่ อุบตั เิ หตุในแต่ละครัง้ อาจก่อให้เกิดการสูญเสียทัง้ ชีวติ และ
ทรัพย์สนิ
การประเมินผลกระทบจากการดําเนินโครงการทัง้ ในระยะดําเนินการทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพ ในด้านคุณภาพอากาศ การบําบัดนํ้ าเสีย การจัดการขยะมูลฝอย สภาพเศรษฐกิจและสังคม
อาชีวอนามัยแลละความปลอดภัย พิจารณาถึงปจั จัยทีส่ าํ คัญทีอ่ าจมีผลกระทบต่อสุขภาพ คือ
- สิง่ คุกคามทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ การบําบัดนํ้ าเสีย และการจัดการขยะมูล
ฝอย เป็ นต้น
- สิง่ คุกคามทางชีวภาพ ได้แก่ แมลงวัน แบคทีเรีย และปรสิต เป็ นต้น
- สิง่ คุกคามต่อจิตใจ ได้แก่ ความเครียด ความกังวล และความรําคาญ เป็ นต้น
สําหรับระยะดําเนินการ โครงการได้จดั ให้มมี าตรการป้องกันและลดผลกระทบจากโรคทีอ่ าจ
เกิดขึน้ ดังตารางที่ 4-23
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2. โรคที่ สตั ว์และแมลงเป็ นพาหะนํ า
โรค เช่น
 ยุง เช่น โรคไข้เลือดออก โรคไข้
สมองอักเสบโรคเท้าช้าง โรคไข้
สมองอักเสบ
 แมลงสาบ เช่น โรคระบบทางเดิน
อาหาร โรคระบบลํ า ไส้ โรค
ท้ อ งเสี ย โรคผิ ว หนั ง โรคตั บ
อักเสบ
 แมลงวัน เช่น อหิวาตกโรค
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มลพิษ ทางอากาศ และฝุ่ น ละออง
ขนาดเล็กในอากาศ จากการจราจร
- การระบายอากาศไม่เพียงพอ ซึง่ ส่วนใหญ่
เกิด จากการนํ า อากาศภายนอกเข้า ไปใน
อาคารไม่เพียงพอ การกระจายและการ
ผสมผสานอากาศภายในอาคารไม่พอเพียง
อุณหภูมแิ ละความชื้นสูงหรือไม่คงที่ระบบ
การกรองอากาศทํางานไม่มปี ระสิทธิภาพ

1. ล้างทําความสะอาดถาดรองรับนํ้าเครือ่ งปรับอากาศ
2. จัดให้มกี ารถ่ายเทอากาศหมุนเวียนจากภายนอกอาคาร โดยออกแบบอาคารให้มชี ่องเปิ ดโล่ง เช่นประตู หน้าต่าง
เพือ่ ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก
3. ล้างทําความสะอาดถนน ในโครงการอย่างสมํ่าเสมอ
4. ลดความเร็วของยานพาหนะภายในโครงการเพือ่ ลดปญั หาเรือ่ งฝุน่ ฟุ้งกระจาย
5. จัดพืน้ ทีส่ เี ขียวโดยรอบพืน้ ทีโ่ ครงการ รวมทัง้ ทําการรักษาและเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวบริเวณพืน้ ทีว่ ่าง เพื่อให้ช่วยดูดซับ
มลสารทีเ่ กิดจากยานพาหนะทีเ่ ข้ามาในพืน้ ทีโ่ ครงการ
6. ปฏิบตั กิ ารมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีร่ ะบุในหัวข้อ 1.4 เรือ่ งคุณภาพอากาศ อย่างเคร่งครัด
1. ปิ ดห้องพักขยะให้สนิทและปิดปากภาชนะเก็บนํ้าอย่างมิดชิด เพือ่ ไม่ให้สตั ว์และแมลงเข้าไปวางไข่
2. เก็บอาหารสดและอาหารแห้งในภาชนะทีป่ ิดมิดชิด
3. ดูแลและรักษาความสะอาดบริเวณห้องพักอย่างสมํ่าเสมอ
4. จัดเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความสะอาดห้องส้วมและห้องอาบนํ้า
5. จัดให้มกี ารฉีดพ่นยากําจัดยุง แมลงสาบ แมลงวัน และแหล่งเพาะพันธ์บริเวณห้องพักทุก 1 เดือน
6. ขุดลอกตะกอนในส่วนของรางระบายนํ้า โดยรอบโครงการเพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดนํ้าขัง และสามารถระบายนํ้ าออกได้ดี
ไม่ให้เกิดการอุดตัน
7. ให้คนสวนตัดต้นไม้ และหญ้า ให้สนั ้ สมํ่าเสมอ
8. เก็บทําลายเศษวัสดุต่าง ๆ เช่น ขวด ไห กระป๋อง ฯลฯ หรือคลุมให้มดิ ชิดเพือ่ ไม่ให้รองรับนํ้าได้

-

- เกิ ด โรค เกิ ด จากยุ ง ลาย ยุ ง ก้ น ปล่ อ ง
ยุ ง ลายเสือ และยุ ง รํา คาญที่เ ป็ น พาหะนํ า
โรคกัด
- เกิ ด จากการสัม ผัส หรือ รับ ประทานเชื้ อ
แบคทีเรีย หนอนพยาธิ เชื้อไวรัส เชื้อโปร
โตชัว และเชื้อ รา ที่ติด มากับ แมลงสาบ
เนื่ องจากแมลงสาบชอบอยู่ตามขยะ ของ
เสีย
- เกิดจากการรับประทานอาหารและนํ้ าดื่มที่
ไม่สะอาด มีแมลงวันตอม โดยแมลงวันจะ
ตอมอุจจาระหรืออาเจียนของผูป้ ่วย และนํ า
เชือ้ แพร่กระจายอยูใ่ นอาหารและนํ้าดืม่
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ผลกระทบด้านสุขภาพ
3. โรคเครียด ซึ่งจะนําไปสู่โรค
 โรคนอนไม่หลับ
 โรคแผลในกระเพาะอาหาร
 โรคประสาท
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- เกิดจากความวิตกกังวลด้านความปลอดภัย 1. ทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็ นประจํา เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการทํางาน และยังเป็ นการป้องกัน
ในชีวติ และทรัพย์สนิ
การสะสมของเชือ้ โรค
่ ง
- เกิ ด จากความร้ อ นของภู ม ิ อ ากาศ และ 2. ติดตัง้ ป้ายห้ามติดเครือ่ งยนต์ทง้ิ ไว้ภายในบริเวณทีจ่ อดรถ ให้สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนและทัวถึ
3. จัดให้มไี ม้ยนื ต้นภายในโครงการให้มากทีส่ ดุ เพือ่ ลดความร้อนจากการระบายอากาศของเครือ่ งปรับอากาศ
เครือ่ งปรับอากาศ
4. จัดพืน้ ทีส่ เี ขียวให้มกี ารปลูกไม้ยนื ต้นทีส่ อดคล้องกับสภาพพืน้ ทีใ่ นบริเวณพืน้ ทีว่ า่ งของโครงการ
5. โครงการได้จดั ให้มพี น้ื ทีส่ เี ขียวคิดเป็ นพืน้ ทีท่ งั ้ หมด 2,396.97 ตารางเมตร
6. จัดให้มเี จ้าหน้าทีด่ แู ลรักษาพืน้ ทีส่ เี ขียวให้มสี ภาพน่ าดูอยู่เสมอ เพือ่ ความสวยงามและความปลอดภัยของผู้
พักอาศัย
1. ปฏิบตั ิก ารมาตรการป้อ งกัน และแก้ไ ขผลกระทบสิง่ แวดล้อ มที่ร ะบุใ นหัวข้อ 3.6 เรื่อ งการจราจร อย่า ง
- การเกิดอัคคีภยั
เคร่งครัด
- การจราจร
2. ปฏิบตั กิ ารมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีร่ ะบุในหัวข้อ 4.3.1 เรื่องการป้องกันอัคคีภยั
- การพลัดตกจากทีส่ งู
อย่างเคร่งครัด
3. จัดให้มสี ่วนของระเบียงห้องพัก ซึง่ จะมีความแข็งแกร่ง และทนทาน ไม่แตกหักง่าย ทนต่ออุณหภูมสิ งู -ตํ่า
และแรงกระแทกได้ดี เพือ่ ป้องกันอุบตั เิ หตุ
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5. โรคติ ดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ
โรคโควิ ด 19

- เกิดจากการสัมผัสนํ้ ามูก นํ้ าลาย
ของผูป้ ว่ ยทีต่ ดิ เชือ้ ไวรัสโคโรนา
2019 และแพร่กระจายผ่านทาง
ละอองเข้า ทางระบบทางเดิน
หายใจ ซึ่ ง เชื้อ ไวรัส ดัง กล่ า ว
สามารถลอยตัวอยู่ในอากาศได้
ราว 3 ชม. และเกาะติ ด อยู่
กับ ข้า วของเครื่อ งใช้ซ่ึง หากมี
ใครสัมผัสในระยะเวลาดังกล่าว
แ ล้ ว อ า จ จ ะ ติ ด เ ชื้ อ ไ ว รั ส
ดังกล่าวได้
- ประชาชนอาศัยอยูห่ นาแน่น
- ระบบระบายอากาศบริเวณทีพ่ กั
อาศั ย ไม่ ดี มี ค วามชื้ น ไม่ ม ี
แสงแดดส่องถึง

1. จัดทําป้าย เพือ่ แจ้งเตือนพนักงาน ผูพ
้ กั อาศัย และผูม้ าเยีย่ มถึงสถานการณ์การระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019

2.

3.
4.

5.

และมาตรการในการป้องกันสําหรับประชาชนทีแ่ นะนํ าโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยทําเป็ น 3
ภาษา ไทย จีน อังกฤษ (ประสานขอได้ท่ี สายด่วนกรม ควบคุมโรค 1422 หรือดาวน์โหลดได้จากเวบไซต์กรม
ควบคุมโรค https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/introduction.php)
แจ้งพนักงานประจําในทีพ่ กั อาศัย ผูพ้ กั อาศัยทุกห้อง รวมทัง้ บุคคลใกล้ชดิ ทัง้ ทีพ่ กั อยู่ดว้ ยกันในห้องหรือเป็ นผูม้ า
เยีย่ ม หากมีไข้ หรือ มีอาการไอ เจ็บคอ มีน้ํามูก ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ และรีบไปพบ
แพทย์ ในกรณีทเ่ี พิง่ เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใน 14 วัน ให้แจ้งประวัตกิ ารเดินทางให้แพทย์ทราบด้วย
ติดตัง้ เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไว้ในบริเวณพืน้ ทีส่ ่วนกลาง เช่น ประตูทางเข้าออก หรือหน้าลิฟท์ เป็ นต้น
เพือ่ ให้บริการแก่พนักงาน ผูพ้ กั อาศัย ซึง่ จะช่วยลดความเสีย่ งในการแพร่กระจายเชือ้ ระหว่างบุคคลได้
หมันดู
่ แลทําความสะอาดสิง่ ของทีใ่ ช้งานบ่อยๆ เช่น ลิฟท์ปมุ่ กดลิฟท์สวิตช์ไฟ โทรศัพท์ มือจับ ประตู ปุ่มกดประตู
เข้าออกอัตโนมัติ เครื่องคีย์การ์ด ราวบันได ห้องนํ้ าส่วนรวม เคาร์เตอร์เจ้าหน้าทีด่ ูแลอาคารทีม่ ผี มู้ าติดต่อบ่อยๆ
เป็ นต้น เพือ่ กําจัดเชือ้ ทัง้ นี้น้ํายาขัดล้าง ห้องสุขา นํ้ายาซักผ้าขาวผสมนํ้า 1 ต่อ 10 และ 70% แอลกอฮอล์ สามารถ
ทําลายเชือ้ ไวรัสได้
อาจพิจารณาให้มเี ครื่องวัดอุณหภูมกิ ายแบบใช้จ่อหน้าผากหรือจ่อหู (Handheld thermometer) จัดไว้ทเ่ี คาน์เตอร์
เจ้าหน้าทีด่ า้ นล่างของทีพ่ กั อาศัย เพือ่ ตรวจวัดอุณหภูมผิ ทู้ เ่ี ข้ามาในอาคาร

บริ ษทั วีรนั ดา รีสอร์ท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่ งแวดล้อมเบือ้ งต้น
โครงการอาคารชุด วีรนั ดา เรสซิ เด้นซ์ ภูเก็ต

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

4.2.4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4.2.4.2.1 การป้ องกันอัคคีภยั
ในช่วงเปิ ดดําเนินการ โครงการได้ประเมินผลกระทบการป้องกันอัคคีภยั ไว้โดยแบ่งเป็ น 4
ส่วนได้แก่ ความเพียงพอของระบบป้องกันอัคคีภยั ของโครงการ ความสามารถในการหนีไฟ ความ
เหมาะสมของตําแหน่ งและความเพียงพอของพืน้ ทีจ่ ุดรวมพล และความสามารถในการให้บริการระงับ
อัคคีภยั ของหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
1) ความเพียงพอของระบบป้ องกันอัคคีภยั ของโครงการ
โครงการอาคารชุด วีรนั ดา เรสซิเด้นซ์ ภูเก็ต เป็ นโครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุด
จํานวน 12 ห้องชุด ภายในโครงการประกอบด้วย อาคารทัง้ สิน้ จํานวน 14 อาคาร มีขนาดพืน้ ทีใ่ ช้
สอย 2,393.68 ตารางเมตร เมื่อพิจารณาตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) และกฎกระทรวงการ
แก้ไขอาคารที่มีสภาพหรือมีการใช้ที่อาจเป็ นภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สิน
หรืออาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภยั หรือก่อให้เกิ ดเหตุราคาญหรือกระทบกระเทือนต่อการรักษา
คุณภาพสิ่ งแวดล้อม พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดย
สามารถสรุปการประเมินได้ดงั ตารางที่ 4-24
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บริ ษทั วีรนั ดา รีสอร์ท จํากัด (มหาชน)
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ตารางที่ 4-24 สรุปรายละเอียดระบบป้ องกันอัคคีภยั ที่โครงการติ ดตัง้ เพื่อป้ องกันอัคคีภยั ของโครงการเปรียบเทียบกับกฎหมาย และระบบป้ องกันอัคคีภยั ที่โครงการจัด
ให้มีเพิ่ มเติ ม
รายละเอียดระบบป้ องกัน
และเตือนอัคคีภยั
1. ระบบดับเพลิง

กฎกระทรวง ฉบับที่ 39
(พ.ศ. 2537)
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ข้อ 3 ทีก่ ําหนดให้อาคารอื่นนอกจาก
ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว และบ้าน
แฝด ที่มคี วามสูงไม่เกิน 2 ชัน้ ต้อง
ติด ตัง้ เครื่อ งดับ เพลิง แบบมือ ถือ ไม่
น้ อ ยกว่ า ชัน้ ละ 1 เครื่อ ง ต่ อ พื้น ที่
อาคารไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร ทุก
ระยะไม่เกิน 45 เมตร การติดตัง้ ถัง
ดับ เพลิงจะติด ตัง้ ให้ส่ว นบนสุดของ
ตัวถังดับเพลิงสูงจากระดับพืน้ อาคาร
ประมาณ 1.5 เมตร ในที่ม องเห็น
สามารถอ่านคําแนะนํ าการใช้ได้และ
สามารถนํ าไปใช้ง านได้ส ะดวกและ
อยูใ่ นสภาพทีใ่ ช้งานได้ตลอดเวลา

บริ ษทั วีรนั ดา รีสอร์ท จํากัด (มหาชน)

กฎกระทรวงการแก้ไขอาคารที่มี
สภาพหรือมีการใช้ที่อาจเป็ น
ภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย
หรือทรัพย์สิน ฯ พ.ศ. 2563
(3) ติด ตัง้ เครื่อ งดับ เพลิง แบบมือ ถือ
ตามชนิ ด และขนาดที่ กํ า หนดไว้ ใ น
ตารางท้ายกฎกระทรวงนี้อย่างใดอย่าง
หนึ่งสําหรับดับเพลิงทีเ่ กิดจากประเภท
ของวัส ดุ ท่ีม ีใ นแต่ ล ะชัน้ โดยให้ม ี 1
เครื่อ งต่ อ พื้น ที่ไ ม่ เ กิน 1,000 ตาราง
เมตร ทุกระยะไม่เกิน 45.00 เมตร แต่
ไม่น้อยกว่าชัน้ ละ 1 เครื่อง การติดตัง้
เครื่องดับเพลิงต้องติดตัง้ ให้ส่วนบนสุด
ของตัวเครื่องสูงจากระดับพืน้ อาคารไม่
เกิน 1.50 เมตร ในที่มองเห็นสามารถ
อ่านคําแนะนํ าการใช้ได้ และสามารถ
นํ าไปใช้งานได้โดยสะดวก และต้องอยู่
ในสภาพทีใ่ ช้งานได้ตลอดเวลา

รายละเอียดโครงการ

ผูอ้ อกแบบ

- ชุดตู้ดบั เพลิ ง (Fire Hose Cabinet: FHC) ประกอบด้วย
หัวฉีดนํ้ าดับเพลิง (Hose Valve) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
25 มิลลิเมตร และสายฉีดนํ้ าดับเพลิง (Hose Reel) ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร และมีสายฉีดนํ้ าดับเพลิง
ยาวประมาณ 30 เมตร ต่อจากตู้หวั ฉีดนํ้ าดับเพลิงแล้ว
สามารถนําไปใช้ดบั เพลิงในพืน้ ทีท่ งั ้ หมดในชัน้ นัน้ ได้ และถัง
ดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้งแบบ ABC ขนาด 4.50
กิโ ลกรัม ซึ่ ง จะติด ตัง้ ไว้ต ามจุ ด ต่ า งๆ ของแต่ ล ะอาคาร
จํานวน 3 จุด ดังนี้

นางสาว อิงกมล มหาบวรรักษ์
สาขาวิศวกรรมสิง่ แวดล้อม
ระดับสามัญวิศวกร
สส. 332

- จุดที่ 1 ติดตัง้ ระหว่างอาคาร C01 กับอาคาร C02B
- จุดที่ 2 ติดตัง้ บริเวณอาคาร C03A
- จุดที่ 3 ติดตัง้ บริเวณอาคาร C06A
การติดตัง้ ชุดตู้ดบั เพลิงและถังดับเพลิงมือถือ โครงการ
จะติด ตัง้ ให้ส่ว นบนสุด ของชุ ด ตู้ด บั เพลิง สูง จากระดับ พื้น
อาคารประมาณ 1.50 เมตร ในที่ม องเห็น สามารถอ่ า น
คํ า แนะนํ า การใช้ไ ด้ และสามารถนํ า ไปใช้ง านได้ส ะดวก
รวมทัง้ อยูใ่ นสภาพทีใ่ ช้งานได้ตลอดเวลา
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ตารางที่ 4-24 สรุปรายละเอียดระบบป้ องกันอัคคีภยั ที่โครงการติ ดตัง้ เพื่อป้ องกันอัคคีภยั ของโครงการเปรียบเทียบกับกฎหมาย และระบบป้ องกันอัคคีภยั ที่โครงการ
จัดให้มีเพิ่ มเติ ม (ต่อ)
รายละเอียดระบบป้ องกัน
และเตือนอัคคีภยั
1. ระบบดับเพลิง (ต่อ)

กฎกระทรวง ฉบับที่ 39
(พ.ศ. 2537)

กฎกระทรวง ฉบับที่ 47
(พ.ศ. 2540)

รายละเอียดโครงการ
- หัวรับนํ้าดับเพลิ งภายนอกอาคาร (Fire Department
Connection : FDC) เป็ นหัวรับนํ้ าดับเพลิงชนิดข้อต่อสวม
เร็ว ขนาดเส้น ผ่ า นศู น ย์ก ลาง 100 x 65 x 65 มิล ลิเ มตร
จํานวน 1 หัว บริเวณอาคาร C02B ด้านทีต่ ดิ กับถนนภาระ
จํายอมสามารถรับนํ้าจากรถดับเพลิง เพือ่ ส่งต่อไปยังหัวจ่าย
นํ้ า ดับ เพลิ ง ภายนอกอาคาร (Fire Hydrant) และชุ ด ตู้
ดับเพลิง ซึง่ บริเวณทีต่ ดิ ตัง้ หัวรับนํ้ าดับเพลิงภายนอกเป็ น
จุดทีร่ ถดับเพลิงสามารถเข้าถึงได้สะดวก

4-111

- หัวจ่ายนํ้ าดับเพลิ งภายนอกอาคาร (Fire Hydrant)
เป็ นชนิดข้อต่อสวมเร็วพร้อมฝาปิ ดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
65 x 65 x 100 มิลลิเมตร ติดตัง้ จํานวน 3 จุด กระจายอยู่ทวั ่
พืน้ ทีโ่ ครงการ

ผูอ้ อกแบบ

บริ ษทั วีรนั ดา รีสอร์ท จํากัด (มหาชน)

P:\2564\IEE\วีรนั ดา คอนโด\สมบูรณ์\CH 4.doc

ตารางที่ 4-24 สรุปรายละเอียดระบบป้ องกันอัคคีภยั ที่โครงการติ ดตัง้ เพื่อป้ องกันอัคคีภยั ของโครงการเปรียบเทียบกับกฎหมาย และระบบป้ องกันอัคคีภยั ที่โครงการจัด
ให้มีเพิ่ มเติ ม (ต่อ)
รายละเอียดระบบป้ องกัน
และเตือนอัคคีภยั
1. ระบบดับเพลิง (ต่อ)

กฎกระทรวง ฉบับที่ 39
(พ.ศ. 2537)

กฎกระทรวง ฉบับที่ 47
(พ.ศ. 2540)

รายละเอียดโครงการ
- ถังดับเพลิ งแบบมือถือชนิ ดเคมีแห้ ง ขนาด 4.50
กิโ ลกรัม ซึ่ง จะติด ตัง้ ไว้ต ามจุ ด ต่ า งๆ ของทุ ก ชัน้ และทุ ก
อาคาร ดังนี้
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- อาคาร C01 ติดตัง้ ชัน้ ละ 1 จุด บริเวณโถงทางเดิน
- อาคาร C02A ติดตัง้ ชัน้ ละ 1 จุด บริเวณโถงทางเดิน
- อาคาร C02B ติดตัง้ จํานวน 1 จุด บริเวณที่จอด
รถยนต์
- อาคาร C03A ติดตัง้ ชัน้ ละ 1 จุด บริเวณโถงทางเดิน
- อาคาร C04A ติดตัง้ ชัน้ ละ 1 จุด บริเวณโถงทางเดิน
- อาคาร C05A ติดตัง้ ชัน้ ละ 1 จุด บริเวณโถงทางเดิน
- อาคาร C06A ติดตัง้ ชัน้ ละ 1 จุด บริเวณโถงทางเดิน
- อาคาร C07A ติดตัง้ ชัน้ ละ 1 จุด บริเวณโถงทางเดิน

ผูอ้ อกแบบ

บริ ษทั วีรนั ดา รีสอร์ท จํากัด (มหาชน)

P:\2564\IEE\วีรนั ดา คอนโด\สมบูรณ์\CH 4.doc

ตารางที่ 4-24 สรุปรายละเอียดระบบป้ องกันอัคคีภยั ที่โครงการติ ดตัง้ เพื่อป้ องกันอัคคีภยั ของโครงการเปรียบเทียบกับกฎหมาย และระบบป้ องกันอัคคีภยั ที่โครงการจัด
ให้มีเพิ่ มเติ ม (ต่อ)
รายละเอียดระบบป้ องกัน
และเตือนอัคคีภยั
1. ระบบดับเพลิง (ต่อ)

กฎกระทรวง ฉบับที่ 39
(พ.ศ. 2537)

กฎกระทรวง ฉบับที่ 47
(พ.ศ. 2540)

รายละเอียดโครงการ
- ถังดับเพลิ งแบบมือถือชนิ ด CO2 ขนาด 4.50

กิโลกรัม ซึง่ จะติดตัง้ ไว้ตามจุดต่างๆ ของอาคาร ดังนี้

4-113
บริ ษทั วีรนั ดา รีสอร์ท จํากัด (มหาชน)

- อาคาร C01 ติดตัง้ จํานวน 1 จุด บริเวณโถงทางเดิน
- อาคาร C02B ติดตัง้ จํานวน 1 จุด บริเวณที่จอด
รถยนต์
- อาคาร C03A ติดตัง้ จํานวน 1 จุด บริเวณโถงทางเดิน
- อาคาร C04A ติดตัง้ จํานวน 1 จุด บริเวณโถงทางเดิน
- อาคาร C05A ติดตัง้ จํานวน 1 จุด บริเวณโถงทางเดิน
- อาคาร C06A ติดตัง้ จํานวน 1 จุด บริเวณโถงทางเดิน
- อาคาร C07A ติดตัง้ จํานวน 1 จุด บริเวณโถงทางเดิน
ทัง้ นี้ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ข้อ 3
กําหนดให้อาคารอยู่อาศัยรวมต้องติดตัง้ เครื่องดับเพลิงแบบ
มือถือไม่น้อยกว่าชัน้ ละ 1 เครื่อง ต่อพื้นทีอ่ าคารไม่เกิน
1,000 ตารางเมตร ทุกระยะไม่เกิน 45 เมตร โดยพืน้ ทีแ่ ต่ละ
ชัน้ ของอาคารทุกอาคารไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร ติดตัง้
เครือ่ งดับเพลิง 1 เครือ่ ง/ชัน้ ทุกระยะไม่เกิน 45 เมตร

ผูอ้ อกแบบ
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ตารางที่ 4-24 สรุปรายละเอียดระบบป้ องกันอัคคีภยั ที่โครงการติ ดตัง้ เพื่อป้ องกันอัคคีภยั ของโครงการเปรียบเทียบกับกฎหมาย และระบบป้ องกันอัคคีภยั ที่โครงการจัด
ให้มีเพิ่ มเติ ม (ต่อ)
รายละเอียดระบบป้ องกัน
และเตือนอัคคีภยั

กฎกระทรวง ฉบับที่ 39
(พ.ศ. 2537)
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2. ระบบสัญ ญาณแจ้ง เหตุ ข้ อ 5 ที่ กํ า หนดให้ อ าคารอื่ น
เพลิงไหม้
นอกจาก ห้องแถว ตึกแถว บ้าน
แถว และบ้านแฝด ที่มคี วามสูง
ไม่เกิน 2 ชัน้ ทีม่ พี น้ื ทีร่ วมกันทุก
ชัน้ ในหลัง เดีย วกัน เกิ น 2,000
ตารางเมตร ต้องมีระบบสัญญาณ
เตือนเพลิงไหม้ทุกชัน้ ด้วย

กฎกระทรวงการแก้ไขอาคารที่มีสภาพ
หรือมีการใช้ที่อาจเป็ นภยันตรายต่อ
สุขภาพ ชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สิน ฯ
พ.ศ. 2563
(4) ติดตัง้ ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทุก
ชัน้ โดยระบบสัญ ญาณเตื อ นเพลิง ไหม้
อย่างน้อยต้องประกอบด้วย (ก) อุปกรณ์สง่
สัญ ญาณเพื่อ ให้ห นี ไ ฟที่ส ามารถส่ง เสีย ง
หรือ สัญ ญาณให้ค นที่อ ยู่ ใ นอาคารได้ยิน
่ ง (ข) อุปกรณ์แจ้งเหตุ
หรือทราบอย่างทัวถึ
ทีม่ ที งั ้ ระบบแจ้งเหตุอตั โนมัตแิ ละระบบแจ้ง
เหตุทใ่ี ช้มอื เพือ่ ให้อุปกรณ์ตาม (ก) ทํางาน

บริ ษทั วีรนั ดา รีสอร์ท จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดโครงการ

ผูอ้ อกแบบ

- โครงการติดตัง้ ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้กระจายอยู่
ตามจุดต่างๆ ทัวบริ
่ เวณพืน้ ทีโ่ ครงการ มีรายละเอียดดังนี้
- แผงควบคุมรวม (Fire Alarm Control Panel : FCP) เป็ น
ส่ว นควบคุ ม และตรวจสอบการทํา งานของอุ ป กรณ์ แ ละส่ว น
ต่างๆ ในระบบทัง้ หมด จะประกอบด้วยวงจรควบคุมคอยรับ
สัญ ญาณจากอุ ป กรณ์ ต รวจจับ สัญ ญาณ, วงจรทดสอบการ
ทํางาน, วงจรป้องกันระบบ และวงจรสัญญาณแจ้งการทํางาน
ในสภาวะปกติแ ละภาวะขัด ข้อ ง เช่ น สายไฟจากอุ ป กรณ์
ตรวจจับขาด และแบตเตอรีต่ ่าํ หรือไฟจ่ายตูแ้ ผงควบคุมโดนตัด
ขาด เป็ น ต้น ตู้แ ผงควบคุ ม จะมีส ญ
ั ญาณไฟและเสีย งแสดง
สภาวะต่างๆ บนหน้าตู้ หากเกิดเหตุเพลิงไหม้จะส่งสัญญาณ
แจ้งเหตุให้ทราบ โดยโครงการจะติดตัง้ ไว้ภายในห้องสํานักงาน
นิตบิ ุคคล ชัน้ ที่ 1 ของอาคาร C01
- อุปกรณ์ แจ้งเหตุเพลิ งไหม้แบบมือกด (Manual Station:
F) ชนิดทุบแล้วดึง (Break Glass) ใช้สาํ หรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ด้วยตัวบุคคล แบบสังงานแจ้
่
ง 2 ส่วน คือ ด้วยการใช้มอื กด
(Push) และ มือดึงค้นโยก (Pull) ทีต่ วั อุปกรณ์ มีกุญแจไข เปิ ด
ฝาคืนค่าให้ตวั อุปกรณ์อยูใ่ นสภาพเดิม เมือ่ แจ้งเหตุไปแล้ว โดย
โครงการจะติดตัง้ อุปกรณ์ แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบใช้มอื ไว้ตาม
จุดต่างๆ ของแต่ละอาคาร รวมทัง้ สิน้ 20 จุด ซึง่ ครอบคลุมทัว่
บริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการ

นายสาวิช จิรฐั ติ กิ าลโชติ
สาขาไฟฟ้า
แขนงไฟฟ้ากําลัง
ระดับสามัญวิศวกร
สฟก. 5027
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ตารางที่ 4-24 สรุปรายละเอียดระบบป้ องกันอัคคีภยั ที่โครงการติ ดตัง้ เพื่อป้ องกันอัคคีภยั ของโครงการเปรียบเทียบกับกฎหมาย และระบบป้ องกันอัคคีภยั ที่โครงการจัด
ให้มีเพิ่ มเติ ม (ต่อ)
รายละเอียดระบบป้ องกัน กฎกระทรวง ฉบับที่ 39
และเตือนอัคคีภยั
(พ.ศ. 2537)
2. ระบบสัญ ญาณแจ้ง เหตุ
เพลิงไหม้ (ต่อ)

กฎกระทรวงการแก้ไขอาคารที่มี
สภาพหรือมีการใช้ที่อาจเป็ น
ภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย
หรือทรัพย์สิน ฯ พ.ศ. 2563

รายละเอียดโครงการ

4-115
บริ ษทั วีรนั ดา รีสอร์ท จํากัด (มหาชน)

- อาคาร C01 จํานวน 4 จุด โดยติดตัง้ บริเวณทีจ่ อดรถยนต์ โถงทางเดิน
ห้องเครือ่ งกําเนิดไฟฟ้า และห้องเครือ่ งไฟฟ้า
- อาคาร C02A จํานวน 3 จุด โดยติดตัง้ บริเวณภายในห้องชุด โถงบันได
และโถงทางเดิน
- อาคาร C03A จํานวน 2 จุด โดยติดตัง้ บริเวณภายในห้องชุด และโถง
บันได
- อาคาร C04A จํานวน 3 จุด โดยติดตัง้ บริเวณภายในห้องชุด โถงบันได
และโถงทางเดิน
- อาคาร C05A จํานวน 3 จุด โดยติดตัง้ บริเวณภายในห้องชุด โถงบันได
และโถงทางเดิน
- อาคาร C06A จํานวน 3 จุด โดยติดตัง้ บริเวณภายในห้องชุด โถงบันได
และโถงทางเดิน
- อาคาร C07A จํานวน 2 จุด โดยติดตัง้ บริเวณภายในห้องชุด และโถง
บันได
- อุปกรณ์ ส่งสัญญาณเพลิ งไหม้ด้วยเสี ยงและแสงไฟแฟลชกระพริ ม (Fire
Alarm Speaker With Strobe Light : H) แบบติดตัง้ ทีผ่ นังกําแพง เป็ นอุปกรณ์
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ส่งสัญญาณเสียงแสงให้ทราบทัวถึ
่ ง โดยมีหลักการทํางาน คือ
เมื่อได้รบั สัญญาณจากระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบใช้มอื อุปกรณ์ส่งสัญญาณจะ
ทําหน้าที่ส่งสัญญาณเตือนด้วยเสียงและแสงไฟแฟลชกระพริบ โดยโครงการจะ
ติดตัง้ อุปกรณ์ ส่งสัญญาณเพลิงไหม้ด้วยเสียงไว้ตามจุดต่างๆ ของแต่ละอาคาร
่ เวณพืน้ ทีโ่ ครงการ ได้แก่
รวมทัง้ สิน้ 14 จุด ซึง่ ครอบคลุมทัวบริ

ผูอ้ อกแบบ
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ตารางที่ 4-24 สรุปรายละเอียดระบบป้ องกันอัคคีภยั ที่โครงการติ ดตัง้ เพื่อป้ องกันอัคคีภยั ของโครงการเปรียบเทียบกับกฎหมาย และระบบป้ องกันอัคคีภยั ที่โครงการจัด
ให้มีเพิ่ มเติ ม (ต่อ)
รายละเอียดระบบป้ องกัน
และเตือนอัคคีภยั
2. ระบบสัญ ญาณแจ้ง เหตุ
เพลิงไหม้ (ต่อ)

กฎกระทรวง ฉบับที่ 39
(พ.ศ. 2537)

กฎกระทรวงการแก้ไขอาคารที่มี
สภาพหรือมีการใช้ที่อาจเป็ น
ภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย
หรือทรัพย์สิน ฯ พ.ศ. 2563

รายละเอียดโครงการ

4-116

- อาคาร C01 จํานวน 2 จุด โดยติดตัง้ บริเวณทีจ่ อดรถยนต์ และ
โถงทางเดิน
- อาคาร C02A จํานวน 2 จุด โดยติดตัง้ บริเวณภายในห้องชุด
และโถงบันได
- อาคาร C03A จํานวน 2 จุด โดยติดตัง้ บริเวณภายในห้องชุด
และโถงบันได
- อาคาร C04A จํานวน 2 จุด โดยติดตัง้ บริเวณภายในห้องชุด
และโถงบันได
- อาคาร C05A จํานวน 2 จุด โดยติดตัง้ บริเวณภายในห้องชุด
และโถงบันได
- อาคาร C06A จํานวน 2 จุด โดยติดตัง้ บริเวณภายในห้องชุด
และโถงบันได

บริ ษทั วีรนั ดา รีสอร์ท จํากัด (มหาชน)

- อาคาร C07A จํานวน 2 จุด โดยติดตัง้ บริเวณภายในห้องชุด
และโถงบันได

ผูอ้ อกแบบ
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ตารางที่ 4-24 สรุปรายละเอียดระบบป้ องกันอัคคีภยั ที่โครงการติ ดตัง้ เพื่อป้ องกันอัคคีภยั ของโครงการเปรียบเทียบกับกฎหมาย และระบบป้ องกันอัคคีภยั ที่โครงการจัด
ให้มีเพิ่ มเติ ม (ต่อ)
รายละเอียดระบบป้ องกัน
และเตือนอัคคีภยั
2. ระบบสัญ ญาณแจ้ง เหตุ
เพลิงไหม้ (ต่อ)

กฎกระทรวง ฉบับที่ 39
(พ.ศ. 2537)

กฎกระทรวงการแก้ไขอาคารที่มี
สภาพหรือมีการใช้ที่อาจเป็ น
ภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย
หรือทรัพย์สิน ฯ พ.ศ. 2563

รายละเอียดโครงการ

4-117

- อุ ป กรณ์ ต รวจจับ ควัน (Smoke Detector : SD) ชนิ ด Photo
Electric เหมาะสําหรับใช้ตรวจจับสัญญาณควันในระยะที่มอี นุ ภาคของ
ควันทีใ่ หญ่ขน้ึ Photoelectric Smoke Detector ทํางานโดยใช้หลักการ
สะท้อนของแสง เมื่อมีควันเข้ามาในตัวตรวจจับควันจะไปกระทบกับแสง
ทีอ่ อกมาจาก Photometer ซึง่ ไม่ได้ส่องตรงไปยังอุปกรณ์รบั แสง Photo
Receptor แต่แสงดังกล่าวบางส่วนจะสะท้อนอนุ ภาคควันและหักเหเข้าไป
ที่ Photo Receptor ทําให้วงจรตรวจจับของตัวตรวจจับควันส่ง สัญญาณ
แจ้ง Alarm โดยอุปกรณ์ ตรวจจับควันจะติดตัง้ กระจายอยู่ตามจุดต่างๆ
ของแต่ละอาคาร ซึง่ ครอบคลุมทัวบริ
่ เวณพืน้ ทีโ่ ครงการ ได้แก่ ห้องชุดทุก
ห้อง สํานักงานนิตบิ ุคคล ห้อง ร.ป.ภ. ห้องเครื่องไฟฟ้า ห้องไฟฟ้า โถง
บันได และโถงทางเดิน เป็ นต้น

- อุปกรณ์ ตรวจจับความร้อน (Heat Detector : HD) อุปกรณ์ชนิดนี้
บริ ษทั วีรนั ดา รีสอร์ท จํากัด (มหาชน)

จะทําการตรวจจับจากอัตราการเพิม่ ขึ้นของความร้อนภายนอกในช่วง
ระยะเวลาที่กําหนด หรือ เมื่อ อุ ณหภูมถิ ึงขีดจํา กัด ที่กําหนด แล้วจึงส่ง
สัญญาณไปยังตู้ควบคุม โดยโครงการจะติดตัง้ บริเวณห้องเครื่องกําเนิด
ไฟฟ้า ห้องงานระบบ ห้องนํ้า เป็ นต้น

ผูอ้ อกแบบ
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ตารางที่ 4-24 สรุปรายละเอียดระบบป้ องกันอัคคีภยั ที่โครงการติ ดตัง้ เพื่อป้ องกันอัคคีภยั ของโครงการเปรียบเทียบกับกฎหมาย และระบบป้ องกันอัคคีภยั ที่โครงการจัด
ให้มีเพิ่ มเติ ม (ต่อ)

4-118
บริ ษทั วีรนั ดา รีสอร์ท จํากัด (มหาชน)

กฎกระทรวงการแก้ไขอาคารที่มี
สภาพหรือมีการใช้ที่อาจเป็ น
รายละเอียดระบบป้ องกัน
กฎกระทรวง ฉบับที่ 39
ภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย
และเตือนอัคคีภยั
(พ.ศ. 2537)
หรือทรัพย์สิน ฯ พ.ศ. 2563
3. ป้ า ยบอกชัน้ และป้ า ยบอก ข้อ 7 กํ า หนดว่ า อาคารที่ใ ช้ เ ป็ น ที่
ทางหนีไฟ
ชุ ม นุ มของประชาชน เช่ น โร ง
ม ห ร ส พ ห อ ป ร ะ ชุ ม โ ร ง แ ร ม
สถานพยาบาล สถานศึกษา หอสมุด
ส ถ า น กี ฬ า ใ น ร่ ม ต ล า ด
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า สถาน
บริการ ท่าอากาศยาน อาคารจอดรถ
สถานีขนส่งมวลชน ทีจ่ อดรถ ท่าจอด
เรือ ภัตตาคาร สํานักงาน สถานทีท่ ํา
การของราชการ โรงงาน และอาคาร
พาณิ ช ย์ เป็ น ต้น รวมถึง อาคารอยู่
อาศัย รวมที่ม ีต ัง้ แต่ 4 หน่ ว ยขึ้น ไป
และหอพัก ที่มคี วามสูงตัง้ แต่ 2 ชัน้
ขึน้ ไป ในแต่ละชัน้ ต้องมีป้ายบอกชัน้
และป้ายบอกทางหนีไฟด้วยตัวอักษร
ขนาดที่ม ีค วามสู ง ไม่ น้ อ ยกว่ า 10
เซนติเ มตร หรือ สัญ ลัก ษณ์ ท่ีอ ยู่ ใ น
ตํ า แหน่ งที่ จ ะมองเห็ น ได้ ช ั ด เจน
ตลอดเวลา และต้องมีแสงสว่างจาก
ระบบไฟฟ้ าฉุ ก เฉิ น เพี ย งพอที่ จ ะ
มองเห็น ช่ อ งทางหนี ไ ฟได้ ช ัด เจน
ขณะเพลิงไหม้

รายละเอียดโครงการ

ผูอ้ อกแบบ

- ไฟส่องสว่างฉุกเฉิ น (Emergency Light) พร้อมแบตเตอรีท่ ํา
หน้าทีจ่ า่ ยกําลังไฟฟ้าในสภาวะทีไ่ ฟฟ้าปกติเกิดขัดข้อง หลอดไฟ
LED 2x9 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์อดั ประจุไฟฟ้าอัตโนมัติ โดยเครื่อง
สามารถจ่ายกระแสไฟต่อเนื่องนาน 2 ชัวโมง
่
ติดตัง้ สูงจากระดับ
พืน้ 2.25 เมตร เพื่อส่องสว่างให้สามารถมองเห็นได้ชดั เจนหาก
เกิดกรณีฉุกเฉิน โดยโครงการติดตัง้ ไว้ตามจุดต่างๆ ของแต่ละ
อาคาร ซึง่ ครอบคลุมทัวบริ
่ เวณพืน้ ทีโ่ ครงการ ได้แก่ โถงทางเข้า
โถงทางเดิน โถงบันได ห้องเครื่องกําเนิดไฟฟ้า ห้องเครื่องไฟฟ้า
สํานักงานนิตบิ ุคคล และห้อง ร.ป.ภ. เป็ นต้น
- โคมไฟป้ ายทางออกฉุ กเฉิ น (Fire Exit Light) ทํางานด้วย
แบตเตอรี่ หลอดไฟคอมเพ็คฟลูออเรสเซ็นต์ พร้อมอุปกรณ์ อดั
ประจุ ไ ฟอัต โนมัติ ทัง้ นี้ โ คมไฟป้ ายทางออกฉุ ก เฉิ น เครื่อ ง
่
ติดตัง้ สูงจากระดับ
สามารถจ่ายกระแสไฟต่อเนื่องนาน 2 ชัวโมง
พืน้ 2.50 เมตร เพื่อส่องสว่างให้สามารถมองเห็นได้ชดั เจนหาก
เกิดกรณีฉุกเฉิน โดยโครงการติดตัง้ ไว้ตามจุดต่างๆ ของแต่ละ
อาคาร ซึ่งครอบคลุมทัวบริ
่ เวณพื้นที่โครงการ ได้แก่ หน้ าห้อง
้
เครือ่ งกําเนิดไฟฟา หน้าห้องเครือ่ งไฟฟ้า และโถงทางเข้า
- ป้ า ยแสดงตําแหน่ งทางขึ้น-ลงและตําแหน่ ง ชัน้ อาคาร ขนาด
ตัวอักษรสูง 0.10 เมตร โดยโครงการจะติดตัง้ ไว้บริเวณโถงหน้า
บันได และชานพักบันไดของทุกชัน้
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ตารางที่ 4-24 สรุปรายละเอียดระบบป้ องกันอัคคีภยั ที่โครงการติ ดตัง้ เพื่อป้ องกันอัคคีภยั ของโครงการเปรียบเทียบกับกฎหมาย และระบบป้ องกันอัคคีภยั ที่โครงการจัด
ให้มีเพิ่ มเติ ม (ต่อ)
รายละเอียดระบบ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 39
ป้ องกันและเตือน
(พ.ศ. 2537)
อัคคีภยั
4. แ ผ น ผั ง แ บ บ
แปลน และตําแหน่ ง
ที่ ติ ด ตั ้ ง อุ ป ก ร ณ์
ดับเพลิงต่างๆ

4-119

5. ระบบไฟส่อง
สว่างสํารอง

-

กฎกระทรวงการแก้ไขอาคารที่มีสภาพหรือมีการใช้ที่อาจ
เป็ นภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สิน ฯ
พ.ศ. 2563
(2) จัดให้มกี ารติดตัง้ แบบแปลนแผนผังของอาคารแต่ละชัน้ แสดง
ตํา แหน่ ง ห้อ งต่ า งๆทุ ก ห้อ ง ตํ า แหน่ ง ที่ติด ตัง้ อุ ป กรณ์ ด บั เพลิง
ต่างๆ ประตูหรือทางหนีไฟของชัน้ นัน้ ติดไว้ในตําแหน่ งทีเ่ ห็นได้
ชัดเจนที่บริเวณห้องโถงหรือหน้ าลิฟต์ทุกแห่งทุกชัน้ ของอาคาร
และทีบ่ ริเวณพืน้ ชัน้ ล่างของอาคารต้องจัดให้มแี บบแปลนแผนผัง
ของอาคารทุ ก ชัน้ เก็ บ รัก ษาไว้ เ พื่อ ให้ส ามารถตรวจสอบได้
โดยสะดวก
(5) ติด ตัง้ ระบบไฟส่อ งสว่า งสํารองเพื่อ ให้ม ีแ สงสว่า งสามารถ
มองเห็นช่องทางเดินได้ขณะเพลิงไหม้ และมีป้ายบอกชัน้ และ
ป้ายบอกทางหนีไฟทีด่ า้ นในและด้านนอกของประตูหนีไฟทุกชัน้
ด้ว ยตัว อัก ษรที่ส ามารถมองเห็น ได้ช ดั เจนโดยตัว อัก ษรต้อ งมี
ขนาดไม่เล็กกว่า 10 เซนติเมตร

บริ ษทั วีรนั ดา รีสอร์ท จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดโครงการ

ผูอ้ อกแบบ

- โครงการมีการติดป้ายแสดงวิธกี ารใช้อุปกรณ์ดบั เพลิง
อย่างชัดเจนทีจ่ ุดติดตัง้ ทุกจุด
- โครงการมีการจัดทําผังเส้นทางการอพยพหนีไฟ ไปยัง
จุดรวมพลเบือ้ งต้น ติดไว้บริเวณทางเดินในอาคาร
- บริเวณชัน้ ล่างของอาคารจัดให้มแี บบแปลนแผนผังของ
แต่ละอาคารไว้ เพือ่ ให้สามารถตรวจสอบได้โดยสะดวก
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- ไฟส่ อ งสว่ า งฉุ ก เฉิ น (Emergency Light) พร้อ ม
แบตเตอรีท่ าํ หน้าทีจ่ ่ายกําลังไฟฟ้าในสภาวะทีไ่ ฟฟ้าปกติ
เกิดขัดข้อง หลอดไฟ LED 2x9 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์อดั
ประจุไฟฟ้าอัตโนมัติ โดยเครื่องสามารถจ่ายกระแสไฟ
ต่อเนื่องนาน 2 ชัวโมง
่
ติดตัง้ สูงจากระดับพืน้ 2.25 เมตร
เพื่อส่องสว่างให้สามารถมองเห็นได้ชดั เจนหากเกิดกรณี
ฉุ กเฉิน โดยโครงการติด ตัง้ ไว้ตามจุ ดต่ างๆ ของแต่ล ะ
อาคาร ซึง่ ครอบคลุมทัวบริ
่ เวณพืน้ ทีโ่ ครงการ ได้แก่ โถง
ทางเข้า โถงทางเดิน โถงบันได ห้องเครื่องกําเนิดไฟฟ้า
ห้องเครื่องไฟฟ้า สํานักงานนิ ติบุคคล และห้อง ร.ป.ภ.
เป็ นต้น
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ตารางที่ 4-24 สรุปรายละเอียดระบบป้ องกันอัคคีภยั ที่โครงการติ ดตัง้ เพื่อป้ องกันอัคคีภยั ของโครงการเปรียบเทียบกับกฎหมาย และระบบป้ องกันอัคคีภยั ที่โครงการจัด
ให้มีเพิ่ มเติ ม (ต่อ)
รายละเอียดระบบป้ องกัน
และเตือนอัคคีภยั
6. สายล่อฟ้า

กฎกระทรวง ฉบับที่ 39
(พ.ศ. 2537)
-

กฎกระทรวงการแก้ไขอาคารที่มีสภาพหรือ
มีการใช้ที่อาจเป็ นภยันตรายต่อสุขภาพ
ชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สิน ฯ พ.ศ. 2563
(6) ติดตัง้ ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าซึ่ง
ประกอบด้วยเสาล่อฟ้า สายล่อฟ้า สายตัวนํ า
สายนํ าลงดิน และหลักสายดินที่เ ชื่อ มโยงกัน
เป็ น ระบบ โดยให้เ ป็ น ไปตามมาตรฐานเพื่อ
ความปลอดภัยทางไฟฟ้าของกรมพัฒนาและ
ส่งเสริมพลังงาน

4-120
บริ ษทั วีรนั ดา รีสอร์ท จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดโครงการ

ผูอ้ อกแบบ

- โครงการจะมีร ะบบป้ องกัน อัน ตรายจากฟ้ าผ่า กรณี เ กิด
ฟ้าผ่าของอาคารบริเวณชัน้ ดาดฟ้าของอาคาร มีรายละเอียด
ดังนี้
1. ตัวนําล่อฟ้า (Air terminal) เป็ นเสาแหลมหรือลักษณะ
เป็ นสามง่ามทีค่ อยรับประจุไฟฟ้า (สายฟ้า) พร้อมแถบตัวนํ า
ทองแดงเปลือย (Bare Copper) ขนาด 25x3 มิลลิเมตร
ติ ด ตั ้ง อยู่ บ นชั น้ หลั ง คารอบอาคารมี ร ั ศ มี ก ารป้ องกั น
ครอบคลุมตัวอาคาร
2. หลักสายดิน (Ground rod) เป็ นแท่งตัวนํ าทองแดง
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5/8” ฝงั ในคอนกรีตและไปเชื่อมต่อ
ในดิน กําหนดให้ความต้านทานของดินไม่เกิน 5 โอห์ม
3. สายตั ว นํ าลงดิ น (down conductor) ขนาด
พืน้ ทีห่ น้าตัดสายเท่ากับ 70 ตารางมิลลิเมตร เดินในท่อพีวซี ี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร ใช้ลวดทองแดงที่ม ี
ขนาดใหญ่ เ พีย งพอแก่ ก ารนํ า ประจุ ไ ฟฟ้ าลงสู่ดิน ได้อ ย่ า ง
รวดเร็ว โดยต่ อ สายตัว นํ า ลงดิน นี้ เ ข้า กับ หลัก ล่ อ ฟ้ าตาม
มาตรฐาน ตัว นํ า ลงดิน นี้ จ ะสร้า งขึ้น มาพิเ ศษเพื่อ ใช้ร ะบบ
ป้องกันฟ้าผ่าโดยเฉพาะ
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รายงานผลกระทบสิ่ งแวดล้อมเบือ้ งต้น
โครงการอาคารชุด วีรนั ดา เรสซิ เด้นซ์ ภูเก็ต

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

2) ความเหมาะสมของตําแหน่ ง ความเพียงพอของพืน้ ที่จดุ รวมพล
โครงการจะจัดให้มกี ารซักซ้อมการอพยพหนีไฟ เป็ นประจําอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ โดยจะ
ประสานงานให้วทิ ยากรจากหน่ วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลวิชติ มาฝึกอบรม
ให้เ ป็ น ประจํา โดยเมื่อ เกิด เหตุ เ พลิง ไหม้ทุก คนจะไปรวมตัว กัน ที่จุด รวมพลภายในโครงการ ซึ่ง
โครงการจะจัดทําผังเส้นทางอพยพหนีไฟจากจุดต่างๆ ไปยังจุดรวมพล ติดไว้ภายในห้องพักและ
บริเวณทางเดินในอาคาร เพื่อให้ผูท้ ่ใี ช้บริการภายในอาคารสามารถหนีไฟไปยังจุดรวมพลได้อย่าง
รวดเร็ว
นอกจากนี้ โครงการจะจัดให้มเี จ้าหน้าทีร่ บั ผิดชอบประจําภายในแต่ละอาคาร ซึง่ เมื่อเกิดเหตุ
เพลิงไหม้จะต้องเข้าประจําในชัน้ ทีร่ บั ผิดชอบ เพื่อแจ้งเหตุการณ์ให้ผใู้ ช้บริการรับทราบ และควบคุม
ไม่ให้ต่นื ตระหนก จากนัน้ จะนําทางผูป้ ระสบภัยลงบันได มายังจุดรวมพลทีก่ าํ หนดไว้
โครงการจัดให้มจี ุดรวมพล จํานวน 1 จุด อยู่ระหว่างอาคาร C02B และอาคาร C03B ขนาด
เนื้อที่ 25 ตารางเมตร คิดเป็ นสัดส่วนของพืน้ ทีจ่ ุดรวมพลต่อผูพ้ กั อาศัยภายในโครงการเท่ากับ 0.34
ตารางเมตร/คน หรือ 2.88 คน/ตารางเมตร เมื่อคิดผูอ้ ยู่อาศัยในโครงการสูงสุด 72 คน (รวมจํานวน
พนักงาน) ซึง่ เพียงพอตามเกณฑ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ทีก่ ําหนดไว้อย่างน้อย 0.25 ตารางเมตร/คน หรือไม่เกิน 4 คน/ตารางเมตร โดยพืน้ ทีจ่ ุดรวมพลเป็ น
พืน้ ทีท่ จ่ี ดั ให้เป็ นพืน้ ทีส่ เี ขียวและทางเดิน ผูพ้ กั อาศัยจากทุกอาคารสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สําหรับ
การอพยพคนจากจุดรวมพลไปสูภ่ ายนอกโครงการก็มคี วามสะดวกและปลอดภัย เนื่องจากเส้นทางทีผ่ ู้
พักอาศัยในโครงการสามารถอพยพออกสู่พ้นื ทีโ่ ครงการนัน้ เป็ นพื้นทีส่ เี ขียวและทางเดิน ซึ่งจะไม่ม ี
สิง่ ก่อสร้างกีดขวางเส้นทางอพยพ ทําให้สามารถออกนอกพืน้ ทีโ่ ครงการได้อย่างสะดวก รวดเร็วและมี
ความปลอดภัย ดังนัน้ จุดรวมพลของโครงการจึงมีความเหมาะสมทัง้ ในแง่ขนาดของพืน้ ทีท่ เ่ี พียงพอ
ตําแหน่งทีส่ ะดวกในการเข้าถึง และเหมาะสมในแง่การจัดการ
4) ประเมิ นความสามารถในการให้บริ การระงับอัคคีภยั ของหน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
การป้ อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น ในเขตเทศบาลตํา บลวิชิต อยู่ภ ายใต้ความ
รับผิดชอบของเทศบาลตําบลวิชติ ปจั จุบนั มีเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิหน้าที่ตลอด 24 ชัวโมง
่
โดยมีรถยนต์
ดับเพลิง 3 คัน รถยนต์บรรทุกนํ้า 7 คัน ชุดดับเพลิง จํานวน 3 ชุด ชุดดับเพลิงอเนกประสงค์ จํานวน 3
คัน เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จํานวน 2 คัน รถยนต์หอสูงหรือรถกระเช้า จํานวน 2 คัน รถตรวจ
การณ์ จํานวน 2 คัน และรถกูภ้ ยั พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวติ จํานวน 1 คัน กําลังเจ้าหน้าทีด่ บั เพลิง 25 คน
และอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 262 คน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ ี พ.ศ. 2561-2564,
เทศบาลตํา บลวิชิต ) สํา หรับ พื้น ที่โ ครงการอยู่ห่ า งจากอาคารป้ อ งกัน และบรรเทาสาธารณะภัย
เทศบาลตําบลวิชติ ประมาณ 3 กิโลเมตร ในกรณีทเ่ี กิดเหตุฉุกเฉินรถดับเพลิงใช้เวลาเดินทางมายัง
พืน้ ทีโ่ ครงการ ประมาณ 5 นาที (ขึน้ กับสภาพการจราจร และช่วงเวลาทีเ่ กิดเหตุ)
จากการประเมินความเพียงพอของระบบป้องกันอัคคีภยั ของโครงการ ความสามารถในการ
หนีไฟ ความเหมาะสมของตําแหน่ งและความเพียงพอของพืน้ ทีจ่ ุดรวมพล และความสามารถในการ
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ให้บริการระงับอัคคีภยั ของหน่ วยงานทีร่ บั ผิดชอบ พบว่า ผลกระทบด้านอัคคีภยั ทีม่ ตี ่อโครงการจึงอยู่
ในระดับตํา่ แผนฉุกเฉินเตรียมการสํารับกรณีเกิดอัคคีภยั ดังรูปที่ 4-12
ผูอ้ าํ นวยการ หรือผูช้ ว่ ยผูอ้ าํ นวยการดับเพลิง สังใช้
่ แผนอพยพ
หนีไฟไปยัง พนักงานประจําโครงการ

พนักงานประจําโครงการ ประกาศพร้อมกด
สัญญาณเตือนภัยยาว 3 ครัง้

ผูน้ ําทางจะถือสัญญาณธงสีแดง นําผูอ้ ยูอ่ าศัยและ
พนักงานออกจากพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านตามทางทีก่ าํ หนด

ผูน้ ําทางนําผูอ้ ยูอ่ าศัยและพนักงานไปจุดรวมพล

ผูน้ ําทาง & ผูต้ รวจสอบยอดทําการตรวจสอบยอด
รีบนําผูป้ ว่ ยหรือผูบ้ าดเจ็บส่งหน่วย
พยาบาลหรือสถานพยาบาล
ใกล้เคียง

ผูต้ รวจสอบยอดแจ้งยอดต่อผูอ้ าํ นวยการ หรือผูช้ ว่ ย
ผูอ้ าํ นวยการดับเพลิง ณ จุดรวมพล

ยอดครบ

ยอดไม่ครบ

ผูอ้ าํ นวยการหรือผูช้ ว่ ยอํานวยการดับเพลิง แจ้งให้
พนักงานอยูใ่ นจุดรวมพลจนกว่าเหตุการณ์สงบ

ผูอ้ าํ นวยการ หรือผูช้ ว่ ยอํานวยการดับเพลิง
สั ่งหน่วยช่วยชีวติ ค้นหา

หน่วยช่วยชีวติ ค้นหา และรายงานผลให้
ผูอ้ าํ นวยการหรือผูช้ ว่ ยผูอ้ าํ นวยการทราบ

รูปที่ 4-12 แผนฉุกเฉิ นเตรียมการสําหรับกรณี เกิ ดอัคคีภยั
ทีม่ า : บริษทั วีรนั ดา รีสอร์ท จํากัด (มหาชน)
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4.2.4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เนื่องจากโครงการเป็ นอาคารชุด ที่มคี วามเสีย่ งตํ่าต่อการเกิดอันตรายหรืออุบตั ิเหตุต่างๆ
อย่างไรก็ตาม จาการรวบรวมข้อมูลพืน้ ฐานด้านการสาธรณสุขของชุมชนทีอ่ ยู่บริเวณใกล้เคียงพืน้ ที่
โครงการ ในเขตพืน้ ทีเ่ ทศบาลตําบลวิชติ มีโรงพยาบาลของเอกชน จํานวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาล
สิรโิ รจน์ ขนาด 151 เตียง และโรงพยาบาลดีบุก ขนาด 32 เตียง และมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบล จํานวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านแหลมชัน่ และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลวิชติ นอกจากนี้ยงั มีคลินิกเอกชน จํานวน 1 แห่ง ร้านขายยาแผนปจั จุบนั จํานวน 7 แห่ง
โดยสถานพยาบาลของรัฐทีอ่ ยู่ใกล้เคียงโครงการมากทีส่ ุด ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
วิชติ มีระยะห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 3.4 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 นาที จะถึง
พืน้ ทีโ่ ครงการ (ขึน้ กับสภาพการจราจร และช่วงเวลาทีเ่ กิดเหตุ)
โครงการได้จดั ให้มเี จ้าหน้ าที่รกั ษาความปลอดภัย โดยตรวจตราความปลอดภัยและความ
เรียบร้อยในโครงการ เพื่อให้ผพู้ กั อาศัยสามารถติดต่อหรือแจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชัวโมง
่
แบ่งเป็ น 2
ผลัดๆ โดยผลัดที่ 1 เริม่ ปฏิบตั งิ านตัง้ แต่เวลา 07.00-19.00 น. และผลัดที่ 2 เริม่ ปฏิบตั งิ านตัง้ แต่เวลา
19.00-07.00 น. โดยเจ้าหน้าทีจ่ ะสอดส่องดูแลความเรียบร้อยบริเวณรอบๆ โครงการ ได้แก่ ทางเข้าออกของโครงการ ทีจ่ อดรถ และสระว่ายนํ้า เป็ นต้น
โครงการมีการติดตัง้ ระบบโทรทัศน์วงจรปิ ด (Closed Circuit Television System: CCTV)
เพื่อ เพิม่ ความปลอดภัยให้แก่ ผู้พกั อาศัยในโครงการ ซึ่งจะติดตัง้ ไว้กระจายครอบคลุมทัวทั
่ ง้ พื้นที่
โครงการ จํานวนทัง้ สิน้ 32 จุด ติดตัง้ ไว้ภายนอกอาคาร 14 จุด ได้แก่ บริเวณทีจ่ อดรถ ทางเดิน
ภายในโครงการ และพืน้ ทีร่ ะหว่างอาคาร และติดตัง้ ไว้ภายในอาคาร 18 จุด โดยมีรายละเอียดดังนี้
- อาคาร C01 จํานวน 3 จุด บริเวณโถงทางเดิน และทีจ่ อดรถยนต์
- อาคาร C02A จํานวน 1 จุด บริเวณโถงทางเดิน
- อาคาร C02B จํานวน 2 จุด บริเวณทีจ่ อดรถยนต์
- อาคาร C03A จํานวน 2 จุด บริเวณโถงทางเดิน
- อาคาร C03B จํานวน 2 จุด บริเวณทีจ่ อดรถยนต์
- อาคาร C04A จํานวน 1 จุด บริเวณโถงทางเดิน
- อาคาร C04B จํานวน 1 จุด บริเวณโถงทางเดิน
- อาคาร C05A จํานวน 1 จุด บริเวณโถงทางเดิน
- อาคาร C05B จํานวน 1 จุด บริเวณโถงทางเดิน
- อาคาร C06A จํานวน 1 จุด บริเวณโถงทางเดิน
- อาคาร C06B จํานวน 1 จุด บริเวณโถงทางเดิน
- อาคาร C07A จํานวน 1 จุด บริเวณโถงทางเดิน
- อาคาร C07B จํานวน 1 จุด บริเวณโถงทางเดิน
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ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นการสนับสนุ นนโยบายของจังหวัดภูเก็ต ทีข่ อให้สถานประกอบการมีส่วนช่วย
สอดส่องดูแลกรณีเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ภายในจังหวัดภูเก็ต ดังนัน้ การดําเนินโครงการจึงส่งผลกระทบ
ต่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัยอยูใ่ นระดับตํา่
4.2.4.4 การจัดการสระว่ายนํ้า
โครงการจัดให้มสี ระว่ายนํ้าส่วนบุคคลทีอ่ ยู่ภายในห้องชุดจํานวน 6 สระ ได้แก่ อาคาร C02B
อาคาร C03B อาคาร C04B อาคาร C05B อาคาร C06B และ อาคาร C07B (ความลึกสูงสุดประมาณ
1.20 เมตร) โดยสระว่ายนํ้าภายในโครงการจะให้บริการผูพ้ กั อาศัยในพืน้ ทีโ่ ครงการเท่านัน้ โครงการ
จะออกแบบ ดู แ ล และควบคุ ม การประกอบกิจ การสระว่ า ยนํ้ า ของโครงการ ให้ส อดคล้อ งตาม
หลักเกณฑ์ดา้ นสุขลักษณะในการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายนํ้ าหรือกิจการอื่นๆ ในทํานอง
เดีย วกัน ตามคํา แนะนํ า ของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับ ที่ 1/2550 ซึ่ง จะทํา ให้ส ระว่า ยนํ้ า ใน
โครงการได้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) สถานทีต่ งั ้
1.1 สถานที่ตงั ้ ควรห่างจากแหล่งซึ่งอาจทําให้เกิดการปนเปื้ อนนํ้ าในสระว่ายนํ้ า เช่น
สถานทีเ่ ลีย้ งสัตว์ สถานทีท่ ง้ิ หรือรวบรวมมูลฝอย เป็ นต้น
1.2 ควรมีรวั ้ หรือ กํา แพงเพื่อ สุข อนามัย และความปลอดภัย ของผู้ใ ช้บริก าร และเพื่อ
ป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกที่ไม่ได้รบั อนุ ญาตไปใช้สระว่ายนํ้ า ในช่วงที่ไม่เปิ ดให้บริการ รวมทัง้
ป้องกันสัตว์เข้ามาในบริเวณสระว่ายนํ้า
1.3 สถานที่ตงั ้ และบริเวณของสระว่ายนํ้ า รวมทัง้ ระบบสาธารณู ปโภคต้องอยู่ในที่น้ํ า
ท่วมไม่ถึงพื้นดินแข็งแรงไม่ทรุดง่าย อยู่ในบริเวณที่มไี ฟฟ้าและนํ้ าประปาเพียงพอ มีทางเข้าออก
สะดวก
(2) สระว่ายนํ้าและอาคารประกอบ
2.1 โครงสร้างสระว่ายนํ้ า ควรสร้างด้วยคอนกรีตเสริม เหล็ก หรือวัสดุท่มี คี วามมันคง
่
แข็งแรง นํ้าซึมไม่ได้ ผนังเรียบ อยูใ่ นสภาพดี และทําความสะอาดง่าย
2.2 ต้องมีรางระบายนํ้าล้นมีฝาปิดรอบสระว่ายนํ้า มีความกว้าง 30-40 เซนติเมตร ไม่เป็ น
สนิม แข็งแรง ทําความสะอาดง่าย อยูใ่ นสภาพดี และไม่มนี ้ําล้นออกจากราง
2.3 ต้องมีอุปกรณ์ เครื่องมือสําหรับใช้ทาํ ความสะอาดสระว่ายนํ้า ได้แก่ เครื่องดูดตะกอน
แปรงขัดสระชนิดลวดทองเหลืองและพลาสติก รวมทัง้ ตะแกรงช้อนวัสดุแขวนลอย
2.4 ต้องมีทว่ี า่ งสําหรับใช้เป็ นทางเดินรอบสระว่ายนํ้า มีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร
ไม่ล่นื ไม่มนี ้ําขัง ทําความสะอาดง่าย
2.5 กรณีทส่ี ระว่ายนํ้าใดมีการใช้ระบบการไหลเวียนนํ้าเป็ นแบบระบบสกิมเมอร์ ควรต้อง
มีขอ้ กําหนดเกีย่ วกับการป้องกันอันตรายจากระบบนี้ดว้ ย
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2.6 ความลึกของนํ้า มีป้ายบอกความลึกหรือเลขบอกระดับความลึกทีส่ ามารถมองเห็นได้
ชัดเจน ในกรณีทส่ี ระว่ายนํ้านัน้ มีความลึกตัง้ แต่ 15 เมตรขึน้ ไป โดยมีตวั เลขแสดงความลึกเป็ นระยะๆ
อย่างน้อย 3 ระยะ
2.7 ต้องจัดให้มแี สงสว่างเพียงพอทัวบริ
่ เวณสระว่ายนํ้า เพื่อให้มองเห็นได้ชดั เจน ในกรณี
ทีม่ กี ารเปิดใช้สระในเวลากลางคืน
2.8 อาคารประกอบทําด้วยวัสดุมนคง
ั ่ แข็งแรง พื้นเรียบ ไม่ล่นื ไม่ดูดซึมนํ้ า ทําความ
สะอาดง่าย พืน้ ลาดเอียงเล็กน้อยเพือ่ การระบายนํ้าทีด่ ี
2.9 พื้น ควรทําด้วยวัสดุแข็งแรง เรียบ ไม่ดูดซึมนํ้ า ทําความสะอาดง่าย ไม่ล่นื อยู่ใน
สภาพดี
2.10 จัดให้มหี อ้ งเปลีย่ นเสือ้ ผ้า ตูเ้ ก็บสิง่ ของ ทีว่ างหรือเก็บรองเท้า สําหรับผูใ้ ช้บริการใน
บริเวณทางเข้าสระว่ายนํ้า และมีจาํ นวนเพียงพอ
2.11 จัดให้มอี ่างล้างมือ บริเวณล้างตัวก่อนลงสระ และทีล่ า้ งเท้า ทางเข้าบริเวณสระว่าย
นํ้า และเติมคลอรีนลงในทีล่ า้ งเท้าเพือ่ ป้องกันการติดเชือ้
2.12 มีการรักษาความสะอาดรอบอาคารประกอบและพืน้ ทีโ่ ดยรอบอย่างสมํ่าเสมอ
2.13 ดูแลมิให้มกี ารนําสัตว์ทกุ ชนิดเข้าไปในบริเวณสระว่ายนํ้า หรืออาคารประกอบ
(3) ข้อปฏิบตั สิ าํ หรับผูป้ ระกอบกิจการ
3.1 จัดให้มผี คู้ วบคุมดูแล ซึง่ ผ่านการฝึกอบรมการดูแลคุณภาพนํ้าในสระว่ายนํ้าตามหลัก
สุขาภิบาลสิง่ แวดล้อม เพือ่ ให้มคี วามรูเ้ กีย่ วกับการควบคุมคุณภาพนํ้า และการดูแลรักษาสระว่ายนํ้า
3.2 ต้องมีเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยประจําสระ (Life guard ) อย่างน้อย 1 คน ต่อ
ผูใ้ ช้บริการไม่เกิน 100 คน กรณีทเ่ี กิน 100 คน เศษของ 100 คน ให้คดิ เป็ น 100 คนและต้องเป็ นผูท้ ม่ี ี
ความชํานาญในการว่ายนํ้ าและผ่านการอบรบการช่วยชีวติ คนจมนํ้ า สามารถให้การปฐมพยาบาลได้
โดยต้องอยูป่ ระจําสระว่ายนํ้าตลอดเวลาทีเ่ ปิดบริการ
3.3 ต้องมีการจัดการและควบคุมคุณภาพนํ้าให้อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้
3.3.1 ค่าความเป็ นกรด-ด่าง (pH)

7.2 – 8.4

3.3.2 คลอรีนอิสระ ( Free chlorine )

0.6 – 1.0 ส่วนในล้านส่วน

3.3.3 คลอรีนทีร่ วมกับสารอื่น ( Combined chlorine ) 0.5 – 1.0 ส่วนในล้านส่วน
3.3.4 ค่าความเป็ นด่าง ( Alkalinity )

80 – 100 ส่วนในล้านส่วน

3.3.5 ความกระด้าง ( Calcium hardness ) 250 – 600 ส่วนในล้านส่วน
3.3.6 กรดไซยานูรกิ ( Cyanuric acid )

30 – 60 ส่วนในล้านส่วน

3.3.7 คลอไรด์ ( Chloride )

ไม่เกิน 600 ส่วนในล้านส่วน

3.3.8 แอมโมเนีย (Ammonia)

ไม่เกิน 20 ส่วนในล้านส่วน
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3.3.9 ไมเตรท (Nirate)

ไม่เกิน 50 ส่วนในล้านส่วน

3.3.10 โคลิฟอร์มนํ้าทัง้ หมด ( Total Coliform Bacteria) น้อยกว่า 10 ต่อนํ้า 100
มิลลิลติ ร โดยวิธเี อ็มพีเอ็น (Most Probable Numbers ) ในอัตราส่วน 100 มิลลิลติ ร
3.3.11 ตรวจไม่พบฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal coliform)
3.3.12 ตรวจไม่พบจุลนิ ทรียห์ รือตัวบ่งชีจ้ ลุ นิ ทรียท์ ท่ี าํ ให้เกิดโรค ได้แก่ Escherichia
coli Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa
3.4 จัดให้มกี ารเก็บตัวอย่างเพือ่ ตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ภาพนํ้า ตามเกณฑ์มาตรฐานดังนี้
3.4.1 การเก็บตัวอย่างต้องทํา อย่างน้ อ ย 2 จุด โดยเก็บจากส่วนลึกและส่วนตื้น
ขณะทีม่ ผี ใู้ ช้สระว่ายนํ้ามากทีส่ ดุ
3.4.2 ตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ และค่าความเป็ นกรด-ด่าง อย่าง
น้ อ ยวัน ละ 2 ครัง้ ก่ อ นเปิ ด และหลังปิ ด บริก าร หากมีผู้ใ ช้บริก ารเป็ นจํานวนมาก หรือเป็ นวันที่ม ี
แสงแดดจัดควรตรวจสอบปริมาณคลอรีน และค่าความเป็ นกรด-ด่าง ในระหว่างวันด้วย กรณีใช้คลอรีน
ชนิดกรดไตรคลอโรไอโซไซยานูรคิ ต้องตรวจหาค่ากรดไซยานูรคิ ด้วย
3.4.3 ตรวจวิเคราะห์ปริมาณโคลิฟอร์มทัง้ หมด (Total Coliform Bacteria) และฟี
คอลโคลิฟอร์ม (Fecal coliform) อย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้
3.4.4 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้ าทางเคมี และชีวภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานตามที่
กําหนดในข้อ 3.3 ครบทุกข้อมูล อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพือ่ ประกอบการพิจารณาขอหรือต่อใบอนุญาต
3.5 จัดหาเครือ่ งมือสําหรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าไว้ประจํา รวมทัง้ บันทึกผลการตรวจ
วิเคราะห์ และข้อมูลอื่นทีจ่ าํ เป็ น ดังนี้
3.5.1 เครื่องมือทีใ่ ช้ตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีน ต้องสามารถตรวจวิเคราะห์ได้
ในช่วง 0.2-2 ส่วนในล้านส่วน
3.5.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็ นกรด-ด่าง ต้องสามารถตรวจวัดได้
อย่างน้อยช่วง 3-9 และสามารถอ่านค่าได้ชว่ งละ 1
3.5.3 มีก ารบัน ทึก ข้อ มูล จํา นวนผู้ใ ช้ส ระว่ า ยนํ้ า ในแต่ ล ะวัน แยกเพศและอายุ
ระยะเวลาทีใ่ ช้สระว่ายนํ้า
3.6 ต้อ งจัด ให้ม ีป้ า ยแสดงข้อ ปฏิบ ตั ิสํา หรับผู้ใ ช้บ ริก ารติด ไว้ใ นบริเ วณสระว่า ยนํ้ า ให้
มองเห็นชัดเจนและควรมีขอ้ ความอย่างน้อยดังนี้
3.6.1 ต้องสวมชุดว่ายนํ้าทีส่ ะอาด
3.6.2 ต้องชําระล้างร่างกายก่อนลงสระทุกครัง้
3.6.3 ผูท้ เ่ี ป็ นโรคตาแดง โรคผิวหนัง เป็ นหวัด หูน้ําหนวก หรือโรคติดต่ออื่นๆห้าม
ลงเล่นในสระว่ายนํ้า
3.6.4 ห้ามนําสัตว์เลีย้ งเข้ามาในบริเวณสระว่ายนํ้า
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3.6.5 ห้ามปสั สาวะ บ้วนนํ้าลาย หรือสังนํ
่ ้ามูกลงในนํ้า
3.6.6 ห้ามทําสระว่ายนํ้าสกปรก
3.6.7 จํานวนผูใ้ ช้บริการมากทีส่ ดุ ทีส่ ระว่ายนํ้าสามารถรอบรับได้
3.6.8 วิธกี ารปฐมพยาบาลช่วยคนจมนํ้า
3.7 ต้อ งดูแ ลบํา รุง รัก ษาเครื่อ งกรองนํ้ า ตามระยะเวลาที่ส มควรเพื่อ ให้ทํา งานได้เ ต็ม
ประสิทธิภาพ
(4) การจัดการเกีย่ วกับสารเคมี
4.1 สถานทีเ่ ก็บสารเคมี ต้องมีป้ายระบุว่า “สถานทีเ่ ก็บสารเคมีอนั ตราย” และ “ห้ามเข้า”
มีการระบายอากาศดี และมีการป้องกันนํ้าซึมเข้าภาชนะบรรจุสารเคมีและมีการจัดเก็บสารเคมีเป็ นไป
ตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
4.2 สารเคมีทใ่ี ช้ต้องมีฉลากระบุช่อื สารเคมี ส่วนผสม หรือส่วนประกอบทีเ่ ป็ นอันตราย
วิธกี ารใช้และวิธกี ารปฐมพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน หรือตามทีก่ ฎหมายอื่นกําหนด
4.3 ในการใช้สารเคมีตอ้ งปฏิบตั ติ ามทีร่ ะบุไว้ในฉลาดและไม่นําสารเคมีหมดอายุมาใช้ใน
กรณีทไ่ี ม่มรี ะบบการเติมสารเคมีแบบอัตโนมัตใิ ห้เติมสารเคมีลงในสระว่ายนํ้าในขณะทีป่ ิดบริการแล้ว
4.4 สถานทีท่ าํ งานทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้สารเคมี ต้องมีแสงสว่างเพียงพอ เพื่อป้องกันการ
เกิดอุบตั เิ หตุอนั เนื่องจากพนักงานไม่สามารถมองเห็นสิง่ ต่างๆ ได้อย่างชัดเจน ค่ามาตรฐานแสงสว่าง
ใบริเวณต่างๆควรเป็ นดังนี้
- ห้องสูบจ่ายสารเคมีไม่น้อยกว่า 100 ลักซ์
- ห้องเครือ่ งกรองนํ้าไม่น้อยกว่า 50 ลักซ์
- ห้องหรือสถานทีเ่ ก็บสารเคมีไม่น้อยกว่า 50 ลักซ์
4.5 ต้องมีมาตรการในการป้องกันการสัมผัสสารเคมีของคนงาน เช่น กําหนดขัน้ ตอนการ
ทํางานทีป่ ลอดภัย จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทีเ่ หมาะสมให้คนงาน รวมทัง้ ประเมินการ
สัมผัสสารเคมีอนั ตรายของคนงานทีท่ าํ หน้าทีเ่ ติมสารเคมี และมีผลไว้ให้เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครัง้
4.6 ในขณะทํางานกับสารเคมี ให้ผปู้ ฏิบตั งิ านสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลมี่
เหมาะสม เช่น สวมหน้ากาก และสวมถุงมือในขณะปฏิบตั เิ กีย่ วกับสารเคมี เป็ นต้น
4.7 ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มนํ้าหรือรับประทานอาหารในห้องจัดเก็บสารเคมี
4.8 ดูแลความสะอาดอย่างสมํ่าเสมอ หากสารเคมีหกรัวไหล
่
ต้องทําความสะอาดทันที
(5) การจัดการสิง่ ปฏิกลู นํ้าเสีย และมูลฝอย
5.1 จัดให้มหี อ้ งนํ้า ห้องส้วม และการบําบัดสิง่ ปฏิกลู ดังนี้
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5.1.1 มีห้อ งนํ้ า ห้อ งส้ว มแยกจากกัน โดยมีแ บบและจํ า นวนตามที่กํ า หนดใน
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
5.1.2 ลักษณะของห้องส้วม การบําบัด และการกําจัดสิง่ ปฏิกูลต้องถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล
5.1.3 ต้องดูแลรักษาความสะอาดของห้องนํ้ าและห้องส้วมเป็ นประจําทุกวันทีเ่ ปิ ด
ให้บริการ
5.1.4 ภายในห้องนํ้าควรมีวสั ดุอุปกรณ์ตามความจําเป็ นและเหมาะสม
5.2 มีการบําบัดนํ้าเสียให้มคี ณ
ุ ภาพได้มาตรฐานก่อนระบายนํ้าสาธารณะ ซึง่ ส่วนประกอบ
ของระบบการจัดการนํ้าเสีย ประกอบด้วย
5.2.1 ตะแกรงดักมูลฝอยสําหรับดักเศษมูลฝอยจากนํ้าเสีย
5.2.2 ระบบรวบรวมนํ้าเสีย นํ้าจากส่วนต่างๆของอาคารไหลมารวมกันทีถ่ งั รวบรวม
นํ้าเพือ่ รอการบําบัด นํ้าทีล่ น้ ออกจากบ่อรวบรวมนี้จะไหลเข้าสูบ่ อ่ บําบัด
5.2.3 ระบบบําบัดนํ้ าเสียต้องมีวธิ กี ารบําบัดนํ้ าเสียที่เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดเหตุ
เดือดร้อนรําคาญและเป็ นอันตรายต่อสุขภาพของชุมชน
5.2.4 รางระบายนํ้าทิง้ รางหรือท่อสําหรับระบายนํ้าทิง้ ควรมีตะแกรงวางปิดรางเพื่อ
กรองเศษผงต่ างๆ และป้องกันหนู นอกจากนี้ ทางเปิ ดของท่อระบายนํ้ าออกสู่ท่อสาธารณะควรมี
ตะแกรงปิดเพือ่ ป้องกันหนูดว้ ย
5.3 จัดให้มกี ารจัดการมูลฝอยดังนี้
5.3.1 ควรมีการคัดแยกมูลฝอยและมีภาชนะรองรับมูลฝอยแยกตามประเภท
5.3.2 มีภาชนะรองรับมูลฝอยทีเ่ พียงพอตามหลักสุขาภิบาล
5.3.3 ล้างทําความสะอาดภาชนะรองรับมูลฝอยและบริเวณทีว่ างภาชนะอยูเ่ สมอ
5.3.4 รวบรวมมูลฝอยจากภาชนะรองรับมูลฝอยไปยังทีพ่ กั มูลฝอยรวม หรือนํ าไป
กําจัดทุกวัน โดยเฉพาะมูลฝอยทีเ่ น่าเสียได้งา่ ย
5.3.5 กําจัดมูลฝอยด้วยวิธที ถ่ี ูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และเป็ นไปตามข้อกําหนด
ท้องถิน่
5.3.6 ดูแลมิให้เกิดการทิ้งมูลฝอยเคลื่อนกลาดภายในสถานประกอบกิจการและ
บริเวณโดยรอบ
(6) การสุขาภิบาลอาหารและนํ้าดื่ม
6.1 ในกรณี ม ีก ารจํ า หน่ า ยอาหาร ต้ อ งปฏิบ ัติต ามหลัก สุ ข าภิบ าลอาหาร และตาม
ข้อกําหนดของท้องถิน่
6.2 ต้องมีน้ําดื่มทีไ่ ด้คณ
ุ ภาพตามมาตรฐานนํ้าดื่มไว้บริการอ่างเพียงพอ
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6.3 ลักษณะการนํ านํ้ ามาดื่ม ต้องไม่ก่อให้เกิดความสกปรกหรือการปนเปื้ อน เช่น ใช้
ระบบนํ้ากด ใช้แก้วส่วนตัว ใช้แก้วกระดาษทีใ่ ช้ครัง้ เดียวแล้วทิง้ และใช้แก้วส่วนกลางทีใ่ ช้ด่มื เพียงครัง้
เดียว แล้วนํ าไปล้างทําความสะอาดก่อนนํ ามาใช้ใหม่ เป็ นต้น ทัง้ นี้ให้จดั ทําป้ายหรือมีขอ้ ความการ
ปฏิบตั ไิ ว้ดว้ ย
(7) การปองกันควบคุมสัตว์และแมลงนําโรค
7.1 ภายในสถานประกอบกิจการไม่ควรมีหนู แมลงวัน และแมลงสาบ
7.2 ต้องมีการป้องกัน ควบคุม กําจัดสัตว์และแมลงนํ าโรคโดยเฉพาะหนู แมลงวัน และ
แมลงสาบอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
(8) การดูแลสุขภาพและความปลอดภัย
8.1 ต้องกําหนดให้มผี ดู้ แู ลมาด้วย กรณีทน่ี ําเด็กอายุต่าํ กว่า 10 ปี ทีย่ งั ว่ายนํ้าไม่เป็ นและ
ผูส้ งู อายุทไ่ี ม่สามารถดูแลตัวเองได้มาใช้บริการสระว่ายนํ้า
8.2 จัดให้มอี ุปกรณ์ชว่ ยชีวติ ดังนี้
8.2.1 โฟมช่วยชีวติ อย่างน้อย 2 อัน
8.2.2 ห่วงชูชพี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 15 นิ้ว หรือทุ่นลอย ผูกไว้กบั เชือก
ยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของสระว่ายนํ้า อย่างน้อย 2 อัน
8.2.3 ไม้ช่วยชีวติ หรือวัตถุอ่นื ใด มีความยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร นํ้ าหนักเบา
อย่างน้อย 1 อัน และต้องวางไว้ทป่ี ลายลู่สว่ นลึกของสระว่ายนํ้า
8.2.4 เครือ่ งช่วยหายใจ สําหรับผูใ้ หญ่และสําหรับเด็ก อย่างละ 1 ชุด
8.2.5 ห้อ งปฐมพยาบาลพร้อ มชุด ปฐมพยาบาลที่พ ร้อ มใช้ง านได้ต ลอดเวลาไว้
ประจําสระว่ายนํ้าและอยูใ่ นบริเวณทีใ่ กล้ทส่ี ดุ
8.3 มีอุปกรณ์ ส่อื สารที่สามารถติดต่อบุคคลหรือสถานที่สําคัญๆ เช่น โรงพยาบาลและ
สถานีตาํ รวจ เพือ่ ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ เช่น เพลิงไหม้ หรือมีคนจมนํ้า และต้อง
ปิดประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของสถานทีด่ งั กล่าวไว้ในทีเ่ ห็นได้ชดั เจนและเป็ นข้อมูลปจั จุบนั อยูเ่ สมอ
(9) เหตุราํ คาญ
มีการควบคุมมิให้เกิดเหตุราํ คาญ ซึง่ มาจากกิจกรรมการดําเนินการต่างๆ
ดังนัน้ การดําเนินโครงการจึงส่งผลกระทบอยูใ่ นระดับตํา่

p:\2564\iee\วีรนั ดา คอนโด\สมบูรณ์\ch 4.doc

4-129

บริ ษทั วีรนั ดา รีสอร์ท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่ งแวดล้อมเบือ้ งต้น
โครงการอาคารชุด วีรนั ดา เรสซิ เด้นซ์ ภูเก็ต

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

4.2.4.5 ทัศนี ยภาพ
จากการสํา รวจภาคสนาม (ธัน วาคม, 2564) พบว่ า บริเ วณใกล้เ คีย งพื้น ที่โ ครงการใช้
ประโยชน์เป็ นพืน้ ทีท่ ะเล พืน้ ทีบ่ ริการท่องเทีย่ ว และพืน้ ทีป่ า่ ละเมาะ/ไม้พุ่ม เป็ นส่วนใหญ่ และจากการ
ตรวจสอบแหล่ ง โบราณสถานที่ท างกรมศิล ปากรได้ป ระกาศขึ้น ทะเบีย นแหล่ ง โบราณสถานแห่ ง
ประเทศไทยประกาศในราชกิจจานุ เบกษา พบว่า บริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการ และพืน้ ทีใ่ กล้เคียงในรัศมี 1
กิโลเมตร ไม่พบแหล่งโบราณคดี แหล่งโบราณสถาน หรือสถานทีท่ ม่ี คี วามสําคัญทางประวัตศิ าสตร์แต่
อย่า งใด นอกจากนี้ จากการตรวจสอบแหล่ ง ธรรมชาติอ นั ควรอนุ ร กั ษ์ ในจัง หวัด ภูเก็ต ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2532 พบว่า บริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการ และพืน้ ทีใ่ กล้เคียงในรัศมี 1
กิโลเมตร ไม่พบแหล่งธรรมชาติอนั ควรอนุรกั ษ์แต่อย่างใด
ลักษณะอาคารเป็ นสถาปตั ยกรรมร่วมสมัยเรียบง่ายทันสมัย การวางอาคารให้กลมกลืนกับ
ลักษณะภูมปิ ระเทศของที่ดนิ และให้ผพู้ กั อาศัยสัมผัสถึงธรรมชาติมากที่สุด ลักษณะของตัวอาคาร
ออกแบบให้วางขนานกับแนวเขตพืน้ ทีโ่ ครงการเพื่อให้กลมกลืนกับพืน้ ที่ แต่ละอาคารไม่บดบังมุมมอง
ซึ่ง กัน และกัน และวางแต่ ล ะอาคารให้ม ีพ้ืน ที่ว่า งระหว่า งกัน เพื่อ ให้ผู้อ ยู่อ าศัย สัม ผัส ถึง ธรรมชาติ
โดยรอบมากทีส่ ุด ทัง้ นี้ ออกแบบห้องชุดเพื่อความเป็ นส่วนตัวมากทีส่ ุด ทุกห้องชุดมีหน้าต่างและ
ระเบียง เพือ่ เปิดมุมมองและให้ผพู้ กั อาศัยสัมผัสถึงธรรมชาติ ประกอบกับภายในพืน้ ทีโ่ ครงการจัดให้ม ี
พืน้ ทีส่ เี ขียวบริเวณพืน้ ทีว่ า่ งซึง่ จะช่วยเพิม่ ความร่มรืน่ ของพืน้ ทีเ่ พือ่ ลดความร้อนทีจ่ ะเข้าสูต่ วั อาคารอีก
ด้วย
ผนังภายนอกของอาคารเป็ นผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ ทาสีสว่ นใหญ่ทงั ้ ภายในและภายนอก สี
ของอาคารเป็ นสีโทนอ่อนและไม่โดดออกจากกันมากนัก เช่น สีขาว และสีเทาอ่อน เป็ นต้น สําหรับ
วัสดุหลักของโครงการ คือ คอนกรีต และไม้ นอกจากนี้ กระจกอาคารทีเ่ ลือกใช้เป็ นกระจกลามิเนต
และกระจก Float สําหรับราวกันตกทีเ่ ป็ นกระจกเลือกใช้กระจก Tempered Glass ซึง่ เป็ นวัสดุทห่ี าได้
ทัวไปและขนย้
่
ายได้งา่ ย
การจัดภูม ิสถาปตั ยกรรมมีทงั ้ ส่วนที่เป็ นภูม ิทศั น์ แข็ง
(Hardscape) และภูม ิทศั น์ นุ่ม
(Softscape) โดยแนวคิดการจัดภูมสิ ถาปตั ยกรรมในส่วนของ Hardscape ส่วนใหญ่เป็ นการตกแต่ง
พืน้ ผิวของทางเดินบริเวณอาคาร ส่วนแนวคิดการจัดภูมสิ ถาปตั ยกรรมในส่วนของ Softscape นัน้ เน้น
การตกแต่ งโดยปลูกไม้ยืนต้นและไม้พุ่ม เพื่อ เพิ่มความร่มรื่นของพื้นที่ ช่วยลดความกระด้า งของ
โครงสร้างอาคาร ต้นไม้จะช่วยทอนสัดส่วนของอาคาร และลดผลกระทบต่อทัศนียภาพของผูส้ ญ
ั จรไป
มาได้อกี ด้วย
โครงการอาคารชุด วีรนั ดา เรสซิเด้นซ์ ภูเก็ต เป็ นโครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุด
จํานวน 12 ห้องชุด ภายในโครงการประกอบด้วย อาคาร คสล. สูง 1-3 ชัน้ จํานวน 14 อาคาร เมื่อ
พิจารณาอาคารใกล้เคียงกับพื้นทีโ่ ครงการซึ่งประกอบด้วย อาคารทีส่ งู 1-4 ชัน้ ได้แก่ My Beach
Resort Phuket สูง 1-4 ชัน้ By The Sea Hotel สูง 1-2 ชัน้ เป็ นต้น ดังนัน้ ในภาพรวมของอาคารจึง
ไม่มคี วามขัดแย้งกับสภาพแวดล้อมทัง้ ในด้านการใช้ประโยชน์ ท่ดี ินและทัศนียภาพ ภาพเชิงซ้อ น
เปรียบเทียบก่อนและหลังมีโครงการ แสดงดังรูปที่ 4-13 ถึงรูปที่ 4-15
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ภาพเชิ งซ้อนเปรียบเทียบก่อนมีโครงการ

ภาพเชิ งซ้อนเปรียบเทียบหลังมีโครงการ

N


รูปที่ 4-13 ภาพเชิ งซ้อนเปรียบเทียบก่อนและหลังมีโครงการ มุมมองด้านทิ ศตะวันตก
ทีม่ า : บริษทั วีรนั ดา รีสอร์ท จํากัด (มหาชน)
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ภาพเชิ งซ้อนเปรียบเทียบก่อนมีโครงการ

ภาพเชิ งซ้อนเปรียบเทียบหลังมีโครงการ

N


รูปที่ 4-14 ภาพเชิ งซ้อนเปรียบเทียบก่อนและหลังมีโครงการ มุมมองด้านทิ ศตะวันตกเฉี ยงใต้
ทีม่ า : บริษทั วีรนั ดา รีสอร์ท จํากัด (มหาชน)
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ภาพเชิ งซ้อนเปรียบเทียบก่อนมีโครงการ

.

ภาพเชิ งซ้อนเปรียบเทียบหลังมีโครงการ

N


รูปที่ 4-15 ภาพเชิ งซ้อนเปรียบเทียบก่อนและหลังมีโครงการ มุมมองด้านทิ ศตะวันตก
ทีม่ า : บริษทั วีรนั ดา รีสอร์ท จํากัด (มหาชน)
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ดังนัน้ การดําเนินโครงการจึงส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพอยูใ่ นระดับตํา่
4.2.4.6 การบดบังแสงและทิ ศทางลม
การพิจารณาผลกระทบด้านการบดบังแสงและทิศทางลมของตัวอาคาร จะพิจารณาจากความ
สูงของอาคาร การวางผังอาคาร ทิศทางของดวงอาทิตย์ และทิศทางลมตามธรรมชาติ ซึง่ พิจารณาได้
ดังนี้
1) การบดบังแสง
การจําลองการเกิดเงาของอาคารโครงการในช่วงเวลาต่างๆ ของโครงการต่ออาคารข้างเคียง
โดยเริม่ ประมวลผลในช่วงเวลา 07.00 น. ถึง 18.00 น. ในช่วง 3 เดือนของปี ได้แก่ เดือนมิถุนายน
เดือนกันยายน และเดือนธันวาคม (ดังรูปที่ 4-16) โดยมีรายละเอียดการประเมินดังนี้
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รูปที่ 4-16 ภาพการบดบังแสงแดด เดือนมีนาคม เดือนมิ ถนุ ายน และเดือนธันวาคม

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

รายงานผลกระทบสิ่ งแวดล้อมเบือ้ งต้น
โครงการอาคารชุด วีรนั ดา เรสซิ เด้นซ์ ภูเก็ต

ตารางที่ 4-25 ผลกระทบการบดบังทิ ศทางแสงแดดในช่วงเดือนต่างๆ
เดือน
มิ ถนุ ายน

กันยายน

ธันวาคม

ช่วงเวลา

ผลกระทบ

ดวงอาทิตย์เริม่ เคลื่อนตัวขึน้ ทางด้านทิศตะวันออก โดยทํามุมตํ่ากับท้องฟ้า ทํา
ให้เกิดเงาที่ระยะทางยาวประมาณ 1-222 เมตร ไปทางทิศตะวันตก ซึ่งเป็ น
ทีด่ นิ เจ้าของเดียวกัน (พัฒนาเป็ นโรงแรม วีรนั ดา ภูเก็ต) และถนนภาระจํายอม
กว้าง 6 เมตร
12.00-13.00 น.
ดวงอาทิตย์ทาํ มุมเกือบตัง้ ฉากกับแนวแกนโลก ดังนัน้ จึงทําให้เกิดเงาทีส่ นั ้ มาก
ในพืน้ ทีโ่ ครงการ ทําให้เกิดเงาซ้อนทับของตัวอาคารภายในโครงการ ไม่ส่งผล
กระทบต่อพืน้ ทีข่ า้ งเคียง
14.00 น. – 18.00 น. ดวงอาทิตย์เคลือ่ นตัวไปทางทิศตะวันตก และทํามุมตํ่ากับท้องฟ้ามากขึน้ ทําให้
เกิดเงาของอาคารทีร่ ะยะทางยาว 1-14 เมตร ไปทางทิศตะวันออก ซึง่ เป็ นทีด่ นิ
เจ้าของเดียวกัน (รอการพัฒนา) และถนนภาระจํายอม กว้าง 6 เมตร
07.00 น. - 11.00 น. ดวงอาทิตย์เริม่ เคลื่อนตัวขึ้นทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ โดยทํามุมตํ่ากับ
ท้ อ งฟ้ า ทํ า ให้ เ กิด เงาที่ร ะยะทางยาวประมาณ 10-235 เมตร ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็ นทีด่ นิ เจ้าของเดียวกัน (พัฒนาเป็ นโรงแรม วีรนั ดา
ภูเก็ต) และถนนภาระจํายอม กว้าง 6 เมต
12.00-14.00 น.
ดวงอาทิตย์ทาํ มุมเกือบตัง้ ฉากกับแนวแกนโลก ดังนัน้ จึงทําให้เกิดเงาทีส่ นั ้ มาก
ในพืน้ ทีโ่ ครงการ ทําให้เกิดเงาซ้อนทับของตัวอาคารภายในโครงการ ไม่ส่งผล
กระทบต่อพืน้ ทีข่ า้ งเคียง
15.00 น. – 18.00 น. ดวงอาทิตย์เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และทํามุมตํ่ากับท้องฟ้า
มากขึ้น ทํา ให้เ กิด เงาของอาคารที่ร ะยะทางยาว 10-115 เมตร ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ ซึง่ เป็ นทีด่ นิ เจ้าของเดียวกัน (รอการพัฒนา) และถนนภาระ
จํายอม กว้าง 6 เมตร
09.00 น. - 10.00 น. ดวงอาทิตย์เริม่ เคลื่อนตัวขึ้นทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ โดยทํามุมตํ่ากับ
ท้องฟ้า ทําให้เกิดเงาทีร่ ะยะทางยาวประมาณ 45-96 เมตร ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ ซึง่ เป็ นถนนภาระจํายอม กว้าง 6 เมตร
11.00-15.00 น.
ดวงอาทิตย์ทาํ มุมเกือบตัง้ ฉากกับแนวแกนโลก ดังนัน้ จึงทําให้เกิดเงาทีส่ นั ้ มาก
ในพืน้ ทีโ่ ครงการ ทําให้เกิดเงาซ้อนทับของตัวอาคารภายในโครงการ ไม่ส่งผล
กระทบต่อพืน้ ทีข่ า้ งเคียง
16.00 น. – 18.00 น. ดวงอาทิตย์เคลือ่ นตัวไปทางทิศตะวันตก และทํามุมตํ่ากับท้องฟ้ามากขึน้ ทําให้
เกิดเงาของอาคารทีร่ ะยะทางยาว 2-6 เมตร ไปทางทิศตะวันออก ซึง่ เป็ นทีด่ นิ
เจ้าของเดียวกัน (รอการพัฒนา) และถนนภาระจํายอม กว้าง 6 เมตร
06.00 น. - 11.00 น.
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บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

รายงานผลกระทบสิ่ งแวดล้อมเบือ้ งต้น
โครงการอาคารชุด วีรนั ดา เรสซิ เด้นซ์ ภูเก็ต

สรุปผลกระทบการบดบังแสงต่อพืน้ ที่ข้างเคียง
ในภาพรวมอาคารของโครงการจะเกิดการบดบังของแสงแดดภายในพืน้ ทีโ่ ครงการเป็ นส่วน
ใหญ่ ซึง่ จะสร้างผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อพืน้ ทีข่ า้ งเคียง โดยการบดบังแสงในแต่ละพืน้ ทีจ่ ะเกิดขึน้
เป็ นช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ ในแต่ละวันเท่านัน้ ตามการเคลื่อนตัวของดวงอาทิตย์ และช่วงเวลาทีม่ กี ารใช้
ประโยชน์ แสงแดด ถือว่ามีผลกระทบต่อ พื้นที่ข้างเคียงในระยะสัน้ ดังนัน้ การดําเนิ นโครงการจึง
ส่งผลด้านการบดบังแสงแดดอยูใ่ นระดับตํา่
2) การบดบังทิ ศทางลม
จากข้อมูลสถิตภิ มู อิ ากาศในคาบ 30 ปี ของสถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต ในคาบ 30 ปี ระหว่างปี
พ.ศ. 2534-2563 (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2564) แสดงดังตารางที่ 4-26 พบว่า ทิศทางลมส่วนใหญ่พดั มา
จากทางทิศ ตะวัน ตก ในเดือ นพฤศจิก ายนถึง เดือ นมีน าคม ลมส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ลมที่พ ัด มาทางทิศ
ตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคมเป็ นลมทีพ่ ดั มาทาง
ทิศตะวันออก และทิศตะวันออกเฉียงใต้
ตารางที่ 4-26 ข้อมูลสถิ ติทิศทาง และความเร็วลม ในคาบ 30 ปี ของสถานี อตุ นุ ิ ยมวิ ทยาภูเก็ต
ระหว่างปี พ.ศ. 2534-2563
ลม/เดือน

ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค

มิ .ย

ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค

ความเร็วลม (Knots)

3.1

3

2.7

2.3

2.9

3.6

4

4.4

3.6

2.4

2.1

2.9

ทิศทางลม

NE

E

E

SE,W

W

W

W

W

W

W

NE

NE

หมายเหตุ: E คือ ทิศตะวันออก NE คือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ SE คือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ และ W คือ ทิศตะวันตก
ทีม่ า : กรมอุตุนิยมวิทยา, 2564

จากข้อมูลความเร็วและทิศทางลม เมื่อพิจารณาร่วมกับตัวอาคารของโครงการ ดังรูปที่ 4-22
สามารถประเมินผลกระทบด้านการบดบังทิศทางลมตามกระแสลมหลักได้ ดังนี้
(1) กรณีลมพัดด้านทิศตะวันตก ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือ นตุ ลาคม ผลกระทบจะเกิด
ทางด้านทิศตะวันออก คือ ทีด่ นิ เจ้าของเดียวกัน (รอการพัฒนา) และถนนภาระจํายอม กว้าง 6 เมตร
(2) กรณีล มพัดด้านทิศตะวัน ออกเฉีย งเหนื อ ในช่วงเดือ นพฤศจิก ายนถึง เดือ นมกราคม
ผลกระทบจะเกิดทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ คือ ทีด่ นิ เจ้าของเดียวกัน (พัฒนาเป็ นโรงแรม วีรนั ดา
ภูเก็ต) และถนนภาระจํายอม กว้าง 6 เมตร
(3) กรณีลมพัดด้านทิศตะวันออก ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถงึ เดือนมีนาคม ผลกระทบจะเกิด
ทางด้านทิศตะวันตก คือ ทีด่ นิ เจ้าของเดียวกัน (พัฒนาเป็ นโรงแรม วีรนั ดา ภูเก็ต) และถนนภาระจํา
ยอม กว้าง 6 เมตร
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บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

รายงานผลกระทบสิ่ งแวดล้อมเบือ้ งต้น
โครงการอาคารชุด วีรนั ดา เรสซิ เด้นซ์ ภูเก็ต

(4) กรณีลมพัดด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงเดือนเมษายน ผลกระทบจะเกิดทางด้านทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ คือ ทีด่ นิ เจ้าของเดียวกัน (พัฒนาเป็ นโรงแรม วีรนั ดา ภูเก็ต) และถนนภาระจํา
ยอม กว้าง 6 เมตร
N


รูปที่ 4-17 การบดบังทิ ศทางลม
จากข้อ มูลข้า งต้น พบว่า มีผ ลกระทบด้า นการบดบัง ทิศ ทางลมต่ อ อาคารข้า งเคียงเพีย ง
เล็กน้อย และเกิดเป็ นช่วงเวลาสัน้ ๆ ประกอบกับทิศทางลมจะมีการเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา อีกทัง้ การ
ออกแบบการวางตัวอาคารของโครงการได้มกี ารเว้นระยะห่าง ระยะร่นเพียงพอ ไม่มกี ารก่อสร้างตัว
อาคารชิดแนวเขตทีด่ นิ ทําให้เกิดการไหลเวียนของลมได้ดี พร้อมกันนี้โครงการยังจัดให้มพี น้ื ทีส่ เี ขียว
(Buffer Zone) ซึง่ เป็ นไม้ยนื ต้นประมาณ 153 ต้น รอบโครงการ เพื่อช่วยสร้างความร่มรื่นอีกด้วย
ดังนัน้ คาดว่าผลกระทบด้านการบดบังทิศทางลมจึงอยูใ่ นระดับตํา่

4.3

สรุประดับผลกระทบสิ่ งแวดล้อมของโครงการ

สรุ ป ระดับ ของผลกระทบต่ อ ทรัพ ยากรสิ่ง แวดล้อ มทางกายภาพ ชีว ภาพ คุ ณ ค่ า การใช้
ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวติ แสดงดังตารางที่ 4-27
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1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

ทรัพยากรสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ
สภาพภูมปิ ระเทศ
ทรัพยากรดินและการเกิดดินถล่ม
ธรณีวทิ ยา การเกิดแผ่นดินไหว และการเกิดสึนามิ
คุณภาพอากาศ
เสียงและความสันสะเทื
่
อน
ทรัพยากรนํ้า
ทรัพยากรชีวภาพ
นิเวศวิทยาทางบก
นิเวศวิทยาทางนํ้า
นิเวศวิทยาชายหาด
นิเวศวิทยาทางทะเล
ผลกระทบต่อคุณค่าการใช้ประโยชน์ ของมนุษย์
การใช้น้ํา
การจัดการนํ้าเสีย
การระบายนํ้าและป้องกันนํ้าท่วม
การจัดการมูลฝอย
พลังงานและไฟฟ้า
การจราจร
การใช้ประโยชน์ทด่ี นิ
การระบายอากาศ
ผลกระทบต่อคุณค่าคุณภาพชีวิต
ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการมีโครงการต่อคุณภาพชีวติ
การสาธารณสุข
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การจัดการสระว่ายนํ้า
สุนทรียภาพ
การบดบังแสงแดดและทิศทางลม

ระยะก่อสร้าง
ผลกระทบด้านบวก
ผลกระทบด้านลบ
มาก กลาง
ตํา่
มาก
กลาง
ตํา่

ไม่มี

ระยะดําเนิ นการ
ผลกระทบด้านบวก
ผลกระทบด้านลบ
มาก
กลาง
ตํา่
มาก
กลาง
ตํา่



ไม่มี


























































บทที่ 5
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 5
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม

บทที่ 5
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
5.1

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดมาตรการทั่วไป มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากโครงการ ในชวงระยะกอสราง และ
ระยะดําเนินการ แสดงดังตารางที่ 5-1 ถึงตารางที่ 5-3 ตามลําดับ
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)
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ตารางที่ 5-1 สรุปผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ
อาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต ของบริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)
องคประกอบ
ดานสิ่งแวดลอม
1. มาตรการทัว่ ไป

5-2

มาตรการปองกัน
สถานที่ดําเนินการ
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการจะตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และ - พื้นที่โครงการ
มาตรการติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม ตามที่ เ สนอไว ใ นรายงานการ
ประเมิ น ผลกระทบสิ่ งแวดล อม โครงการอาคารชุ ด วี รั นดา เรสซิ เด น ซ ภู เก็ ต เป น
โครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุด จํานวน 12 หองชุด ตั้งอยูบนโฉนดที่ดิน
จํานวน 3 แปลง ไดแก โฉนดที่ดินเลขที่ 120013, 120014 และ 120015 มีขนาดเนื้อที่
รวม 2 ไร 2 งาน 71 ตารางวา หรือคิดเปน 4,284.00 ตารางเมตร ตั้งอยูที่ หมูที่ 8
ตําบลวิชิต อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โดย บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอรวิส จํากัด ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. โครงการจะต อ งยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามมาตรการป อ งกั น และแก ไ ขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามที่เสนอไวใน
รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต
ของบริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน) อยางเครงครัด

ระยะเวลา

ผูรบั ผิดชอบ

- ตลอดระยะก อ สร า งและ - บริษัท วีรันดา รีสอรท
ระยะดําเนินการ
จํากัด (มหาชน)

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)
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ตารางที่ 5-1 สรุปผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ
อาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต ของบริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน) (ตอ)
องคประกอบ
ดานสิ่งแวดลอม
1. มาตรการทัว่ ไป (ตอ)

5-3

มาตรการปองกันและ
สถานที่ดําเนินการ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
2. โครงการจะตองบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดําเนินการหรือการปฏิบัติ - พื้นที่โครงการ
ตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอมตามที่เสนอไวในรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน และสงผล
การดํ า เนิ น การมายั ง หน ว ยงานผู อ นุ ญ าต และสํ า นั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป อ งกั น และแกไ ขผลกระทบสิ่ง แวดล อม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
3. ในกรณีที่โครงการมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือ - พื้นที่โครงการ
มาตรการป อ งกั น และแกไ ขผลกระทบสิ่ง แวดล อม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามที่เสนอไวในรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน ที่ไดรับ
ความเห็นชอบไวแลว ใหโครงการแจงใหหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณา
อนุมัติหรืออนุญาตดําเนินการดังนี้

ระยะเวลา

ผูรบั ผิดชอบ

- ตลอดระยะก อ สร า งและ - บริษัท วีรันดา รีสอรท
ระยะดําเนินการ
จํากัด (มหาชน)

- ตลอดระยะก อ สร า งและ - บริษัท วีรันดา รีสอรท
ระยะดําเนินการ
จํากัด (มหาชน)

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)
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ตารางที่ 5-1 สรุปผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ
อาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต ของบริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน) (ตอ)
องคประกอบ
ดานสิ่งแวดลอม
1. มาตรการทัว่ ไป (ตอ)

5-4

มาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
3.1) หากหนวยงานผูอนุมัติหรืออนุญาตเห็นวาการเปลี่ยนแปลงดังกลาว เกิด
ผลดีตอสิ่งแวดลอมมากกวา หรือเทียบเทามาตรการที่กําหนดไวในรายงานผลกระทบ
สิ่งแวดลอมเบื้องตนที่ไดรับความเห็นชอบไวแลว ใหหนวยงานผูอนุมัติหรืออนุญาตรับ
จดแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขที่กําหนดไวในกฎหมายนั้นๆ ตอไป พรอม
กับใหจัดทําสําเนาการเปลี่ยนแปลงดังกลาวขางตนที่รับจดแจงไว แจงใหสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อทราบ
3.2) หากหนวยงานผูอนุมัติหรืออนุญาต เห็นวาการเปลี่ยนแปลงดังกลาว อาจ
กระทบตอสาระสําคัญในรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนที่ไดรับความเห็นชอบไว
แล ว ให ห น ว ยงานผู อ นุ มั ติ ห รื อ อนุ ญ าตจั ด ส ง รายงานการเปลี่ ย นแปลงดั ง กล า ว ให
สํ า นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม เพื่ อ เสนอให
คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (คชก.)
ชุดที่เกี่ยวของใหความเห็นชอบประกอบกอนดําเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการ
ไดรบั อนุมัติหรืออนุญาตใหมีการเปลี่ยนแปลง ใหหนวยงานผูอนุมัติหรืออนุญาตแจงผล
การเปลี่ ย นแปลงดั ง กล า วให สํ า นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมเพื่อทราบ

สถานที่ดําเนินการ

ระยะเวลา

ผูรบั ผิดชอบ

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)
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ตารางที่ 5-1 สรุปผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการอาคาร
ชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต ของบริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน) (ตอ)
องคประกอบ
ดานสิ่งแวดลอม
1. มาตรการทัว่ ไป (ตอ)

5-5
บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

มาตรการปองกันและ
สถานที่ดําเนินการ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
4. เมื่อเจาของโครงการดําเนินโครงการเสร็จสิ้น และกอนที่จะมีการโอนสิทธิ - พื้นที่โครงการ
ใหกับนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจาของโครงการมีหนาที่ตองแจงนิติบุคคล
ผูรับโอนทราบถึงสิทธิและหนาที่ในการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ระบุในรายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนอยางเครงครัด หากเจาของโครงการไมมีหลักฐานการ
แจงสิทธิและหนาที่และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหนาที่ดังกลาวของนิติบุคคลให
ถือวาเจาของโครงการยังตองรับผิดชอบตามสิทธิและหนาที่ที่กําหนดไวในมาตรการ
ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอมที่ระบุไวในรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนอยางเครงครัด
5. หากไดรับการรองเรียนจากประชาชนวาไดรับความเดือดรอน รําคาญจาก - พื้นที่โครงการ
กิจกรรมการดําเนินโครงการ หรือโครงการกอใหเสียหายแกสาธารณสมบัติ หรือชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน เจาของโครงการหรือนิติบุคคลผูรับโอนสิทธิ และหนาที่ใน
การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม จะตองดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวโดยไมชักชา
และแจ ง หน ว ยงานอนุ ญ าต สํ า นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม และหนวยงานที่เกี่ยวของทราบเพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแกไข
ปญหาตอไป

ระยะเวลา

ผูรบั ผิดชอบ

- ตลอดระยะก อ สร า งและ - บริษัท วีรันดา รีสอรท
ระยะดําเนินการ
จํากัด (มหาชน)

- ตลอดระยะก อ สร า งและ - บริษัท วีรันดา รีสอรท
ระยะดําเนินการ
จํากัด (มหาชน)
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ตารางที่ 5-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการอาคารชุด วีรันดา
เรสซิเดนซ ภูเก็ต ของบริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน) ระยะกอสราง
องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ
1 ทรั พ ยากรสิ่ ง แวดล อ ม
ทางกายภาพ
1.1 สภาพภูมิประเทศ

ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

เนื่องจากสภาพพื้นที่ของโครงการเปนพื้นที่เชิงลาด โครงการไดมีการขุดดิน (1) หามเผาวัชพืชในที่โลงแจงโดยเด็ดขาด
ถมดิน เพื่อกอสรางฐานราก และระบบสาธารณูปโภค ทําใหสภาพภูมิประเทศ
ในภาพรวมไมมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้โครงการจะรักษาสภาพพื้นที่เดิมที่ไมได
กอสร างไวให มากที่สุด ดัง นั้น การกอ สรางโครงการจึง ไมส งผลกระทบต อ
สภาพภูมิประเทศแตอยางใด

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม

-

5-6
บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

มาตรการปองกันและ
มาตรการติดตามตรวจสอบ
องคประกอบทาง
ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
ผลกระทบสิง่ แวดลอม
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ
1.2 ทรั พ ยากรดิ น และการ 1. ทรัพยากรดิน
- ตรวจสอบการเปดหนาดิน
เกิดดินถลม
เนื่องจากพื้นที่โครงการเปนพื้นที่เชิงลาด โครงการไดมี (1) หามเผาวัชพืชในที่โลงแจงโดยเด็ดขาด
เฉพาะบริเวณที่จะกอสราง
การขุ ด ดิ น ถมดิ น เพื่ อ ก อ สร า งฐานราก และระบบ (2) โครงการจัดใหมีการตอกเข็มพืด (sheet pile) และค้ํายันเหล็ก (steel
เทานั้น ทุกสัปดาห ตลอด
bracing) ที่ออกแบบตามหลักวิศวกรรมเพื่อปองกันการพังทลายของ
สาธารณูปโภค พื้นที่ขุดดิน 361.72 ตารางเมตร มีระดับ
ระยะเวลาการปรับพื้นที่
ดินในชวงที่ทําฐานรากและกอสรางถังเก็บน้ําใตดิน บอหนวงน้ํา และ
ความลึกสูงสุดประมาณ 1.00 เมตร ปริมาตรดินขุดทั้งหมด
- ตรวจสอบให มี ก ารปรั บ
ถังบําบัดน้ําเสีย
361.72 ลูกบาศกเมตร และพื้นที่ถมดิน 333.76 ตาราง
พื้นที่ที่ไมไดกอสรางอาคาร
เมตร มีระดับความลึกสูงสุดประมาณ 1.00 เมตร ปริมาตร (3) ดินที่ขุดออกจากการกอสรางฐานรากของอาคาร ถังเก็บน้ํา ถังบําบัด
น้ําเสีย บอหนวงน้าํ และทอระบายน้ํา จะตองกองเก็บเปนสัดสวนไวใน
ทันทีหลังการกอสรางแลว
ดินถมทั้งหมด 333.76 ลูกบาศกเมตร สําหรับปริมาณดิน
เสร็จ ทุกสัปดาห ตลอด
พื้นที่เฉพาะและตองปดปกคลุมหรือเก็บในพื้นที่ที่ปดลอม และจะถม
ขุ ด ที่ เ หลื อ ประมาณ 27.96 ลู ก บาศก เ มตร โครงการจะ
ระยะเวลาการปรับพื้นที่
กลับในพื้นที่โครงการ โดยอัดชั้นดินใหแนน ราบเรียบ และสม่ําเสมอ
นํามาใชปรับปรุงภูมิทัศนภายในพื้นที่โครงการทั้งหมด
เพื่อปองกันการชะลางพังทลายของหนาดิน
(4) โครงการจะจัดใหมีรางระบายน้ําชั่วคราว ขนาด (กวางxลึก) 0.50 x
0.50 เมตร เพื่อรวบรวบน้ําเขาสูถังดักตะกอน/หนวงน้ํา จํานวน 4 บอ
มี ป ริ ม าตรบ อ ละ 150 ลู ก บาศก เ มตร สํ า หรั บ ดั ก ตะกอนดิ น กรวด
ทราย และเศษขยะ กอนระบายลงสูคูดินสาธารณะดานหนาโครงการ
โดยโครงการไดดําเนินการขออนุญาตวางทอระบายน้ําบริเวณคูดินเพือ่
เชื่อมกับทอระบายน้ําสาธารณะตอไป
(5) ปลูกหญาคลุมดินทันทีที่การกอสรางแลวเสร็จ เพื่อชวยดูดซับน้ําฝน
ชะลอการไหลของน้ําฝนและลดการกัดเซาะหนาดิน
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มาตรการปองกันและ
องคประกอบทาง
ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ
(6) จัดเตรียมปายหรือสัญญาณเตือนอันตรายไวตลอดเวลาทํางาน
1.2 ทรัพยากรดินและการเกิด 2 การเกิดดินถลม
หามคนงานทํางานขุดถมดินโดยเด็ดขาดในชวงที่ฝนตกหนัก หรือ
ดินถลม (ตอ)
พื้นที่โครงการเปนพื้นที่เชิงลาด ในชวงกอสรางจะมีการ
มีพายุ หรือแผนดินไหว
ปรั บ สภาพพื้ น ที่ เพื่ อ ดํ า เนิ น การก อ สร า งฐานราก และ
สาธารณูปโภค ซึ่งจํากัดเฉพาะพื้นที่ที่จะดําเนินโครงการเทานั้น
พื้ น ที่ บ างส ว นก็ ยั ง คงสภาพเดิ ม ไว ใ ห ม ากที่ สุ ด และ พบว า
บริเวณที่ตั้งโครงการบางสวนตั้งอยูพื้นที่เสี่ยงอันดับ 1 ดินมี
โอกาสถลมเมื่อมีปริมาณน้ําฝน 100 มิลลิเมตร ตอวัน หนาดิน
ขาดรากไมยึดเหนี่ยว และความลาดเอียงของพื้นที่มากกวา 30
องศา และบางสวนไมตั้งอยูในพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดดินถลม แต
อย า งไรก็ ต าม ในการก อ สร า งโครงการจะจั ด ให มี วิ ศ วกร
ผูเชี่ยวชาญดูแล และควบคุมการกอสรางตลอดระยะเวลาการ
กอสรางโครงการ ดังนั้น จึงไมสงผลกระทบตอการเกิดดินถลม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

มาตรการปองกันและ
มาตรการติดตามตรวจสอบ
องคประกอบทาง
ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
ผลกระทบสิง่ แวดลอม
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ
1.3 ธ ร ณี วิ ท ย า ก า ร เ กิ ด
(1) จั ด เส น ทางหนี ภั ย โดยมี ป า ยบอกเป น ระยะไว
1) สภาพธรณีวทิ ยา และการเกิดแผนดินไหว
แผนดินไหว และการเกิด
ภายในบริเวณโครงการ เมื่อเกิดเหตุการณภัย
บริเวณพื้นที่โครงการมีลักษณะเปนหินโคลนเนื้อกรวด หินทรายเนื้อกรวด หิน
สึนามิ
พิ บั ติ ขึ้ น คนงานก อ สร า งในพื้ น ที่ โ ครงการก็
โคลน และหินทรายแสดงชั้นบางๆ หินโคลนเนื้อซิลิกา แสดงลักษณะโครงสรางเกิด
สามารถอพยพไปยั ง จุ ด ที่ ป ลอดภั ย ได อ ย า ง
จากการเลื่อนหลุดและรูหนอนซึ่งมีตะกอนอุดตัน; ยุคเพอรเมียนถึงคารบอนิเฟอรัส
รวดเร็ว และไมเกิดการชุลมุน
จากแผนที่แสดงการประเมินความรุนแรงแผนดินไหวในจังหวัดภูเก็ต พบวา
พื้นที่โครงการอยูนอกพื้นที่ที่ไดรับความรุนแรงจากเหตุแผนดินไหวในจังหวัดภูเก็ต (2) เตรี ย มพร อ มประสานงานกั บ หน ว ยงานที่
รั บ ผิ ด ชอบหากเกิ ด ธร ณี พิ บั ติ ภั ย ได แ ก
และโครงการอยูนอกเขตรอยเลื่อนคลองมะลุย ซึ่งเปนรอยเลื่อนที่วางตัวอยูในเขต
หน ว ยงานบรรเทาสาธารณภั ย เพื่ อ ให ค วาม
จังหวัดสุราษฏรธานี กระบี่ และพังงา โดยหางจากพื้นที่โครงการเปนระยะทาง
ช ว ยเหลื อ เจ า หน า ที่ ฝ า ยต า งๆ และคนงาน
ประมาณ 5 กิโลเมตร และอยูหางจากตําแหนงจุดศูนยกลางแผนดินไหวที่อําเภอ
ก อ สร า งในการอพยพออกจากอาคารได
ถลาง จังหวัดภูเก็ต ประมาณ 26.67 กิโลเมตร
ทันทวงที
2) การเกิดสึนามิ
จากขอมูลพื้นที่น้ําทวมจากคลื่นสึนามิ จังหวัดภูเก็ต พบวา พื้นที่โครงการไม (3) ติด ปา ยประชาสัม พัน ธเ พื่อ ให ความรูด านการ
ปฏิ บั ติ ต นกรณี เ กิ ดธรณี พิ บัติ ภั ย แก เจ า หน า ที่
ไดัรับความเสียหายจากคลื่นสึนามิ สําหรับจุดรองรับการอพยพที่ใกลพื้นที่โครงการ
ฝายตางๆ และคนงานกอสราง
มากที่สุดตามที่เทศบาลตําบลวิชิตกําหนดไวอยูบริเวณจุดชมวิวเขาขาด มีระยะทาง
จากพื้นที่โครงการประมาณ 6 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางโดยรถยนตประมาณ 6
นาที (ขึ้ น อยู กั บ สภาพการจราจร และช ว งเวลาที่ เ กิ ด เหตุ ) และตํ า แหน ง ระบบ
สัญญาณเตือนภัยสึนามิที่ใกลพื้นที่โครงการมากที่สุด ตั้งอยูบริเวณเขาขาด หาง
จากพื้นที่โครงการ ประมาณ 2.20 กิโลเมตร ดังนั้น ผลกระทบจึงอยูในระดับต่ํา
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องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ
1. 3 ธ ร ณี วิ ท ย า ก า ร เ กิ ด
แผนดินไหว และการเกิ ด
สึนามิ (ตอ)

ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ
(4)

(5)
5-10

(6)

(7)
บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

มาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
จัดใหมีการซอมแผนอพยพเพื่อความปลอดภัยของเจาหนาที่ฝายตางๆ และ
คนงานกอสรางในโครงการดวย หรือหากจังหวัดมีการฝกซอมอพยพหนีภัย
เจาหนาที่ฝายตางๆ และคนงานกอสรางของโครงการจะตองเขารวมการฝก
ดังกลาวดวย เพื่อใหเกิดความเขาใจและปฏิบัติไดถูกตองเมื่อเกิดเหตุการณ
จริงขึ้น โดยกําหนดใหใชแผนในการอพยพผูพักอาศัยภายในอาคารออกนอก
ตัวอาคารเชนเดียวกับแผนอพยพหนีไฟ และใหมีการซักซอมอยางนอยปละ
ครั้ง
ออกแบบการกอสรางใหเปนไปตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง
และมาตรฐานการออกแบบอาคารที่สภาวิศวกรรับรอง
ออกแบบอาคารตาง ๆ ใหสามารถตานทานแรงสั่นสะเทือนแผนดินไหวได
กฎหมายบังคับใชในการออกแบบและกอสรางอาคารในพื้นที่เสี่ยงภัย โดย
กฎกระทรวง เรื่อง กําหนดการรับน้ําหนัก ความตานทาน ความคงทนของ
อาคาร และพื้ น ดิ น ที่ ร องรั บ อาคารในการต า นทานแรงสั่ น สะเทื อ นของ
แผนดินไหว พ.ศ. 2564
โครงการต อ งจั ด การก อ สร างโดยปฏิ บั ติ ตามข อกํ าหนดของท อ งถิ่น อย า ง
เครงครัด

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

องคประกอบทาง
ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ
ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น ต อ คุ ณ ภาพอากาศโดยรอบพื้ น ที่ โ ครงการในระยะ
1.4 สภาพภูมิอากาศ
ก อ สร า งส ว นใหญ เ กิ ด จากการฟุ ง กระจายของฝุ น ละอองจากกิ จ กรรมการ
อุตุนิยมวิทยา และ
กอสราง และบางสวนเกิดจากมลพิษจากยานพาหนะที่ขนสงวัสดุอุปกรณ ซึ่งมี
คุณภาพอากาศ
รายละเอียดดังนี้
1) มลพิษทางอากาศจากกิจกรรมการกอสรางอาคาร
บริษัทที่ปรึกษาไดพิจารณาประเมินผลกระทบของฝุนละอองรวม (TSP)
และฝุนละอองขนาดเล็ก (PM10)
1.1 ประเมินผลกระทบของฝุนละอองรวม (TSP)
จากการคํ า นวณ กิ จ กรรมการก อ สร า งโครงการจะทํ า ให ฝุ น ละอองฟุ ง
กระจายในพื้นที่ประมาณ 0.03430 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร ซึ่งปริมาณฝุน
ละอองรวมที่เกิดขึ้นดังกลาวมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน (คามาตรฐานฝุนละออง
รวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เทากับ 0.330 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร ตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547)
1.2 การประเมินผลกระทบของฝุนละอองขนาดเล็ก (PM10)
จากการคํานวณ กิจกรรมการกอสรางอาคารของโครงการจะทําใหฝุน
ละอองขนาดเล็ก (PM10) ฟุงกระจายในพื้นที่ประมาณ 0.06027 มิลลิกรัม/
ลู ก บาศก เ มตร ซึ่ ง ปริ ม าณฝุ น ละอองขนาดเล็ ก ที่ เ กิ ด ขึ้ น ดั ง กล า วมี ค า อยู ใ น
เกณฑมาตรฐาน (คามาตรฐานฝุนละอองขนาดเล็ก (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
เทากับ 0.120 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2538)

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
(1) จัดใหมีรั้วทึบกันบริเวณพื้นที่กอสรางและติดตั้งผาใบ
กอสราง (mesh sheet) ในการคลุมตัวอาคารกอสราง
เพื่อปองกันวัสดุสิ่งกอสรางตกลงมา รวมถึงปองกัน
การกระจายของฝุ น ละอองที่ อ าจส ง ผลกระทบต อ
พื้นที่ขางเคียงโครงการและผูที่สัญจรผานไปมา
(2) กํ า หนดให ผู รั บ เหมาก อ สร า งจั ด ทํ า โรงเก็ บ วั ส ดุ
อุ ป กรณ ปู น ซี เ มนต ที่ มิ ด ชิ ด มี ห ลั ง คาคลุ ม ทุ ก ด า น
เพื่อปองกันฝุนฟุงกระจาย
(3) จัดทําปลองสําหรับทิ้งวัสดุ จากชั้นบนลงมาชั้นลาง
(4) ฉี ด พรมน้ํ า ในพื้ น ที่ ก อ สร า งและเส น ทางขนส ง วั ส ดุ
ภายในพื้น ที่โครงการ รวมถึงบริ เ วณทางเขา -ออก
โครงการ อยางนอยวันละ 3 ครั้ง
(5) ทําความสะอาดลอรถบรรทุกกอนออกสูถนนทุกครั้ง
เชน จัดใหลางลอ เพื่อใหดินหลุดจากลอใหหมด เปน
ตน
(6) ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และยานพาหนะให
อยู ใ นสภาพที่ เ หมาะสมเสมอ หากมีป ญ หาต อ งรี บ
แกไข เพื่อลดเขมาหรือควันที่จะเกิดขึ้น

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
- สอบถามจากประชาชนที่
อยู ใ กล เ คี ย งโครงการใน
เรื่องผลกระทบทางดานฝุน
จ า ก ก า ร ก อ ส ร า ง ทุ ก
สัปดาห ตลอดระยะเวลา
กอสราง
- ตรวจวั ด ฝุ น ละอองรวม
(TSP) ฝุนละอองขนาดเล็ก
( PM10) บ ริ เ ว ณ พื้ น ที่
กอสราง ทุกวันที่มีการทํา
ฐานราก และรายงานผล
ทุ ก สั ป ดาห หลั ง จากนั้ น
ตรวจวั ด เดื อ นละ 1 ครั้ ง
ตลอดระยะเวลากอสราง
- ต ร ว จ วั ด ก า ซ
คารบอนมอนอกไซด (CO)
ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา
กอสราง
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

มาตรการติดตามตรวจสอบ
องคประกอบทาง
ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
ผลกระทบสิง่ แวดลอม
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ
1.4 สภาพภูมิอากาศ
(7) จัดใหมีพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทรายที่ตกหลน
2) มลพิษทางอากาศจากยานพาหนะและการทํางานของเครื่องจักรกล
อุตุนิยมวิทยา และ
บริ เ วณปากทางเข า -ออกโครงการ และพื้ น ที่
การทํางานของเครื่องจักร และยานพาหนะที่ใชในการขนสงวัสดุทําใหเกิด
คุณภาพอากาศ (ตอ)
ขางเคียงโดยรอบ โดยในกรณีที่มีเศษดินเปยกตก
การระบายมลสารทางอากาศจากการเผาไหม เ ชื้ อ เพลิ ง เช น ก า ซ
หลนตองทําความสะอาดโดยใชน้ําฉีด และกวาดพื้น
คารบอนมอนอกไซด (CO) และฝุนละอองขนาดเล็ก (PM10) ทั้งนี้ การพิจารณา
ใหสะอาดโดยทันที
ระดับของผลกระทบ ประเมินไดจากความเขมขนและปริมาณฝุนละอองที่เกิดขึ้น
(8) ผูรับเหมากอสรางตองจัดใหมีผาใบปดคลุมกระบะ
จากการกอสราง โดยใชขอมูลจาก U.S.EPA.
รถที่ขนสงวัสดุกอสรางใหมิดชิดตลอดเสนทางการ
(1) ฝุนละอองขนาดเล็ก (PM10)
ขนสง เพื่อปองกันการรวงหลนของวัสดุที่บรรทุก
จากการคํานวณ ทอไอเสียรถขนสงของโครงการจะทําใหฝุนละอองขนาด
เล็ก (PM10) ฟุงกระจายในพื้นที่ประมาณ 0.06000569 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร (9) จํากัดความเร็วของยานพาหนะที่ใชขนสงวัสดุเขาสู
พื้นที่โครงการ โดยเฉพาะในเขตชุมชนและในพื้นที่
ซึ่งปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก (PM10) ที่เกิดขึ้นดังกลาวมีคาอยูในเกณฑ
กอสราง ใหมีความเร็วไมเกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง
มาตรฐาน (คามาตรฐานฝุนละอองขนาดเล็ก (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เทากับ
โดยติดปายหลังรถวา “หากพนักงานขับรถเร็วเกิน
0.120 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
30 กิโลเมตรตอชั่วโมง ในเขตชุมชน โปรดแจง
ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2538)
(ระบุเบอรโทรศัพท) ” พรอมทั้งเบอรโทรศัพท
สําหรับแจง
(10) หามไมใหเผาขยะหรือเศษวัสดุภายในพื้นที่กอสราง
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องคประกอบทาง
ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ
(11) หากการก อ สร า งโครงการส ง ผลกระทบด า น
1.4 สภาพภูมิอากาศ
(2) กาซคารบอนมอนอกไซด (CO)
อุตุนิยมวิทยา และ
คุ ณ ภาพอากาศต อ อาคารข า งเคี ย ง หรื อ พื้ น ที่
จากการคํ า นวณท อ ไอเสี ย รถขนส ง ของโครงการจะทํ า ให ก า ซ
คุณภาพอากาศ (ตอ)
ออนไหว ที่อยูบริเวณโดยรอบโครงการ ในกรณีที่
คารบอนมอนอกไซดฟุงกระจายในพื้นที่ 0.50003486 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร
ทั้ง 2 ฝายหาขอตกลงกันไมได ใหค ณะกรรมการ
ซึ่งปริมาณกาซคารบอนมอนอกไซดที่เกิดขึ้นดังกลาวมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน
ประสานงานเพื่อการแกไขปญหาจากการพัฒ นา
(ค ามาตรฐานกาซคาร บ อนมอนอกไซด (CO) เฉลี่ ย 1 ชั่ วโมง ไมเ กิน 34.2
โครงการเพื่อเจรจาหาขอตกลงกัน ประกอบดวย ผู
มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่
ไดรับผลกระทบ ผูกอใหเกิดผลกระทบ (บริษัท วี
10 พ.ศ. 2538)
รันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)) และคนกลาง คือ
จากการคํานวณพบวา ความเขมขนของมลพิษจากกิจกรรมการกอสราง
หนวยงานทองถิ่น (เทศบาลตําบลวิชิต)
และจากเครื่องจักร และยานพาหนะที่ใชในชวงกอสรางมีคาต่ํากวามาตรฐานที่
กําหนดคอนขางมาก นอกจากนี้ เครื่องจักรดังกลาวเมื่อใชปฏิบัติงานจะจํากัด
เฉพาะภายในพื้นที่กอสรางของโครงการเทานั้น เกิดเพียงชวงเวลาสั้นๆ ซึ่ง
พื้นที่กอสรางจะเปนพื้นที่เปดโลง สามารถถายเทอากาศอยางสะดวก และการ
ทํางานของเครื่ อ งจักรกลไมไ ดทํางานพร อมกั นทั้ งหมด ดังนั้ น การกอ สรา ง
โครงการจึงสงผลกระทบตอคุณภาพอากาศอยูในระดับปานกลาง

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

มาตรการติดตามตรวจสอบ
องคประกอบทาง
ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ
1.5 เสียงและความ
1) เสียง
1) เสียง
1) เสียง
สั่นสะเทือน
การกอสรางอาคารที่อยูใกลพื้นที่โครงการมากที่สุด (วัดจากระยะหางจาก (1) จั ด ให มี รั้ ว เมทั ล ชี ท ความสู ง 2.40 เมตร กั้ น - สอบถามจากประชาชนที่
อยู ใ กล เ คี ย งโครงการใน
บริเวณโดยรอบแนวเขตที่ดินของโครงการ ชวง
แนวเสาของอาคารโครงการที่ใกลที่สุดกับแนวอาคารขางเคียง) คือ อาคารอยู
งานฐานราก
อาศัย 2 ชั้น ทางดานทิศใตของพื้นที่โครงการ โดยมีระยะหางจากแนวอาคาร
เรื่ อ งผลกระทบทางด า น
ของโครงการ ประมาณ 50.20 เมตร สําหรับทิศเหนือ ถนนภาระจํายอม กวาง 6 (2) โครงการจะจัดใหมีกําแพงกันเสียงชั่วคราวเปนรั้ว
เสี ย งจากการก อ สร า ง ทุ ก
สั ป ดาห ตลอดระยะเวลา
เมตร และทิศตะวันออก ติดกับ ที่ดินเจาของเดียวกัน (รอการพัฒนา) และถนน
ทึบเปนเมทัล ชีท โดยรอบอาคารดานทิศใต โดย
กอสราง
ภาระจํายอม กวาง 6 เมตร และทิศตะวันตก ที่ดินเจาของเดียวกัน (พัฒนาเปน
ป ด ตลอดแนวแต ล ะชั้ น ความสู ง ประมาณ 2.4
- ตรวจวั ด ระดั บ เสี ย งเฉลี่ ย
โรงแรม วีรันดา ภูเก็ต) และถนนภาระจํายอม กวาง 6 เมตร ซึ่งไมมีผูอยูอาศัย
เมตร
24 ชั่วโมง ระดับเสียงสูงสุด
(3) กําหนดเวลาการกอ สร างอยู ในช วงเวลา 08.00จึงไมไดรับผลกระทบแตอยางใด
แ ล ะ ร ะ ดั บ เ สี ย ง ร บ ก ว น
17.00 น. และใหอยูเก็บงานไดไมเกิน 18.00 น.
(1) กรณีไมมีกําแพงกันเสียง
บริเวณพื้นที่กอสราง ดานที่
ทั้งนี้กรณีที่ตองทํางานตอเนื่อง เฉพาะการเทปูน
การประเมินระดับเสียงจากการกอสรางโครงการ พบวา เสียงที่เกิดขึ้นจะ
ใกล อ าคารข า งเคี ย งมาก
ฐานราก ใหกอสรางไดไมเกิน 20.00 น. โดยตอง
สงผลกระทบตอ อาคารอยูอาศัย 2 ชั้น ทางดานทิศใตของพื้นที่โครงการ มีคา
ที่สุดจํานวน 1 จุด ทุกวันที่
ไดรับอนุญาตจากเทศบาลตําบลวิชิต และแจงใหผู
ระดับเสียงในชวง 55.9-69.8 dB(A) เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานระดับ
พั ก อาศั ย โดยรอบโครงการทราบล ว งหน า ก อ น
มี ก า ร ทํ า ฐ า น ร า ก แ ล ะ
เสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.
อยางนอย 3 วัน โดยกอสรางในวันจันทรถึงเสาร
ร า ย ง า น ผ ล ทุ ก สั ป ด า ห
2540) เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.
และหยุ ด การก อ สร า งในวั น อาทิ ต ย แ ละวั น หยุ ด
หลั ง จากนั้ น ตรวจวั ด เดื อ น
2540 ในราชกิจจานุเบกษา เลม 114 ตอนที่ 27 ง ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.
นักขัตฤกษ
ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
2540 กําหนดใหมีคาระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง 70 dB(A) นั้น พบวา
กอสราง
เสียงที่เกิดจากการกอสรางอยูในระดับที่ไมเกินมาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย (Leq)
24 ชั่วโมง
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มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

(2) กรณีมีกําแพงกันเสียง
โครงการมีมาตรการในการลดผลกระทบทางเสียงที่เกิดขึ้น โดยจัดใหมีวัสดุ
กันเสียง ซึ่งสามารถลดเสียงจากการกอสรางไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อไมให
เกินคามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไมเกิน 70 dB(A) ซึ่งเปนระดับ
เสียงที่ชุมชนยอมรับได) ทั้งนี้ แบงกิจกรรมที่กอใหเกิดเสียงจากการกอสราง
โครงการ เปน 3 ชวง มีรายละเอียดดังนี้
1) ชวงฐานรากอาคาร
เสี ย งที่ เกิ ด ขึ้ น ช วงงานฐานรากแบบฐานรากแผ จะส ง ผลกระทบต อ
อาคารอยูอาศัย 2 ชั้น ทางดานทิศใตของพื้นที่โครงการ มีคาระดับเสียง 55.855.9 dB(A) โครงการจะจัดใหมีรั้วเมทัลชีท โดยรอบเขตที่ดินโครงการทางดาน
ทิศใต ความสูงประมาณ 2.4 เมตร สามารถลดระดับเสียงลงได 23 dB(A) และ
เมื่อนําไปรวมกับเสียงที่เกิดขึ้นจริงในปจจุบัน จะไดคาเพิ่มขึ้นในอนาคตในชวง
กอสรางโครงการ โดยเสียงที่ตรวจวัดบริเวณใกลเคียงพื้นที่โครงการ ในวันที่ 69 มิถุนายน 2564 มีคาเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) 63.2 dB(A) ดังนั้น
เสียงจากการกอสรางสูงสุด เทากับ 63.2 dB(A) ซึ่งไมเกินคามาตรฐานระดับ
เสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไมเกิน 70 dB(A) อยูในระดับเสียงที่ชุมชนยอมรับได
สําหรับคาระดับเสียงรบกวนสูงสุด เทากับ 6.6 dB(A) มีคาไมเกินระดับเสียง
รบกวน 10 dB(A) ของระดั บ เสี ย งพื้ น ฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

(4) เลือกใชวัสดุที่ประกอบสําเร็จรูป เพื่อลดกิจกรรม
การตั ด เจาะ เจี ย ร หรื อ ไส ที่ ทํ า ให เ กิ ด เสี ย งดั ง
รบกวน
(5) อุปกรณและเครื่องจักรกลที่มีการใชงานครั้งคราว
จะตองใหมีการดับเครื่องหรือเบาเครื่องลงระหวาง
การพัก
(6) ไมใชเครื่องจักรหรือเครื่องยนตที่มีอัตราเร็วเกินไป
(7) ตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใชในการ
กอสรางใหอยูในสภาพดีและเหมาะสมกับการใช
งานอยู เ สมอ รวมทั้ ง ควรมี ก ารหล อ ลื่ น ให
เครื่องจักรทํางานไดดี
(8) ติด ตั้ งอุ ป กรณ ล ดเสี ยงตามคํ า แนะนํ าของผู ผ ลิ ต
เครื่องจักร
(9) จั ด เครื่ อ งมื อ ก อ สร า ง หรื อ เครื่ อ งจั ก รเคลื่ อ นที่
ตางๆ ใหหันไปทางทิศเหนือ เพื่อลดผลกระทบตอ
พื้นที่ใกลเคียง
(10) ไมทํากิจกรรมตางๆ ที่กอใหเกิดเสียงดังพรอมกัน
ในเวลาเดียวกัน

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
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2) ชวงโครงสรางอาคาร
เสียงที่เกิดขึ้นชวงงานโครงสรางจะสงผลกระทบตอ อาคารอยูอาศัย
2 ชั้น ทางดานทิศใตของพื้นที่โครงการ มีคาระดับเสียงสูงสุด 65.8 dB(A)
โครงการจะจัดใหมีกําแพงกันเสียงชั่วคราวเปนรั้วทึบเปนเมทัล ชีท โดยรอบ
อาคารโดยปดตลอดแนวแตละชั้น ความสูง 2.4 เมตร สามารถลดระดับเสียง
ลงได 23 dB(A) และเมื่อนําไปรวมกับเสียงที่เกิดขึ้นจริงในปจจุบัน จะไดคา
เพิ่ ม ขึ้ น ในอนาคตในช ว งก อ สร า งโครงการ โดยเสี ย งที่ ต รวจวั ด บริ เ วณ
ใกลเคียงพื้นที่โครงการ ในวันที่ 6-9 มิถุนายน 2564 มีคาเสียงเฉลี่ย 24
ชั่วโมง (Leq 24 hr.) 49.6 dB(A) ซึ่งทําใหระดับเสียงตอหนวยรับเสียงตอพื้นที่
ขางเคียงโครงการ มีคาระดับเสียงจากการกอสรางสูงสุดเทากับ 63.2 dB(A)
ซึ่งไมเกินคามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไมเกิน 70 dB(A) อยูใน
ระดับเสียงที่ชุมชนยอมรับได สําหรับคาระดับเสียงรบกวนสูงสุด เทากับ 6.7
dB(A) มีคาไมเกินระดับเสียงรบกวน 10 dB(A) ของระดับเสียงพื้นฐานตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

(11) กํ า หนดแผนงานก อ สร า งและวิ ธี ก ารก อ สร า งที่
เหมาะสม เช น จั ด ให เ ครื่ อ งจั ก รกลที่ มี เ สี ย งดั ง
ทํางานในเวลากลางวัน
(12) จัดหาอุปกรณกันเสียง เชน Ear Plug หรือ Ear
Muffs ใหแกคนงานกอสรางที่อยูในบริเวณที่
กอใหเกิดเสียงดั ง และจํากัดระยะเวลาทํางานที่
สั ม ผั ส กั บ ร ะ ดั บ เ สี ย ง ต า ม ป ร ะ ก า ศ
กระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 2 เรื่องความปลอดภัย
ในการทํางานเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2549
(13) จํ า กั ด ความเร็ ว ของรถบรรทุ ก ให ไ ม เ กิ น 30
กิ โ ลเมตร/ชั่ ว โมง โดยติ ด ป า ยหลั ง รถว า “หาก
พนักงานขับรถเร็วเกิน 30 กิโลเมตรตอชั่วโมง ใน
เขตชุมชน โปรดแจง (ระบุเบอรโทรศัพท) ”
(14) หลี ก เลี่ ย งการขนส ง วั ส ดุ ก อ สร า งในช ว งเวลา
เรงดวนและเวลากลางคืน
(15) จั ด ให มี วิ ศ วกรคอยตรวจสอบ และควบคุ ม งาน
กอสรางอยางใกลชิด เพื่อใหเกิดผลกระทบนอย
ที่สุด

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
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5-17
บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

3) ชวงงานตกแตงภายในอาคาร
เสียงที่เกิดขึ้นชวงงานตกแตงจะสงผลกระทบตอ อาคารอยูอาศัย 2 ชั้น
ทางด า นทิ ศ ใต ข องพื้ น ที่ โ ครงการ มีค า ระดั บ เสี ย งสู ง สุ ด 69.8 dB(A) ช ว งงาน
ตกแตงเปนกิจกรรมที่เกิดขึ้นหลังจากที่งานโครงสรางและตัวอาคารเสร็จเรียบรอย
แล ว กิ จ กรรมดั ง กล า วจึ ง อยู ภ ายในอาคาร โดยอาคารของโครงการผนั ง เป น
คอนกรีต หนา 4 นิ้ว ซึ่งถือวาเปน Noise Barriers ชนิดหนึ่งที่มีประสิทธิภาพใน
การลดระดับเสียงที่ทะลุผานของวัสดุไดประมาณ 40 dB(A) และเมื่อนําไปรวมกับ
เสียงที่เกิดขึ้นจริงในปจจุบัน จะไดคาเพิ่มขึ้นในอนาคตในชวงกอสรางโครงการ
โดยเสียงที่ตรวจวัดบริเวณใกลเคียงพื้นที่โครงการ ในวันที่ 6-9 มิถุนายน 2564 มี
คาเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) 63.2 dB(A) ซึ่งทําใหระดับเสียงตอพื้นที่
ขางเคียงโครงการ มีคาระดับเสียงจากการกอสรางสูงสุด เทากับ 63.2 dB(A) ซึ่ง
ไมเกินคามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไมเกิน 70 dB(A) อยูในระดับเสียง
ที่ชุมชนยอมรับได สําหรับคาระดับเสียงรบกวนสูงสุด เทากับ 6.6 dB(A) มีคาไม
เกิ น ระดั บ เสี ย งรบกวน 10 dB(A) ของระดั บ เสี ย งพื้ น ฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)
นอกจากนี้ กิ จ กรรมดั ง กล า วจะเกิ ด ขึ้ น เป น ช ว งๆ ไม ต อ เนื่ อ ง และการ
กอสรางไมไดใชเครื่องจักรขนาดใหญในการกอสราง รวมทั้งใชระยะเวลากอสราง
เปนชวงเวลาสั้นๆ ดังนั้น ผลกระทบดานเสียงในระยะกอสรางจึงอยูในระดับปาน
กลาง

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม
(16) ติดปายประชาสัมพันธแสดงรายละเอียดการ
ก อ สร า งโครงการ เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ ใ ห
ประชาชนโดยรอบทราบ พร อ มระบุ ส ถานที่
และหมายเลขโทรศั พ ท สํ า หรั บ รั บ เรื่ อ ง
รองเรียนและขอคิดเห็นเกี่ยวกับการกอสราง
พร อ มทั้ ง จั ด ให มี ก ารสอบถามเพื่ อ ค น หา
ข อ เท็ จ จริ ง และสาเหตุ เ พื่ อ กํ า หนดแนว
ทางแกไขปญหา

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
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มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
มาตรการติดตามตรวจสอบ
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ
สิ่งแวดลอม
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ
1.5 เสี ย งและความสั่ น สะเทื อ น 2) ความสั่นสะเทือน
2) ความสั่นสะเทือน
2) ความสั่นสะเทือน
(ตอ)
กิจกรรมการกอสรางที่อาจกอใหเกิดความสั่นสะเทือน ไดแก การขนสงวัสดุ (1) เลือกใชฐานรากชนิดแผแทนการตอกเสาเข็ม - สอบถามจากประชาชนที่อยู
ซึ่งจะลดแรงสั่นสะเทือนที่จะเปนอันตรายตอ
ก อ สร า ง การเตรี ย มพื้ น ที่ เป น ต น ทั้ ง นี้ โ ครงการเลื อ กใช ฐ านรากชนิ ด แผ ไม
ใกล เ คี ย งโครงการในเรื่ อ ง
กอใหเกิดแรงสั่นสะเทือนในระดับที่เปนอันตรายตออาคารขางเคียง เนื่องจากไมมี
ผลกระทบทางด า นความ
อาคารขางเคียง
สั่นสะเทือนจากการกอสราง
การตอกกระแทกของป น จั่ น หรื อ การตอกลงไปในดิ น โดยตรงดั ง เช น ที่ ใ ช กั บ (2) จัดใหมีเจาหนาที่จากบริษัทผูรับเหมาเขาพบ
ทุกสัปดาห ตลอดระยะเวลา
ผู ที่ อ ยู ติ ด กั บ โ ค ร ง ก า ร โ ด ย ต อ ง แ จ ง
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
กอสราง
กํ า หนดการทํ า ฐานราก ระบุ วั น เวลาให
จากการคํานวนจะเห็นไดวา อาคารอยูอาศัย 2 ชั้น ทางดานทิศใตของพื้นที่
ชั ด เจน รวมทั้ ง ให ห มายเลขโทรศั พ ท ข อง - ต ร ว จ วั ด ร ะ ดั บ ค ว า ม
โครงการ โดยมีระยะหางจากแนวอาคารของโครงการ ประมาณ 50.22 เมตร ซึ่ง
สั่ น สะเทื อ นตามมาตรฐาน
เจ า หน า ที่ ค วบคุ ม งานก อ สร า ง เพื่ อ ให
อาจจะไดรับความสั่นสะเทือน 0.03 มิลลิเมตร/วินาที เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับ
บริเวณพื้นที่กอสราง ดานที่
ความเร็วอนุภาคสูงสุดที่จุดรับคลื่นสั่นสะเทือนใกลเคียงพื้นที่โครงการ พบวา อยู
สามารถติดตอโครงการได
ใกล อ าคารข า งเคี ย งมาก
ในช ว ง 0-0.15 มิ ล ลิ เ มตร/วิ น าที นั่ น คื อ ไม ส ง ผลกระทบ/ความเสี ย หายต อ (3) จั ด ให มี วิ ศ วกรคอยดู แ ลอย า งใกล ชิ ด และ
ที่สุดจํานวน 1 จุด ทุกวันที่
โครงสรางทุกประเภท เมื่อเทียบกับมาตรฐาน DIN 4150 (1986) พบวา ไมเกิน 2
ควบคุ ม งานก อ สร า งให ถู ก ต อ งตามหลั ก
มี ก า ร ทํ า ฐ า น ร า ก แ ล ะ
มิ ล ลิ เ มตร/วิ น าที นั่ น คื อ ไม มี อั น ตรายแม แ ต สิ่ ง ปลู ก สร า งที่ เ ก า แก (Ancient
วิศวกรรม เพื่อปองกันผลกระทบตอขางเคียง
ร า ย ง า น ผ ล ทุ ก สั ป ด า ห
ใหนอยที่สุด
Building) และเมื่อเทียบกับมาตรฐานความสั่นสะเทือนตามประกาศคณะกรรมการ
หลั ง จากนั้ น ตรวจวั ด เดื อ น
สิ่งแวดลอมแหงชาติฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2533) พบวา มีคาไมเกิน 5 มิลลิเมตร/ (4) อุ ป กรณ ที่ ก อ ให เ กิ ด ความสั่ น สะเทื อ นให
กระทําเฉพาะเวลากลางวันของวันธรรมดา
วินาที นั่นคือไมเกินมาตรฐาน
ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
และงดกระทําการดังกลาวในเวลากลางคืน
กอสราง
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องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ
และคุณคาตางๆ
สําหรับกิจกรรมในระหวางการกอสร างอาคารที่กอใหเกิดความ
1.5 เสียงและความสั่นสะเทือน
สั่ น สะเทื อ น ส ว นใหญ จ ะเกิ ด ขึ้ น จากการทํ า ฐานราก การขนส ง วั ส ดุ
(ตอ)

กอสรางและอุปกรณตางๆ เขาสูพื้นที่โครงการ ซึ่งเปนแหลงกําเนิดแบบ
อยูกับที่และเคลื่อนที่ ตามลําดับ ทั้งนี้โครงการเลือกใชฐานรากชนิดแผ
ซึ่งไมกอใหเกิดแรงสั่นสะเทือนในระดับที่เปนอันตรายตออาคารขางเคียง
เนื่ อ งจากไม มี ก ารตอกกระแทกของป น จั่ น และข อ ดี ข องฐานแผ คื อ
สามารถรั บน้ําหนักได ดี และไมสงผลกระทบกั บโครงสร า งหรืออาคาร
ข า งเคี ย งเพราะแรงสั่ น สะเทื อ นน อ ย ดั ง นั้ น ผลกระทบด า นความ
สั่นสะเทือนจึงจัดอยูในระดับต่ํา

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
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(5) ตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใชในการกอสราง
ให อ ยู ใ นสภาพดี แ ละเหมาะสมกั บ การใช ง านอยู เ สมอ
รวมทั้งควรมีการหลอลื่นใหเครื่องจักรทํางานไดดี
(6) หลี ก เลี่ ย งการใช ง านเครื่ อ งจั ก รหรื อ อุ ป กรณ ที่ เ ป น
แหลงกําเนิดความสั่นสะเทือนในระดับสูงพรอมกัน
(7) ติดตั้งอุปกรณเพื่อลดความสั่นสะเทือนตามคําแนะนําของ
ผูผลิตเครื่องจักร
(8) จํากัดความเร็วของรถบรรทุกใหไมเกิน 30 กิโลเมตรตอ
ชั่วโมง โดยติดปายหลังรถวา “หากพนักงานขับรถเร็วเกิน
30 กิโลเมตรตอชั่วโมง โปรดแจง (ระบุเบอรโทรศัพท) ”
(9) หลีกเลี่ยงการขนสงวัสดุกอสรางในชวงเวลาเรงดวนและ
เวลากลางคืน
(10) จั ด ให มี ก ล อ งรั บ ความคิ ด เห็ น เพื่ อ รั บ เรื่ อ งร อ งเรี ย นที่
เกิดขึ้น
จั ด ให มี ก ารชดใช ค า เสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น จากโครงการ และ
โครงการจะทําการซอมแซมใหอยูในสภาพเดิม กรณีมีบุคคล
ใดไดรับผลกระทบจากการกอสรางโครงการตองเขาไปแกไข
และใหความชวยเหลือทันที

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
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1.6 ทรัพยากรน้ํา

ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ
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น้ําใชหลักของโครงการใชน้ําซื้อจากรถบรรทุกน้ําเอกชน ปริมาณน้ําใชของโครงการในชวงกอสราง
ประมาณ 15 ลูกบาศกเมตร/วัน โครงการจัดใหมีถังเก็บน้ําสํารอง ขนาด 15 ลูกบาศกเมตร จํานวน 3
ถัง ซึ่งสามารถสํารองน้ําไวใชไดประมาณ 3 วัน ดังนั้นการใชน้ําของโครงการในชวงกอสรางจึงไมสงผล
กระทบตอทรัพยากรน้ําใตดิน
สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากคนงานกอสราง มีประมาณ 10 ลูกบาศกเมตร/วัน แบงเปนน้ําเสียจากการ
อุปโภคทั่วไปและน้ําเสียจากหองสวม โดยจะไมมีน้ําเสียจากการอาบ เนื่องจากคนงานพักอาศัยอยู
ภายนอกพื้นที่โครงการ น้ําเสียจากการอุปโภคทั่วไป ไดแก การลางทําความสะอาด มีประมาณ 6.78
ลูกบาศกเมตร/วัน ซึ่งน้ําเสียดังกลาวมีปริมาณไมมากและจะปลอยซึมลงดิน น้ําเสียจากหองสวม มี
ประมาณ 3.22 ลูกบาศกเมตร/วัน จะบําบัดโดยถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปชนิดเติมอากาศ จํานวน 2 ชุด
สามารถรองรับน้ําเสียได 2 ลูกบาศกเมตร สามารถบําบัดใหมีคา BODออก ไมเกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร น้ํา
เสียที่ผานการบําบัดจะปลอยไหลซึมลงดินตอไป
น้ําเสียที่เกิดจากกิจกรรมกอสรางในแตละวันจะมีปริมาณไมมากนัก เนื่องจากปริมาณน้ําใชใน
กิจกรรมการกอสราง (5 ลูกบาศกเมตร/วัน) สวนหนึ่งจะรวมเปนสวนของผลิตภัณฑ เชน น้ําที่ใชในการ
ผสมคอนกรีต เปนตน อีกสวนหนึ่งจะระเหยหรือซึมลงดิน เชน น้ําที่ใชในการบมคอนกรีต หรือน้ําที่ฉีด
พรมพื้นและถนนชั่วคราวเพื่อลดฝุนละออง เปนตน สําหรับน้ําที่ใชในกิจกรรมการกอสรางสวนนอยที่
เปนน้ําเสีย ไดแก น้ําที่ใชในการชําระลางเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการกอสรางแตละวัน จะปลอยไหล
ซึมลงดิน

มาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
-

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
-
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สําหรับพื้นที่ดานบนที่เปนพื้นที่นอกโครงการ ซึ่งปจจุบันเปนพื้นที่รกรางตนไมและวัชพืชขึ้นปกคลุม
โครงการไดจัดใหมีทอระบายน้ําฝนตามแนวถนนภาระจํายอม ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.20 เมตร,
0.30 เมตร และ 0.4 เมตร ที่มีบอพักน้ําเปนระยะตามแนวทอระบายน้ํา โดยอาศัยแรงโนมถวงของโลก
(Gravity) น้ําจากทอระบายน้ําฝนสวนดานบนทั้งหมดจะระบายออกสูทอระบายน้ําถนนภาระจํายอมและ
ออกสูคูดินสาธารณะดานหนาโครงการ โดยโครงการไดดําเนินการขออนุญาตวางทอระบายน้ําบริเวณคู
ดินเพื่อเชื่อมกับทอระบายน้ําสาธารณะตอไป
การระบายน้ําและปองกันน้ําทวมบริเวณพื้นที่กอสรางโครงการ ในกรณีที่เกิดฝนตกในชวงการ
ก อ สร า ง ซึ่ ง อาจก อ ให เ กิ ด การชะล า งของตะกอนดิ น ภายในพื้ น ที่ โ ครงการออกสู บ ริ เ วณข า งเคี ย ง
โครงการจะจัดใหมีรางระบายน้ําชั่วคราว ขนาด (กวางxลึก) 0.50 x 0.50 เมตร เพื่อรวบรวบน้ําเขาสูถัง
ดักตะกอน/หนวงน้ํา จํานวน 4 บอ มีปริมาตรบอละ 150 ลูกบาศกเมตร สําหรับดักตะกอนดิน กรวด
ทราย และเศษขยะ กอนระบายลงสูคูดินสาธารณะดานหนาโครงการ โดยโครงการไดดําเนินการขอ
อนุญาตวางทอระบายน้ําบริเวณคูดินเพื่อเชื่อมกับทอระบายน้ําสาธารณะตอไป หลังจากนั้นโครงการจะ
ทยอยสรางระบบสาธารณูปโภคตางๆ เพื่อเตรียมไวสําหรับชวงดําเนินการ รวมทั้งการวางทอระบายน้ํา
ทําใหการระบายน้ําออกจากพื้นที่โครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้นดวย นอกจากนี้โครงการจัดใหมีการขุด
ลอกถังดักตะกอน/หนวงน้ําเปนประจําทุกเดือน ตลอดระยะเวลากอสราง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
รองรับไดอยางเพียงพอ ดังนั้น การระบายน้ําในชวงกอสรางจึงไมสงผลกระทบตอทรัพยากรน้ําผิวดิน

มาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
-

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
-
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

มาตรการปองกันและ
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ
2 ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทาง
ชีวภาพ
2.1 นิเวศวิทยาทางบก
1) ทรัพยากรปาไม
พื้นที่บริเวณโครงการลักษณะเปนพื้นที่เชิงลาด ภายในโครงการพบพรรณไม ไดแก ตนยางพารา
ตนสะตอ ตนสะเดาเทียม ตนมะนาวผี ตนจันทนขาว ตนเต็งหนาม ตนทัง ตนคะนาง ตนกรวยปา ตน
แซะ ตนตาเสือ ตนกระทิง ตนมะฮอกกานี ตนจันทนาปา ตนกะพง ตนยอปา ตนเขยตายแมยายชักปรก
และตนสารภีปา ทั้งนี้ไมพบไมยืนตนชนิดที่มีคุณคาแกการอนุรักษ หรือมีความสําคัญทางเศรษฐกิจแต
อยางใด ดังนั้น การดําเนินโครงการในระยะกอสรางจึงไมกอใหเกิดผลกระทบตอทรัพยากรปาไม
2) ทรัพยากรสัตวปา
สิ่งมีชีวิตบนบกที่พบบริเวณพื้นที่กอสรางและบริเวณโดยรอบพื้นที่กอสรางโครงการมีนอยมาก
เนื่องจากพื้นที่โดยรอบมีการพัฒนาเปนแหลงบริการทองเที่ยว ทําใหไมพบสิ่งมีชีวิตประเภทสัตวปาที่มี
คุณคาแกการอนุรักษหรือสัตวปาที่หายาก โดยสัตวบกที่พบเปนชนิดที่พบไดทั่วไปในพื้นที่ตางๆ ของ
ประเทศไทย โดยแบงออกเปน 4 กลุม คือสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก (Amphibians) ไดแก คางคกบาน
สัตวเลื้อยคลาน (Reptiles) ไดแก จิ้งเหลนบาน กิ้งกา นก (Birds) ไดแก นกกระจอกบาน และนกกระจิบ
และแมลง (Insects) ไดแก มดดํา มดแดง ซึ่งทั้งหมดไมจัดเปนสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง ตาม
พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 แตอยางใด รวมทั้งไมจัดอยูในบัญชีรายชื่อชนิด
สัตวปา แนบทายอนุสัญญา ไซเตส (Cites) และของประเทศไทย ดังนั้น การดําเนินโครงการในระยะ
กอสรางจึงไมกอใหเกิดผลกระทบตอสัตวบก

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม

-
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ตารางที่ 5-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการอาคารชุด วีรันดา
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องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ
2.2 นิเวศวิทยาทางน้ํา

2.3 นิเวศวิทยาชายหาด
5-23

มาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
พื้นที่โครงการไมมีเสนทางน้ําตามธรรมชาติไหลผานซึ่งเปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตวน้ําอยูในพื้นที่
โครงการแตอยางใด ทั้งนี้ ในระยะกอสรางไมมีการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ ซึ่งเปนแหลงที่
อยูอาศัยของสัตวน้ํา และชะลอการกอสรางชวงฤดูฝน และบําบัดน้ําเสียจากสวมคนงานกอสรางดวยถัง
บําบัดสําเร็จรูป ดังนั้นจึงไมมีผลกระทบตอทรัพยากรชีวภาพในน้ําในระยะกอสราง ทั้งนี้เพื่อเปนการ
ปองกันผลกระทบในระยะกอสราง โครงการจะตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดาน
การจัดการน้ําเสียอยางเครงครัด
บริเวณอาวยน-เขาขาด ซึ่งอยูใกลเคียงพื้นที่โครงการดานทิศตะวันตก จากการสํารวจเมื่อเดือน
พฤษภาคม 2564 โดยใชวิธีการเดินสํารวจตลอดชายหาด เปนระยะทางประมาณ 120 เมตร พรรณไม
ที่พบ ไดแก ตนหูกวาง และตนมะพราว เปนตน และสัตวหนาดินที่พบ ไดแก ปูลม และปูเสฉวน เปนตน
ทั้งนี้กิจกรรมกอสรางจะอยูภายในโครงการเทานั้น โดยโครงการจัดใหมีรั้วเมทัลชีททึบชั่วคราว ความสูง
2.40 เมตร กั้นบริเวณโดยรอบแนวเขตที่ดินของโครงการ ดังนั้น การดําเนินโครงการในระยะกอสรางจึง
ไมกอใหเกิดผลกระทบตอชายหาดแตอยางใด
ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
-

-

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)
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ตารางที่ 5-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการอาคารชุด วีรันดา
เรสซิเดนซ ภูเก็ต ของบริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน) ระยะกอสราง (ตอ)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ
2.4 นิเวศวิทยาทางทะเล

5-24
บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

มาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
พื้นที่โครงการตั้งอยูใกลอาวยน-เขาขาด หางออกไปบริเวณทางดานทิศตะวันตก (1) โครงการจัดใหมีการบําบัดโดยใชถังบําบัดน้ํา
มีลักษณะเปนหาดทรายบริเวณติดกับชายฝง
เสียสําเร็จรูปชนิดเติมอากาศ จํานวน 2 ชุด
แนวปะการังที่ใกลพื้นที่โครงการ คือ แนวปะการังบริเวณอาวยน-เขาขาด มีแนว
สามารถรองรั บ น้ํ า เสี ย ได 2.00 ลู ก บาศก
ปะการังกอตัวอยูบริเวณดานตะวันตกจนถึงดานในของแหลมเขาขาด รวมถึงบริเวณ
เมตร/ชุ ด น้ํ า เสี ย ที่ ผ า นการบํ า บั ด จะปล อ ย
ด า นตะวั น ออกของอ า วยนจนถึ ง แหลมพั น วา ซึ่ ง สถานภาพแนวปะการั ง บริ เ วณ
ไหลซึมลงดินตอไป
(2) โครงการจะจั ด ให มี ร างระบายน้ํ า ชั่ ว คราว
ดังกลาว มีดังนี้
ขนาด (กวางxลึก) 0.50 x 0.50 เมตร เพื่อ
สําหรับแหลงหญาทะเลจากฐานขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงพบแหลง
หญาทะเลบริเวณใกลเคียงพื้นที่โครงการ หางจากที่ตั้งของโครงการประมาณ 1.6
รวบรวบน้ํ า เข า สู ถั ง ดั ก ตะกอน/หน ว งน้ํ า
กิโลเมตร
จํานวน 4 บอ มีปริมาตรบอละ 150 ลูกบาศก
สวนทรัพยากรทางทะเลบริเวณดานทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ การสํารวจ
เมตร สําหรับดักตะกอนดิน กรวด ทราย และ
ภาคสนามของบริษัทที่ปรึกษาบริเวณอาวยน-เขาขาด ดานหนาโครงการขนานกับ
เศษขยะ ก อ นระบายลงสู คู ดิ น สาธารณะ
ด า น ห น า โ ค ร ง ก า ร โ ด ย โ ค ร ง ก า ร ไ ด
แนวชายฝงเปนระยะทางประมาณ 100 เมตร (สถานีสํารวจที่ 1 (S1)) เมื่อวันที่ 29
ดํ า เนิ น การขออนุ ญ าตวางท อ ระบายน้ํ า
พฤษภาคม 2564 จากสํารวจ พบว า พื้ น ที่ตํ า แหน งสถานี สํ า รวจที่ 1 (S.1) พื้ น ที่
บริ เ วณคู ดิ น เพื่ อ เชื่ อ มกั บ ท อ ระบายน้ํ า
สวนมากถูกครอบคลุมดวยปะการัง รองลงมาคือ เศษซากปะการัง ทราย และโขดหิน
สิ่งมีชีวิตที่สํารวจพบบริเวณนี้แบงออกเปนกลุม ไดแก กลุมปะการัง และสัตวไมมีกระ
สาธารณะตอไป
ดูสันหลังขนาดใหญ โดยปะการังที่พบมากที่สุดบริเวณแนวสํารวจ คือ ปะการังโขด (3) จัดใหมีการขุดลอกบอดักขยะ/ดักตะกอนเปน
ประจํา
โดยเจริ ญ เติ บ โตกระจายอยู ทั่ ว พื้ น ที่ สํ า รวจ ทั้ ง นี้ ใ นช ว งเวลาที่ สํ า รวจ ไม พ บปลา
บริเวณที่ทําการสํารวจแตอยางใด ดังนั้น การดํ าเนินโครงการในระยะกอสรางจึ ง
เกิดผลกระทบตอทรัพยากรทางทะเลบริเวณหนาพื้นที่โครงการอยูในระดับปานกลาง
ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
-
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ตารางที่ 5-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการอาคารชุด วีรันดา
เรสซิเดนซ ภูเก็ต ของบริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน) ระยะกอสราง (ตอ)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ
2.4 นิเวศวิทยาทางทะเล (ตอ)

ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ

5-25

มาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
(4) จัดใหมีคนงานตรวจสอบระบบบําบัดน้ําเสีย
เป น ประจํ า หากน้ํ า โสโครกในถั ง บํ า บั ด
น้ํ า เสี ย สํ า เร็ จ รู ป เต็ ม จะต อ งติ ด ต อ รถสู บ สิ่ ง
ปฏิกูลมาสูบไปกําจัดตอไป
(5) เมื่อการกอสรางแลวเสร็จ ผูรับเหมากอสราง
จะตองใหรถสูบสิ่งปฏิกูลมาสูบสิ่งปฏิกูลออก
จากถั ง บํ า บั ด น้ํ า เสี ย ให ห มด และปรั บ ปรุ ง
พื้นที่ใหเรียบรอย
ชะลอการกอสรางในชวงที่ฝนตก

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)
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ตารางที่ 5-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการอาคารชุด วีรันดา
เรสซิเดนซ ภูเก็ต ของบริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน) ระยะกอสราง (ตอ)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ
3. ผลกระทบคุ ณ ค า การใช
ประโยชนของมนุษย
3.1 การใชน้ํา

ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
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ในชวงการกอสราง น้ําใชของโครงการจําแนกออกเปน 2 ประเภท คือ น้ําใชเพื่อการอุปโภค- (1) รณรงคใหคนงานมีการใชน้ําอยาง - ตรวจสอบการรั่ ว ไหลของ
น้ํ า ประปาในเส น ท อ ทุ ก
บริโภคของคนงานและน้ําใชเพื่อการกอสราง น้ําใชทั้งหมดผูรับเหมากอสรางจะใชน้ําซื้อจาก
ประหยัด
เดื อ น ตลอดระยะเวลา
รถบรรทุกน้ําเอกชน ซึ่งการใชน้ําแตละประเภทในระหวางการกอสราง มีรายละเอียดดังนี้
(2) จั ด ให มี ถั ง เก็ บ น้ํ า สํ า รอง ขนาด
กอสราง
15.00 ลู ก บาศก เ มตร จํ า นวน 3
1) การใชน้ําสําหรับพื้นที่กอสราง
ถัง สําหรับพื้นที่กอสราง และจัด - ตรวจสอบความสะอาดของ
 การใชน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภคของคนงาน การใชน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภคของ
ถังสํารองน้ําใชบริเวณพื้นที่
ให มี บ อ น้ํ า กอ อิ ฐ ขั ด มั น ปริ ม าตร
คนงานก อสร าง จากการคํานวณ จะมี การใช น้ําประมาณ 10 ลูกบาศก เ มตร/วั น ส วนน้ํ าดื่ ม
กอสรางและบานพักคนงาน
30 ลูกบาศกเมตร จํานวน 2 บอ
ผูรับเหมากอสรางจะจัดหาน้ําดื่มบรรจุขวดหรือถังไวใหคนงาน
ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา
สําหรับบานพักคนงาน
 การใชน้ําเพื่อการกอสราง กิจกรรมการใชน้ําเพื่อการกอสรางของโครงการ คาดวาจะ
กอสราง
(3) จั ด เตรี ย มกระบะสํ า หรั บ ล า ง
มีอัตราการใชน้ําประมาณ 5 ลูกบาศกเมตร/วัน
อุปกรณกอสราง เพื่อใหสามารถ
ดังนั้น โครงการมีความตองการใชน้ําทั้งหมด ในชวงกอสรางประมาณ 15 ลูกบาศกเมตร/วัน
ล า งอุ ป กรณ ไ ด ใ นปริ ม าณมาก
2) การใชน้ําสําหรับบานพักคนงาน ปริมาณน้ําใชจากคนงานกอสรางรวม 40 ลูกบาศกเมตร/
โดยไม ป ล อ ยน้ํ า ทิ้ ง อย า งเปล า
วัน
ประโยชน
ดังนั้น ผลกระทบดานการใชน้ําในระยะกอสรางตอชุมชนที่อยูใกลเคียงจึงอยูในระดับต่ํา
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3.2 การจัดการน้ําเสียและสิ่ง
ปฏิกูล

ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
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(1) จั ด ให มี ห อ งส ว มที่ ถู ก หลั ก สุ ข าภิ บ าลให เ พี ย งพอ
น้ําเสียที่จะเกิดขึ้นในระหวางการกอสรางโครงการ มาจาก 2 สวน คือ
จํานวน 20 หอง สําหรับพื้นที่กอสราง และ จํานวน 24
1) น้ําเสียจากพื้นที่กอสราง
หอง สําหรับบานพักคนงาน
 น้ําเสียจากคนงานกอสราง
น้ํ า เสี ย ที่ เ กิ ด จากคนงานก อ สร า ง มี ป ระมาณ 10 ลู ก บาศก เ มตร/วั น (2) จัดใหมีถังบําบัดน้ําเสียชนิดเติมอากาศ จํานวน 2 ชุด
สามารถรองรับน้ําเสียได 2.0 ลูกบาศกเมตร/วัน/ชุด
แบงเปนน้ําเสียจากการอุปโภคทั่วไป มีประมาณ 6.78 ลูกบาศกเมตร/วัน จะ
สําหรับพื้นที่กอสราง น้ําเสียที่ผานการบําบัดจะปลอย
ปลอยซึมลงดิน และน้ําเสียจากหองสวม มีประมาณ 3.22 ลูกบาศกเมตร/วัน
ไหลซึ ม ลงดิ น ต อ ไป และจั ด ให มี ถั ง บํ า บั ด น้ํ า เสี ย
จะบําบัดโดยถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปชนิดเติมอากาศ และปลอยไหลซึมลง
สําเร็จรูปแบบกรองไรอากาศและเติมอากาศผานผิว
ดินตอไป
ตัวกลาง จํานวน 2 ชุด สามารถรองรับน้ําเสียได 30
 น้ําเสียที่เกิดจากกิจกรรมการกอสราง
ลูกบาศกเมตร/วัน/ชุด สําหรับบานพักคนงาน น้ําเสีย
น้ําเสียที่เกิดจากกิจกรรมกอสราง สวนหนึ่งจะรวมเปนสวนของผลิตภัณฑ
ที่ ผ า นการบํ า บั ด แล ว จะปล อ ยลงสู ท อ ระบายน้ํ า
และอีกสวนหนึ่งจะระเหยหรือซึมลงดิน สําหรับน้ําที่ใชในกิจกรรมการกอสราง
สาธารณะตอไป
สวนนอยที่เปนน้ําเสีย ไดแก น้ําที่ใชในการชําระลางเครื่องมือและอุปกรณที่ใช
(3) จั ด ให มี ค นงานตรวจสอบระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย เป น
ในการกอสรางแตละวัน จะปลอยไหลซึมลงดิน
ประจํา หากน้ําโสโครกในถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปเต็ม
จะตองติดตอรถสูบสิ่งปฏิกูลมาสูบไปกําจัดตอไป

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
- ตรวจสอบและจดบันทึกการ
ทํา งานของระบบบํา บั ด น้ํ า
เสียของโครงการ ทุกเดือน
ตลอดระยะเวลากอสราง
- ตรวจสอบปริ ม าณตะกอน
ข อ ง ส ว น เ ก ร อ ะ ห า ก
ป ริ ม า ณ ต ะ ก อ น เ ต็ ม ใ ห
ประสานรถสูบสิ่งปฏิกูลมา
สูบกําจัด ทุกสัปดาห ตลอด
ระยะเวลากอสราง
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เรสซิเดนซ ภูเก็ต ของบริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน) ระยะกอสราง (ตอ)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ
3.2 การจัดการน้ําเสียและสิ่ง
ปฏิกูล (ตอ)

ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

(4) จัดใหมีคนงานคอยดูแลทําความสะอาดหองสวมเปน
2) น้ําเสียจากบานพักคนงาน
ประจํา และกําชับใหคนงานรักษาความสะอาดบริเวณ
สําหรับบานพักคนงานจะมีปริมาณน้ําเสียจากคนงานกอสรางแบงเปน
หองสวม เพื่อปองกันไมใหสงกลิ่นรบกวนผูอยูอาศัย
น้ําเสียจากสวม มีปริมาณ 4.00 ลูกบาศกเมตร/วัน และน้ําเสียจากการอาบ
ขางเคียง
หรื อ ซั ก ล า ง มี ป ริ ม าณ 36.00 ลู ก บาศก เ มตร/วัน ดั ง นั้ น ปริ ม าณน้ํ า เสี ย
ทั้ง หมด 60.00 ลู กบาศก เมตร/วัน โครงการจั ดให มีก ารบํา บั ดโดยใช ถั ง (5) เมื่อการกอสรางแลวเสร็จ ผูรับเหมากอสรางจะตองให
รถสูบสิ่งปฏิกูลมาสูบสิ่งปฏิกูลออกจากถังบําบัดน้ํ า
บําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปแบบกรองไรอากาศและเติมอากาศผานผิวตัวกลาง
เสียใหหมด และปรับปรุงพื้นที่ใหเรียบรอย
และปลอยลงสูทอระบายน้ําสาธาณะตอไป ดังนั้น ผลกระทบจึงอยูในระดับ
ต่ํา
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มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
- ตรวจวั ด ค า ความเป น กรด
ดาง, คาบีโอดี, ปริมาณสาร
แขวนลอย, ค า ซั ล ไฟด ,
ปริ ม าณสารที่ ล ะลายได
ทั้ ง หมด, ปริ ม าณตะกอน
หนัก, น้ํามันและไขมัน, คา
ที เ คเอ็ น และค า โคลิ ฟ อร ม
แบคที เ รี ย ทั้ ง หมด บริ เ วณ
บ อ ต ร ว จ คุ ณ ภ า พ น้ํ า
ภายหลั ง ออกจากระบบ
บํ าบั ด น้ํ า เ สี ย ทุ ก เ ดื อ น
ตลอดระยะเวลากอสราง

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

P:\2564\IEE\วีรันดา คอนโด\สมบูรณ\CH5.doc

ตารางที่ 5-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการอาคารชุด วีรันดา
เรสซิเดนซ ภูเก็ต ของบริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน) ระยะกอสราง (ตอ)
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มาตรการติดตามตรวจสอบ
องคประกอบทาง
ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
ผลกระทบสิง่ แวดลอม
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ
3.3 การระบายน้ําและปองกัน
สําหรับพื้นที่ดานบนที่เปนพื้นที่นอกโครงการ ซึ่งปจจุบันเปนพื้นที่รกราง (1) โครงการไดจัดใหมีทอระบายน้ําฝนตามแนวถนนภาระ - ตรวจสอบว า มี ต ะกอนดิ น
น้ําทวม
ตนไมและวัชพืชขึ้นปกคลุม โครงการไดจัดใหมีทอระบายน้ําฝนตามแนวถนน
จํายอม ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.20 เมตร, 0.30
ไหลลงพื้น ที่ข างเคี ย งและ
ภาระจํายอม ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.20 เมตร, 0.30 เมตร และ 0.4 เมตร ที่
เมตร และ 0.4 เมตร ที่มีบอพักน้ําเปนระยะตามแนว
ไหลลงทอระบายน้ําหรือไม
มี บ อ พั ก น้ํ า เป น ระยะตามแนวท อ ระบายน้ํ า โดยอาศั ย แรงโน ม ถ ว งของโลก
ทอระบายน้ํา โดยอาศัยแรงโนมถวงของโลก (Gravity)
ทุกสัปดาหตลอดระยะเวลา
น้ําจากทอระบายน้ําฝนสวนดานบนทั้งหมดจะระบาย
กอสราง
(Gravity) น้ําจากทอระบายน้ําฝนสวนดานบนทั้งหมดจะระบายออกสูทอระบาย
ออกสูทอ ระบายน้ํ าถนนภาระจํายอมและออกสู คูดิ น
น้ําถนนภาระจํายอมและออกสูคูดินสาธารณะดานหนาโครงการ โดยโครงการ
สาธารณะด า นหน า โครงการ โดยโครงการได
ไดดําเนินการขออนุญาตวางทอระบายน้ําบริเวณคูดินเพื่อเชื่อมกับทอระบายน้ํา
ดําเนินการขออนุญาตวางทอระบายน้ําบริเวณคูดินเพื่อ
สาธารณะตอไป
การระบายน้ําและปองกันน้ําทวมบริเวณพื้นที่กอสรางโครงการ ในกรณีที่
เชื่อมกับทอระบายน้าํ สาธารณะตอไป
เกิดฝนตกในชวงการกอสราง ซึ่งอาจกอใหเกิดการชะลางของตะกอนดินภายใน (2) จัดใหมีเครื่องสูบน้ําแรงดันจํานวน 6 เครื่อง (ทํางาน 3
เครื่อง สํารอง 3 เครื่อง) โดยจัดวางเครื่องสูบน้ําไว 3
พื้นที่โครงการออกสูบริเวณขางเคียง โครงการจะจัดใหมีรางระบายน้ําชั่วคราว
สถานี
เพื่อรวบรวบน้ําเขาสูถังดักตะกอน/หนวงน้ํา สําหรับดักตะกอนดิน กรวด ทราย
และเศษขยะ กอนระบายลงสูคูดินสาธารณะดานหนาโครงการ โดยโครงการได (3) จัดใหมีรางระบายน้ําชั่วคราว ขนาด (กวางxลึก) 0.50
x 0.50 เมตร เพื่อรวบรวบน้ําเขาสูถังดักตะกอน/หนวง
ดําเนินการขออนุญาตวางทอระบายน้ําบริเวณคูดินเพื่อเชื่อมกับทอระบายน้ํา
สาธารณะตอไป หลังจากนั้นโครงการจะทยอยสรางระบบสาธารณูปโภคตางๆ
น้ํา จํานวน 4 บอ มีปริมาตรบอละ 150 ลูกบาศกเมตร
เพื่อเตรียมไวสําหรับชวงดําเนินการ รวมทั้งการวางทอระบายน้ํา ทําใหการ
สําหรับดักตะกอนดิน กรวด ทราย และเศษขยะ กอน
ระบายน้ํ า ออกจากพื้ น ที่ โ ครงการมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น ด ว ย นอกจากนี้
ระบายลงสู คู ดิ น สาธารณะด า นหน า โครงการ โดย
โครงการจัดใหมีการขุดลอกถังดักตะกอน/หนวงน้ําเปนประจําทุกเดือน ตลอด
โครงการได ดํ า เนิ น การขออนุ ญ าตวางท อ ระบายน้ํ า
บริเวณคูดินเพื่อเชื่อมกับทอระบายน้ําสาธารณะตอไป
ระยะเวลากอสราง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับไดอยางเพียงพอ ดังนั้น
ผลกระทบดานการระบายน้ําในระยะกอสรางจึงอยูในระดับต่ํา
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5-30
บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

มาตรการปองกันและแกไข
มาตรการติดตามตรวจสอบ
องคประกอบทาง
ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ
3.3 การระบายน้ําและปองกัน
ในการกอสรางทอระบายน้ําจากจุดเริ่มตนเชื่อมตอของโครงการกับพื้นที่สาธารณประโยชน (4) โครงการจัดใหมีการขุดลอกบอ - ตรวจสอบว า มี ต ะกอนดิ น
ไหลลงพื้ น ที่ ข า งเคี ย งและ
น้ําทวม
โครงการจะมีการขอวางทอระบายน้ําขนาด 0.40 เมตร เปนระยะทางประมาณ 600 เมตร เพื่อเชื่อม
ดั ก ขยะ/ดั ก ตะกอนเป น ประจํ า
ไหลลงทอระบายน้ําหรือไม
ตอไปยังทอระบายน้ําสาธารณประโยชนที่มีอยูเดิมแลว
ทุ ก เ ดื อ น ต ล อ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า
ทุกสัปดาหตลอดระยะเวลา
ทั้งนี้ พื้นที่ที่จะทําการวางทอระบายน้ํานั้นมีสวนที่เปนเนินสูง ทําใหตองมีเครื่องสูบน้ําแรงดัน
กอสราง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
กอสราง
ในการรองรับไดอยางเพียงพอ
จํ า นวน 6 เครื่ อ ง (ทํ า งาน 3 เครื่ อ ง สํ า รอง 3 เครื่ อ ง) โดยจั ด วางเครื่ อ งสู บ น้ํ า ไว 3 สถานี มี
(5) จั ด ให มี ค นงานคอยทํ า ความ
รายละเอียดดังนี้
สะอาดบริเวณพื้นที่กอสราง เพื่อ
- สถานีที่ 1 คาระดับ+15.00 เมตร ใชเครื่องสูบน้ําขนาด 0.018 ลบ.ม./วินาที
ป อ งกั น มิ ใ ห เ ศษดิ น เศษขยะ
- สถานีที่ 2 คาระดับ+18.00 เมตร ใชเครื่องสูบน้ําขนาด 0.033 ลบ.ม./วินาที
หรือเศษวัสดุกอ สราง อุดตันหรือ
- สถานีที่ 3 คาระดับ+23.00 เมตร ใชเครื่องสูบน้ําขนาด 0.048 ลบ.ม./วินาที
กีดขวางทางไหลของน้ํา
หลังจากสถานีที่ 3 คาระดับจะลดลงเรื่อยๆ ซึ่งโครงการจะปลอยใหน้ําไหลตามแนวทอระบาย
น้ําที่วางไวตามแรงโนมถวงของโลกจนออกสูทะเลตอไป
ในสวนของคากอสรางทอระบายน้ําดังกลาวทางบริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน) จะเปน
ผูดําเนินการออกคาใชจายทั้งหมด เมื่อกอสรางโครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต แลว
เสร็จ ในกระบวนการจดทรัพยสินของโครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต ทางบริษัท วีรัน
ดา รีสอรท จํากัด (มหาชน) จะสงมอบทรัพยสิน ไดแก ทอระบายน้ํา เครื่องสูบน้ํา เปนของ นิติ
บุคคลอาคารชุด โครงการ วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต ตอไป
ดังนั้น คาใชจาย คาไฟ คาบํารุงรักษาเครื่องสูบน้ําทางนิติบุคลลของโครงการอาคารชุด วีรันดา
เรสซิเดนซ ภูเก็ต จะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมดตอไป
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องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ
3.4 การจัดการขยะมูลฝอย

5-31
บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

มาตรการปองกัน
มาตรการติดตามตรวจสอบ
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
ผลกระทบสิง่ แวดลอม
ปริ ม าณขยะมู ล ฝอยที่ เ กิ ด ขึ้ น ในช ว งการก อ สร า ง เกิ ด จากกิ จ กรรมการ (1) โครงการจั ด การโดยกํ า หนดให ผู รั บ เหมาเป น - ตรวจสอบความสามารถ
ของถั ง ขยะในการรองรั บ
กอสรางและเกิดจากคนงานกอสราง โดยขยะมูลฝอยในชวงกอสรางมาจาก 2
ผูรับผิดชอบในการจัดการเศษวัสดุจากการกอสราง
ปริมาณขยะและการรั่วซึม
แหลง ไดแก
โดยเศษไม เศษผาขนาดใหญ และกระเบื้องหลังคา
ข อ ง ถั ง ข ย ะ ทุ ก 3 วั น
จะถู ก รวบรวมเพื่ อ นํ า ไปใช ใ นโครงการอื่ น ต อ ไป
1) ขยะจากพื้นที่กอสราง
ตลอดระยะเวลากอสราง
สําหรับเศษคอนกรีต เศษอิฐ จะใชในการถมพื้นที่ใน
 ขยะมูลฝอยจากกิจกรรมการกอสราง
โครงการ เศษกระเบื้อ งเซรามิก และยิปซั่ มบอร ด - ตรวจสอบภาชนะรอบรั บ
ขยะมูลฝอยจากการกอสรางสวนใหญเปนขยะมูลฝอยจากการปรับพื้นที่
มู ล ฝอยให อ ยู ใ นสภาพดี
โครงการจะกําหนดใหผูรับเหมาเปนผูดําเนินการขน
และงานกอสราง
เสมอ ทุ ก 1 เดื อ น ตลอด
ยายไปใชปรับพื้นที่ภายนอกโครงการ สวนเศษ
สําหรับอัตราการเกิดขยะจากการคํานวณวัสดุที่ใชในการกอสรางอาคารที่
ระยะเวลากอสราง
เหล็กจะขายใหกับคนรับซื้อของเกา
อยูอาศัย ไดอัตราการผลิตของเสียจากการกอสรางมีคาอยูในชวง 45.28-67.18
กิโลกรัม/ตารางเมตร มีคาเฉลี่ย 56.23 กิโลกรัม/ตารางเมตร ดังนั้น โครงการมี (2) จัดใหมีถังขยะบริเวณพื้นที่กอสรางขนาด 240 ลิตร
จํานวน 14 ถัง โดยแบงเปนถังขยะอินทรีย ถังขยะรี
พื้นที่อาคารรวม 2,393.68 ตารางเมตร มีปริมาณมูลฝอยจากการกอสรางรวม
ไซเคิ ล อย า งละ 5 ถั ง และถั ง ขยะทั่ ว ไป ถั ง ขยะ
ประมาณ 134.60 ตัน (2,393.68 x 56.23 = 134,596.63 กิโลกรัม) และมี
อันตราย อยางละ 2 ถัง และถังขยะบริเวณบานพัก
องคประกอบหลักคือคอนกรีต 103.24 ตัน อิฐ 18.48 ตัน เหล็ก 6.65 ตัน
คนงานขนาด 240 ลิตร จํานวน 16 ถัง แยกเปนถัง
กระเบื้องเซรามิก 3.66 ตัน กระเบื้องหลังคา 2.06 ตัน ยิบซั่มบอรด 0.44 ตัน
ขยะอินทรีย จํานวน 6 ถังถังขยะรีไซเคิล และถังขยะ
และไม 0.07 ตัน
ทั่วไป อยางละ 4 ถัง และถังขยะอันตราย จํานวน 2
ถัง
(3) ผูรับเหมาโครงการจะประสานหนวยงานเอกชนที่ขึ้น
ทะเบียนกับเทศบาลตําบลวิชิตใหเขามาดําเนินการ
เก็บขนมูลฝอยไปกําจัดตอไป
ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ
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ตารางที่ 5-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการอาคารชุด วีรันดา
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องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ
3.4 การจั ด การขยะมู ล ฝอย
(ตอ)

ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ

5-32
บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

 ขยะมูลฝอยจากกิจกรรมของคนงาน
คนงานกอสรางของโครงการสูงสุด 200 คน คาดวาจะเกิดปริมาณขยะมูล
ฝอยสูงสุด 100 กิโลกรัม/วัน (อัตราการเกิดขยะ 1 กิโลกรัม/คน/วัน แตเนื่องจาก
คนงานก อ สร า งไม ไ ด พั ก ในโครงการ ดั ง นั้ น อั ต ราการเกิ ด ขยะในช ว งเวลา
ทํางานคาดวาประมาณ 0.5 กิโลกรัม/คน/วัน)
ผูรั บ เหมาจะจั ดให มี ที่ พั ก ขยะรวม แยกชนิ ด และมี ฝ าป ด มิ ด ชิ ด ป อ งกั น
น้ําฝนและการสงกลิ่น โดยจะประสานงานเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับเทศบาลตําบล
วิชิตใหเขามาดําเนินการเก็บขนมูลฝอยไปกําจัดตอไป
 มูลฝอยอันตราย
ขยะอัน ตรายที่เกิด ขึ้นจากกิจกรรมก อสราง ไดแ ก กระปองสเปรย และ
กระปองสี เปนตน โครงการจะทําการรวบรวมแยกไวในสวนสํานักงาน โดย
ภายในถังจะรองดวยถุงพลาสติกสีแดง ซึ่งเปนถุงสําหรับใสขยะอันตราย และ
ระบุขางถังวาเปน “ขยะอันตราย” เมื่อมีปริมาณมากพอแลวโครงการจะรวบรวม
และสงไปใหศูนยกําจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ตเพื่อนําไปกําจัดตอไป ปจจุบัน
ทางเทศบาลนครภูเก็ต มีการจัดตั้ง “โครงการขนสงของเสียออกจากเกาะภูเก็ต”
เพื่อสงไปกําจัดอยางถูกวิธี โดยโรงงานกําจัดกากอุตสาหกรรมที่ขึ้นทะเบียน

มาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
(4) ขยะอันตรายโครงการจะรวบรวมใสถุงขยะอันตราย
สีแดงเมื่อมีปริมาณมากพอแลวจะสงไปศูนยกําจัด
ขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ตเพื่อนําไปกําจัดตอไป
(5) ตรวจสอบภาชนะรองรับขยะมูลฝอยใหอยูในสภาพ
ดีอยูเสมอ
(6) กําชับคนงานกอสรางใหทิ้งขยะมูลฝอยลงภาชนะ
รองรับที่ไดจัดเตรียมไวอยางเครงครัด
(7) คัดแยกขยะที่สามารถนํามาขาย เพื่อลดปริมาณมูล
ฝอยที่ตองนําไปกําจัด
(8) สงเสริมใหมีการคัดแยกขยะ โดยติดตั้งปายแยก
ประเภทของขยะไวที่ถังขยะใหชัดเจน
(9) รวบรวมมู ล ฝอยหรื อ เศษวั ส ดุ ก อ สร า ง เพื่ อ นํ า
กลับไปใชใหม
(10) สํารวจปริมาณมูลฝอย เมื่อพบวามีปริมาณมากขึ้น
ตองเพิ่มจํานวนถังรองรับมูลฝอย

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
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3.5 พลังงานและไฟฟา

ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
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2) ขยะจากบานพักคนงาน
ผูรับเหมาจะจัดใหมีถังขยะขนาด 240 ลิตร สําหรับถังขยะของโครงการจะมี
ฝาปดมิดชิดปองกันน้ําฝนและการสงกลิ่น โดยผูรับเหมาโครงการจะประสานงาน
ใหรถเก็บขนมูลฝอยของหนวยงานทองถิ่นเขามาดําเนินการเก็บขนมูลฝอยและ
นําไปกําจัดตอไป ดังนั้น ผลกระทบจึงอยูในระดับต่ํา
ผูรับเหมากอสรางจะดําเนินการขอใชไฟฟาชั่วคราวไฟฟาจากการไฟฟาสวน (1) เลือกใชไฟฟาสองสวางและอุปกรณไฟฟาตางๆ
ภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต เพื่อใชในกิจกรรมการกอสราง ซึ่งประกอบดวย
แบบประหยัดพลังงาน
 การใช ไ ฟฟ า สํ า หรั บ กิ จ กรรมการก อ สร า ง ได แ ก การต อ เชื่ อ ม (2) การติดตั้งอุปกรณและการจายไฟฟาตองถูกตอง
ตามมาตรฐาน
สําหรับเครื่องจักรกลและอุปกรณกอสรางตาง ๆ และไฟฟาแสง
(3) กําชับใหคนงานใชไฟฟาอยางประหยัด
สวาง
 การใชไฟฟาสําหรับคนงานกอสราง ไดแก ไฟฟาแสงสวางและ
เครื่องใชไฟฟาตาง ๆ
การใชไฟฟาของโครงการจะมีผลกระทบในระดับต่ําตอการใชไฟฟาของ
ชุมชนขางเคียงหรือระบบไฟฟาของอาคารพักอาศัยใกลเคียง เนือ่ งจากปริมาณ
ไฟฟาที่ตองการใชนอยเกินกวาจะกอใหเกิดผลกระทบและการไฟฟาสวนภูมิภาค
จังหวัดภูเก็ต มีความสามารถใหบริการไดอยางเพียงพอ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม

-
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3.6 การจราจร
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มาตรการปองกัน
มาตรการติดตามตรวจสอบ
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
การขนสงวัสดุในชวงกอสรางเขาสูโครงการจะใชถนนอาวยน-เขาขาด (1) ในเขตกอสรางและเขตชุมชน จะจํากัดความเร็วของ - ตรวจสอบความเร็วของรถ
และการกีดขวางการจราจร
เปนเสนทางหลักเขาสูโครงการ การประเมินปริมาณการจราจรในระยะ
รถบรรทุกไมใหเกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยติดปาย
ทุ ก วั น ต ล อ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า
กอสราง พิจารณาจากปริมาณรถที่เขา-ออกพื้นที่โครงการ โดยชวงที่มีการ
หลังรถวา “หากพนักงานขับรถเร็วเกิน 30 กิโลเมตรตอ
กอสราง
กอสรางจะเปนชวงที่มีการเขา-ออกสูงสุด คือ ประมาณ 15 เที่ยว/วัน (คัน/
ชั่วโมง โปรดแจง (ระบุเบอรโทรศัพท) ”
วัน) ในกรณีเลวรายที่สุด รถทั้ง 15 คัน เขามาในพื้นที่กอสรางพรอมกัน (2) โครงการจะกําหนดชวงเวลาในการขนสงวัสดุกอสราง - ตรวจสอบสภาพถนนและ
การชํ า รุ ด ของถนน ทุ ก
ระบุเวลาการขนสงในชวงเวลา 09.00-16.00 น. ในวัน
ทั้งหมดภายใน 1 ชั่วโมง คิดปริมาณการจราจรสูงสุดของโครงการเทากับ
สั ป ดาห ต ลอดระยะเวลา
จันทรถึงวันเสาร โดยโครงการจะหลีกเลี่ยงการขนสง
15 คัน/ชั่วโมง หรือคิดเปน 25.50 PCU/ชั่วโมง (15x1.7)
กอสราง
จากการประเมินผลกระทบการจราจรของถนนอาวยน-เขาขาด พบวา
ในชวงชั่ว โมงเรง ดวน เชน ชวงเช า 07.00-09.00 น.
ในวั น ธรรมดา และวั น หยุ ด สภาพการจราจรตลอดทั้ ง วั น มี ก ารจราจร
และชวงเย็น 16.00-17.00 น. หลังจากเวลา 17.00 น.
เปนตนไป หากมีความจําเปนตองมีการขนสง เชน รถ
คลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีนอย
ขนสงคอนกรีตผสมเสร็จ เปนตน จะดําเนินการไดไม
สําหรับเสนทางการขนสงวัสดุโครงการจะหลีกเลี่ยงการใชเสนทางใน
เกิน 20.00 น. โดยจะจัดใหมีแสงสวางอยางเพียงพอ
เขตเมืองที่มีสภาพการจราจรคับคั่ง พรอมทั้งไดจัดใหมีที่สําหรับลางลอรถ
บริเวณทางเขา-ออกพื้นที่กอสราง เพื่อปองกันฝุนละอองและโคลนที่ติดมา
รวมทั้งโครงการจะแจงใหผูที่อาศัยอยูใกลเคียงทราบ
ล ว งหน า อย า งน อ ย 1 วั น และขออนุ ญ าตไปยั ง เจ า
กับลอรถ และจัดคนงานไวคอยอํานวยความสะดวกในการจราจรเขา-ออก
พนักงานจราจร สําหรับวันอาทิตยและวันหยุดนักขัต
โครงการ ดังนั้น ผลกระทบดานการคมนาคมในระยะกอสรางจึงอยูในระดับ
ฤกษจะหยุดดําเนินการขนสงวัสดุกอสราง เชนกัน
ต่ํา
(3) เส น ทางการขนส ง วั ส ดุ โ ครงการจะหลี ก เลี่ ย งการใช
เสนทางในเขตเมืองที่มีสภาพการจราจรคับคั่ง
ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ
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3.6 การจราจร (ตอ)

ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ
(4)

(5)

(6)
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(7)
(8)

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

(9)

มาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
รถบรรทุกวัสดุอุปกรณจะใชผาใบปกคลุมกระบะรถใหมิดชิด เพื่อปองกันการ
รวงหลนของวัสดุกอสรางและอุปกรณตางๆ อันอาจจะกอใหเกิดอุบัติเหตุแก
ผูใชถนน
ควบคุมมิใหมีการบรรทุกเกินพิกัดน้ําหนักที่กําหนดไวสําหรับรถบรรทุกนั้นๆ
และเมื่อดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ หากพบวาถนนทางเขาโครงการชํารุด
เนื่องจากการขนสงวัสดุตางๆ เขาสูโครงการใหดําเนินการซอมแซมใหอยูใน
สภาพเรียบรอย
หามมิใหมีการจอดรถบรรทุกหรือรถที่ใชในการขนสงวัสดุกอสรางตลอดแนว
ดานหนา พื้น ที่โ ครงการและบริเ วณทางเขา -ออก เพื่ อป อ งกัน การกี ดขวาง
การจราจร
จัดใหมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกกรณีมีรถเขา-ออกจากพื้นที่กอสราง
ของโครงการ
จั ด ให มี ป า ยชื่ อ โครงการ และลู ก ศรแสดงทิ ศ ทางการเข า -ออกโครงการให
สามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน ในระยะที่สามารถชะลอเพื่อเลี้ยวเขาสูพื้นที่
โครงการไดอยางปลอดภัย
จัดใหมีที่สําหรับลางลอรถบริเวณทางเขา-ออกพื้นที่กอสราง

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
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3.7 การระบายอากาศ

ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ

5-36

ในชวงกอสรางจะไมมีผลกระทบดานระบายอากาศและระบายความรอน เนื่องจาก
ช ว งการก อ สร า งจะไม มี กิ จ กรรมที่ เ ป น แหล ง กํ า เนิ ด ความร อ นที่ สํ า คั ญ รวมถึ ง พื้ น ที่
โครงการมีการเวนระยะหางจากพื้นที่ขางเคียงอยางพอเพียง ซึ่งสามารถทําใหเกิดการ
ระบายอากาศจากตัวอาคารไดสะดวกโดยไมส งผลกระทบตอบริ เวณใกลเคี ยงพื้น ที่
โครงการแตอยางใด
จากการตรวจสอบพื้นที่ตามขอกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม
3.8 การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ตาม
เขตพื้ น ที่ แ ละมาตรการ โดยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดภูเก็ต พบวา พื้นที่โครงการตั้งอยูใน
บริเวณที่ 5 และบริเวณที่ 6 ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
คุมครองสิ่งแวดลอม
เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
พ.ศ. 2560 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบการดําเนินโครงการกับขอกําหนดตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดภูเก็ต พบวา การใชประโยชนที่ดินโครงการ
สอดคลองกับขอกําหนดดังกลาว

มาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
-

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
-

-

- ตรวจสอบความสู ง การก อ สร า ง
อาคาร ให เ ป น ไปตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล อ ม เรื่ อ ง กํ า หนดเขต
พื้ น ที่ แ ล ะ ม า ต ร ก า ร คุ ม ค ร อ ง
สิ่ ง แ ว ด ล อ ม ใ น บ ริ เ ว ณ พื้ น ที่
จัง หวั ด ภู เ ก็ ต พ.ศ. 2560 ตลอด
ระยะเวลากอสราง

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)
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องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ
และคุณคาตางๆ
4. ผลกระทบต อ คุ ณ ภาพ
ชีวิต
4.1 ผลกระทบที่ อ าจขึ้ น จาก
(1) การสรุปลักษณะโครงการ
การมีโครงการตอคุณภาพ
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต เปนโครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุด
ชีวิต
จํานวน 12 หองชุด ภายในโครงการประกอบดวย อาคารทั้งสิ้น จํานวน 14 อาคาร มีขนาดพื้นที่ใชสอย
2,393.68 ตารางเมตร ทั้งนี้ พื้นที่โครงการตั้งอยูบนพื้นที่ 2-2-71 ไร หรือคิดเปน 4,284.00 ตารางเมตร
โดยจะขออนุ ญ าตก อ สร า งต อ เทศบาลตํ า บลวิ ชิ ต ซึ่ ง คาดว า จะใช ร ะยะเวลาการก อ สร า งโครงการ
ประมาณ 18 เดือน
(2) การสํารวจทางสังคมเบื้องตน
โครงการอยูในเขตเทศบาลตําบลวิชิต ซึ่งจัดเปนเขตพื้นที่ธุรกิจที่สําคัญของจังหวัดภูเก็ตสภาพ
โดยรวมสวนใหญเปนชุมชนเมืองที่มีความหลากหลายของกิจกรรม ดังนั้น แมวาผูพักอาศัยบางสวนที่
ดําเนินชีวิตเปนแบบตางคนตางอยู ตองเรงรีบในการดําเนินชีวิตประจําวัน แตก็ไมมีความขัดแยงซึ่งกัน
และกัน สําหรับดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและสวัสดิการของประชาชน โครงการตั้งอยูใน
เขตความรับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรวิชิต หนาที่ความรับผิดชอบในดานการรักษาความสงบและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัยหนวยงานหลักที่รับผิดชอบ
บริเวณพื้นที่โครงการ คือ เทศบาลตําบลวิชิต ประมาณ 3 กิโลเมตร ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน
รถดับเพลิงใชเวลาเดินทางมายังพื้นที่โครงการ ประมาณ 5 นาที (ขึ้นกับสภาพการจราจร และชวงเวลา
ที่เกิดเหตุ)

มาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม

-

- สอบถามเรื่องรองเรียนจาก
ประชาชนที่ อ ยู ใ กล เ คี ย ง
โครงการ โดยการค น หา
ขอเท็จจริง และสาเหตุเพื่อ
กํ า ห น ด แ น ว ท า ง แ ก ไ ข
ปญหา ทุกสัปดาห ตลอด
ระยะเวลากอสราง
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องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ
และคุณคาตางๆ
4.1 ผลกระทบที่อาจขึ้นจากการ
(3) ผลกระทบทางสังคมที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ
มีโครงการตอคุณภาพชีวิต
จากการประเมินของบริษัทที่ปรึกษาในชวงกอสราง คาดวาโครงการอาจกอใหเกิดผลกระทบตอผู
(ตอ)
อยูใกลเคียงและผูใชถนนสายตางๆ โดยรอบพื้นที่โครงการ ในระยะกอสราง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
(3.1) ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ
สภาพเศรษฐกิจในชวงกอสรางของโครงการจะมีการรับคนงานทองถิ่นเพิ่มบางสวนทําใหคนใน
ชุมชนมีรายไดจากการทํางาน และเปนการกระตุนเศรษฐกิจทองถิ่นของรานคาและบริการรายยอย
ใกลเคียงพื้นที่กอสรางเพิ่มขึ้น เชน รานขายสินคาอุปโภค-บริโภค กิจการคาวัสดุกอสราง เปนตน ซึ่ง
กอใหเกิดการกระจายรายไดสูชุมชนมากขึ้นกอใหเกิดผลกระทบดานบวก
(3.2) ผลกระทบทางดานจํานวนประชากร
การดําเนินการในชวงระยะกอสรางของโครงการจะมีจํานวนคนงานกอสรางประมาณ 200 คน
โดยคนงานสวนใหญเปนคนงานของบริษัทผูรับเหมา ซึ่งยายมาจากพื้นที่กอสรางอื่น และจะมีการรับ
คนงานทองถิ่นเพิ่มบางสวน ทั้งนี้คนงานทํางานแบบเชาไปเย็นกลับ และเมื่อการกอสรางของโครงการ
แลวเสร็จคนงานจะยายไปยังพื้นที่กอสรางอื่น ดังนั้นจึงไมกอใหเกิดผลกระทบตอประชากรและการ
โยกยาย

มาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ
(1) กําชับผูรับเหมากอสรางตองกําหนดกฎเกณฑและคอยสอดสอง
4.1 ผลกระทบที่อาจขึ้นจากการ
(3.3) ผลกระทบตอวิถีชีวิตของคนในชุมชน
มีโครงการตอคุณภาพชีวิต
ดูแลพฤติกรรมของคนงานก อสรางใหอ ยูในระเบี ยบ มิ ใหก อ
ในเขตเทศบาลตําบลวิชิต มีผูเขามาอาศัยและมาประกอบ
(ตอ)
ความเดือดรอนรําคาญ และปญหาตางๆ ใหกับผูที่พักอาศัยใน
อาชีพที่ไมใชนักทองเที่ยว การดํารงชีวิตสวนใหญเปนชุมชนที่มี
ชุมชนและพื้นที่ใกลเคียง หากคนงานประพฤติผิดตองมีการวา
ความหลากหลายของกิจกรรม และโครงการตั้งอยูในเขตความ
กลาวตักเตือน ลงโทษหรือถึงขั้นไลออก โดยพิจารณาจากความ
รับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรวิชิต ที่มีหนาที่ความรับผิดชอบ
เหมาะสมของเหตุการณที่เกิดขึ้น
ในด า นการรั ก ษาความสงบและความปลอดภั ย ในชี วิ ต และ
(2) จัดใหมีหัวหนาคนงานสําหรับควบคุมงานกอสรางไมใหสราง
ทรัพยสินของประชาชน
ความเดือดรอนกับประชาชนโดยรอบ
ดั ง นั้ น เพื่ อ เป น การป อ งกั น ผลกระทบในระยะก อ สร า ง
โครงการจะตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ (3) จัดใหมีเจาหนาที่ของโครงการและบริษัทผูรับเหมาเขาพบผูพัก
อาศั ย ที่ อ ยู ข า งเคี ย งก อ นดํ า เนิ น การก อ สร า ง และตลอด
ดานผลกระทบที่อาจขึ้นจากการมีโครงการตอคุณภาพชีวิตอยาง
ระยะเวลาการก อ สร า ง ทุ ก ระยะ 1 ครั้ ง /สั ป ดาห และให
เครงครัด
หมายเลขโทรศั พ ท ที่ ส ามารถติ ด ต อ ได ทั น ที ที่ ไ ด รั บ ความ
เดือดรอน
(4) หากเกิดความเสียหายแกสิ่งปลูกสรางบริเวณขางเคียงจากการ
ก อ สร า ง โครงการ/ผู รั บ เหมาก อ สร า งต อ งรั บ ผิ ด ชอบในการ
แกไข
(5) ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดานกายภาพ
ชีวภาพ และคุณคาการใชประโยชนของมนุษยอยางเครงครัด
และจั ด ให มี เ จ า หน า ที่ ป ระสานผู อ ยู ข า งเคี ย งโครงการตลอด
ชวงเวลากอสราง เพื่อปองกันความขัดแยง

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
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องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ
และคุณคาตางๆ
4.1 ผลกระทบที่อาจขึ้นจากการ
4. ผลกระทบทางดานเชื้อชาติ
มีโครงการตอคุณภาพชีวิต
ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตําบลวิชิต มีความหลากหลาย
(ตอ)
เชื้อชาติเนื่องจากเปนเมืองทองเที่ยว ในการดําเนินการกอสราง
ของโครงการจะมี ค นงานก อ สร า งประมาณ 200 คน ซึ่ ง จะเป น
แรงงานจากตางถิ่นเขามาทํางานสวนหนึ่ง เชน แรงงานพมา ซึ่ง
จะมีความแตกตางกันทางเชื้อชาติกับชุมชนขางเคียงโดยรอบพื้นที่
โครงการ ดังนั้นโครงการกําหนดใหผูรับเหมาปฏิบัติตามมาตรการ
ปองกันและแกไขผลกระทบ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

5-40

มาตรการปองกันและแกไข
(1) พิจารณาเลือกคนในทองถิ่นที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ตองการ
เขามาทํางานในโครงการ เพื่อใหเกิดการจางงานในชุมชน และ
ปองกันปญหาความขัดแยงระหวางโครงการกับชุมชน
(2) กรณี ที่มี แ รงงานต างด าว เลื อ กคนงานที่ไ ด รับ อนุญ าตอย า ง
ถูกตองตามกฎหมายแรงงานตางดาว และมีการขึ้นทะเบียน
แรงงานตางดาวเพื่อใหตรวจสอบประวัติคนงานได
(3) ควบคุมคนงานกอสรางใหอยูภายในพื้นที่กอสราง และกําหนด
รู ป แบบสี เ สื้ อ ผ า ชุ ด ปฏิ บั ติ ง านก อ สร า งของคนงานให อ ยู ใ น
รู ป แบบเดี ย วกั น พร อ มทั้ ง ระบุ ป า ยชื่ อ นามสกุ ล รหั ส ของ
คนงานกอสราง

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ
และคุณคาตางๆ
4.1 ผลกระทบที่อาจขึ้นจากการ
5. ผลกระทบดานศาสนา ประเพณีวฒ
ั นธรรม และแหลงโบราณสถาน
มีโครงการตอคุณภาพชีวิต
ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 72 นับถือศาสนาอิสลาม รอยละ 25 นับถือ
(ตอ)
ศาสนาคริสต และอื่นๆ อีกรอยละ 3
ประชาชนสวนใหญยังคงรักษาวัฒนธรรมของคนไทยในชนบทอยู แตเนื่องจากการเปนเมือง
ทองเที่ยวทําใหสภาพทางสังคมเปลี่ยนไปเปนสังคมเมือง โดยบางสวนเปนสังคมแบบตะวันตก
โดยเฉพาะบริเวณที่เปนแหลงบันเทิงเพื่อตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวตางชาติ ดาน
ประเพณีทองถิ่นที่สําคัญ ไดแก ประเพณีลอยกระทง ประเพณีวันสงกรานต ประเพณีวันเขาพรรษา
และประเพณีทําบุญตักบาตรวันขึ้นปใหม เปนตน
สําหรับแหลงโบราณสถานในจังหวัดภูเก็ตที่ไดรับการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน โดย
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม มีทั้งหมด 10 แหง และจากการตรวจสอบแหลงโบราณสถานที่
ทางกรมศิลปากรไดประกาศขึ้นทะเบียนแหลงโบราณสถานแหงประเทศไทยประกาศในราชกิจจา
นุ เ บกษา ในรั ศ มี 1 กิ โ ลเมตร พบว า บริ เ วณพื้ น ที่ โ ครงการ และพื้ น ที่ ใ กล เ คี ย ง ไม พ บแหล ง
โบราณคดี แหลงโบราณสถาน หรือสถานที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรแตอยางใด สําหรับ
คนงานกอสรางประมาณ 200 คน จะเปนแรงงานจากตางถิ่นเขามาทํางานสวนหนึ่ง เชน แรงงาน
พมา ซึ่งนับถือศาสนาพุทธและยังคงมีวัฒนธรรมประเพณีที่เขารวมกิจกรรมกันไดกับประเพณีของ
ทองถิ่น ดังนั้นจึงไมสงผลกระทบแตอยางใด

มาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
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องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ
และคุณคาตางๆ
4.1 ผลกระทบที่อาจขึ้นจากการ
6. สุขภาพอนามัยและการบริการดานสาธารณสุข
มีโครงการตอคุณภาพชีวิต
สถานพยาบาลของรั ฐ ที่ อ ยู ใ กล เ คี ย งโครงการมากที่ สุ ด ได แ ก
(ตอ)
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวิชิต มีระยะหางจากพื้นที่โครงการประมาณ
3.4 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 6 นาที จะถึงพื้นที่โครงการ (ขึ้นกับ
สภาพการจราจร และชวงเวลาที่เกิดเหตุ)
จากสถิติสาเหตุการปวย 21 กลุมโรค ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลวิชิต ระหวาง ปพ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2563 พบวา 5 อันดับแรก ไดแก โรค
ระบบยอยอาหาร รวมโรคในชองปาก, อาการแสดงและสิ่งปกติที่พบไดจาก
การตรวจทางคลินิกและทางหองปฏิบัติการที่ไมสามารถจําแนกกลุมรคในกลุม
อื่นได, โรคระบบหายใจ, โรคระบบกลามเนื้อ รวมโครงราง และเนื้อยึดเสริม
และโรคระบบไหลเวียนเลือด
จากการสํารวจภาคสนามโดยการสัมภาษณประชาชนที่อยูอาศัยใกลเคียง
พื้นที่โครงการ พบวา ในรอบปที่ผานมา/ปจจุบัน ประชาชนสวนใหญเจ็บปวย
ดวยโรคเกี่ยวกับระบบเลือดลมตางๆ รองลงมาเจ็บปวยดวยโรคผิวหนังและ
ภูมิแพ และโรคหวัด/โรคทางเดินหายใจ ทั้งนี้จากขอมูลสถิติขอมูลโรคและ
ความเจ็บปวยระหวาง ป พ.ศ. 2559-2563 จากโรงพยาบาล

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
มาตรการปองกันและแกไข
(1) ตรวจสอบสุขภาพคนงานกอนเขารับทํางาน
(2) จัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการใหแ ก
คนงานกอสรางอยางถูกสุขลักษณะ
(3) จัดหาที่พักอาศัยที่แข็งแรง ปลอดภัย และสะอาด
ใหคนงาน
(4) แบ ง เวลาการทํ า งานและการพั ก ผ อ นให มี ค วาม
เหมาะสม
(5) วางมาตรการกับดูแลและควบคุมคนงานรบกวน
หรือบุกรุกพื้นที่นอกโครงการ
(6) จัดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบในเรื่องการดูแลความ
ปลอดภัยในการกอสราง
(7) ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่ ง แ ว ด ล อ ม ที่ ร ะ บุ ไ ว ใ น หั ว ข อ 4. 1.4.2 ก า ร
สาธารณสุข อยางเครงครัด

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
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องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ
และคุณคาตางๆ
4.1 ผลกระทบที่อาจขึ้นจากการ ประชาชนในรั ศ มี 1 กิ โ ลเมตร รอบพื้ น ที่ โ ครงการ จะเห็ น ได ว า โรคระบบ
มีโครงการตอคุณภาพชีวิต ทางเดินหายใจ เปนโรคที่มีการเจ็บปวยเปนลําดับตนๆ ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมา
(ตอ)
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ฝุนละอองและมลพิษทางอากาศจาก
การจราจร และการกอสราง ประกอบกับบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการในเขต
เทศบาลตําบลวิชิตมีสถานที่กอสรางเพื่อพัฒนาเปนที่อยูอาศัย สถานที่บริการ
ทองเที่ยว หรือโครงการตางๆ ดวยสาเหตุดังกลาวจึงสงผลใหประชาชนสวน
ใหญเจ็บปวยดวยโรคระบบทางเดินหายใจมากกวาโรคอื่นๆ
ในชวงที่มีการกอสรางโครงการ กลุมคนสวนใหญที่ไดรับผลกระทบดาน
สุขภาพ ไดแก คนงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณพื้นที่กอสรางและผูที่อยูอาศัย
บริ เ วณใกล เ คี ย งและโดยรอบพื้ น ที่ ก อ สร า งโครงการ สุ ข ภาพของคนงาน
ก อ สร า งและผู ที่ อ ยู อ าศั ย ใกล เ คี ย งพื้ น ที่ ก อ สร า งจั ด เป น กลุ ม เสี่ ย งที่ อ าจ
กอใหเกิดโรคตางๆ ขึ้นได ซึ่งสาเหตุของการเกิดโรคอาจมาจากการปฏิบัติ
หนาที่ ที่ตองเผชิญมลภาวะตางๆ ไดแก ฝุนละออง เสียง ความสั่นสะเทือน
เขมาควัน และสารเคมี รวมถึงที่พักอาศัยของคนงานกอสราง มักอยูอาศัย
รวมกันจํานวนมาก โดยมีถิ่นที่มาทั้งที่เปนคนงานตางดาว และคนงานไทย
ดัง นั้ น การอยูอ าศั ย ของคนงานที่ ไ ม ถูก สุ ข ลั ก ษณะก็ อ าจเป น พาหะนํ า ไปสู
โรคติดตอตางๆ ได นอกจากนี้การเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานมักเกิดขึ้น
เป น ประจํ า ซึ่ ง อุ บั ติ เ หตุ ใ นแต ล ะครั้ ง อาจก อ ให เ กิ ด การสู ญ เสี ย ทั้ ง ชี วิ ต และ
ทรัพยสิน

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
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องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ
มาตรการปองกันและแกไข
4.1 ผลกระทบที่อาจขึ้นจากการ
7. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
มีโครงการตอคุณภาพชีวิต
การดํ า เนิ น การของโครงการในระยะก อ สร า งอาจก อ ให เ กิ ด เหตุ (1) ปฏิ บั ติ ต ามมาตรการป อ งกั น และแก ไ ขผลกระทบ
(ตอ)
สิ่งแวดลอมที่ระบุไวในหัวขอ 4.1.4.3.1 การปองกัน
เดือดรอนรําคาญปญหาจากคนงานกอสรางตอชุมชนใกลเคียง เชน การมั่ว
อัคคีภัย
สุ ม ยาเสพติ ด การดื่ ม สุ ร า การเล น การพนั น การลั ก ขโมย และการก อ
อาชญากรรม รวมถึงกอใหเกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินตออาคาร (2) ปฏิ บั ติ ต ามมาตรการป อ งกั น และแก ไ ขผลกระทบ
สิ่ ง แวดล อ มที่ ร ะบุ ไ ว ใ นหั ว ข อ 4.1.4.3.2 ความ
และผูอยูอาศัยใกลเคียง จากการรวงหลนของเศษวัสดุกอสราง และอาจ
ปลอดภั ย และอาชี ว อนามั ย (มาตรการด า นความ
ก อ ให เ กิ ด โรคติ ด ต อ จากคนงานก อ สร า งได อย า งไรก็ ต ามในช ว งระยะ
ปลอดภัยจากคนงานกอสรางตอชุมชนใกลเคียง)
กอสรางโครงการไดทําหนังสือแจงพัฒนาโครงการไปยังสถานีตํารวจภูธร
วิชิ ต และหน ว ยงานป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตํ า บลวิ ชิ ต
เพื่อใหหนวยงานดังกลาวรับทราบวามีการจัดทําโครงการและเตรียมความ
พรอมในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ดังนั้นผลกระทบจึงอยูในระดับต่ํา

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)
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4.2 การสาธารณสุข

ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ
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การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจะประเมินตามแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของประเทศไทยเปนแนวทางในการศึกษา (สํานัก
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม,
กันยายน 2550)
1) การกลั่นกรองในโครงการ (Screening)
(ก) ขอมูลรายละเอียดโครงการ
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต เปนโครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุด
จํานวน 12 หองชุด ภายในโครงการประกอบดวย อาคารทั้งสิ้น จํานวน 14 อาคาร มีขนาดพื้นที่
ใชสอย 2,393.68 ตารางเมตร ทั้งนี้ พื้นที่โครงการตั้งอยูบนพื้นที่ 2-2-71 ไร หรือคิดเปน
4,284.00 ตารางเมตร โดยจะขออนุญาตกอสรางตอเทศบาลตําบลวิชิต ซึ่งคาดวาจะใชระยะเวลา
การกอสรางโครงการประมาณ 18 เดือน และจากการศึกษา พบวา กลุมคนที่มีความเสี่ยงดาน
สุขภาพจากการดําเนินโครงการ ไดแก คนงานกอสรางโครงการ ผูพักอาศัยในโครงการ พนักงาน
ของโครงการ และประชาชนที่อาศัยอยูโดยรอบพื้นที่โครงการ
(ข) ขอมูลการสัมผัสของมนุษย
กลุมคนสวนใหญที่ไดรับผลกระทบดานสุขภาพ มีดังนี้ คนงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณพื้นที่
กอสราง ซึ่งจะตองสัมผัสกับมลพิษที่อาจเกิดขึ้นอยูตลอดเวลาการทํางานในแตละวัน (ประมาณ 8
ชั่วโมง) และผูพักอาศัยในโครงการ พนักงานของโครงการ และประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณ
พื้นที่ใกลเคียง และโดยรอบโครงการ โดยกลุมคนที่มีความเสี่ยงที่จะสัมผัสมลพิษ ไดแก เด็ก สตรี
มีครรภ หรือผูที่ไวตอการไดรับอันตราย

มาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 5-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการอาคารชุด วีรันดา
เรสซิเดนซ ภูเก็ต ของบริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน) ระยะกอสราง (ตอ)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ
4.2 การสาธารณสุข (ตอ)

ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ
2) การกําหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping)
ในการกําหนดขอบเขตการศึกษาผลกระทบทางสุภาพจากกิจกรรมตาง ๆ ของโครงการได
พิจารณาจากขอมูลรายละเอียดโครงการ ขอมูลสภาพแวดลอมในปจจุบันของพื้นที่โครงการ ขอมูล
สุขภาพปจจุบัน โดยพิจารณาจากสิ่งคุกคามสุขภาพ ไดแก เสียง ความสั่นสะเทือน ฝุน เขมาควัน
และสิ่งคุกคามตอจิตใจ ไดแก ความกังวล เปนตน นอกจากนี้ จะพิจารณาดานสิ่งแวดลอม ปจจัย
ตอการสัมผัส และลักษณะผลกระทบตอสุขภาพ
3) การประเมินผลกระทบ (Assessment)
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จากการรวบรวมขอมูลพื้ นฐานดานการสาธารณสุขของชุมชนที่อยูบริเวณใกลเคียงพื้ นที่โครงการ
พบวา ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลวิชิต มีโรงพยาบาลของเอกชน จํานวน 2 แหง ไดแก โรงพยาบาลสิริโรจน
ขนาด 151 เตียง และโรงพยาบาลดีบุก ขนาด 32 เตียง และมีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จํานวน 2
แหง ไดแก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานแหลมชั่น และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวิชิต
นอกจากนี้ยังมีคลินิกเอกชน จํานวน 1 แหง รานขายยาแผนปจจุบัน จํานวน 7 แหง โดยสถานพยาบาล
ของรัฐที่อยูใกลเคียงโครงการมากที่สุด ไดแก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวิชิต มีระยะหางจากพื้นที่
โครงการประมาณ 3.4 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 6 นาที จะถึงพื้นที่โครงการ (ขึ้นกั บสภาพ
การจราจร และชวงเวลาที่เกิดเหตุ)

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

จากสถิติสาเหตุการปวย 21 กลุมโรค ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวิชิต ระหวาง ป
พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2563 พบวา 5 อันดับแรก ไดแก โรคระบบยอยอาหาร รวมโรคในชองปาก,
อาการแสดงและสิ่ ง ปกติที่ พบไดจ ากการตรวจทางคลิ นิกและทางห อ งปฏิบั ติก ารที่ ไม สามารถ
จําแนกกลุมรคในกลุมอื่นได, โรคระบบหายใจ, โรคระบบกลามเนื้อ รวมโครงราง และเนื้อยึดเสริม
และโรคระบบไหลเวียนเลือด

มาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 5-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการอาคารชุด วีรันดา
เรสซิเดนซ ภูเก็ต ของบริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน) ระยะกอสราง (ตอ)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ
4.2 การสาธารณสุข (ตอ)

ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

จากการสํารวจภาคสนามโดยการสัมภาษณประชาชนที่อยูอาศัยใกลเคียงพื้นที่โครงการ พบวา ประชาชน
สวนใหญ (รอยละ 51.16) โรคเกี่ยวกับระบบเลือดลมตางๆ รองลงมาเจ็บปวยดวยโรคผิวหนังและภูมิแพ และ
โรคหวั ด /โรคทางเดิ น หายใจ ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ ข อ มู ล สถิ ติ จํ า นวนผู ป ว ยจํ า แนกตาม 21 กลุ ม โรคของ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวิชิต
การประเมินผลกระทบจากการดําเนินโครงการในระยะกอสรางที่อาจสงผลกระทบตอสุขภาพ ในดาน
คุณภาพอากาศ การบําบัดน้ําเสีย การจัดการขยะมูลฝอย สภาพเศรษฐกิจและสังคม อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย พิจารณาถึงปจจัยที่สําคัญที่อาจมีผลกระทบตอสุขภาพ คือ
- สิ่งคุกคามทางกายภาพ ไดแก คุณภาพอากาศ การบําบัดน้ําเสีย และการจัดการขยะ มูลฝอย เปน
ตน
- สิ่งคุกคามทางชีวภาพ ไดแก แมลงวัน แบคทีเรีย และปรสิต เปนตน
- สิ่งคุกคามตอจิตใจ ไดแก ความเครียด ความกังวล และความรําคาญ เปนตน
ในช ว งที่ มี ก ารก อ สร า งโครงการ กลุ ม คนส ว นใหญ ที่ ไ ด รั บ ผลกระทบด า นสุ ข ภาพ ได แ ก คนงานที่
ปฏิ บั ติ ง านในบริ เ วณพื้ น ที่ ก อ สร า งและผู ที่ อ ยู อ าศั ย บริ เ วณใกล เ คี ย งและโดยรอบพื้ น ที่ก อ สร า งโครงการ
สุขภาพของคนงานกอสรางและผูที่อยูอาศัยใกลเคียงพื้นที่กอสรางจัดเปนกลุมเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดโรคตางๆ
ขึ้นได ซึ่งสาเหตุของการเกิดโรคอาจมาจากการปฏิบัติหนาที่ ที่ตองเผชิญมลภาวะตางๆ ไดแก ฝุนละออง
เสียง ความสั่นสะเทือน เขมาควัน และสารเคมี รวมถึงที่พักอาศัยของคนงานกอสราง มักอยูอาศัยรวมกัน
จํานวนมาก โดยมีถิ่นที่มาทั้งที่เปนคนงานตางดาว และคนงานไทย ดังนั้นการอยูอาศัยของคนงานที่ไมถูก
สุขลักษณะก็อาจเปนพาหะนําไปสูโรคติดตอตางๆ ได นอกจากนี้การเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานมัก
เกิดขึ้นเปนประจําซึ่งอุบัติเหตุในแตละครั้งอาจกอใหเกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสิน

มาตรการปองกันและแกไข มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
ผลกระทบสิง่ แวดลอม
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ตารางที่ 5-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการอาคารชุด วีรันดา
เรสซิเดนซ ภูเก็ต ของบริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน) ระยะกอสราง (ตอ)
องคประกอบทาง
ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ
4.2 การสาธารณสุข (ตอ)
1. โรคระบบทางเดินหายใจ เชน โรคภูมิแพ และโรคหอบหืด เปน (1) ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
ที่ระบุในหัวขอ 1.4 เรื่องคุณภาพอากาศอยางเครงครัด
ตน
สาเหตุจากการเกิดโรค
เกิดจากการหายใจเอาสารกอภูมิแพ เชน ฝุนละออง ควันบุหรี่ ควัน
ของรถยนต เปนตน ที่ฟุงกระจายอยูในอากาศเขาสูระบบทางเดิน
หายใจ จนระบบเกิดปฏิกิริยาตอบสนองตอสารภูมิแพซึ่งเปนสาเหตุ
ของการเกิ ด โรคระบบทางเดิ น หายใจ นอกจากนี้ ส ารก อ ภู มิ แ พ ยั ง
กระตุนใหอาการของโรคกําเริบรุนแรงมากขึ้น

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
-
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

P:\2564\IEE\วีรันดา คอนโด\สมบูรณ\CH5.doc

ตารางที่ 5-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการอาคารชุด วีรันดา
เรสซิเดนซ ภูเก็ต ของบริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน) ระยะกอสราง (ตอ)
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องคประกอบทาง
ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ
4.2 การสาธารณสุข (ตอ)
2. โรคที่สตั วและแมลงเปนพาหะนําโรค ไดแก
 แมลงสาบ เชน โรคระบบทางเดินอาหาร โรคระบบลําไส
โรคทองเสียโรคผิวหนัง โรคตับอักเสบ
 ยุง เชน โรคไขเลือดออก โรคไขสมองอักเสบโรคเทาชาง
โรคไขสมองอักเสบ
 แมลงวัน เชน อหิวาตกโรค
สาเหตุจากการเกิดโรค
- เกิดจากการสัมผัสหรือรับประทานเชื้อแบคทีเรีย หนอนพยาธิ
เชื้อไวรัส เชื้อโปรโตชัว และเชื้อรา ที่ติดมากับแมลงสาบเนื่องจาก
แมลงสาบชอบอยูตามขยะ ของเสีย
- เกิดจากยุงลาย ยุงกนปลอง ยุงลายเสือ และยุงรําคาญที่เปน
พาหะนําโรคกัด
- เกิดโรคเกิดจากการรับประทานอาหารและน้ําดื่มที่ไมสะอาด มี
แมลงวันตอม โดยแมลงวันจะตอมอุจจาระหรืออาเจียนของผูปวย
และนําเชื้อแพรกระจายอยูในอาหารและน้ําดื่ม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
- ตรวจสอบความสะอาดของถั ง
ตรวจสอบสุขภาพคนงานกอนรับเขาทํางาน
สํา รองน้ํ า ใชบ ริ เ วณพื้ น ที่ กอ สร า ง
จัดหาน้ําดื่มน้ําใช ระบบรวบรวมและกําจัดขยะ น้ําเสีย สิ่ง
และบ า นพั ก คนงาน ทุ ก 3 เดื อ น
ปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะไวอยางเพียงพอ เพื่อปองกันไมให
ตลอดระยะเวลากอสราง
เกิดแหลงเพาะพันธุโรค
ดูแลและรักษาความสะอาดบริเวณที่พัก หองสวม และหอง - ตรวจสอบปริมาณตะกอนของสวน
เกรอะ หากปริมาณตะกอนเต็มให
อาบน้ําอยางสม่ําเสมอ
ประสานรถสูบสิ่งปฏิกูลมาสูบกําจัด
ดูแลไมใหมีแหลงน้ําทวมขังในบริเวณพื้นที่กอสรางและ
ทุ ก สั ป ด า ห ต ล อ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า
บานพักคนงาน เพื่อปองกันการเกิดแหลงเพาะพันธุยุงหรือ
แหลงเชื้อโรคตางๆ
กอสราง
ฉี ด พ น ยากํ า จั ด ยุ ง แมลงสาบ แมลงวั น และแหล ง - ตรวจสอบความสะอาดของห อ ง
ส ว มบริ เ วณพื้ น ที่ ก อ สร า งและ
เพาะพั นธุ กอ นและหลังรื้ อถอนบ านพักคนงาน หอ งน้ํ า
บานพักคนงาน ทุกสัปดาห ตลอด
หองสวม
ระยะเวลากอสราง

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
(1)
(2)

(3)
(4)

(5)

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)
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ตารางที่ 5-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการอาคารชุด วีรันดา
เรสซิเดนซ ภูเก็ต ของบริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน) ระยะกอสราง (ตอ)

5-50
บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

องคประกอบทาง
ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ
3. โรคเครี ย ด ซึ่ ง จะนํ า ไปสู โ รคนอนไม ห ลั บ (1) จัดหาที่พักอาศัยที่แข็งแรง ปลอดภัย และสะอาดใหคนงาน
4.2 การสาธารณสุข (ตอ)
โรคแผลในกระเพาะอาหาร และโรคประสาท
(2) แบงเวลาการทํางานและการพักผอนใหมีความเหมาะสม
สาเหตุจากการเกิดโรค
(3) วางมาตรการกับดูแลและควบคุมคนงานรบกวนหรือบุกรุกพื้นที่นอกโครงการ
- เกิดจากความวิตกกังวลดานความปลอดภัย
เชน
ในชีวิตและทรัพยสิน
- ดูแลควบคุมคนงานอยางเขมงวด เพื่อปองกันปญหาการลักขโมยกับทําราย
- ผลกระทบที่ เ กิ ด จากกิ จ กรรมการก อ สร า ง
รางกาย และการทะเลาะวิวาทระหวางคนงานดวยกันเองหรือระหวางคนงาน
เชน ฝุนละออง เสียงดัง แรงสั่นสะเทือน และกลิ่น
กับคนในชุมชนใกลเคียง
จากขยะหรือน้ําเสีย เปนตน
- กํ า หนดเวลาเข า -ออก บ า นพั ก คนงานไว ไ ม เ กิ น 22.00 น. และต อ งมี ก าร
เซ็นชื่อเขา-ออกบานพัก
- บริษัทฯ จะไมอนุญาตใหคนงานพักอาศัยที่บริเวณโครงการ
- มี ผู จั ด การแคมป ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบโดยตรง ตรวจสอบผู พั ก อาศั ย อย า งน อ ย
สัปดาหละครั้ง
- หามเลนการพนัน ดื่มสุรา พกอาวุธผิดกฎหมายและมียาเสพติดในบริเวณ
บานพักคนงาน
- ติดตั้งอุปกรณรักษาความปลอดภัย
- หากคนงานฝ าฝ นกฎระเบีย บหรือ ทํา ผิด กฎหมาย บริษั ทผู รับ เหมาจะตอ ง
ลงโทษตามกฎระเบียบอยางเครงครัด

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
-
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4.2 การสาธารณสุข (ตอ)

ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ
4. อุบัตเิ หตุ
สาเหตุจากการเกิดโรค
- การเกิดอัคคีภัย
- เครื่องมือหรือเครื่องจักรในการกอสรางชํารุดเสียหาย
- การปฏิบัติงานโดยความประมาทขาดความระมัดระวัง

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
(1) ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่
ระบุในหัวขอ 4.3 เรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอยาง
เครงครัด

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
-
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ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

5. โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด
19
สาเหตุจากการเกิดโรค
- เกิดจากการสัมผัสน้ํามูก น้ําลาย ของผูปวยที่ติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 และแพรกระจายผานทางละออง
เข า ทางระบบทางเดิ น หายใจ ซึ่ ง เชื้ อ ไวรั ส ดั ง กล า ว
สามารถลอยตัวอยูในอากาศไดราว 3 ชม. และเกาะติด
อยูกับขาวของเครื่องใชซึ่งหากมีใครสัมผัสในระยะเวลา
ดังกลาวแลว อาจจะติดเชื้อไวรัสดังกลาวได
- ประชาชนอาศัยอยูหนาแนน
- ระบบระบายอากาศบริ เ วณที่ พั ก อาศั ย ไม ดี มี
ความชื้น ไมมีแสงแดดสองถึง

ผูรับเหมากอสราง
(1) พิจารณารับคนงานในทองถิ่นเปนอันดับแรก กรณีรับคนงานตางดาว
เขาทํางาน ตองรับคนงานตางดาวที่มีใบอนุญาตเขาทํางานอยางถูกตอง
ตามกฎหมาย
(2) ตรวจสอบสุขภาพคนงานกอนเขารับทํางาน
(3) ใหคนงานสวมใสหนากากอนามัยในขณะทีกําลังทํางานกอสราง หรืออยู
ในสถานที่แออัด
(4) ประชาสัมพันธใหคนงาน ลางมือบอยๆ เปนเวลา 20 วินาที ดวยสบู
และน้ําหรือเจลลางมือที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล
(5) ประชาสัมพันธใหคนงานใชกระดาษทิชชูหรือขอพับตรงขอศอกดานใน
ปดปากและจมูกขณะไอหรือจาม
(6) ประชาสัมพันธใหคนงานหลีกเลี่ยงการพบปะใกลชิด (ระยะ 1 เมตรหรือ
3 ฟุต) กับคนที่ไมสบาย
(7) จัดใหมีสบูหรือเจลลางมือทีมีสวนผสมของแอลกอฮอล 70% ถึง 80%
ไวบริเวณตางๆ ทั่วพื้นที่โครงการ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
-

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)
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มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
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คนงานกอสราง (มาตรการปองกันการติดเชื้อโควิด 19 แบบครอบจักรวาล
(Universal Prevention for COVID-19))
(1) ออกจากแคมปคนงานเมื่อจําเปน
(2) เวนระยะหาง 1-2 เมตร
(3) สวมหนากากอนามัยและทับดวยหนากากผาตลอดเวลา
(4) ลางมือบอยๆ ดวยสบูหรือเจลแอลกอฮอล
(5) อยาใชมือสัมผัสหนากาก รวมทั้งใบหนา ตา จมูก ปาก
(6) ผูเปนกลุมเสี่ยง หลีกเลี่ยงการออกนอกแคมปคนงาน
(7) ทําความสะอาดและฆาเชื้อพื้นผิวที่ถูกสัมผัสบอยๆ
(8) แยกของใชสวนตัวทุกชนิด ไมใชรวมกับผูอื่น
(9) กินอาหารปรุงสุกใหม แยกสํารับ ใชชอนกลางสวนตัว
(10) หากสงสัยวาตนเองเสี่ยงตรวจดวย ATK บอยๆ เพื่อยืนยันวาติดเชื้อ
หรือไม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)
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องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ
และคุณคาตางๆ
4.3 อาชี ว อนามั ย และความ 1. การปองกันอัคคีภัย
ปลอดภัย
สําหรับกิจกรรมในการกอสรางที่มีความเสี่ยงตอ
การเกิดอัคคีภัยในชวงการกอสรางโครงการนั้น อาจ
เกิดจากลูกไฟจากงานเชื่อม กระแสไฟฟาลัดวงจรจาก
เครื่องมือที่เกี่ยวของกับกระแสไฟฟาและการตกแตง
ภายใน รวมทั้ ง การสู บ บุ ห รี่ ข องคนงาน ดั ง นั้ น
โครงการจะร ว มกั บ บริ ษั ท ผู รั บ เหมาก อ สร า ง คอย
ควบคุ ม ในการปฏิ บั ติ ง านของคนงานก อ สร า งให มี
ประสิทธิภาพและลดการเกิดอุบัติเหตุในการทํางาน
รวมทั้ ง เพื่ อ ความปลอดภั ย ของผู พั ก อาศั ย รอบ
โครงการ คาดวาผลกระทบจะอยูในระดับต่ํา

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
(1) หามสูบบุหรี่ในบริเวณพื้นที่กอสรางโดยเด็ดขาด
- ตรวจสอบสภาพการใชงานของถัง
(2) หามเผาขยะในพื้นที่กอสรางอยางเด็ดขาด
ดั บ เพลิ ง แบบมื อ ถื อ ทุ ก 6 เดื อ น
(3) ติดตั้งปายสัญลักษณ ปายเตือนในบริเวณที่อาจจะเกิดอันตราย เชน
ตลอดระยะเวลากอสรางหรือตาม
คําแนะนําของผูผลิต
“เขตกอสราง” “หามเขากอนไดรับอนุญาต” “หามสูบบุหรี่” เปนตน ซึ่ง
- ต ร ว จ ส อ บ ต า ม ส า เ ห ตุ ที่ อ า จ
ขนาดของปายเตือนตองมีขนาดที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน
ก อ ให เ กิ ด อั ค คี ภั ย ทุ ก สั ป ดาห
(4) หามนําวัตถุไวไฟเขาใกลอุปกรณเครื่องมือที่มีประกายไฟโดยเด็ดขาด
ตลอดระยะเวลากอสราง
(5) ใชอุปกรณตัดไฟฟาอัตโนมัติ เมื่อเกิดกระแสไฟฟาลัดวงจร
(6) ตรวจเช็คอุปกรณ/เครื่องมือใหอยูในสภาพปกติกอนและหลังใชงานอยาง
สม่ําเสมอ
(7) การเดินสายไฟบริเวณพื้นที่กอสรางทุกขั้นตอนตองกระทําอยางถูกหลัก
วิชาการ
(8) อบรมคนงานใหมีความรูในเรื่องสาเหตุแหงอัคคีภัยอยูเสมอ และตองไม
ประมาทในการทํางาน
(9) ผูรับเหมาจะจัดเตรียมถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแหง ขนาด 4
กิโลกรัม ติดตั้งไวตามจุด ที่คาดวาจะเกิดเพลิงไหม ไดงาย และอยูใ น
ตําแหนงที่สามารถมองเห็นไดงาย
(10) จัดเวรยามรักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งเตรียมความ
พร อ มประสานงานกั บ หน ว ยป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ของ
เทศบาลตําบลวิชิต
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
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องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ
และคุณคาตางๆ
4.3 อาชี วอนามั ย และความ 2. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ปลอดภัย (ตอ)
ผลกระทบดานความปลอดภัยและอาชีวอนา
มัยของคนงานกอสรางและเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน
ในพื้ นที่ กอ สรา ง ไดแ ก อุ บัติ เหตุ ตางๆ อัน อาจ
เกิดจากการทํางานที่ขาดความระมัดระวัง หรือ
ประมาทในการใชเครื่องจักร การใชเครื่องมือหรือ
อุ ป กรณ ที่ ไ ม ส มบู ร ณ การขนส ง วั ส ดุ อุ ป กรณ
กอสรางที่อาจกอใหเกิดการกีดขวางการจราจร
เสียงและความสั่นสะเทือนที่เกิดจากกิจกรรมการ
กอสรางอันจะมีผลตอสุขภาพทางกายและยังมีผล
ต อ สุ ข ภาพจิ ต ของคนงานก อ สร า ง นอกจากนี้
การดําเนินการของโครงการในระยะกอสรางอาจ
กอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญปญหาจากคนงาน
กอสรางตอชุมชนใกลเคียง และโรคติดตอ

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

มาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
มาตรการด า นความปลอดภั ย และอาชี ว อนามั ย จากงานก อ สร า งต อ คนงาน
กอสรางและชุมชนขางเคียง
(1) กํา หนดให บ ริ ษั ทรั บ เหมาก อ สรา งในโครงการต อ งมี การพิ จ ารณาการ
จัดการดานความปลอดภัย ประกอบดวย สัญญาวาจางระหวางเจาของ
โครงการ และบริ ษัท รั บ เหมาก อ สรา งจะต อ งระบุค รอบคลุ มถึ ง วิธี ก าร
คุมครองความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยของคนงานที่ปฏิบัติงานใน
โครงการ โดยควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
- กฎเกณฑและขอปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทํางาน
- การจัดใหมีและควบคุมดูแลการใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล
ตางๆ
- การตรวจสอบสภาพเครื่องมือ/อุปกรณทุกชนิด เพื่อความปลอดภัยใน
การทํางาน
(2) จั ด ให มี อุ ป กรณ ป อ งกั น อั น ตรายส ว นบุ ค คลที่ เ หมาะสมกั บ สภาพการ
ทํางานใหเพียงพอกับจํานวนผูปฏิบัติงานที่ตองใช
(3) กําหนดเวลาการกอสรางอยูในชวงเวลา 08.00-17.00 น. และใหอยูเก็บ
งานไดไมเกิน 18.00 น. ทั้งนี้กรณีที่ตองทํางานตอเนื่อง เฉพาะการเทปูน
ฐานราก ให ก อ สร า งได ไ ม เ กิ น 20.00 น. โดยต อ งได รั บ อนุ ญ าตจาก
เทศบาลตําบลวิชิต และแจงใหผูพักอาศัยโดยรอบโครงการทราบลวงหนา
ก อ นอย า งน อ ย 1 วั น โดยก อ สร า งในวั น จั น ทร ถึ ง เสาร และหยุ ด การ
กอสรางในวันอาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ

-

-

-

-

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
ตรวจสอบการสวมใส อุ ป กรณ
ปองกันอันตรายสวนบุคคล ทุกวัน
ตลอดระยะเวลากอสราง
ตรวจสอบความเปนระเบียบ และ
การทําความสะอาด ทุกวัน ตลอด
ระยะเวลากอสราง
ตรวจสอบสภาพของเครื่ อ งมื อ
ปฐมพยาบาล ทุกวั น
ตลอด
ระยะเวลากอสราง
สอบถามจากประชาชนที่ อ ยู
ใ ก ล เ คี ย ง โ ค ร ง ก า ร ใ น เ รื่ อ ง
ผลกระทบดานความปลอดภัยและ
ทรัพยสิน ทุกสัปดาห
ตลอด
ระยะเวลากอสราง
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องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ
และคุณคาตางๆ
4.3 อาชี วอนามั ย และความ
ดั ง นั้ น โครงการจึ ง กํ า หนดให ผู รั บ เหมามี
ปลอดภัย (ตอ)
มาตรการเพื่ อ ความปลอดภั ย ในชี วิ ต และ
ทรัพยสินตามกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 4
(พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญั ติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 วาดวยหมวดที่ 1 การ
กอสราง สําหรับผลกระทบดานความปลอดภั ย
ดู แ ลให ค นงานก อ สร า งปฏิ บั ติ ง านด ว ยความ
ระมั ด ระวั ง จั ด หน า กากกั น ฝุ น หมวกนิ ร ภั ย
รองเท า กั น กระแทก ที่ ค รอบหู ให กั บ คนงาน
กอสราง รวมทั้งกําหนดใหผูรับเหมาปฏิบัติตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ อ ง ความ
ปลอดภัยในการทํางาน นอกจากนี้จะกําหนดให
ผูรับเหมากอสรางรักษาดูแลพื้นที่กอสรางใหเปน
ระเบี ย บและทํ า ความสะอาดพื้ น ที่ ก อ สร า งอยู
เสมอ เพื่อลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ

(4)
(5)
(6)

(7)
(8)
(9)

(10)

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

(11)

มาตรการปองกัน
มาตรการติดตามตรวจสอบ
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
ผลกระทบสิง่ แวดลอม
ตรวจสอบและควบคุมดูแลใหมีการใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลอยาง - ตรวจสภาพรั้วโดยรอบ ทุก
สัปดาห ตลอดระยะเวลา
ถูกตองและเหมาะสมกับประเภทของงาน
กอสราง
กําหนดขอบเขตและจัดทําแนวรั้วของบริเวณพื้นที่กอสรางโครงการใหชัดเจน
- ตรวจสภาพ Chain Link
พรอมทั้งกําหนดจุดเขา-ออก ของโครงการ
แ ล ะ แ ผ ง ต า ข า ย ที่ กั้ น
ปองกันเศษวัสดุรวงหลน โดยตั้งนั่งรานเหล็กโดยรอบอาคาร ขึงดวยผาใบหรือ
ตาข า ยกั น ฝุน โดยรอบอาคาร ส ว นทางเดิ น ภายนอกใช ไ ม เ นื้ อ แข็ ง ขนาด
โดยรอบอาคาร ทุกวันตลอด
1"x8" และ 1"x10" ปูเปนทางเดิน และกันวัสดุรวงหลน
ระยะเวลากอสราง
ทํา Chain Link ยื่นจากอาคารขณะทําโครงสรางอาคาร เพื่อปองกันเศษวัสดุ
รวงหลน และจะยายตามไปทุก 2-3 ชั้น
ทําแผงตาขายกั้นรอบอาคาร เมื่อยาย Chain Link ไปแลว โดยใชโครงเหล็กขึง
ดวยตาขายถี่ทุกชั้น
Tower Crane ที่ใชในการกอสราง ควบคุมใหอยูเฉพาะในพื้นที่กอสราง
โครงการ เพื่อปองกันความเสียหายจากชีวิตและทรัพยสินของ ผูพักอาศัยที่อยู
ขางเคียงโครงการ
ติดปายแนะนําการทํางาน ปายเตือน เพื่อใหคนงานกอสรางปฏิบัติงานไดอยาง
ถูกตอง
จัดเตรียมอุ ปกรณ ปองกั นอุบัติ เหตุใ นระหวางการทํางานใหกับคนงาน เช น
หมวกนิรภัย แวนตานิรภัย เปนตน
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ
และคุณคาตางๆ
4.3 อาชี วอนามั ย และความ
โครงการจั ด ให มี แ ผนชดเชยในกรณี เ กิ ด ความเสี ย หายจาก
ปลอดภัย (ตอ)
กิจกรรมของโครงการ โครงการจะเร งดํ าเนิ นการตรวจสอบและ
แก ไ ขปญ หาโดยไม ชั กช า เพื่ อ แก ไ ขปญ หาที่ อ าจเกิ ดขึ้ น ในกรณี
ดังกลาว นอกจากนี้ โครงการจัดใหมีการประกันภัยเพื่อชดเชยหรือ
เยียวยาที่เกิดจากการกอสรางอาคารตอพื้นที่โดยรอบ โดยบริษัทผู
รับประกันจะชดใชผูเอาประกันภัยตามวงเงินซึ่งผูเอาประกันตองตก
เปนฝายรับผิดชอบตามกฎหมาย ในอันที่จะตองจายคาชดเชยเพื่อ
การตอไปนี้ คือ
1. การบาดเจ็บ ทางรางกาย หรื อ การป วยเจ็ บ อั น เนื่อ งจาก
อุบัติเหตุ
2. การสู ญ เสี ย หรื อ เสี ย หายแห ง ทรั พ ย สิ น อั น เนื่ อ งจาก
อุบัติเหตุ
ถาการอันเนื่องจากอุบัติเหตุนั้นไดเกิดขึ้นโดยตรงเพราะการ
ดําเนินการตามสัญญาจางเหมาอันไดเอาประกันไว โดยกรมธรรม
ประกันภัยฉบับนี้และการนั้นไดเกิดขึ้นภายใน หรือ ณ บริเวณที่ติด
กับสถานที่กอสราง ในระหวางระยะเวลาประกันภัย

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
(12) ติดปายเตือน หรือโปสเตอรเพื่อการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยใน
บริเวณที่จําเปน เชน “เขตกอสราง” “ลดความเร็วรถยนต”
และ “เขตสวมหมวกนิรภัย” เปนตน
(13) จั ด ให มี เ จ า หน า ที่ ต รวจสอบวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง าน สภาพของ
เครื่ อ งจั ก รอุ ป กรณ รวมทั้ ง สภาพแวดล อ มในการทํ า งาน
เพื่อใหปฏิบัติงานไดอยางปลอดภัย
(14) กําหนดใหผูรับเหมากอสรางตองมีการจัดเก็บอุปกรณอยาง
เปนระเบียบเรียบรอย
(15) จั ด เวรยามรั ก ษาความปลอดภั ย ของโครงการ เพื่ อ มิ ใ ห
บุ ค คลภายนอกผ า นเข า -ออก ก อ นได รั บ อนุ ญ าตและดู แ ล
ความปลอดภัยในพื้นที่
(16) ผูรับเหมากอสรางรักษาดูแลพื้นที่กอสรางใหเปนระเบียบและ
ทําความสะอาดพื้นที่กอสรางอยูเสมอ
จั ด ให มี ก ารประกั น ภั ย ความรั บ ผิ ด ตามกฎหมายต อ ชี วิ ต
รางกาย และทรัพยสินของบุคคลภายนอก ตามกฎกระทรวง
กํ า หนดอาคารที่ ต อ งทํ า ประกั น ความรั บ ผิ ด ตามกฎหมาย
พ.ศ. 2564

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
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และคุณคาตางๆ
4.3 อาชี ว อนามั ย และความ
ปลอดภัย (ตอ)

ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

5-58
บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

มาตรการดานความปลอดภัยจากคนงานกอสรางตอชุมชนใกลเคียง
(1) ติดปายประชาสัมพันธแสดงรายละเอียดการกอสรางโครงการ เพื่อประชาสัมพันธให
ประชาชนโดยรอบทราบ พรอมระบุสถานที่และหมายเลขโทรศัพท สําหรับรับเรื่อง
รองเรียนและขอคิดเห็นเกี่ยวกับการกอสราง พรอมทั้งจัดใหมีการสอบถามเพื่อคนหา
ขอเท็จจริง และสาเหตุเพื่อกําหนดแนวทางแกไขปญหา เพื่อสรางความเขาใจอันดีกับผู
อยูอาศัยขางเคียงเปนระยะๆ ตามความเหมาะสม
(2) ติดตั้งปายประชาสัมพันธบริเวณหนาพื้นที่บานพักคนงาน โดยระบุชื่อบริษัทผูรับเหมา
ชื่อผูรับเหมา/ผูควบคุมงาน พรอมเบอรโทรศัพทติดตอ เพื่อใหผูพักอาศัยที่อยูใกลเคียง
พื้น ที่ บ า นพั ก คนงานก อ สร า งได รั บ ทราบข อ มู ล และสามารถติ ด ต อ กั บ ผู รั บ เหมา/ผู
ควบคุมไดโดยตรง ในกรณีไดรับความเดือดรอนจากบานพักคนงาน
(3) พิจารณาเลือกคนในทองถิ่นที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ตองการเขามาทํางานในโครงการ
เพื่อใหเกิดการจางงานในชุมชน และปองกันปญหาความขัดแยงระหวางโครงการกับ
ชุมชน
(4) ผูรับเหมากอสรางตองกําหนดกฎเกณฑและคอยสอดสองดูแลพฤติกรรมของคนงาน
กอสรางใหอยูในระเบียบ มิใหกอความเดือดรอนรําคาญ และปญหาตางๆ ใหกับผูที่พัก
อาศัยในชุมชนและพื้นที่ใกลเคียง หากคนงานประพฤติผิดตองมีการวากลาวตักเตือน
ลงโทษหรือถึงขั้นไลออก โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของเหตุการณที่เกิดขึ้น
(5) จัดใหมีรั้วเมทัลชีททึบชั่วคราว ความสูง 2.4 เมตร กั้นบริเวณโดยรอบแนวเขตที่ดิน
(6) จัดใหมีระบบโทรทัศนวงจรปด (Closed Circuit Television System : CCTV) ไว
บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อตรวจสอบความเรียบรอยและปลอดภัย

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 5-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการอาคารชุด วีรันดา
เรสซิเดนซ ภูเก็ต ของบริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน) ระยะกอสราง (ตอ)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ
4.3 อาชี ว อนามั ย และความ
ปลอดภัย (ตอ)

ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

(7) จัดใหมีไฟฟาสองสวางไวบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ
(8) จัดใหมีหัวหนาคนงานคอยควบคุมดูแลคนงานกอสรางไมใหประพฤติตนไมเหมาะสม
อันจะกอใหเกิดความเดือดรอนตอผูที่อยูใกลเคียง
(9) จัดใหมีเจาหนาที่ของโครงการและบริษัทผูรับเหมาเขาพบผูพักอาศัยที่อยูขางเคียง
ตลอดระยะเวลาการก อ สรา ง ทุก ระยะ 1 ครั้ง /สั ปดาห และให หมายเลขโทรศัพ ท ที่
สามารถติดตอไดทันทีที่ไดรับความเดือดรอน
(10) หากเกิดความเสี ยหายแกสิ่ง ปลูกสรางบริเ วณขางเคียงจากการกอ สราง โครงการ/
ผูรับเหมากอสรางตองรับผิดชอบในการแกไข
(11) จัดใหมียามรักษาการณบริเวณบานพักคนงานกอสราง เพื่อดูแลความปลอดภัยตลอด
24 ชั่วโมง
(12) ไมอนุญาตใหคนงานกอสรางพักในพื้นที่กอสราง
(13) จัดบานพักคนงานใหเปนสัดสวน เพื่อสะดวกตอการควบคุมดูแล
(14) ออกกฎระเบียบการปฏิบัติตนภายในบานพักคนงาน
(15) ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดานกายภาพ ชีวภาพ และคุณคาการ
ใชประโยชนของมนุษยอยางเครงครัด และจัดใหมีเจาหนาที่ประสานผูอยูขางเคียง
โครงการตลอดชวงเวลากอสราง เพื่อปองกันความขัดแยง
(16) จัดใหตรวจสอบประวัติคนงาน และตรวจสุขภาพพนักงานกอนรับเขาปฏิบัติงาน โดย
พนักงานที่เปนโรคติดตอรายแรงตองใหหยุดงานจนกวาจะหายขาด
(17) กําหนดกฎระเบียบใหคนงานกอสรางปฏิบัติตามอยางเครงครัด และกําหนดบทลงโทษ
กรณีฝาฝนกฎระเบียบ เพื่อไมใหสงผลกระทบตอผูพักอาศัยใกลเคียง ดังนี้

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 5-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการอาคารชุด วีรันดา
เรสซิเดนซ ภูเก็ต ของบริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน) ระยะกอสราง (ตอ)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ
4.3 อาชี ว อนามั ย และความ
ปลอดภัย (ตอ)

ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
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- จัดใหมีหัวหนาคนงานดูแลคนงานกอสราง ไมใหสงเสียงดัง หรือกอความรบกวนตอ
ชุมชนขางเคียง
- ระมัดระวัง ดูแลความประพฤติของคนงานเกี่ยวกับปญหาการลักขโมย และมิจฉาชีพ
อื่นๆ
- หามมิใหคนงานออกนอกบริเวณที่พักคนงานนอกเวลา 22.00 น.
- หามนําสุรา และยาเสพติดทุกชนิดเขามาดื่มหรือเสพภายในพื้นที่บานพัก
- หามเลนการพนันทุกชนิด
- หามสงเสียงดังรบกวนบุคคลขางเคียง
- หามทะเลาะวิวาทภายในพื้นที่บานพัก
- หามเลี้ยงสัตวทุกชนิด
- ชวยกันรักษาความสะอาด
(18) จัดเตรียมอุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องตนไวสําหรับผูไดรับอุบัติเหตุในเบื้องตนไว โดยจัด
ไวบริเวณหองปฐมพยาบาลภายในพื้นที่โครงการ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)
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และคุณคาตางๆ
4.4 สุนทรียภาพ

ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ
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ปจจุบันโครงการยังไมมีการกอสรางอาคาร แตเมื่อมีการกอสราง
อาคารคสล. จํานวน 14 อาคาร อาจมีความจําเปนตองใชอุปกรณและ
สิ่งอํานวยความสะดวกขณะกอสราง เชน ตาขายกันฝุน นั่งราน ฯลฯ
ซึ่งจะมีผลกระทบทางดานสุนทรียภาพตอผูที่พบเห็นและอยูอาศัยที่อยู
ในระยะใกลหรือระยะประชิดกับโครงการในระดับสูง กิจกรรมดังกลาว
ใชระยะเวลา ประมาณ 18 เดือน
เพื่อเปนการปองกันผลกระทบในระยะกอสราง โครงการจะตอง
กําชับใหผูรับเหมาปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
เครงครัด ดังนั้น ผลกระทบที่มีจึงอยูในระดับต่ํา

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
- ตรวจสอบการชํารุดของวัสดุที่
จัดใหมีรั้วเมทัลชีทตามแนวเขตที่ดินสูง 2.40 เมตร
ใช ป ด กั้ น พื้ น ที่ ก อ สร า ง ทุ ก
กําหนดใหมีการกอสรางในเขตพื้นที่โครงการเทานั้น
เดือนตลอดระยะเวลากอสราง
โครงการใชวัสดุและสีของวัสดุและอุปกรณที่ใชในขณะ
กอสราง เชน ตาขายกันฝุน นั่งราน ที่เปนสีโทนออน
และมีความกลมกลืนกับสีของอาคารขางเคียง รวมทั้ง
สภาพแวดลอมบริเวณโดยรอบของโครงการ เชน สี
น้ําตาล สีขาว เปนตน
เมื่ อ ก อ สร า งแล ว เสร็ จ ต อ งขนย า ยวั ส ดุ อุ ป กรณ อ อก
จากพื้นที่โครงการ พรอมทั้งปรับสภาพพื้นที่โครงการ
ใหดูสะอาดเรียบรอย

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
(1)
(2)
(3)

(4)

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)
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ตารางที่ 5-3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการอาคารชุด วีรันดา
เรสซิเดนซ ภูเก็ต ของบริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน) ระยะดําเนินการ
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ
1. ผลกระทบต อ ทรั พ ยากร
กายภาพ
1.1 สภาพภูมิประเทศ

ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ

5-62

โครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุด ซึ่งกิจกรรมดังกลาวจะไมสงผลตอ
การเปลี่ ย นแปลงลั กษณะภู มิ ประเทศแตอ ย า งใด ลั ก ษณะภูมิ ป ระเทศของพื้ น ที่
โครงการยังคงเปนพื้นที่เชิงลาด มีเพียงการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนพื้นที่ จาก
เดิมที่เปนพื้นที่วาง เปลี่ยนไปเปน อาคาร คสล. สูง 1-3 ชั้น พรอมทั้งระบบ
สาธารณูปการ ที่จอดรถยนตภายในโครงการ ถนน และพื้นที่สีเขียว อยางไรก็ตาม
โครงการไดจัดพื้นที่สีเขียวและจัดภูมิสถาปตยกรรมใหกลมกลืนกับพื้นที่โดยรอบ
ซึ่งคิดเปนพื้นที่สีเขียว รอยละ 55.95 ของพื้นที่โครงการ ดังนั้น การดําเนินโครงการ
จึงไมสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศ

มาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม

-

-

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)
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ตารางที่ 5-3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการอาคารชุด วีรันดา
เรสซิเดนซ ภูเก็ต ของบริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน) ระยะดําเนินการ (ตอ)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ
1.2 ทรัพยากรดิน

ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

5-63
บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

โครงการจัดใหมีพื้นที่สีเขียว รอยละ 55.95 ของพื้นที่โครงการ โดย (1) จัดใหมีพื้นที่สีเขียว 2,396.97 ตารางเมตร โดย
การปลูกหญา ไมพุม และไมยืนตนปกคลุมดินในพื้นที่โครงการ ซึ่งจะชวย
การปลูกหญา ไมพุม และไมยืนตนปกคลุมดิน
ดูดซับน้ําฝน ชะลอการไหลของน้ําฝนและลดการกัดเซาะหนาดินได สําหรับ
ในพื้นทีโ่ ครงการ
การระบายน้ํ า ฝนของโครงการ จะแบ ง เป น 2 ส ว น คื อ จากพื้ น ดิ น นอก (2) จั ด ให มี ท อ ระบายน้ํ า คอนกรี ต ขนาดเส น ผ า น
อาคาร และจากชั้นหลังคาของอาคาร โดยการระบายน้ําฝนบนพื้นดินนอก
ศูนยกลาง 0.30 เมตร, 0.40 เมตร และ 1.00
อาคาร จะอาศัยลักษณะการระบาย 2 รูปแบบ คือ การไหลซึมลงใตดินตาม
เมตร และรางระบายน้ํา (Gutter) ขนาดกวาง
บริเวณสนามหญาและพื้นที่สีเขียว อีกรูปแบบคือการใหน้ําฝนไหลไปตาม
0.30 เมตร และ 0.50 เมตร ที่มีบอพักน้ําเปน
ความลาดชันของภูมิประเทศ ซึ่งน้ําฝนสวนนี้จะไหลลงสูทอระบายน้ําที่
ระยะอยูโดยรอบพื้นที่โครงการ โดยอาศัยแรง
เตรียมไว สําหรับน้ําฝนจากชั้นหลังคาของอาคารจะระบายลงสูทอระบาย
โน ม ถ ว งของโลก (Gravity) น้ํ า ฝนทั้ ง หมดจะ
น้ําฝน ซึ่งจะรวบรวมลงสูทอระบายน้ําฝน และรางระบายน้ํา (Gutter) ที่มี
ผานบอดักขยะกอนรวบรวมเขาสูบอหนวงน้ํา
บอพักน้ําเปนระยะอยูโดยรอบพื้นที่โครงการ โดยอาศัยแรงโนมถวงของโลก
ปริมาตร 150 ลูกบาศกเมตร จํานวน 1 บอ
(Gravity) น้ําฝนทั้งหมดจะผานบอดักขยะกอนรวบรวมเขาสูบอหนวงน้ํา
เพื่อระบายออกสูทอระบายน้ําถนนภาระจํายอม
ของโครงการ
และออกสู คู ดิ น สาธารณะด า นหน า โครงการ
สําหรับการพัดพาตะกอนดินลงสูบอพักน้ําและบอหนวงน้ํา โครงการ
โดยโครงการไดดําเนินการขออนุญาตวางทอ
จะมีการขุดลอกเมื่อมีปริมาณตะกอนดินสะสมในบอ ดังนั้น จึงคาดวาอยูใน
ระบายน้ําบริเวณคูดินเพื่อเชื่อมกับทอระบาย
ระดับต่ําตอทรัพยากรดินและการชะลางพังทลายของดินแตอยางใด
น้ําสาธารณะตอไป

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
-
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มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
มาตรการติดตามตรวจสอบ
สิ่งแวดลอม
ผลกระทบสิง่ แวดลอม
(1) จัดเสนทางหนีภัยโดยมีปายบอกเปนระยะไว - ตรวจสอบการจัดเสนทาง
1) สภาพธรณีวิทยา และการเกิดแผนดินไหว
หนี ภั ย ไว ภ ายในบริ เ วณ
ภายในบริเวณโครงการ เมื่อเกิดเหตุการณภัย
บริเวณพื้นที่โครงการมีลักษณะเปนหินโคลนเนื้อกรวด หินทรายเนื้อกรวด หิน
พิ บั ติ ขึ้ น สามารถอพยพไปยั ง จุ ด รวมพลได
โครงการ ทุก 1 ป ตลอด
โคลน และหินทรายแสดงชั้นบางๆ หินโคลนเนื้อซิลิกา แสดงลักษณะโครงสรางเกิด
อยางรวดเร็ว และไมเกิดการชุลมุน
ระยะเวลาดําเนินการ
จากการเลื่อนหลุดและรูหนอนซึ่งมีตะกอนอุดตัน; ยุคเพอรเมียนถึงคารบอนิเฟอรัส
จากแผนที่แสดงการประเมินความรุนแรงแผนดินไหวในจังหวัดภูเก็ต พบวา พื้นที่ (2) เตรี ย มพร อ มประสานงานกั บ หน ว ยงานที่ - ตรวจสอบการซ อ มแผน
รั บ ผิ ด ชอบหากเกิ ด ธรณี พิ บั ติ ภั ย ได แ ก
อพยพเพื่อความปลอดภัย
โครงการอยูนอกพื้นที่ที่ไดรับความรุนแรงจากเหตุแผนดินไหวในจังหวัดภูเก็ต และ
หนวยงานบรรเทาสาธารณภัย เพื่อใหความ
ข อ ง ผู ที่ พั ก อ า ศั ย แ ล ะ
โครงการอยูนอกเขตรอยเลื่อนคลองมะรุย ซึ่งเปนรอยเลื่อนที่วางตัวอยูในเขตจังหวัด
ชวยเหลือเจาหนาที่ฝายตางๆ และผูพักอาศัย
พนักงานในโครงการ ทุ ก
สุราษฏรธานี กระบี่ และพังงา โดยหางจากพื้นที่โครงการเปนระยะทางประมาณ 5
1 ป ต ล อ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า
ในการอพยพออกจากอาคารไดทันทวงที
กิโลเมตร และอยูหางจากตําแหนงจุดศูนยกลางแผนดินไหวที่อําเภอถลาง จังหวัด
ดําเนินการ
(3) ติ ด ป า ยประชาสั ม พั น ธ ห รื อ จั ด ทํ า แผ น พั บ
ภูเก็ต ประมาณ 26.67 กิโลเมตร
ประชาสัมพันธเพื่อใหความรูดานการปฏิบัติ
ทั้ ง นี้ อ าคารของโครงการออกแบบอาคารต า ง ๆ ให ส ามารถต า นทาน
ตนกรณี เ กิ ด ธรณี พิ บั ติ ภั ย แก เ จ า หน า ที่ ฝ า ย
แรงสั่นสะเทือนแผนดินไหวได กฎหมายบังคับใชในการออกแบบและกอสรางอาคารใน
ตางๆ และผูพักอาศัยในโครงการ
พื้นที่เสี่ยงภัย โดยกฎกระทรวง เรื่อง กําหนดการรับน้ําหนัก ความตานทาน ความ
คงทนของอาคาร และพื้ น ดิ น ที่ ร องรั บ อาคารในการต า นทานแรงสั่ น สะเทื อ นของ
แผนดินไหว พ.ศ. 2564 ดังนั้น ผลกระทบจึงอยูในระดับต่ํา
ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)
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มาตรการปองกันและ
มาตรการติดตามตรวจสอบ
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
ผลกระทบสิง่ แวดลอม
และคุณคาตางๆ
(4) จั ด ให มี ก ารซ อ มแผนอพยพเพื่ อ ความ
1.3 ธ ร ณี วิ ท ย า ก า ร เ กิ ด
2) การเกิดสึนามิ
ปลอดภั ย ของเจาหนา ที่ฝายต างๆ และผู
แผ นดิ นไหว และการเกิด สึน ามิ
จากขอมูลพื้นที่น้ําทวมจากคลื่นสึนามิ จังหวัดภูเก็ต พบวา พื้นที่โครงการไมได
พักอาศัยในโครงการดวย หรือหากจังหวัด
(ตอ)
รับความเสียหายจากคลื่นสึนามิ สําหรับจุดรองรับการอพยพที่ใกลพื้นที่โครงการมาก
มีการฝกซอมอพยพหนีภัย เจาหนาที่ฝาย
ที่สุดตามที่เทศบาลตําบลวิชิตกําหนดไวอยูบริเวณจุดชมวิวเขาขาด มีระยะทางจาก
ตางๆ ของโครงการจะตองเขารวมการฝก
พื้นที่โครงการประมาณ 6 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางโดยรถยนตประมาณ 6 นาที
ดังกลาวดวย เพื่อใหเกิดความเขาใจและ
(ขึ้นอยูกับสภาพการจราจร และชวงเวลาที่เกิดเหตุ) และตําแหนงระบบสัญญาณเตือน
ปฏิบัติไดถูกตองเมื่อเกิดเหตุการณจริงขึ้น
ภัยสึนามิที่ใกลพื้นที่โครงการมากที่สุด ตั้งอยูบริเวณเขาขาด หางจากพื้นที่โครงการ
โดยกํ า หนดให ใช แ ผนในการอพยพผู พั ก
ประมาณ 2.20 กิโลเมตร ดังนั้น ผลกระทบจึงอยูในระดับต่ํา
อาศั ย ภายในอาคารออกนอกตั ว อาคาร
เช น เดี ย วกั บ แผนอพยพหนี ไ ฟ และให มี
การซักซอมอยางนอยปละครั้ง
(5) ออกแบบอาคารต า ง ๆ ให ส ามารถ
ต า นทานแรงสั่ น สะเทื อ นแผ น ดิ น ไหวได
กฎหมายบั ง คั บ ใช ใ นการออกแบบและ
ก อ สร า งอาคารในพื้ น ที่ เ สี่ ย งภั ย โดย
กฎกระทรวง เรื่อง กําหนดการรับน้ําหนัก
ความต า นทาน ความคงทนของอาคาร
และพื้นดินที่รองรับอาคารในการตานทาน
แรงสั่ น สะเทื อ นของแผ น ดิ น ไหว พ.ศ.
2564
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องคประกอบทาง
ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ
มลพิษทางอากาศที่สําคัญในระยะดําเนินการ คือ ฝุนละออง และกาซคารบอนมอนอกไซด
1 . 4 ส ภ า พ ภู มิ อ า ก า ศ
อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา และคุ ณ ภาพ (CO) ที่เกิดจากยานพาหนะ บริษัทฯ ที่ปรึกษาไดคํานวณปริมาณมลพิษที่เกิดขึ้น
อากาศ
(1) ฝุน ละอองรวม (TSP)
จากการคํานวณ ทอไอเสียรถยนตของโครงการจะทําใหฝุนละอองรวม (TSP) ฟุงกระจายใน
พื้นที่ประมาณ 0.031269151 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร ซึ่งปริมาณฝุนละอองรวม (TSP) ที่เกิดขึ้น
ดังกลาวมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน (คามาตรฐานฝุนละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เทากับ
0.330 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.
2547)
(2) ฝุนละอองขนาดเล็ก (PM10)
จากการคํานวณ ทอไอเสียรถยนตของโครงการจะทําใหฝุนละอองขนาดเล็ก(PM10) ฟุง
กระจายในพื้นที่ประมาณ 0.061071222 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร ซึ่งปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก
(PM10) ที่เกิดขึ้นดังกลาวมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน (คามาตรฐานฝุนละอองขนาดเล็ก (PM10)
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เทากับ 0.120 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2538)
(3) กาซคารบอนมอนอกไซด (CO)
จากการคํานวณ ทอไอเสียรถยนตของโครงการจะทําใหกาซคารบอนมอนอกไซด (CO) ฟุง
กระจายในพื้นที่ 0.515462733 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร ซึ่งกาซคารบอนมอนอกไซด (CO) ที่
เกิดขึ้นดังกลาวมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน (คามาตรฐานกาซคารบอนมอนอกไซด เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
ไมเกิน 34.2 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10
พ.ศ. 2538)

(1)

(2)

(3)

(4)

มาตรการปองกันและ
มาตรการติดตามตรวจสอบ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
ผลกระทบสิง่ แวดลอม
ติ ด ป า ย ใ ห ผู พั ก อ า ศั ย ดั บ
เครื่ อ งยนต ใ นกรณี ที่ ไ ม มี ก าร
ขับเคลื่อน เชน กรณีที่จอดรอผูพัก
อาศัยคนอื่น และลดความเร็วของ
ยานพาหนะภายในโครงการเพื่ อ
ลดปญหาเรื่องฝุนฟุงกระจาย
จั ด พื้ น ที่ สี เ ขี ย วโดยรอบพื้ น ที่
โครงการ รวมทั้ ง ดู แ ลรั ก ษาและ
เพิ่ ม พื้น ที่ สีเ ขี ย วบริเ วณพื้ น ที่ว า ง
เพื่อใหชวยดูดซับมลสารที่เกิดจาก
ย า น พ า ห น ะ ที่ เ ข า ม า ใ น พื้ น ที่
โครงการ
จํ า กั ด ความเร็ ว ของรถภายใน
โครงการ เพื่ อ ป อ งกั น การฟุ ง
กระจายของฝุ น บริ เ วณผิ ว ถนน
โดยติดปายจํากัดความเร็ว
ทํ า ค ว า ม ส ะ อ า ด ถ น น ภ า ย ใ น
โครงการ โดยการล า งถนนเป น
ประจํา เพื่อปองกันการฟุงกระจาย
ของฝุนบริเวณผิวถนน

P:\2564\IEE\วีรันดา คอนโด\สมบูรณ\CH5.doc

ตารางที่ 5-3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการอาคารชุด วีรันดา
เรสซิเดนซ ภูเก็ต ของบริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน) ระยะดําเนินการ (ตอ)

5-67

องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ
และคุณคาตางๆ
1.4 เสียงและความสั่นสะเทือ น
เมื่อเปดดําเนินการมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนที่จะ
(ตอ)
เกิดขึ้นจะเกิดจากการจราจรของรถที่เขา-ออกภายในโครงการ แต
คาดวาจะมีระดับผลกระทบในระดับต่ํา เนื่องจากโครงการประกอบ
กิจการประเภทอาคารชุด ซึ่งเปนสถานที่ที่ตองการความสงบเงียบ
และตองการความเปนสวนตัว ประกอบกับเสียงจากการจราจรเปน
เสียงที่ไดยินเปนปกติประจําอยูแลวของสังคมเมือง และจากการ
ตรวจวัดระดับเสียงบริเวณใกลเคียงพื้นที่โครงการ ในระหวางวันที่
6-9 มิถุนายน 2564 โดยบริเวณจุดตรวจวัดดังกลาวมีคาระดับเสียง
เฉลี่ ย 24 ชั่ ว โมง สู ง สุ ด เท า กั บ 63.20 dB(A) ดั ง นั้ น จึ ง คาดว า
ผลกระทบอยูในระดับต่ํา

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
จํากัดความเร็วของรถยนตภายในพื้นที่โครงการใหไมเกิน 30
กิโลเมตร/ชั่วโมง
ทําปายประชาสัมพันธใหดับเครื่องยนตเมื่อจอดรถ
ปลูกตนไมยืนตนเปนรั้วกันเสียงโดยรอบโครงการ
กําหนดกิจกรรมที่จะเกิดเสียงดังรบกวนใหอยูภายในอาคาร
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

(1)
(2)
(3)
(4)

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)
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1.5 ทรัพยากรน้ํา

ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ
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แหล งน้ําใชห ลักของโครงการจะใชน้ํ าประปาจากการประปาสว น
ภูมิภาค สาขาภูเก็ต จากการสํารวจผูอยูอาศัยขางเคียงโครงการสวนใหญ
ใชน้ําประปาเปนแหลงน้ําใชหลัก นอกจากนี้โครงการมีแหลงน้ําใชสํารอง
โดยใชน้ําซื้อจากรถบรรทุกน้ําเอกชน ดังนั้น การใชน้ําประปาและน้ําซื้อ
ไมไดสงผลกระทบดานทรัพยากรน้ําใตดินตอพื้นที่ขางเคียงแตอยางใด
น้ําเสียของโครงการที่ผานการบําบัดแลว 11.64 ลูกบาศกเมตร/วัน มี
คา BODออก 20 มิลลิกรัม/ลิตร ผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ํา
ไดแก ถังกรองทราย (Multimedia Filter) ถังกรองคารบอน (Activated
Carbon Filter) ระบบฆาเชื้อโรคดวยยูวี (UV) และระบบฆาเชื้อโรคดวย
คลอรี น (Post-Chlorine) ก อ นเข า สู ถั ง เก็ บ น้ํ า รี ไ ซเคิ ล ขนาด 21.60
ลูกบาศกเมตร จํานวน 1 ถัง จากนั้นจะนําไปใชรดน้ําตนไมภายในพื้นที่
โครงการดวยการรดน้ําแบบกอกสนาม ปริมาณน้ําซึมดินบริเวณพื้นที่สี
เขียวของโครงการในฤดูรอน 143.82 ลูกบาศกเมตร/วัน (ระยะเวลารดน้ํา
12 ชั่วโมง) ดังนั้น โครงการสามารถนําน้ําเสียที่ผานการบําบัดแลวมาใช
ประโยชนโดยการรดน้ําตนไมภายในพื้นที่โครงการไดทั้งหมด ไมมีการ
ปลอยออกสูสาธารณะ
ในชวงฤดูฝนโครงการสามารถนําน้ําทิ้งที่ผานการบําบัดแลวมาใชรด
น้ําตนไมในโครงการได 86.29 ลูกบาศกเมตร/วัน ดังนั้น โครงการสามารถ
นําน้ําเสียที่ผานการบําบัดแลวมาใชประโยชนโดยการรดน้ําตนไมภายใน
พื้นที่โครงการไดทั้งหมด ไมมีการปลอยออกสูสาธารณะ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการใช น้ํ า ประปาจากการประปาส ว นภู มิ ภ าค
สาขาภู เ ก็ ต เป น แหล ง น้ํ า ใช ห ลั ก และซื้ อ น้ํ า จาก
รถบรรทุกน้ําเอกชน เปนแหลงน้ําสํารอง
น้ํ า เสี ย ที่ ผ า นการบํ า บั ด แล ว จะนํ า ไปใช ร ดน้ํ า ต น ไม
ภายในพื้นที่โครงการดวยการรดน้ําแบบกอกสนาม
จัดใหมีการตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ํ า
เสียของโครงการ เพื่อใหมีประสิทธิภาพในการบําบัด
น้ําเสียเปนไปตามที่ออกแบบไวอยูเสมอ รวมทั้งจัดใหมี
การอบรมหรือใหความรูเกี่ยวกับระบบบําบัดน้ําเสียแก
เจาหนาที่ที่ดูแลรับผิดชอบระบบบําบัดน้ําเสีย
การระบายน้ํ า ฝนของโครงการจั ด ให มี บ อ หน ว งน้ํ า
จํานวน 1 บอ ขนาด 150 ลูกบาศกเมตร เพื่อระบาย
ออกสูท อระบายน้ํา ถนนภาระจํา ยอมและออกสู คูดิ น
สาธารณะด า นหน า โครงการ โดยโครงการได
ดําเนินการขออนุญาตวางทอระบายน้ําบริเวณคูดินเพื่อ
เชื่อมกับทอระบายน้ําสาธารณะตอไป

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
(1)

(2)
(3)

(4)

P:\2564\IEE\วีรันดา คอนโด\สมบูรณ\CH5.doc

ตารางที่ 5-3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการอาคารชุด วีรันดา
เรสซิเดนซ ภูเก็ต ของบริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน) ระยะดําเนินการ (ตอ)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ
1.5 ทรัพยากรน้ํา (ตอ)
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สําหรับพื้นที่ดานบนที่เปนพื้นที่นอกโครงการ ซึ่งปจจุบันเปนพื้นที่รกราง
ตนไมและวัชพืชขึ้นปกคลุม โครงการไดจัดใหมีทอระบายน้ําฝนตามแนวถนน
ภาระจํายอม ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.20 เมตร, 0.30 เมตร และ 0.4 เมตร ที่
มี บ อ พั ก น้ํ า เป น ระยะตามแนวท อ ระบายน้ํ า โดยอาศั ย แรงโน ม ถ ว งของโลก
(Gravity) น้ําจากทอระบายน้ําฝนสวนดานบนทั้งหมดจะระบายออกสูทอระบาย
น้ําถนนภาระจํายอมและออกสูคูดินสาธารณะดานหนาโครงการ โดยโครงการได
ดําเนินการขออนุญาตวางทอระบายน้ําบริเวณคูดินเพื่อเชื่อมกับทอระบายน้ํา
สาธารณะตอไป
สําหรับการระบายน้ําฝนของโครงการ จะแบงเปน 2 สวน คือ จากพื้นดิน
นอกอาคาร และจากชั้นหลังคาของอาคาร โดยการระบายน้ําฝนบนพื้นดินนอก
อาคาร จะอาศัยลักษณะการระบาย 2 รูปแบบ คือ การไหลซึมลงใตดินตาม
บริเวณสนามหญาและพื้นที่สีเขียว อีกรูปแบบคือการใหน้ําฝนไหลไปตามความ
ลาดชันของภูมิประเทศ ซึ่งน้ําฝนสวนนี้จะไหลลงสูทอระบายน้ําที่เตรียมไว
สําหรับน้ําฝนจากชั้นหลังคาของอาคารจะระบายลงสูทอระบายน้ําฝน ซึ่งจะ
รวบรวมลงสูทอระบายน้ําฝน ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.30 เมตร, 0.40 เมตร
และ 1.00 เมตร และรางระบายน้ํา (Gutter) ขนาดกวาง 0.30 เมตร และ 0.50
เมตร ที่มีบอพักน้ําเปนระยะอยูโดยรอบพื้นที่โครงการ โดยอาศัยแรงโนมถวง
ของโลก (Gravity) น้ําฝนทั้งหมดจะผานบอดักขยะกอนรวบรวมเขาสูบอหนวง
น้ําของโครงการปริมาตร 150ลูกบาศกเมตร จํานวน 1 บอ เพื่อหนวงน้ําฝนไว
ภายในโครงการ โดยโครงการจัดใหมีทอขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.30 เมตร

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
(5) โครงการไดจัดใหมีทอระบายน้ําฝนตามแนวถนน
ภาระจํายอม ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.20 เมตร,
0.30 เมตร และ 0.4 เมตร ที่มีบอพักน้ําเปนระยะ
ตามแนวทอระบายน้ํา โดยอาศัยแรงโนมถวงของ
โลก (Gravity) น้ําจากทอระบายน้ําฝนสวนดานบน
ทั้งหมดจะระบายออกสูทอระบายน้ําถนนภาระจํา
ยอมและออกสูคู ดิน สาธารณะดานหนาโครงการ
โดยโครงการได ดํ า เนิ น การขออนุ ญ าตวางท อ
ระบายน้ําบริเ วณคูดิ นเพื่อ เชื่อมกั บทอระบายน้ํ า
สาธารณะตอไป
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
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เรสซิเดนซ ภูเก็ต ของบริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน) ระยะดําเนินการ (ตอ)
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ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ
และคุณคาตางๆ
1.5 ทรัพยากรน้ํา (ตอ)
จํานวน 1 ทอ ซึ่งสามารถควบคุมอัตราการไหลของน้ําใหมีคาอัตราการระบาย
น้ํา 0.018 ลูกบาศกเมตร/วินาที เพื่อระบายออกสูทอระบายน้ําถนนภาระจํายอม
และออกสู คู ดิ น สาธารณะด า นหน า โครงการ โดยโครงการได ดํ า เนิ น การขอ
อนุญาตวางทอระบายน้ําบริเวณคูดินเพื่อเชื่อมกับทอระบายน้ําสาธารณะตอไป
ดังนั้น ขนาดบอหนวงน้ําจึงมีความเพียงพอตอปริมาณน้ําที่ระบายออกของ
โครงการ สําหรับการพัดพาตะกอนดินลงสูบอหนวงน้ํา โครงการจะมีการขุดลอก
ทั น ที เ มื่ อ มี ป ริ ม าณตะกอนดิ น สะสมในบ อ ดั ง นั้ น ในการดํ า เนิ น การจึ ง ส ง ผล
กระทบตอทรัพยากรน้ําผิวดินในระดับต่ํา

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
-
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องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ
และคุณคาตางๆ
2. ผลกระทบต อ ทรั พ ยากร
ชีวภาพ
1) ทรัพยากรปาไม
2.1 นิเวศวิทยาทางบก
พื้นที่โครงการมีลักษณะเปนพื้นที่เชิงลาด ภายในโครงการพบพรรณไม ไดแก ตนยางพารา ตน
สะตอ ตนสะเดาเทียม ตนมะนาวผี ตนจันทนขาว ตนเต็งหนาม ตนทัง ตนคะนาง ตนกรวยปา ตน
แซะ ตนตาเสือ ตนกระทิง ตนมะฮอกกานี ตนจันทนาปา ตนกะพง ตนยอปา ตนเขยตายแมยายชัก
ปรก และต น สารภี ป า ทั้ ง นี้ ไ ม พ บไม ยื น ต น ชนิ ด ที่ มี คุ ณ ค า แก ก ารอนุ รั ก ษ หรื อ มี ค วามสํ า คั ญ ทาง
เศรษฐกิ จ แต อย า งใด ดั ง นั้น การดํา เนิน โครงการในระยะกอ สรา งจึง ไมก อ ให เ กิด ผลกระทบต อ
ทรัพยากรปาไม
2) ทรัพยากรสัตวปา
สิ่งมีชีวิตบนบกที่พบบริเวณพื้นที่โครงการมีนอยมาก เนื่องจากพื้นที่โดยรอบมีการพัฒนาเปน
แหลงบริการทองเที่ยว ทําใหไมพบสิ่งมีชีวิตประเภทสัตวปาที่มีคุณคาแกการอนุรักษหรือสัตวปาที่หา
ยาก โดยสัตวบกที่พบเปนชนิดที่พบไดทั่วไปในพื้นที่ตางๆ ของประเทศไทย โดยแบงออกเปน 4 กลุม
คือสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก (Amphibians) ไดแก คางคกบาน สัตวเลื้อยคลาน (Reptiles) ไดแก
จิ้งเหลนบาน กิ้งกา นก (Birds) ไดแก นกกระจอกบาน และนกกระจิบ และแมลง (Insects) ไดแก มด
ดํา มดแดง ซึ่งทั้งหมดไมจัดเปนสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครอง
สัตวปา พ.ศ. 2535 แตอยางใด รวมทั้งไมจัดอยูในบัญชีรายชื่อชนิดสัตวปา แนบทายอนุสัญญา ไซเตส
(Cites) และของประเทศไทย ดังนั้น การดําเนินโครงการในระยะกอสรางจึงไมกอใหเกิดผลกระทบตอ
สัตวบก

มาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

-

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม

-
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ตารางที่ 5-3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการอาคารชุด วีรันดา
เรสซิเดนซ ภูเก็ต ของบริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน) ระยะดําเนินการ (ตอ)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ
2.2 นิเวศวิทยาทางน้ํา

2.3 นิเวศวิทยาชายหาด

ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ

5-72

บริ เ วณพื้ น ที่ โ ครงการไม มี แ หล ง น้ํ า สาธารณะอยู ใ นพื้ น ที่ โ ครงการ และบริ เ วณ
ขางเคียงแตอยางใด
ดังนั้นจึงไมมีผลกระทบตอทรัพยากรชีวภาพในน้ําในระยะดําเนินการ ทั้งนี้เพื่อเปน
การปองกันผลกระทบในระยะดําเนินการโครงการจะตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบดานการจัดการน้ําเสียอยางเครงครัด
บริ เ วณอ า วยน-เขาขาด ซึ่ ง อยู ใ กล เ คี ย งพื้ น ที่ โ ครงการด า นทิ ศ ตะวั น ตก จากการ
สํารวจเมื่อเดือนพฤษภาคม 2564 โดยใชวิธีการเดินสํารวจตลอดชายหาด เปนระยะทาง
ประมาณ 120 เมตร พรรณไมที่พบ ไดแก ตนหูกวาง และตนมะพราว เปนตน และสัตว
หนาดินที่พบ ไดแก ปูลม และปูเสฉวน เปนตน ทั้งนี้โครงการจะจํากัดกิจกรรมการดําเนิน
โครงการอยูภายในพื้นที่โครงการเทานั้น ดังนั้นการดําเนินโครงการจึงสงผลกระทบตอ
ระบบนิเวศนชายหาดแตอยางใด

มาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
-

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
-

-

-

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)
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ตารางที่ 5-3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการอาคารชุด วีรันดา
เรสซิเดนซ ภูเก็ต ของบริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน) ระยะดําเนินการ (ตอ)
องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ
2.4 นิเวศวิทยาทางทะเล

ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ

5-73
บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

พื้นที่โครงการตั้งอยูใกลอาวยน-เขาขาด หางออกไปบริเวณทางดานทิศตะวันตก มีลักษณะเปนหาด
ทรายบริเวณติดกับชายฝง
แนวปะการังที่ใกลพื้นที่โครงการ คือ แนวปะการังบริเวณอาวยน-เขาขาด มีแนวปะการังกอตัวอยู
บริเวณดานตะวันตกจนถึงดานในของแหลมเขาขาด รวมถึงบริเวณดานตะวันออกของอาวยนจนถึง
แหลมพันวา ซึ่งสถานภาพแนวปะการังบริเวณดังกลาว มีดังนี้
สําหรับแหลงหญาทะเลจากฐานขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงพบแหลงหญาทะเลบริเวณ
ใกลเคียงพื้นที่โครงการ หางจากที่ตั้งของโครงการประมาณ 1.6 กิโลเมตร
สวนทรัพยากรทางทะเลบริเวณดานทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ การสํารวจภาคสนามของบริษัทที่
ปรึกษาบริเวณอาวยน-เขาขาด ดานหนาโครงการขนานกับแนวชายฝงเปนระยะทางประมาณ 100 เมตร
(สถานีสํารวจที่ 1 (S1)) เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 จากสํารวจ พบวา พื้นที่ตําแหนงสถานีสํารวจที่
1 (S.1) พื้นที่สวนมากถูกครอบคลุมดวยปะการัง รองลงมาคือ เศษซากปะการัง ทราย และโขดหิน
สิ่งมีชีวิตที่สํารวจพบบริเวณนี้แบงออกเปนกลุม ไดแก กลุมปะการัง และสัตวไมมีกระดูสันหลังขนาด
ใหญ โดยปะการังที่พบมากที่สุดบริเวณแนวสํารวจ คือ ปะการังโขด โดยเจริญเติบโตกระจายอยูทั่วพื้นที่
สํารวจ ทั้งนี้ในชวงเวลาที่สํารวจ ไมพบปลา บริเวณที่ทําการสํารวจแตอยางใด
เนื่องจากพื้ นที่โครงการไม ไดอ ยูติดแนวชายหาด โดยพื้น ที่โครงการหางจากแนวชายฝง ทะเล
ประมาณ 160 เมตร และโครงการไมไดปลอยของเสียลงทะเล ดังนั้นจึงไมมีผลกระทบตอนิเวศวิทยา
ทางทะเลในน้ําในระยะดําเนินการ ทั้งนี้เพื่อเปนการปองกันผลกระทบในระยะดําเนินการ โครงการ
จะตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดานการจัดการน้ําเสียอยางเครงครัด

มาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
-

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
-
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ตารางที่ 5-3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการอาคารชุด วีรันดา
เรสซิเดนซ ภูเก็ต ของบริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน) ระยะดําเนินการ (ตอ)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ
3. ผลกระทบตอคุณคาการ
ใชประโยชนของมนุษย
3.1 การใชน้ํา

ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม

5-74
บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

1) ปริ ม าณการต อ งการน้ํ า ใชข องโครงการ ปริ ม าณน้ํ า ใชใ นช ว ง (1) โครงการจะใชน้ําประปาจากการประปาสว น - ตรวจสอบการรั่ ว ไหลของ
น้ํ า ประปาในเส น ท อ ของ
ภู มิ ภ าค จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต เป น แหล ง น้ํ า ใช ห ลั ก
ดําเนินการทั้งสิ้น 14.24 ลูกบาศกเมตร/วัน
เ ส น ท อ น้ํ าใ ช ทุ ก เ ดื อ น
และใช น้ํ า ซื้ อ จากรถบรรทุ ก น้ํ า เอกชน เป น
2) แหล ง น้ํ า ใช และระบบจ า ยน้ํ า แหล ง น้ํ า ใช ข องโครงการจะใช
แหลงน้ําสํารอง
ตลอดระยะเวลาดําเนินการ
น้ํ า ประปาจากการประปาส ว นภู มิ ภ าค สาขาภู เ ก็ ต เป น แหล ง น้ํ า ใช ห ลั ก
นอกจากนี้ โครงการใชซื้อจากรถบรรทุกน้ําเอกชนเปนแหลงน้ําใชสํารอง โดย (2) โครงการจัดใหมีถังเก็บน้ําดิบ บริเวณอาคาร - ตรวจวิเคราะห คุณภาพน้ํ า
ปมน้ํา จํานวน 1 ถัง ปริมาตร 26.14 ลูกบาศก
ใช ใ ห เ ป น ไปตามรายการ
ผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ํากอนนําไปใหบริการ
เมตร และถั ง เก็ บ น้ํ า ใช 1 ปริ ม าตร 24.00
คุ ณ ลั ก ษณะทางกายภาพ
3) การปรับปรุงคุณภาพน้ําใช น้ําซื้อจากรถบรรทุกน้ําเอกชนจะถูก
เคมี และจุ ล ชี ว วิ ท ยา ให
ลู ก บาศก เ มตร และถั ง เก็ บ น้ํ า ใช 2 ปริ ม าตร
สูบลงสูถังเก็บน้ําดิบโดยโครงการไดจัดใหมีการปรับปรุงคุณภาพน้ํากอนลงสู
เ ป น ไ ป ต า ม ม า ต ร ฐ า น
23.63 ลูกบาศกเมตร อยูบริเวณชั้นที่ 1 ของ
ถังเก็บน้ําใชของโครงการ เพื่อใหคุณภาพเหมาะสําหรับการนําไปใชในระบบ
คุณภาพน้ําประปาของการ
อาคาร C03A
สาธารณูปโภคตอไป สําหรับน้ําดื่มโครงการจะซื้อน้ําเพื่อใหบริการแกผูอยู
ประปาส ว นภู มิ ภ าค โดย
(3) จัดใหมีเจาหนาที่คอยดูแลลางทําความสะอาด
อาศัยในโครงการ
เก็บตัวอยางน้ําบริเวณกอก
ถังน้ําเปนประจําทุกๆ 6 เดือน
4) การสํารองน้ําใช
น้ํ า ใช ที่ ผ า นการกรองของ
โครงการจัดใหมีถังเก็บน้ําใช 1 ปริมาตร 24.00 ลูกบาศกเมตร และถัง
โครงการแล ว ทุ ก 3 เดื อ น
เก็บน้ําใช 2 ปริมาตร 23.63 ลูกบาศกเมตร รวมปริมาตรกักเก็บน้ําใช 47.63
ช ว ง 1 ป ข อ ง ก า ร เ ป ด
ลูกบาศกเมตร (คิดเฉพาะปริมาตรถังเก็บน้ําดี) โครงการสามารถสํารองน้ําไว
ดําเนินการ หลังจากนั้นทุก
ใชไดประมาณ 3 วัน
6 เดือน หรือปละ 2 ครั้ง
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ตารางที่ 5-3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการอาคารชุด วีรันดา
เรสซิเดนซ ภูเก็ต ของบริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน) ระยะดําเนินการ (ตอ)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ
3.1 การใชน้ํา (ตอ)

5-75
บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

มาตรการปองกัน
มาตรการติดตามตรวจสอบ
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
ดังนั้น คาดการวาการใชน้ําในชวงดําเนินการของโครงการ (4) การลางถังเก็บน้ําใตดิน ใชปมจุมแบบไดโวดูดตะกอนที่คาง - ตรวจสอบสภาพการใชงานระบบ
ปรับปรุงคุณภาพน้ํา หากพบวามี
จะสงผลกระทบตอการใชน้ําของชุมชนใกลเคียงในระดับต่ํา
อยูขางใตถัง โดยตอทอเพื่อดูดตะกอนปลอยทิ้งออกไปทาง
ส ว นประกอบใดชํ า รุ ด ให รี บ
ทอ ทั้งนี้หากจําเปนตองลงไปเพื่อความปลอดภัย กอนลงทุก
ซ อ มแซมหรื อ เปลี่ ย นใหม ทั น ที
ครั้ง จะตองตรวจสอบปริมาณอากาศและตรวจสอบวามีกาซ
พิษอันตรายหรือไม โดยใชเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนที่กน
ทุ ก 3 เดื อ นตลอดระยะเวลา
หลุมตองมีคาระหวางรอยละ 19.5-23.5 ซึ่งเปนปริมาณที่
ดําเนินการ
รางกายตองการคือรอยละ 20 ในการลางทําความสะอาดถัง - ตรวจบั น ทึ ก การดู แ ลและทํ า
เก็บน้ําอยางปลอดภัย ขอแนะนําใหคนชวยอยางนอย 3 คน
ความสะอาดสารกรอง โดยการ
ล า งย อ น (Back wash) ทุ ก 3
ขึ้นไป มอบหมายหนาที่อยางชัดเจน โดยใหลงไป 1 คน อีก
เดือนตลอดระยะเวลาดําเนินการ
1 คนอยูปากบอหรือที่ทางขึ้นลง ที่เหลืออีก 1 คนเปนผูคอย
หรือตามที่บริษัทผูผลิตกําหนด
ชวยเหลืออยูบริเวณรอบนอก
(5) รณรงคใหรวมกันประหยัดน้ํา และเลือกใชสุขภัณฑประหยัด - ตรวจวิ เ คราะห ค ลอรี น คงเหลื อ
ดวยชุดตรวจคลอรีน บริเวณกอก
น้ํา
น้ํ า ใ ช ที่ ผ า น ก า ร ก ร อ ง ข อ ง
(6) ตรวจสอบการแจกจ า ยน้ํ า และเส น ท อ ให อ ยู ใ นสภาพดี อ ยู
โครงการแลว ทุก 6 เดือน ตลอด
เสมอ หากพบวาชํารุดใหแกไขทันที นอกจากนี้โครงการจะ
หมั่นตรวจสอบระบบทอน้ํา รวมถึงเครื่องสุขภัณฑที่อาจจะ
ระยะเวลาดําเนินการ
ชํารุด จนเปนเหตุใหน้ําประปารั่วไหลไดงาย
ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ
และคุณคาตางๆ
เมื่ อ เป ด ดํ า เนิ น โครงการ คาดว า จะมี ป ริ ม าณน้ํ า เสี ย ที่
3.2 การจั ด การน้ํ า เสี ย และสิ่ ง
ปฏิกูล
เกิดขึ้นประมาณ 11.64 ลูกบาศกเมตร/วัน
โครงการไดออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียรวมเปนถังบําบัด
น้ํ า เสี ย ชนิ ด เติ ม อากาศเลี้ ย งตะกอนเวี ย นกลั บ (Aeration
activated sludge process,A/S) จํานวน 1 ชุด สามารถ
รองรับน้ําเสียได 13 ลูกบาศกเมตร/วัน ติดตั้งใตดินภายใน
โครงการบริเวณใกลกับอาคาร C03B เพื่อรองรับปริมาณน้ํา
เสียที่เกิดขึ้นจากอาคารภายในโครงการทั้งหมด และจัดใหมี
ถังดักไขมันจํานวน 6 ชุด เพื่อรองรับปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้น
จากหองครัวของแตละอาคาร
ระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย ของโครงการได อ อกแบบให มี เ ก็ บ
ตะกอนส ว นเกิ น ซึ่ ง สามารถเก็ บ ตะกอนส ว นเกิ น ได น าน
ประมาณ 30 วัน หรือประมาณ 1 เดือน
การจัดการละอองน้ําเสีย (Aerosol) ที่เกิดขึ้นจากเครื่อง
เติมอากาศในถังเติมอากาศ ในถังบําบัดน้ําเสียโดยมีปริมาณ
ละอองน้ําเสียจากถังบําบัดน้ําเสียเกิดขึ้น 12 ลูกบาศกเมตร/
ชั่วโมง ตองการพื้นที่บําบัดละอองน้ํา 0.08 ตารางเมตร

(1)

(2)

(3)

(4)

มาตรการปองกัน
มาตรการติดตามตรวจสอบ
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการจัดใหมีถังบําบัดน้ําเสียชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอน - ตรวจสอบและจดบั น ทึ ก การ
ทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย
เวียนกลับ (Aeration activated sludge process,A/S)
จํานวน 1 ชุด สามารถรองรับน้ําเสียได 13 ลูกบาศกเมตร/วัน
ของโครงการทุกเดือน ตลอด
จัดใหมีถังดักไขมันจํานวน 6 ชุด ขนาด 0.03 ลูกบาศกเมตร
ระยะเวลาดําเนินการ
จํานวน 1 ชุด ขนาด 0.40 ลูกบาศกเมตร จํานวน 4 ชุด และ - ตรวจวั ด บี โ อดี และปริ ม าณ
ขนาด 0.60 ลูกบาศกเมตร จํานวน 1 ชุด เพื่อรองรับปริมาณ
สารแขวนลอย ของคุณภาพน้ํา
กอนเขาระบบน้ําเสีย ทุกเดือน
น้ําเสียที่เกิดขึ้นจากหองครัวของแตละอาคาร
ตลอดระยะเวลาดําเนินการ
น้ําเสียของโครงการที่ผานการบําบัดแลว ผานกระบวนการ
ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพน้ํ า ก อ นเข า สู ถั ง เก็ บ น้ํ า รี ไ ซเคิ ล ขนาด
21.60 ลูกบาศกเมตร จํานวน 1 ถัง จากนั้นจะนําไปใชรดน้ํา
ต น ไม ภ ายในพื้ น ที่ โ ครงการด ว ยการรดน้ํ า แบบก อ กสนาม
โครงการสามารถนํ า น้ํ า เสี ย ที่ ผ า นการบํ า บั ด แล ว มาใช
ประโยชนโดยการรดน้ําตนไมภายในพื้นที่โครงการไดทั้งหมด
ไมมีการปลอยออกสูสาธารณะ
โครงการจะดํ า เนิ น การติ ด ตั้ ง ท อ อากาศขนาดเส น ผ า น
ศูนยกลาง 12 นิ้ว ยาว 0.50 เมตร พรอมใสถานภายในเพื่อ
ทําการกรองอากาศที่ออกจากทอดั งกล าว และดํ าเนิ นการ
เปลี่ยนถานทุก 2 เดือน โดยถานที่เปลี่ยนจะนําไปขุดกลบฝง
ดินในพื้นที่ของโครงการ
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มาตรการปองกัน
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ
การกําจัดกาซมีเทน (CH4) ที่เกิดขึ้นจากถังแยกกากใน (5) โครงการจั ด ให มี บ อ บํ า บั ด ก า ซมี เ ทน เป น บ อ ดิ น - ตรวจวัดตามมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งจาก
3.2 การจั ด การน้ํ า เสี ย และสิ่ ง
ถังบําบัดน้ําเสีย (WWT) โดยมีปริมาณกาซมีเทนจากถัง
ขนาดพื้ น ที่ 1.20 ตารางเมตร จํ า นวน 1 บ อ
อาคารประเภท ค. จากประกาศกระทรวง
ปฏิกูล (ตอ)
บําบั ดน้ําเสี ยเกิ ดขึ้ น 1,392.18 ลิต ร/วัน ทั้ง นี้ โครงการได
สําหรับการกําจัดกาซมีเทนที่เกิดจากถังบําบัดน้ํา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง
เลือกการกําจัดกาซมีเทนโดยใชวิธี Biological Oxidation
เสียของโครงการ
กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
โดยใชปุยหมักพรอมใชงาน (Mature Compost) โดย (6) ติ ด ตั้ ง มิ เ ตอร ร ะบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย แยกจากระบบ
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด และ
โครงการตองใชพื้นที่ในการกําจัดกาซมีเทนจากระบบบําบัด
ไฟฟาสวนอื่น เพื่อตรวจสอบและควบคุมใหมีการ
จัดเก็บสถิติขอมูลหรือบันทึก หรือรายงาน
ม าต ร ก าร ต า ม ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง กํ า ห น ด
น้ําเสีย เทากับ 0.58 ตารางเมตร
เดินระบบบําบัดน้ําเสียตลอดเวลา
หลักเกณฑ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติ
น้ํ า เสี ย ของโครงการที่ ผ า นการบํ า บั ด แล ว 11.64 (7) จัดใหมีการตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบบําบัด
และข อ มู ล การจั ด ทํ า บั น ทึ ก รายละเอี ย ด
ลูกบาศกเมตร/วัน มีคา BODออก 20 มิลลิกรัม/ลิตร ผาน
น้ําเสียของโครงการ เพื่อใหมีประสิทธิภาพในการ
บํ า บั ด น้ํ า เสี ย เป น ไปตามที่ อ อกแบบไว อ ยู เ สมอ
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ํา โครงการสามารถนําน้ําเสีย
และรายงานสรุปผลการทํางานของระบบ
รวมทั้ ง จั ด ให มี ก ารอบรมหรื อ ให ค วามรู เ กี่ ย วกั บ
ที่ ผ า นการบํ า บั ด แล ว มาใช ป ระโยชน โ ดยการรดน้ํ า ต น ไม
บําบัดน้ําเสีย พ.ศ. 2555 ทุกเดือน ตลอด
ระบบบําบัดน้ําเสียแกเจาหนาที่ที่ดูแลรับผิดชอบ
ภายในพื้นที่โครงการทั้งในชวงฤดูรอน และฤดูฝนไดทั้งหมด
ระยะเวลาดําเนินการ
ไมมีการปลอยออกสูสาธารณะ ดังนั้น ผลกระทบดานน้ําเสีย
- ตรวจสภาพการใชงานของทออากาศกําจัด
ระบบบําบัดน้ําเสีย
ละอองน้ํ า ทุ ก เดื อ น ตลอดระยะเวลา
จึงอยูในระดับต่ํา
ดําเนินการ

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)
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3.2 การจั ด การน้ํ า เสี ย และสิ่ ง
ปฏิกูล (ตอ)

ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ
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มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม
(8) จัดใหมีเจาหนาที่ที่มีความรูความชํานาญในดาน - ตรวจสภาพการใช งานของบอ บํา บัด กา ซ
มีเทน ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดําเนินการ
การบําบัดน้ําเสีย ดูแลระบบบําบัดน้ําเสียภายใน
โครงการ
(9) สู บ ตะกอนจากบ อ ตกตะกอนอย า งสม่ํ า เสมอ
โครงการจะขอความอนุเคราะหเทศบาลตําบลวิชิต
มาสูบไปกําจัดตอไป
(10) โครงการจะมีการปลูกตนไมโดยรอบโครงการ โดย
เปนไมยืนตนทั้งสิ้น 153 ตน เพื่อชวยในการดูดซับ
ปริมาณกาซที่เกิดขึ้นจากระบบบําบัดน้ําเสียได
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ
3.3 ก า ร ร ะ บ า ย น้ํ า แ ล ะ ก า ร
สําหรับพื้นที่ดานบนที่เปนพื้นที่นอกโครงการ ซึ่งปจจุบันเปนพื้นที่รก (1) โครงการไดจัดใหมีทอระบายน้ําฝนตามแนวถนนภาระ
ปองกันน้ําทวม
รางตนไมและวัชพืชขึ้นปกคลุม โครงการไดจัดใหมีทอระบายน้ําฝนตาม
จํายอม ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.20 เมตร, 0.30
แนวถนนภาระจํายอม ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.20 เมตร, 0.30 เมตร
เมตร และ 0.4 เมตร ที่มีบอพักน้ําเปนระยะตามแนว
และ 0.4 เมตร ที่มีบอพักน้ําเปนระยะตามแนวทอระบายน้ํา โดยอาศัยแรง
ทอระบายน้ํา โดยอาศัยแรงโนมถวงของโลก (Gravity)
น้ําจากทอระบายน้ําฝนสวนดานบนทั้งหมดจะระบาย
โนมถวงของโลก (Gravity) น้ําจากทอระบายน้ําฝนสวนดานบนทั้งหมดจะ
ออกสูทอระบายน้ํ าถนนภาระจํายอมและออกสูคูดิ น
ระบายออกสู ท อ ระบายน้ํ า ถนนภาระจํ า ยอมและออกสู คู ดิ น สาธารณะ
สาธารณะด า นหน า โครงการ โดยโครงการได
ดานหนาโครงการ โดยโครงการไดดําเนินการขออนุญาตวางทอระบายน้ํา
ดําเนินการขออนุญาตวางทอระบายน้ําบริเวณคูดินเพือ่
บริเวณคูดินเพื่อเชื่อมกับทอระบายน้ําสาธารณะตอไป
ในส ว นของค า ก อ สร างท อ ระบายน้ํ า ดั ง กล า วทางบริ ษั ท วี รั น ดา รี
เชื่อมกับทอระบายน้าํ สาธารณะตอไป
สอรท จํากัด (มหาชน) จะเปนผูดําเนินการออกคาใชจายทั้งหมด เมื่อ (2) น้ําฝนจากชั้นหลังของอาคารจะระบายลงสูทอระบาย
น้ําฝน ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.30 เมตร, 0.40
ก อ สร า งโครงการอาคารชุ ด วี รั น ดา เรสซิ เ ด น ซ ภู เ ก็ ต แล ว เสร็ จ ใน
เมตร และ 1.00 เมตร และรางระบายน้ํ า (Gutter)
กระบวนการจดทรั พ ย สิ น ของโครงการอาคารชุ ด วี รั น ดา เรสซิ เ ด น ซ
ขนาดกวาง 0.30 เมตร และ 0.50 เมตร ที่มีบอพักน้ํา
ภูเก็ต ทางบริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน) จะสงมอบทรัพยสิน
เปนระยะอยูโดยรอบพื้นที่โครงการ โดยอาศัยแรงโนม
ไดแก ทอระบายน้ํา เครื่องสูบน้ํา เปนของ นิติบุคคลอาคารชุด โครงการ
ถวงของโลก (Gravity)
วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต ตอไป
ดังนั้น คาใชจาย คาไฟ คาบํารุงรักษาเครื่องสูบน้ําทางนิติบุคลลของ
โครงการอาคารชุ ด วี รั น ดา เรสซิ เ ด น ซ ภู เ ก็ ต จะเป น ผู รั บ ผิ ด ชอบ
คาใชจายทั้งหมดตอไป

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
- ตรวจสอบทอระบายน้ําของ
โครงการเป น ประจํ า ทุ ก
เดื อ น ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ
- ตรวจเช็ ค เครื่ อ งสู บ น้ํ า ทุ ก
เดื อ น ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ
- ต ร ว จ ส อ บ ก า ร ขุ ด ล อ ก
ตะกอนในทอระบายน้ํา ทุก
เดื อ น ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ
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5-80
บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ
และคุณคาตางๆ
3.3 ก า ร ร ะ บ า ย น้ํ า แ ล ะ ก า ร
การระบายน้ําฝนของโครงการ จะแบงเปน 2 สวน คือ จากพื้นดิน
ปองกันน้ําทวม (ตอ)
นอกอาคาร และจากชั้นหลังคาของอาคาร โดยการระบายน้ําฝนบน
พื้นดินนอกอาคาร จะอาศัยลักษณะการระบาย 2 รูปแบบ คือ การไหล
ซึมลงใตดินตามบริเวณสนามหญาและพื้นที่สีเขียว อีกรูปแบบคือการให
น้ําฝนไหลไปตามความลาดชันของภูมิประเทศ ซึ่งน้ําฝนสวนนี้จะไหล
ลงสูทอระบายน้ําที่เตรียมไว สําหรับน้ําฝนจากชั้นหลังคาของอาคารจะ
ระบายลงสูทอระบายน้ําฝน ซึ่งจะรวบรวมลงสูทอระบายน้ําฝน และราง
ระบายน้ํา (Gutter) โดยอาศัย แรงโน ม ถว งของโลก (Gravity) น้ํา ฝน
ทั้งหมดจะผานบอดักขยะกอนรวบรวมเขาสูบอหนวงน้ําของโครงการ
จากการคํานวณโดยใช Rational Method พบวา กอนพัฒนา
โครงการจะมีอัตราการระบายน้ํา 0.179 ลูกบาศกเมตร/วินาที และหลัง
พัฒนาโครงการมีอัตราการระบายน้ํา 0.417 ลูกบาศกเมตร/วินาที คิด
เปนปริมาณน้ําฝนสวนเกิน 67.14 ลูกบาศกเมตร ทั้งนี้ โครงการจัดใหมี
บอหนวงน้ํา กอนระบายออกสูทอระบายน้ําถนนภาระจํายอมและออกสู
คูดินสาธารณะดานหนาโครงการ โดยโครงการไดดําเนินการขออนุญาต
วางทอระบายน้ําบริเวณคูดินเพื่อเชื่อมกับทอระบายน้ําสาธารณะตอไป
สํ า หรั บ การพั ด พาตะกอนดิ น ลงสู บ อ พั ก น้ํ า และบ อ หน ว งน้ํ า
โครงการจะมีการขุดลอกเมื่อมีปริมาณตะกอนดินสะสมในบอ ดังนั้น
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงอยูในระดับต่ํา

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
(3) โครงการจัดใหมีบอหนวงน้ํา มีปริมาตร 150 ลูกบาศก
เมตร จํานวน 1 บอ เพื่อหนวงน้ําฝนไวภายในโครงการ
โดยโครงการจัดใหมีทอขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.30
เมตร จํานวน 1 ทอ ซึ่งสามารถควบคุมอัตราการไหล
ของน้ําใหมีคาอัตราการระบายน้ํา 0.018 ลูกบาศกเมตร/
วินาที เพื่อระบายออกสูทอระบายน้ําถนนภาระจํายอม
และออกสู คู ดิ น สาธารณะด า นหน า โครงการ โดย
โครงการได ดํ า เนิ น การขออนุ ญ าตวางท อ ระบายน้ํ า
บริเวณคูดินเพื่อเชื่อมกับทอระบายน้ําสาธารณะตอไป
(4) ขุดลอกตะกอนในทอระบายน้ํา รวมถึงบอพักน้ําอยาง
สม่ํ า เสมอ เพื่ อ ให ก ารระบายน้ํ า ในพื้ น ที่ โ ครงการมี
ประสิทธิภาพตลอดเวลา
(5) ออกแบบใหมีบอพักน้ํา และติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอย
บริเวณจุดระบายน้ําออกจากทอระบายน้ําของโครงการ
(6) จัดเจาหนาที่คอยตรวจสอบดูแลรวบรวมระบบระบายน้ํา
ของโครงการเป น ประจํ า โดยเฉพาะช ว งฤดู ฝ น หาก
พบวาชํารุดตองรับแกไขทันที

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
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องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ
3.4 การจัดการขยะมูลฝอย

ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ

5-81
บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

ปริมาณขยะที่คาดวานาจะเกิดในกรณีเลวรายที่สุดของโครงการ (มีผูพัก
อาศัยเต็มโครงการ) เทากับ 72 กิโลกรัม/วัน หรือ 0.072 ตัน/วัน
โครงการจะจัดถังรองรับขยะมูลฝอยไวในหองชุดทุกหอง ซึ่งแมบานจะ
รวบรวมขยะจากสวนตางๆ นํามาคัดแยกประเภทขยะเปนขยะอินทรีย ขยะ
ทั่วไป ขยะอันตราย และขยะรีไซเคิล กอนนําไปพักไวที่อาคารหองพักขยะรวม
ซึ่งห อ งพัก ขยะรวม ประกอบดวย ห อ งพัก ขยะอิน ทรี ย หอ งพัก ขยะรี ไ ซเคิ ล
หองพักขยะทั่วไป และหองพักขยะอันตราย
สําหรับการจัดการมูลฝอยที่สามารถรีไซเคิลได พนักงานทําความสะอาด
จะแยกและขายใหแกรานรับซื้อของเกา
สวนขยะอันตราย จะรวบรวมใสถุงมูลฝอยอันตรายสีแดงจะเก็บไวในที่
ห อ งพั ก ขยะอั น ตราย ซึ่ ง จะใช ร องรั บ มู ล ฝอยที่ มี อั น ตรายต อ สิ่ ง มี ชี วิ ต และ
สิ่งแวดลอม เชน หลอดฟลูออเรสเซนต ขวดยา ถานไฟฉาย กระปองสีสเปรย
กระปองยาฆาแมลง และภาชนะบรรจุสารอันตรายตางๆ เปนตน โดยในขณะ
ปฏิบัติงาน กําหนดใหพนักงานสวมถุงมือทุกครั้ง เพื่อปองกันอันตรายที่อาจเกิด
จากมูลฝอยดังกลาว พรอมทั้งใหมีการจัดการคัดแยกมูลฝอยอันตรายอยาง
จริ ง จั ง และต อ เนื่ อ ง เมื่ อ มี ป ริ ม าณมากพอแล ว จะส ง ไปให ศู น ย กํา จั ด มู ล ฝอย
จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต เพื่ อ นํ า ไปกํ า จั ด ต อ ไป ป จ จุ บั น จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ได ป ระกาศ เรื่ อ ง
กําหนดประเภท ราคา และหลักเกณฑการนําสงมูลฝอยอันตราย ณ ศูนยกําจัด
ขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต และมี “โครงการขนสงของเสียออกจากเกาะภูเก็ต”
เพื่อสงไปกําจัดอยางถูกวิธี โดยโรงงานกําจัดกากอุตสาหกรรมที่ขึ้นทะเบียน

(1)

(2)
(3)

(4)
(5)

(6)

มาตรการปองกัน
มาตรการติดตามตรวจสอบ
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
ผลกระทบสิง่ แวดลอม
ห อ งพั ก ขยะมู ล ฝอยรวมของโครงการออกแบบไว - ตรวจสอบความสามารถ
ในการรองรั บ ของถั ง ขยะ
ภายในอาคารห อ งพั ก ขยะรวม ใกล อ าคาร C01
และการรั่วซึมของถังขยะ
ประกอบด ว ย ห อ งพั ก ขยะอิ น ทรี ย ห อ งพั ก ขยะรี
ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา
ไซเคิล หองพักขยะทั่วไป และหองพักขยะอันตราย
มู ล ฝอยที่ ส ามารถนํ า กลั บ มาใช ใ หม พนั ก งานทํ า
ดําเนินการ
ความสะอาดจะแยกและขายใหแกรานรับซื้อของเกา - ตรวจสอบปริมาณมูลฝอย
ขยะทั่ว ไป โครงการจะรวบรวมใส ถุง ดํา พรอ มมั ด
ต ก ค า ง แ ล ะ ทํ า ค ว า ม
ปากถุ ง ให แ น น และนํ า ไปพั ก ไว ที่ ห อ งพั ก มู ล ฝอย
สะอาดถังขยะ และหองพัก
ข ย ะ ร ว ม ทุ ก สั ป ด า ห
ทั่วไป เพื่อใหรถเก็บขนขยะจากหนวยงานเอกชนที่
ตลอดระยะเวลา
ขึ้นทะเบียนกับเทศบาลตําบลวิชิตเขามาดําเนินการ
ดําเนินการ
เก็บขนมูลฝอยไปกําจัดตอไป
ขยะที่สามารถนํากลับมาใชใหม พนักงานทําความ
สะอาดจะแยกและขายใหแกรานรับซื้อของเกา
ขยะอันตราย จะรวบรวมใสถุงมูลฝอยอันตรายสีแดง
เก็บไวในที่หองพักขยะอันตราย เมื่อมีปริมาณมาก
พอแล ว จะส ง ไปให ศู น ย กํ า จั ด ขยะมู ล ฝอยจั ง หวั ด
ภูเก็ตเพื่อนําไปกําจัดตอไป
ขยะอินทรีย โครงการจะรวบรวมมายังหองพักขยะ
อินทรีย โดยโครงการจะประสานใหเอกชนรับไปใช
ประโยชนในการเลี้ยงสัตวตอไป
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5-82

องคประกอบทาง
ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ
3.4 การจั ด การขยะมู ล ฝอย
สวนขยะอินทรีย ไดแก ขยะที่ยอยสลายไดงาย เชน เศษอาหาร พืชผัก
(ตอ)
เปลือกผลไม เปนตน แมบานจะรวบรวมขยะอินทรียมายังหองพักขยะอินทรีย
โดยโครงการจะประสานใหเอกชนรับไปใชประโยชนในการเลี้ยงสัตวตอไป ทั้งนี้
แมบานที่ทําการเก็บขนมูลฝอย ในขณะปฏิบัติงานจะตองใสชุดปองกัน สวมถุง
มือ และสวมผาปดปากและจมูกตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน เพื่อความถูก
สุขลักษณะ
สวนขยะทั่วไป โครงการจะรวบรวมใสถุงดํา พรอมมัดปากถุงใหแนน และ
นํ า ไปพั ก ไว ที่ ห อ งพั ก มู ล ฝอยทั่ ว ไป เพื่ อ ให ร ถเก็ บ ขนขยะจากเอกชนที่ ขึ้ น
ทะเบียนกับเทศบาลตําบลวิชิตเขามาดําเนินการเก็บขนมูลฝอยไปกําจัดตอไป
ตําแหนงหองพักขยะรวมเปนตําแหนงที่รถเก็บขนซึ่งสามารถเขาเก็บขน
ได อ ย า งสะดวก ไม กี ด ขวางการจราจร และไม ร บกวนผู ใ ช บ ริ ก ารภายใน
โครงการ
โครงการสามารถรองรับขยะอินทรีย ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป และขยะ
อันตราย ไดประมาณ 9 วัน 18 วัน 21 วัน และ 14,500 วัน ตามลําดับ
ดังนั้น ผลกระทบจึงอยูในระดับต่ํา

(7)

(8)

(9)

(10)

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

มาตรการปองกัน
มาตรการติดตามตรวจสอบ
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
ผลกระทบสิง่ แวดลอม
กวดขันใหพนักงานทําความสะอาดประจําโครงการ
รวบรวมมูลฝอยภายในหองพัก อยางนอยวันละ 1
ครั้ง บรรจุลงในถุงขยะพรอมมัดปากถุงใหเรียบรอย
ก อ นนํ า ไปรวบรวมไว ที่ ห อ งพั ก มู ล ฝอยรวมของ
โครงการ
ทําความสะอาดหองพักขยะรวมทุกครั้งหลังจากรถ
มาเก็บขนขยะ เพื่อปองกันกลิ่นรบกวน และน้ําเสียที่
เกิ ด จากการทํ า ความสะอาดห อ งพั ก ขยะรวมจะ
รวบรวมเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการเพื่อทํา
การบําบัดตอไป
การเก็ บ แยกขยะอิ น ทรี ย -ขยะทั่ ว ไปให ก ระทํ า ตรง
แหลงเก็บขยะ ไมควรใหเก็บรวบรวมและนํามาแยก
ภายหลัง
รณรงคใหผูเขาพักทิ้งขยะลงถังรองรับมูลฝอยที่ทาง
โครงการจั ด เตรี ย มให เ ท า นั้ น โดยแยกเป น ขยะ
อินทรีย ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย
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ตารางที่ 5-3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการอาคารชุด วีรันดา
เรสซิเดนซ ภูเก็ต ของบริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน) ระยะดําเนินการ (ตอ)
องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ
3.4 การจั ด การขยะมู ล ฝอย
(ตอ)

ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกัน
มาตรการติดตามตรวจสอบ
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
ผลกระทบสิง่ แวดลอม
(11) ระบบหองพักขยะจะตองเปนระบบปด
(12) จั ด ทํ า ป า ยติ ด บริ เ วณประตู อ าคารห อ งพั ก ขยะใน
ตําแหนงที่เห็นไดชัดเจนวา “ปดประตูใหสนิท” เพื่อ
เปนการเตือนใหพนักงานรักษาความสะอาดทําการ
ป ด ประตู ใ ห ส นิ ท ทุ ก ครั้ ง หลั ง จากนํ า ขยะมาเก็ บ
รวบรวม เพื่อปองกัน กลิ่น และแมลงรบกวน

5-83
บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)
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สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ
3.5 พลังงานและไฟฟา

ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ

5-84

โครงการจะขอรับบริการดานไฟฟาจากการไฟฟาสวน
ภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต ดวยระบบไฟฟาแรงสูง ทั้งนี้รายละเอียด
การติดตั้งระบบไฟฟาที่สําคัญภายในโครงการ มีดังนี้
โครงการจะติ ด ตั้ ง หม อ แปลงไฟฟ า โดยเป น ไปตาม
มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556
และติดตั้ง Circuit Breaker : CB ตานแรงดันต่ํา ซึ่งทําหนาที่
ตัดกระแสไฟฟาที่มีคาสูงจากการลัดวงจร
การออกแบบโครงการเลื อ กวางตํ า แหน ง อาคารของ
โครงการใหเป ดรับลมจากธรรมชาติมากที่สุ ด สีส วนใหญทั้ ง
ภายในและภายนอกของโครงการ เปนสีโทนออน เพื่อเปนการ
อนุรักษพลังงาน
เนื่องจากโครงการมีการใชพลังงานเพื่อกิจกรรมที่เกิดขึ้น
ภายในโครงการเป น จํ า นวนมาก ดั ง นั้ น โครงการจั ด ให มี
มาตรการเพื่อการลดการใชพ ลังงานภายในโครงการสําหรั บ
เจาของโครงการและผูใชบริการภายในโครงการ เพื่อนําไปใช
เปนแนวทางการปฏิบัติ (บทที่ 4 หัวขอ 4.2.3.5)

(1)

(2)

(3)
(4)
(5)

(6)

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

(7)

มาตรการปองกัน
มาตรการติดตามตรวจสอบ
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
ผลกระทบสิง่ แวดลอม
โครงการจะติดตั้งหมอแปลงไฟฟาชนิดแหง (Dry Type Cast
Resin Transformers : TR-1, TR-2) จํานวน 1 ชุด ขนาด 500
kVA เพื่อลดแรงดันต่ําเขาสูแผงจายไฟฟาหลัก (Main Distribution
Board : MDB)
โครงการไดจัดใหมีเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง จํานวน 1 ชุด ขนาด 55
kVA โดยตั้ง อยูบริเ วณหองเครื่อ งกําเนิดไฟฟาชั้น ที่ 2 ของอาคาร
C01 เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใชบริการ
ติดตั้ง Circuit Breaker : CB ตานแรงดันต่ํา ซึ่งทําหนาที่ตัด
กระแสไฟฟาที่มีคาสูงจากการลัดวงจร
ติดตั้งหมอแปลงไฟฟาของโครงการเปนไปตามมาตรฐานการติดตั้ง
ทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556
หมอแปลงตองอยูในสถานที่ซึ่งบุคคลที่มีหนาที่เกี่ยวของ เขาถึงได
โดยสะดวก เพื่อทําการตรวจและบํารุงรักษาใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ
และตองจัดใหมีการระบายอากาศอยางเพียงพอกับการใชงาน
ตองมีแผนปายหรือสัญลักษณเตือนใหระวังอันตรายจากไฟฟาแรงสูง
ติดตั้งไวในบริเวณที่เห็นไดชัดเจน
เลือกใชหลอดไฟประหยัดพลังงานที่เรียกวา Light Emitting Diode
(LED) สําหรับพื้นที่สวนกลาง หรือพื้นที่ที่จําเปนตองเปดไฟทิ้งไว
ตลอดทั้งวัน
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เรสซิเดนซ ภูเก็ต ของบริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน) ระยะดําเนินการ (ตอ)
องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ
3.5 พลังงานและไฟฟา (ตอ)

ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

5-85
บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

(8) กําหนดตําแหนงติดตั้งหลอดไฟใหมีความเหมาะสม ใหเพียงพอในแตละพื้นที่
(9) จั ด ให มี ส วิ ต ซ ไ ฟแยกจากกั น เพื่ อ ให ส ามารถเป ด -ป ด ได เ ฉพาะจุ ด เพื่ อ เป น การ
ประหยัดพลังงาน
(10) เลือกใชโคมไฟที่มีแผนสะทอนแสงเพื่อชวยใหแสงสวางจากหลอดไฟกระจายไดอยาง
เต็มประสิทธิภาพ
(11) เลือกใชเครื่องปรับอากาศในอาคารแบบประหยัดไฟ และตองกําหนดใหมีการลาง
เครื่องปรับอากาศเปนประจําสม่ําเสมอ (ทุก 6 เดือน)
(12) จัดใหมีการปลูกตนไมภายในโครงการ เพื่อชวยบังแดดลดพลังงานความรอนเขาสูตัว
อาคาร ทําใหอากาศเย็นขึ้นลดภาระการทํางานของเครื่องปรับอากาศ
(13) ติดตั้งอุปกรณเดินสายไฟ รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟาสื่อสารคางๆ ใหเปนไปดวย
ความเรียบรอย ถูกตองตามมาตรฐาน
(14) ตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟาทุกสัปดาห เพื่อใหเครื่องกําเนิดไฟฟา
สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
(15) อบรมเจาหนาที่ทุกคนใหตระหนักเรื่องการประหยัดพลังงานเปนประจําสม่ําเสมอ
(16) จัดใหมีเจาหนาที่ตรวจสอบการเปด-ปดไฟ ในจุดที่หมดความจําเปนในการใชงานเปน
ประจําทุกวัน
(17) จัดเจาหนาที่ใหหมั่นทําความสะอาดไฟและโคมไฟอยูเสมอ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
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3.6 การจราจร

5-86
บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

มาตรการปองกันและ
มาตรการติดตามตรวจสอบ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
(1) กําหนดการบริหารจัดการที่จอดรถของโครงการ โดยจัด - ตรวจสอบการกี ด ขวาง
1) การคมนาคมเขาสูพ้นื ที่โครงการ
การจราจรและการอํ า นวย
ใหมีการแบงพื้นที่การจอดรถใหเหมาะสม คือ
การเขา ถึง พื้นที่ โครงการจากถนนสายหลักสามารถเดิ นทางได
ความสะดวกในการเขาออก
- ผูพักอาศัยในโครงการจะไมมีการกําหนดเปนที่จอด
สะดวกโดยทางรถยนต ซึ่งเขาสูพื้นที่โครงการได 2 เสนทาง
โครงการ ทุกวัน ตลอด
รถประจํา ซึ่งจะทําใหมีการหมุนเวียนพื้นที่จอดรถ
2) ถนนและที่จอดรถของโครงการ
ไดเพิ่มมากกวาแบบกําหนดที่จอดรถประจํา
ระยะเวลาดําเนินการ
ทางเขา-ออกของโครงการติดกับถนนภาระจํายอม มีจํานวน 3 จุด
- โครงการจะมอบสติ๊กเกอรติดรถยนตใหกับผูพักอาศัย - ตรวจสอบสภาพการใชงาน
สําหรับที่จอดรถยนตของโครงการทั้งหมด จํานวน 12 คัน (รวมที่จอด
เพื่ออํานวยความสะดวกในการนํารถผานเขา-ออก
ข อ ง เ ค รื่ อ ง ห ม า ย แ ล ะ
รถผูพิการ 1 คัน) เปนที่จอดรถภายในอาคาร C01 ชั้นที่ 1 จํานวน 3
อาคาร ได โ ดยไม ต อ งแลกบั ต รหรื อ แจ ง ชื่ อ กั บ
สั ญ ลั ก ษ ณ ห า ม จ อ ด ร ถ
คัน (รวมที่จอดรถผูพิการ 1 คัน) ที่จอดรถภายในอาคาร C02B ชั้นที่ 1
บริ เ วณหน า โครงการให มี
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
จํานวน 4 คัน และนอกอาคาร จํานวน 1 คัน และที่จอดรถภายในอาคาร
สภาพพร อ มใช ง าน ทุ ก 6
- ผูที่มาติดตอผูพักอาศัยในโครงการ โครงการจะแจก
C03B ชั้นที่ 1 จํานวน 4 คัน โดยที่จอดรถยนต 1 คัน มีความกวาง 2.40
เดือน ตลอดระยะเวลา
บั ต รอนุ ญ าตชั่ ว คราวและให จ อดรถได ไ ม เ กิ น 2
เมตร และความยาว 5.00 เมตร สําหรับที่จอดรถสําหรับผูพิการหรือ
ดําเนินการ
ชั่วโมง (ไมคิดคาใชจายในการจอด) หลังจากนั้นจะ
ทุพพลภาพ และคนชรา จํานวน 1 คัน มีความกวาง 2.40 เมตร และ
กําหนดใหเสียคาจอดรถ ทั้งนี้เพื่อเปนการจํากัดการ
ความยาว 6.00 เมตร และจั ด ให มี พื้ น ที่ ว า งข า งที่ จ อดรถกว า ง 1.00
นํารถนอกโครงการมาจอดในพื้นที่โครงการ และใช
เมตร นอกจากนี้ โครงการไดจัดใหมีรถกอลฟสําหรับบริการรับ-สงผูพัก
พื้นที่จอดรถภายในโครงการโดยไมจําเปน
อาศัยในแตละหลัง ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผูพักอาศัย
เนื่องจากถนนภาระจํายอมที่ใชเปนทางเขา-ออกมีความลาดชัน ซึ่ง (2) สงเสริมใหมีการใชระบบขนสงสาธารณะ เพื่อเปนการลด
การใช ร ถยนต อ ย า งยั่ ง ยื น โดยโครงการจะติ ด ป า ย
มีรัศมีวงเลี้ยวจุดเริ่มตนทางโคงจุดที่ 1 และจุดที่ 2 โดยทางโคงจุดที่ 1 มี
ประชาสัมพันธขอมูลของระบบขนสงสาธารณะ บริเวณ
รัศมีวงเลี้ยวดานใน 5.45 เมตร และรัศมีวงเลี้ยวดานใน 10.27 เมตร
พื้ น ที่ ส ว นกลางต า งๆ ภายในโครงการ และบริ เ วณ
สวนทางโคงจุดที่ 2 มีรัศมีวงเลี้ยวดานใน 5.52 เมตร และรัศมีวงเลี้ยว
สํานักงานนิติบุคคล
ดานใน 10.21 เมตร ซึ่งเพียงพอและเหมาะสมสําหรับรถยนตสามารถ
ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ
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และคุณคาตางๆ
3.6 การจราจร (ตอ)

ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

เลี้ยวไดสะดวกและปลอดภัย
3) ประเมินผลกระทบตอการจราจรบริเวณพื้นที่โครงการ
จากการประเมินผลกระทบการจราจรของถนนอาวยน-เขาขาด
ในช ว งดํ า เนิ น การ พบว า ในวั น ธรรมดา และวั น หยุ ด สภาพ
การจราจรตลอดทั้งวัน มีการจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอด
ที่ทางแยกมีนอย ดังนั้น จึงคาดวาผลกระทบดานการคมนาคมใน
ระยะดําเนินการจึงอยูในระดับต่ํา
ทั้งนี้ โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต เปน
โครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุด มีจํานวน 12 หองชุด
ตามเกณฑขอกฎหมายโครงการตองจัดใหมีที่จอดรถยนตไมนอย
กวา 12 คัน ซึ่งโครงการจัดใหมีที่จอดรถยนต จํานวน 12 คัน (รวม
ที่จอดรถผูพิการ 1 คัน) โดยถนนภาระจํายอมภายในโครงการเดิน
รถสองทิศทาง (Two way) กวาง 6 เมตร อยางไรก็ตาม โครงการมี
หองชุดเพียง 12 หองชุด มีที่จอดรถ 12 คัน การจราจรภายในพื้นที่
โครงการเบาบาง ซึ่งสามารถกลับรถไดอยางสะดวกและปลอดภัย
ดั ง นั้ น จึ ง คาดว า ผลกระทบด า นการคมนาคมในระยะ
ดําเนินการจึงอยูในระดับต่ํา

(3)

(4)
(5)

(6)
(7)

(8)
(9)

มาตรการปองกันและ
มาตรการติดตามตรวจสอบ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
ผลกระทบสิง่ แวดลอม
จั ด ให มี ร ะบบการจราจรที่ ป ลอดภั ย โดยติ ด ตั้ ง ป า ยแสดง
ทิศทางเดินรถ และกระจกโคงบริเวณทางเขา-ออกภายใน
พื้นที่โครงการ
ติดตั้งปายจํากัดความเร็วภายในพื้นที่โครงการ
ควบคุมการจราจรบริเวณทางเขา-ออกพื้นที่โครงการ โดยจัด
ใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมดูแลและตรวจ
รถเขา-ออกตลอดเวลา
จัดใหมีระบบไฟฟาสองสวาง บริเวณทางเขา-ออกโครงการ
และทางจราจรใหเพียงพอ
จัดใหมีที่จอดรถยนต จํานวน 12 คัน เพื่อเปนการปองกัน
ไม ใ ห ร ถของผู พั ก อาศั ย ในโครงการจอดกี ด ขวางเส น ทาง
การจราจรภายนอกโครงการ
หามจอดรถทุกชนิดบริเวณทางเขาออก และบริเวณไหลทาง
เพื่อปองกันการกีดขวางจราจร
ติ ด ตั้ ง ป า ยโครงการ ลู ก ศรแสดงทิ ศ ทางบริ เ วณเข า -ออก
โครงการ ที่สามารถมองเห็นไดชัดเจนและในระยะทางที่จะ
ชะลอรถไดทันกอนเขาสูโครงการไดอยางปลอดภัย
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องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ
และคุณคาตางๆ
3.7 การใชประโยชนที่ดิน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต ตั้งอยูที่ หมูที่ 8 ตําบลวิชิต อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัด
3.7.1 การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ใน
ภูเก็ต โดยมีอาณาเขตติดตอดังนี้ ทิศเหนือ ติดกับ ถนนภาระจํายอม กวาง 6 เมตร ทิศใต ติดกับ ที่ดิน
ปจจุบัน
บุคคลอื่น (ตนไมและวัชพืชปกคลุม) ทิศตะวันออก ติดกับ ที่ดินเจาของเดียวกัน (รอการพัฒนา) และ
ถนนภาระจํายอม กวาง 6 เมตร ทิศตะวันตกติดกับ ที่ดินเจาของเดียวกัน (พัฒนาเปนโรงแรม วีรันดา
ภูเก็ต) และถนนภาระจํายอม กวาง 6 เมตร
สําหรับการใชประโยชนที่ดินใกลเคียงพื้นที่โครงการ จากการสํารวจภาคสนาม (ธันวาคม 2564)
พบวา พื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่ทะเล พื้นที่บริการทองเที่ยว และพื้นที่ปาละเมาะ/ไมพุม

มาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม

-

-
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องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ
และคุณคาตางๆ
จากการตรวจสอบการใชประโยชนที่ดินของโครงการ พบวา โครงการตั้งอยูตามกฎกระทรวงใหใช
3.7.2 การใชประโยชนที่ดินตาม
ผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต พ.ศ. บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2554 และฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ออกตาม
2554 และฉบั บ แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ซึ่งไดกําหนดที่ดินบริเวณโครงการเปนที่ดินประเภท
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 6.26 มีขอกําหนดในสาระสําคั ญ คือ ใหใ ช
ประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวของกับเกษตรกรรม การอยูอาศัย การทองเที่ยว สถาบัน
ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น
ใหใชไดไมเกินรอยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาตที่ดินประเภทนี้ ยกเวนในบริเวณตามวรรค
หา ซึ่งการใชประโยชนที่ดินของโครงการสอดคลองกับขอกําหนดดังกลาว
จากการตรวจสอบพื้ น ที่ ต ามข อ กํ า หนดเขตพื้ น ที่ แ ละมาตรการคุ ม ครองสิ่ ง แวดล อ ม โดย
3.7.3 การใชประโยชนที่ดินตาม
เขตพื้นที่และมาตรการคุมครอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดภูเก็ต พบวา พื้นที่โครงการตั้งอยูในบริเวณที่ 5 และบริเวณ
สิ่งแวดลอม
ที่ 6 ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการ
คุมครองสิ่งแวดลอม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบการดําเนินโครงการกับ
ข อ กํ า หนดตามประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต พบว า การใช
ประโยชนที่ดินโครงการสอดคลองกับขอกําหนดดังกลาว

มาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
-

-

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
-

-

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)
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องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ
3.8 การระบายอากาศ

5-90

ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

1) ระบบปรับอากาศ
โครงการมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (Air Cooled Split
Type) ตามความเหมาะสมกับขนาดของภาระการทําความเย็น
2) การระบายอากาศ
โครงการจั ด ให มี ก ารระบายอากาศภายในตั ว อาคารโดยวิ ธี ธ รรมชาติ
สําหรับหองที่มีผนังดานนอกอาคารอยางนอยหนึ่งดานโดยจัดใหมีชองเปดสู
ภายนอกอาคารได และวิธีกล โดยติดตั้งพัดลมดูดอากาศในอาคารบริเวณหอง
ตางๆ และจะจัดใหมีการนําอากาศภายนอกเขามาในพื้นที่ปรับภาวะอากาศ
หรือดูดอากาศจากภายในพื้นที่ปรับภาวะอากาศออกไปสําหรับหองภายใน
อาคาร

(1) ทําความสะอาดเครื่ องปรับอากาศของโครงการ
เปนประจํา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
และยังเปนการปองกันการสะสมของเชื้อโรค
(2) ดู แ ลตรวจสอบอุ ป กรณ ที่ ใ ช ร ะบายอากาศให
สามารถใชงานไดอยูเสมอ
(3) ติดตั้งปายหามติดเครื่องยนตทิ้งไวภายในบริเวณ
ที่จอดรถ ใหสามารถสังเกตเห็นไดอย างชัดเจน
และทั่วถึง
(4) จัดใหมีไมยืนตนภายในโครงการใหมากที่สุด เพื่อ
ล ด ค ว า ม ร อ น จ า ก ก า ร ร ะ บ า ย อ า ก า ศ ข อ ง
เครื่องปรับอากาศ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
-

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)
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องคประกอบทาง
ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ
4. ผลกระทบต อ คุ ณ ภาพ
ชีวิต
เมื่อเปดดําเนินการ โครงการจะกอใหเกิดผลดีตอสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของทองถิ่น เนื่องจาก
4.1 ผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น
จากการมีโครงการตอคุณภาพ จะมีการจางแรงงานทองถิ่นเขามาทํางานภายในโครงการ ซึ่งการจางงานพนักงานสงผลกระทบดาน
ชีวิต
บวกตออาชีพและรายไดของคนในทองถิ่นเพียงเล็กนอย เนื่องจากมีการจางงานพนักงานไมมาก
1) ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ
เมื่อเปดดําเนินการ โครงการจะกอใหเกิดผลดีตอสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของทองถิ่น เนื่องจากจะ
มีการจางแรงงานทองถิ่นเขามาทํางานภายในโครงการ ซึ่งการจางงานพนักงานสงผลกระทบดานบวก
ตออาชีพและรายไดของคนในทองถิ่นเพียงเล็กนอย เนื่องจากมีการจางงานพนักงานไมมาก โดย
โครงการไดจางแรงงานในทองถิ่นเปนพนักงานเปนอันดับแรก รวมทั้งสงเสริม สนับสนุน กิจกรรมทาง
สังคมตางๆ ของทองถิ่น เพื่อสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชน
2) ผลกระทบทางดานจํานวนประชากร
ในช ว งระยะดํ า เนิ น การของโครงการจะมี ผู อ ยู อ าศั ย ในโครงการสู ง สุ ด 72 คน (รวมจํ า นวน
พนักงาน) ซึ่งโครงการจะจางงานคนในทองถิ่นเปนหลัก ดังนั้นจึงไมสงผลกระทบแตอยางใด
3) ผลกระทบตอวิถีชีวิตของคนในชุมชน
ในเขตเทศบาลตําบลวิชิต ซึ่งจัดเปนเขตพื้นที่ธุรกิจที่สําคัญของจังหวัดภูเก็ต สภาพโดยรวม สวน
ใหญเปนชุมชนเมืองที่มีความหลากหลายของกิจกรรม แตในพื้นที่ก็ยังคงมีความเปนชุมชนอยู และมี
ความสัมพันธที่ดีระหวางเพื่อนบาน ดังนั้น แมวาผูพักอาศัยบางสวนที่ดําเนินชีวิตเปนแบบตางคนตาง
อยู ตองเรงรีบในการดําเนินชีวิตประจําวัน แตก็ไมมีความขัดแยงซึ่งกันและกัน

มาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

-

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม

-
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องคประกอบทาง
ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ
4.1 ผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น 4) ผลกระทบทางดานเชื้อชาติ
จากการมี โ ครงการต อ
โครงการประกอบกิ จ การประเภทอาคารชุ ด โดยผู ม าใช บ ริ ก ารโครงการส ว นมากเป น คน
คุณภาพ (ตอ)
ตางจังหวัด และชาวตางชาติ แมวาจะมีเชื้อชาติที่แตกตางกับชุมชนแตก็ไมไดมีความขัดแยงทางดาน
เชื้อชาติแตอยางใด
5) ผลกระทบทางดานศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และแหลงโบราณสถาน
ประชากรสวนใหญในเขตเทศบาลตําบลวิชิตนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 72 , ศาสนาอิสลาม รอย
ละ 25,ศาสนาคริสต และอื่นๆ อีกรอยละ 3
ประชาชนส วนใหญ ยั งคงรัก ษาประเพณีข องคนไทยอยู โดยประเพณีท อ งถิ่ น ที่สํ า คัญ ได แ ก
ประเพณีถือศิลกินผัก ประเพณีสวดกลางบาน ประเพณีตรุษจีน ประเพณีเขาพรรษา ประเพณีลอย
กระทง ประเพณีถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ประเพณีประจําปของศาลเจา และประเพณีสารทเดือนสิบ
สําหรับแหลงโบราณสถานในจังหวัดภูเก็ตที่ไดรับการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานแห ง
ประเทศไทยประกาศในราชกิจจานุเบกษ โดยกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม มีทั้งหมด 10 แหง
จากการตรวจสอบในรั ศ มี 1 กิ โ ลเมตรบริ เ วณพื้ น ที่ โ ครงการ ไม พ บแหล ง โบราณคดี แหล ง
โบราณสถาน หรื อ สถานที่ ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ทางประวั ติ ศ าสตร แ ต อ ย า งใด สํ า หรั บ คนงานก อ สร า ง
ประมาณ 300 คน จะเปนแรงงานจากตางถิ่นเขามาทํางานสวนหนึ่ง เชน แรงงานพมา ซึ่งนับถือ
ศาสนาพุทธและยังคงมีวัฒนธรรมประเพณีที่เขารวมกิจกรรมกันไดกับประเพณีของทองถิ่น ดังนั้นจึง
ไมสงผลกระทบแตอยางใด

มาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
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องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ
และคุณคาตางๆ
4.1 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก 6) สุขภาพอนามัยและการบริการดานสาธารณสุข
การมี โ ครงการต อ คุ ณ ภาพ
สถานพยาบาลของรัฐที่อยูใกลเคียงโครงการมากที่สุด ไดแก
(ตอ)
โรงพยาบาลส ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บลวิ ชิ ต มี ร ะยะห า งจากพื้ น ที่
โครงการประมาณ 3.4 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 6 นาที
จะถึงพื้นที่โครงการ (ขึ้นกับสภาพการจราจร และชวงเวลาที่เกิด
เหตุ)
จากสถิ ติ ส าเหตุ ก ารป ว ย 21 กลุ ม โรค ของโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลวิชิต ระหวาง ปพ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2563
พบวา 5 อันดับแรก ไดแก โรคระบบยอยอาหาร รวมโรคในชอง
ปาก, อาการแสดงและสิ่งปกติที่พบไดจากการตรวจทางคลินิก
และทางหองปฏิบัติการที่ไมสามารถจําแนกกลุมรคในกลุมอื่นได,
โรคระบบหายใจ, โรคระบบกลามเนื้อ รวมโครงราง และเนื้อยึด
เสริม และโรคระบบไหลเวียนเลือด และจากขอมูลสถิติขอมูลโรค
และความเจ็บปวยระหวาง ป พ.ศ. 2559-2563 จะเห็นไดวาโรค
ระบบทางเดินหายใจ เปนโรคที่มีการเจ็บปวยเปนลําดับตนๆ

(1)

(2)

(3)
(4)

มาตรการปองกัน
มาตรการติดตามตรวจสอบ
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
ผลกระทบสิง่ แวดลอม
จัดพื้นที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่โครงการ รวมทั้งทําการรักษา
และเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่วาง เพื่อใหชวยดูดซับมล
สารที่เกิดจากยานพาหนะที่เขามาในพื้นที่โครงการ
กําชับใหมีการทําความสะอาดถังขยะ และหองพักมูลฝอย
รวมของโครงการทุกวัน หลังจากรถเก็บขนขยะเขามาเก็บขน
มูลฝอย
จัดใหมีเจาหนาที่สาธารณสุขเขามาทําการฉีดพนยา ในกรณี
ที่โรคไขเลือดออกระบาด หรือพบผูปวยบริเวณโครงการ
จํากัดความเร็วของรถภายในโครงการ เพื่อปองกันการฟุง
กระจายของฝุนบริเวณผิวถนน โดยติดปายจํากัดความเร็ว

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

(5) ทํ า ความสะอาดเครื่ อ งปรั บ อากาศเป น ประจํ า เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน และยังเปนการปองกันการสะสม
ของเชื้อโรค
(6) จั ด ให มี พ นั ก งานรั ก ษาความปลอดภั ย เพื่ อ ดู แ ลความ
ปลอดภัยในพื้นที่โครงการ
(7) ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
ที่ระบุไวในหัวขอ 4.2.4.2 การสาธารณสุข อยางเครงครัด
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องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ
และคุณคาตางๆ
4.1 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก 7) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
การมี โ ครงการต อ คุ ณ ภาพ
โครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุด ในชวงเปด
(ตอ)
ดําเนินการจะมีผูพักอาศัยประมาณ 72 คน (รวมพนักงาน) โดย
พนักงานทั้งหมดไมไดพักอาศัยในโครงการ ทั้งนี้การที่คนจํานวน
มากตองเขามาใชชีวิตรวมกัน อาจกอใหเกิดความขัดแยงหรือขอ
พิพาทซึ่งกันและกัน หรืออาจมีกิจกรรมรวมกันที่กอใหเกิดเสียง
ดังรบกวนผูพักอาศัยขางเคียง ทั้งนี้ คาดวาปญหาดังกลาวจะไม
สงผลกระทบที่มีนัยสําคัญมากนัก เนื่องจากในการบริหารจัดการ
อาคารชุดจะกําหนดใหมีระเบียบปฏิบัติควบคุมการอยูอาศัยของผู
พักอาศัยในโครงการ

(1)

(2)
(3)

(4)

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
พิจารณารับประชาชนในทองถิ่นเพื่อเขาทํางานกอน เพื่อเปน
การส ง เสริ ม การมี ร ายได ข องประชาชนในท อ งถิ่ น และ
สนับสนุ นพร อ มสงเสริ มกิ จ กรรมและประเพณี ของทอ งถิ่ น
และกิจกรรมทางศาสนา
จัดใหมีพนักงานอยูประจํา เพื่อใหผูพักอาศัยสามารถติดตอ
หรือแจงเหตุไดตลอด 24 ชั่วโมง
จัดใหมีระบบโทรทัศนวงจรปด (Closed Circuit Television
System : CCTV) ติดตั้งไวกระจายครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่
โครงการ จํานวนทั้งสิ้น 32 จุด ติดตั้งไวภายนอกอาคาร 14
จุด และติดตั้งไวภายในอาคาร 18 จุด
จั ด ให มี เ จ า หน า ที่ ข องโครงการสํ า หรั บ ติ ด ตามและ
ประชาสั ม พั น ธ รวมถึ ง รั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชน
โดยรอบอยางสม่ําเสมอ
กําหนดใหมีระเบียบปฏิบัติของผูมาใชบริการภายในโครงการ
จัดใหมีไฟฟาสองสวางไวบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ
กํ า หนดให มี ร ะเบี ย บปฏิ บั ติ ค วบคุ ม การอยู อ าศั ย ของผู พั ก
อาศัยในโครงการ
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

(5)
(6)
(7)
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เรสซิเดนซ ภูเก็ต ของบริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน) ระยะดําเนินการ (ตอ)
องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ
4.2 การสาธารณสุข

ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ

5-95
บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจะประเมินตามแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของประเทศไทยเปนแนวทางในการศึกษา (สํานัก
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม,
กันยายน 2550)
1) การกลั่นกรองในโครงการ (Screening)
(ก) ขอมูลรายละเอียดโครงการ
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต เปนโครงการประกอบกิจการประเภทอาคาร
ชุด จํานวน 12 หองชุด ภายในโครงการประกอบดวย อาคารทั้งสิ้น จํานวน 14 อาคาร มีขนาด
พื้นที่ใชสอย 2,393.68 ตารางเมตร ทั้งนี้ พื้นที่โครงการตั้งอยูบนพื้นที่ 2-2-71 ไร หรือคิดเปน
4,284.00 ตารางเมตร โดยจะขออนุญาตกอสรางตอเทศบาลตําบลวิชิต และจากการศึกษา พบวา
กลุ ม คนที่ มี ค วามเสี่ ย งด า นสุ ข ภาพจากการดํ า เนิ น โครงการ ได แ ก ผู พั ก อาศั ย ในโครงการ
พนักงานของโครงการ และประชาชนที่อาศัยอยูโดยรอบพื้นที่โครงการ
(ข) ขอมูลการสัมผัสของมนุษย
กลุมคนสวนใหญที่ไดรับผลกระทบดานสุขภาพ ไดแก ผูพักอาศัยในโครงการ พนักงาน
ของโครงการ และประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณพื้นที่ใกลเคียง และโดยรอบโครงการ โดยกลุม
คนที่มีความเสี่ยงที่จะสัมผัสมลพิษ ไดแก เด็ก สตรีมีครรภ หรือผูที่ไวตอการไดรับอันตราย

มาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

2) การกําหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping)
ในการกําหนดขอบเขตการศึกษาผลกระทบทางสุภาพจากกิจกรรมตาง ๆ ของโครงการได
พิจารณาจากขอมูลรายละเอียดโครงการ ขอมูลสภาพแวดลอมในปจจุบันของพื้นที่โครงการ (ขอ
3.4.3 ในบทที่ 3) ขอมูลสุขภาพปจจุบัน โดยพิจารณาจากสิ่งคุกคามสุขภาพ ไดแก คุณภาพอากาศ
การจั ด การน้ํ า เสี ย การจั ด การขยะมู ล ฝอย และสิ่ ง คุ ก คามต อ จิ ต ใจ ได แ ก ความกั ง วล เป น ต น
นอกจากนี้ จะพิจารณาดานสิ่งแวดลอม ปจจัยตอการสัมผัส และลักษณะผลกระทบตอสุขภาพ
3) การประเมินผลกระทบ (Assessment)
สําหรับสถานพยาบาลของรัฐที่อยูใกลเคียงโครงการมากที่สุด ไดแก โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลวิชิต มีระยะหางจากพื้นที่โครงการประมาณ 3.4 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 6
นาที จะถึงพื้นที่โครงการ (ขึ้นกับสภาพการจราจร และชวงเวลาที่เกิดเหตุ) โดยสถิติสาเหตุการปวย
21 กลุมโรค ระหวาง ปพ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2563 พบวา 5 อันดับแรก ไดแก โรคระบบยอยอาหาร
รวมโรคในช อ งปาก, อาการแสดงและสิ่ ง ปกติ ที่ พ บได จ ากการตรวจทางคลิ นิ ก และทาง
หองปฏิบัติการที่ไมสามารถจําแนกกลุมรคในกลุมอื่นได, โรคระบบหายใจ, โรคระบบกลามเนื้อ รวม
โครงราง และเนื้อยึดเสริม และโรคระบบไหลเวียนเลือด
จากการสํารวจภาคสนามโดยการสัมภาษณประชาชนที่อยู อาศัย ใกลเ คียงพื้ นที่โครงการ
พบวา ประชาชนสวนใหญ (รอยละ 51.16) โรคเกี่ยวกับระบบเลือดลมตางๆ รองลงมาเจ็บปวยดวย
โรคผิวหนังและภูมิแพ และโรคหวัด/โรคทางเดินหายใจ ซึ่งสอดคลองกับขอมูลสถิติจํานวนผูปวย
จําแนกตาม 21 กลุมโรคของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวิชิต

มาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
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ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ
การประเมินผลกระทบจากการดําเนินโครงการทั้งในระยะดําเนินการที่อาจสงผลกระทบตอ
สุขภาพ ในดานคุณภาพอากาศ การบําบัดน้ําเสีย การจัดการขยะมูลฝอย สภาพเศรษฐกิจและ
สังคม อาชีวอนามัยแลละความปลอดภัย พิจารณาถึงปจจัยที่สําคัญที่อาจมีผลกระทบตอสุขภาพ
คือ
- สิ่งคุกคามทางกายภาพ ไดแก คุณภาพอากาศ การบําบัดน้ําเสีย และการจัดการขยะมูลฝอย
เปนตน
- สิ่งคุกคามทางชีวภาพ ไดแก แมลงวัน แบคทีเรีย และปรสิต เปนตน
- สิ่งคุกคามตอจิตใจ ไดแก ความเครียด ความกังวล และความรําคาญ เปนตน

มาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)
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องคประกอบทาง
ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ
4.2 การสาธารณสุข (ตอ)
1. โรคระบบทางเดินหายใจ เชน
 โรคภูมิแพ
 โรคหอบหืด
สาเหตุจากการเกิดโรค
มลพิษทางอากาศ และฝุนละอองขนาดเล็กในอากาศ จาก
การจราจร
- การระบายอากาศไมเพียงพอ ซึ่งสวนใหญเกิดจากการนําอากาศ
ภายนอกเขาไปในอาคารไมเพียงพอ การกระจายและการผสมผสาน
อากาศภายในอาคารไมพอเพียง อุณหภูมิและความชื้นสูงหรือไม
คงที่ระบบการกรองอากาศทํางานไมมีประสิทธิภาพ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
ลางทําความสะอาดถาดรองรับน้ําเครื่องปรับอากาศ
- ตรวจสอบการทํ า ความ
จัดใหมีการถายเทอากาศหมุนเวียนจากภายนอกอาคาร โดย
สะอาดเครื่ อ งปรั บ อากาศ
ออกแบบอาคารใหมีชองเปดโลง เชนประตู หนาตาง เพื่อให
เป น ประจํ า ทุ ก 6 เดื อ น
อากาศถายเทไดสะดวก
ตลอดระยะเวลา
ลางทําความสะอาดถนน ในโครงการอยางสม่ําเสมอ
ดําเนินการ
ลดความเร็วของยานพาหนะภายในโครงการเพื่อลดปญหา
เรื่องฝุนฟุงกระจาย
จัดพื้นที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่โครงการ รวมทั้งทําการรักษา
และเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่วาง เพื่อใหชวยดูดซับมล
สารที่เกิดจากยานพาหนะที่เขามาในพื้นที่โครงการ
ปฏิบัติการมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่
ระบุในหัวขอ 1.4 เรื่องคุณภาพอากาศ อยางเครงครัด
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

(1)
(2)

(3)
(4)
(5)

(6)

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)
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องคประกอบทาง
ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ
4.2 การสาธารณสุข (ตอ)
2. โรคที่สัตวและแมลงเปนพาหะนําโรค ไดแก
 แมลงสาบ เชน โรคระบบทางเดินอาหาร โรคระบบลําไส โรค
ทองเสียโรคผิวหนัง โรคตับอักเสบ
 ยุง เชน โรคไขเลือดออก โรคไขสมองอักเสบโรคเทาชาง โรคไข
สมองอักเสบ
 แมลงวัน เชน อหิวาตกโรค
สาเหตุจากการเกิดโรค
- เกิ ด จากยุ ง ลาย ยุ ง ก น ปล อ ง ยุ ง ลายเสื อ และยุ ง รํ า คาญที่ เ ป น
พาหะนําโรคกัด
- เกิดจากการสัมผัสหรือรับประทานเชื้อแบคทีเรีย หนอนพยาธิ เชื้อ
ไวรัส เชื้อโปรโตชัว และเชื้อรา ที่ติดมากับแมลงสาบ
- เกิดจากการรับประทานอาหารและน้ําดื่มที่ไมสะอาด มีแมลงวัน
ตอม โดยแมลงวันจะตอมอุจจาระหรืออาเจียนของผูปวย และนําเชื้อ
แพรกระจายอยูในอาหารและน้ําดื่ม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
ปดหองพักขยะใหสนิทและปดปากภาชนะเก็บน้ําอยางมิดชิด - ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ ทํ า ล า ย
เพื่อไมใหสัตวและแมลงเขาไปวางไข
แหล ง เพาะพั น ธุ ลู ก น้ํ า ยุ ง
เก็บอาหารสดและอาหารแหงในภาชนะที่ปดมิดชิด
ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา
ดูแลและรักษาความสะอาดบริเวณหองพักอยางสม่ําเสมอ
ดําเนินการ
จัดเจาหนาที่รักษาความสะอาดหองสวมและหองอาบน้ํา
จัดใหมีการฉีดพนยากําจัดยุง แมลงสาบ แมลงวัน และแหลง
เพาะพันธบริเวณหองพักทุก 1 เดือน
ขุดลอกตะกอนในสวนของรางระบายน้ํา โดยรอบโครงการ
เพื่อปองกันไมใหเกิดน้ําขัง และสามารถระบายน้ําออกไดดี
ไมใหเกิดการอุดตัน
ใหคนสวนตัดตนไม และหญา ใหสั้นสม่ําเสมอ
เก็บทําลายเศษวัสดุตาง ๆ เชน ขวด ไห กระปอง ฯลฯ หรือ
คลุมใหมิดชิดเพื่อไมใหรองรับน้ําได
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(7)
(8)

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)
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5-100

มาตรการติดตามตรวจสอบ
องคประกอบทาง
ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ
(1) ทํ า ความสะอาดเครื่ อ งปรั บ อากาศเป น ประจํ า เพื่ อ เพิ่ ม - จัดใหมีเจาหนาที่ดูแลรักษา
4.2 การสาธารณสุข (ตอ)
3. โรคเครียด
ประสิทธิภาพในการทํางาน และยังเปนการปองกันการสะสม
 โรคนอนไมหลับ
พื้นที่สีเขียวใหมีสภาพนาดู
ของเชือ้ โรค
 โรคแผลในกระเพาะอาหาร
อยู เ สมอ ทุ ก เดื อ น ตลอด
(2) ติดตั้งปายหามติดเครื่องยนตทิ้งไวภายในบริเวณที่จอดรถ ให
 โรคประสาท
ระยะเวลาดําเนินการ
สามารถสังเกตเห็นไดอยางชัดเจนและทั่วถึง
- เกิ ด จากความวิ ตกกั ง วลด านความปลอดภั ย ในชี วิต และ
(3) จัดใหมีไมยืนตนภายในโครงการใหมากที่สุด เพื่อลดความรอน
ทรัพยสิน
จากการระบายอากาศของเครื่องปรับอากาศ
- เกิดจากความรอนของภูมิอากาศ และเครื่องปรับอากาศ
(4) จั ด พื้ น ที่ สี เ ขี ย วให มี ก ารปลู ก ไม ยื น ต น ที่ ส อดคล อ งกั บ สภาพ
พื้นที่ในบริเวณพื้นที่วางของโครงการ
(5) โครงการไดจัดใหมีพื้นที่สีเขียวคิดเปนพื้นที่ทั้งหมด 2,396.97
ตารางเมตร
(6) จัดใหมีเจาหนาที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวใหมีสภาพนาดูอยูเสมอ
เพื่อความสวยงามและความปลอดภัยของผูพักอาศัย

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)
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องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ
4.2 การสาธารณสุข (ตอ)

ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ
4. อุบัติเหตุ
สาเหตุจากการเกิดโรค
- การเกิดอัคคีภัย
- การจราจร
- การพลัดตกจากที่สูง

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
(1) ปฏิบัติการมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่
ระบุในหัวขอ 3.6 เรื่องการจราจร อยางเครงครัด
(2) ปฏิบัติการมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่
ระบุในหัวขอ 4.3.1 เรื่องการปองกันอัคคีภัย อยางเครงครัด
(3) จัดใหมีสวนของระเบียงหองพัก ซึ่งจะมีความแข็งแกรง และ
ทนทาน ไมแตกหักงาย ทนตออุณหภูมิสูง-ต่ํา และแรงกระแทก
ไดดี เพื่อปองกันอุบัติเหตุ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม

5-101
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องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ
4.2 การสาธารณสุข (ตอ)

5-102
บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

5. โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
หรือ โรคโควิด 19
สาเหตุจากการเกิดโรค
- เกิดจากการสัมผัสน้ํามูก น้ําลาย ของ
ผูปวยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ
แพร ก ระจายผ า นทางละอองเข า ทาง
ระบบทางเดิ น หายใจ ซึ่ ง เชื้ อ ไวรั ส
ดังกลาว สามารถลอยตัวอยูในอากาศได
ราว 3 ชม. และเกาะติ ด อยูกั บ ข าวของ
เครื่องใชซึ่งหากมีใครสัมผัสในระยะเวลา
ดังกลาวแลว อาจจะติดเชื้อไวรัสดังกลาว
ได
- ประชาชนอาศัยอยูหนาแนน
- ระบบระบายอากาศบริเวณที่พักอาศัย
ไมดี มีความชื้น ไมมีแสงแดดสองถึง

(1) จัดทําปาย เพื่อแจงเตือนพนักงาน ผูพักอาศัย และผูมาเยี่ยมถึงสถานการณการระบาดของ
เชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 และมาตรการในการปองกันสําหรับประชาชนที่แนะนําโดยกรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยทําเปน 3 ภาษา ไทย จีน อังกฤษ (ประสานขอ
ไดที่ สายดวนกรม ควบคุมโรค 1422 หรือดาวนโหลดไดจากเวบไซตกรมควบคุมโรค
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/introduction.php)
(2) แจงพนักงานประจําในที่พักอาศัย ผูพักอาศัยทุกหอง รวมทั้งบุคคลใกลชิด ทั้งที่พักอยู
ดวยกันในหองหรือเปนผูมาเยี่ยม หากมีไข หรือ มีอาการไอ เจ็บคอ มีน้ํามูก ใหสวมใส
หนากากอนามัย ตลอดเวลา ลางมือบอยๆ และรีบไปพบแพทย ในกรณีที่เพิ่งเดินทาง
กลับจากตางประเทศภายใน 14 วัน ใหแจงประวัติการเดินทางใหแพทยทราบดวย
(3) ติดตั้งเครื่องจายแอลกอฮอลเจลลางมือ ไวในบริเวณพื้นที่สวนกลาง เชน ประตูทางเขาออก
หรือหนาลิฟท เปนตน เพื่อใหบริการแกพนักงาน ผูพักอาศัย ซึ่งจะชวยลดความเสี่ยงใน
การแพรกระจายเชื้อระหวางบุคคลได
(4) หมั่นดูแลทําความสะอาดสิ่งของที่ใชงานบอยๆ เชน ลิฟทปุมกดลิฟทสวิตชไฟ โทรศัพท
มือจับ ประตู ปุมกดประตูเขาออกอัตโนมัติ เครื่องคียการด ราวบันได หองน้ําสวนรวม
เคารเตอรเจาหนาที่ดูแลอาคารที่มีผูมาติดตอบอยๆ เปนตน เพื่อกําจัดเชื้อ ทั้งนี้น้ํายา
ขัดลาง หองสุขา น้ํายาซักผาขาวผสมน้ํา 1 ตอ 10 และ 70% แอลกอฮอล สามารถ
ทําลายเชื้อไวรัสได
(5) อาจพิ จ ารณาให มี เ ครื่ อ งวั ด อุ ณ หภู มิ ก ายแบบใช จ อ หน า ผากหรื อ จ อ หู (Handheld
thermometer) จัดไวที่เคานเตอรเจาหนาที่ดานลางของที่พักอาศัย เพื่อตรวจวัด
อุณหภูมิผูที่เขามาในอาคาร

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

มาตรการติดตามตรวจสอบ
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
ผลกระทบสิง่ แวดลอม
และคุณคาตางๆ
(1) จัดใหมีระบบปองกันและแจงเตือนอัคคีภัยของโครงการให - ตรวจสอบสภาพการใชงาน
4.3
อาชีวนามัยและความ 1. การปองกันอัคคีภัย
ปลอดภัย
เป น ไปตามข อ กํ า หนดของกฎกระทรวงฉบั บ ที่ 39 (พ.ศ.
ข อ ง อุ ป ก ร ณ ป อ ง กั น
ในช ว งเป ด ดํ า เนิ น การ โครงการได ป ระเมิ น ผลกระทบการ
2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
อัคคีภัยทุกชนิด หากพบวา
ปองกันอัคคีภัย ไวโดยแบงเปน 3 สวน ดังนี้
2522 และกฎกระทรวงการแกไขอาคารที่มีสภาพหรือมีการใช
ชํารุดตองเปลี่ยนใหมทันที
1.1 ความเพียงพอของระบบปองกันอัคคีภัยของโครงการ
ที่อาจเปนภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกายหรือทรัพยสิน
ทุ ก 6 เ ดื อ น ต ล อ ด
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต เปนโครงการ
หรืออาจไมปลอดภัยจากอัคคีภัย หรือกอใหเกิดเหตุรําคาญ
ระยะเวลาดําเนิ นการหรื อ
ประกอบกิจการประเภทอาคารชุด จํานวน 12 หองชุด ภายใน
หรือกระทบกระเทือนตอการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.
ตามคําแนะนําของผูผลิต
โครงการประกอบดวย อาคารทั้งสิ้น จํานวน 14 อาคาร มีขนาดพื้นที่
2563
ใช ส อย 2,393.68 ตารางเมตร เมื่ อ พิ จ ารณาตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ (2) ตรวจสอบความพรอมและประสิทธิภาพการทํางานของระบบ
ปอ งกัน และระงั บ อั คคี ภั ย เป น ประจํ า ทุ ก 6 เดื อ น หรือ ตาม
39 (พ.ศ. 2537) กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ 47 (พ.ศ. 2540) และ
ขอกําหนดอายุการใชงานของผลิตภัณฑ/อุปกรณน้นั
กฎกระทรวงการแกไขอาคารที่มีสภาพหรือมีการใชที่อาจเปน
ภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกายหรือทรัพยสิน หรืออาจไม (3) จัดใหมีการซอมปองกันอัคคีภัย และการใชอุปกรณดับเพลิง
ภายในโครงการอย า งน อ ย ป ล ะ 1 ครั้ ง แก พ นั ก งานของ
ปลอดภั ย จากอั ค คี ภั ย หรื อ ก อ ให เ กิ ด เหตุ ร าคาญหรื อ
โครงการ เพื่ อ ให พ นั ก งานและเจ า หน า ที่ ข องโครงการเกิ ด
กระทบกระเทือนตอการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2563
ความคุ น เคย สามารถรั บ มื อกั บ เหตุ การณ ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น
รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานและใชเครื่องมือ/อุปกรณตางๆ ได
อยางถูกตอง
(4) โครงการจัดใหมีพื้นที่จุดรวมพล 1 จุด พื้นที่ 25 ตารางเมตร
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5-104

องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ
และคุณคาตางๆ
4.3
อาชี วนามั ย และความ ระบบดับเพลิง
ปลอดภัย (ตอ)
- ชุ ด ตู ดั บ เพลิ ง (Fire Hose Cabinet: FHC) ประกอบด ว ย หั ว ฉี ด น้ํ า
ดับเพลิง (Hose Valve) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 25 มิลลิเมตร และสายฉีดน้ํา
ดับเพลิง (Hose Reel) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 25 มิลลิเมตร และมีสายฉีดน้ํา
ดับเพลิงยาวประมาณ 30 เมตร ตอจากตูหัวฉีดน้ําดับเพลิงแลวสามารถนําไปใช
ดับเพลิงในพื้นที่ทั้งหมดในชั้นนั้นได และถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแหง
แบบ ABC ขนาด 4.50 กิโลกรัม ซึ่งจะติดตั้งไวตามจุดตางๆ ของแตละอาคาร
จํานวน 3 จุด ดังนี้
- จุดที่ 1 ติดตั้งระหวางอาคาร C01 กับอาคาร C02B
- จุดที่ 2 ติดตั้งบริเวณอาคาร C03A
- จุดที่ 3 ติดตั้งบริเวณอาคาร C06A
การติดตั้งชุดตูดับเพลิงและถังดับเพลิงมือถือ โครงการจะติดตั้งใหสวนบนสุดของ
ชุดตูดับเพลิง สูงจากระดับพื้นอาคารประมาณ 1.50 เมตร ในที่มองเห็นสามารถอาน
คําแนะนําการใชได และสามารถนําไปใชงานไดสะดวก รวมทั้งอยูในสภาพที่ใชงาน
ไดตลอดเวลา

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

มาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
จัดใหมีพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อ
ดูแลความปลอดภัยในพื้นที่โครงการ
ติดปายแสดงวิธีการใชอุปกรณดับเพลิงอยาง
ชัดเจนที่จุดติดตั้งทุกจุด
จัดทําผังเสนทางการอพยพหนีไฟ ไปยังจุด
รวมพล ติดไวบริเวณทางเดินในอาคาร
มี ก ารจั ด ตั้ ง กรรมการป อ งกั น อั ค คี ภั ย โดย
กําหนดบทบาทหนาที่
จัดใหมีแผนฉุกเฉินเตรียมการสําหรับกรณี
เกิดอัคคีภัย

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)
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อาชี ว นามั ย และความ
ปลอดภัย (ตอ)

ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ

5-105
บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

- หัวรับน้ําดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department Connection : FDC) เปนหัวรับน้ํา
ดับเพลิงชนิดขอตอสวมเร็วขนาดเสนผานศูนยกลาง 100 x 65 x 65 มิลลิเมตร จํานวน 1 หัว บริเวณ
อาคาร C02B ดานที่ติดกับถนนภาระจํายอมสามารถรับน้ําจากรถดับเพลิง เพื่อสงตอไปยังหัวจายน้ํา
ดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Hydrant) และชุดตูดับเพลิง ซึ่งบริเวณที่ติดตั้งหัวรับน้ําดับเพลิง
ภายนอกเปนจุดที่รถดับเพลิงสามารถเขาถึงไดสะดวก
- หัวจายน้ําดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Hydrant) เปนชนิดขอตอสวมเร็วพรอมฝาปด
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 65 x 65 x 100 มิลลิเมตร ติดตั้งจํานวน 3 จุด กระจายอยูทั่วพื้นที่โครงการ
- ถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดเคมีแหง ขนาด 4.50 กิโลกรัม ซึ่งจะติดตั้งไวตามจุดตางๆ ของ
ทุกชั้นและทุกอาคาร ดังนี้
- อาคาร C01 ติดตั้งชั้นละ 1 จุด บริเวณโถงทางเดิน
- อาคาร C02A ติดตั้งชั้นละ 1 จุด บริเวณโถงทางเดิน
- อาคาร C02B ติดตั้งจํานวน 1 จุด บริเวณที่จอดรถยนต
- อาคาร C03A ติดตั้งชั้นละ 1 จุด บริเวณโถงทางเดิน
- อาคาร C04A ติดตั้งชั้นละ 1 จุด บริเวณโถงทางเดิน
- อาคาร C05A ติดตั้งชั้นละ 1 จุด บริเวณโถงทางเดิน
- อาคาร C06A ติดตั้งชั้นละ 1 จุด บริเวณโถงทางเดิน
- อาคาร C07A ติดตั้งชั้นละ 1 จุด บริเวณโถงทางเดิน

มาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
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เรสซิเดนซ ภูเก็ต ของบริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน) ระยะดําเนินการ (ตอ)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
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ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ

5-106

- ถังดับเพลิงแบบมือถือชนิด CO2 ขนาด 4.50 กิโลกรัม ซึ่งจะติดตั้งไวตามจุดตางๆ ของ
อาคาร ดังนี้
- อาคาร C01 ติดตั้งจํานวน 1 จุด บริเวณโถงทางเดิน
- อาคาร C02B ติดตั้งจํานวน 1 จุด บริเวณที่จอดรถยนต
- อาคาร C03A ติดตั้งจํานวน 1 จุด บริเวณโถงทางเดิน
- อาคาร C04A ติดตั้งจํานวน 1 จุด บริเวณโถงทางเดิน
- อาคาร C05A ติดตั้งจํานวน 1 จุด บริเวณโถงทางเดิน
- อาคาร C06A ติดตั้งจํานวน 1 จุด บริเวณโถงทางเดิน
- อาคาร C07A ติดตั้งจํานวน 1 จุด บริเวณโถงทางเดิน
ทั้งนี้ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ขอ 3 กําหนดใหอาคารอยูอาศัยรวมตองติดตั้ง
เครื่องดับเพลิงแบบมือถือไมนอยกวาชั้นละ 1 เครื่อง ตอพื้นที่อาคารไมเกิน 1,000 ตารางเมตร ทุกระยะ
ไม เ กิ น 45 เมตร โดยพื้ น ที่ แต ล ะชั้น ของอาคารทุ ก อาคารไม เ กิ น 1,000 ตารางเมตร ติ ด ตั้ งเครื่ อ ง
ดับเพลิง 1 เครื่อง/ชั้น ทุกระยะไมเกิน 45 เมตร

มาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)
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5-107

องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ
และคุณคาตางๆ
4.3
อาชี ว นามั ย และความ ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม
ปลอดภัย (ตอ)
โครงการติดตั้งระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมกระจายอยูตามจุดตางๆ ทั่วบริเวณพืน้ ที่โครงการ
มีรายละเอียดดังนี้
- แผงควบคุมรวม (Fire Alarm Control Panel : FCP) เปนสวนควบคุมและตรวจสอบการ
ทํางานของอุปกรณและสวนตางๆ ในระบบทั้งหมด จะประกอบดวยวงจรควบคุมคอยรับสัญญาณจาก
อุปกรณตรวจจับสัญญาณ, วงจรทดสอบการทํางาน, วงจรปองกันระบบ และวงจรสัญญาณแจงการ
ทํางานในสภาวะปกติและภาวะขัดของ เชน สายไฟจากอุปกรณตรวจจับขาด และแบตเตอรี่ต่ําหรือ
ไฟจายตูแผงควบคุมโดนตัดขาด เปนตน ตูแผงควบคุม จะมีสัญญาณไฟและเสียงแสดงสภาวะตางๆ
บนหนาตู หากเกิดเหตุเพลิงไหมจะสงสัญญาณแจงเหตุใหทราบ โดยโครงการจะติดตั้งไวภายในหอง
สํานักงานนิติบุคคล ชั้นที่ 1 ของอาคาร C01
- อุปกรณแจงเหตุเพลิงไหมแบบมือกด (Manual Station: F) ชนิดทุบแลวดึง (Break
Glass) ใชสําหรับแจงเหตุเพลิงไหมดวยตัวบุคคล แบบสั่งงานแจง 2 สวน คือ ดวยการใชมือกด (Push)
และ มือดึงคนโยก (Pull) ที่ตัวอุปกรณ มีกุญแจไข เปดฝาคืนคาใหตัวอุปกรณอยูในสภาพเดิม เมื่อแจง
เหตุไปแลว โดยโครงการจะติดตั้งอุปกรณแจงเหตุเพลิงไหมแบบใชมือไวตามจุดตางๆ ของแตละอาคาร
รวมทั้งสิ้น 20 จุด ซึ่งครอบคลุมทั่วบริเวณพื้นที่โครงการ

มาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)
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5-108

- อาคาร C01 จํานวน 4 จุด โดยติดตั้งบริเวณที่จอดรถยนต โถงทางเดิน หองเก็บของ และ
หองเครื่องไฟฟา
- อาคาร C02A จํานวน 3 จุด โดยติดตั้งบริเวณภายในหองชุด โถงบันได และโถงทางเดิน
- อาคาร C03A จํานวน 2 จุด โดยติดตั้งบริเวณภายในหองชุด และโถงบันได
- อาคาร C04A จํานวน 3 จุด โดยติดตั้งบริเวณภายในหองชุด โถงบันได และโถงทางเดิน
- อาคาร C05A จํานวน 3 จุด โดยติดตั้งบริเวณภายในหองชุด โถงบันได และโถงทางเดิน
- อาคาร C06A จํานวน 3 จุด โดยติดตั้งบริเวณภายในหองชุด โถงบันได และโถงทางเดิน
- อาคาร C07A จํานวน 2 จุด โดยติดตั้งบริเวณภายในหองชุด และโถงบันได
- อุป กรณส งสั ญญาณเพลิ งไหม ดว ยเสีย งและแสงไฟแฟลชกระพริ ม (Fire Alarm
Speaker With Strobe Light : H) แบบติดตั้งที่ผนังกําแพง เปนอุปกรณแจงเหตุเพลิงไหมสง
สัญญาณเสียงแสงใหทราบทั่วถึง โดยมีหลักการทํางาน คือ เมื่อไดรับสัญญาณจากระบบแจงเหตุเพลิง
ไหมแบบใชมือ อุปกรณสงสัญญาณจะทําหนาที่สงสัญญาณเตือนดวยเสียงและแสงไฟแฟลชกระพริบ
โดยโครงการจะติดตั้งอุปกรณสงสัญญาณเพลิงไหมดวยเสียงไวตามจุดตางๆ ของแตละอาคาร รวม
ทั้งสิ้น 14 จุด ซึ่งครอบคลุมทั่วบริเวณพื้นที่โครงการ ไดแก

มาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)
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เรสซิเดนซ ภูเก็ต ของบริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน) ระยะดําเนินการ (ตอ)
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อาชี ว นามั ย และความ
ปลอดภัย (ตอ)

ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ

5-109
บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

- อาคาร C01 จํานวน 2 จุด โดยติดตั้งบริเวณที่จอดรถยนต และโถงทางเดิน
- อาคาร C02A จํานวน 2 จุด โดยติดตั้งบริเวณภายในหองชุด และโถงบันได
- อาคาร C03A จํานวน 2 จุด โดยติดตั้งบริเวณภายในหองชุด และโถงบันได
- อาคาร C04A จํานวน 2 จุด โดยติดตั้งบริเวณภายในหองชุด และโถงบันได
- อาคาร C05A จํานวน 2 จุด โดยติดตั้งบริเวณภายในหองชุด และโถงบันได
- อาคาร C06A จํานวน 2 จุด โดยติดตั้งบริเวณภายในหองชุด และโถงบันได
- อาคาร C07A จํานวน 2 จุด โดยติดตั้งบริเวณภายในหองชุด และโถงบันได
- อุปกรณตรวจจับควัน (Smoke Detector : SD) ชนิด Photo Electric เหมาะสําหรับใช
ตรวจจับสัญญาณควันในระยะที่มีอนุภาคของควันที่ใหญขึ้น Photoelectric Smoke Detector ทํางาน
โดยใชหลักการสะทอนของแสง เมื่อมีควันเขามาในตัวตรวจจับควันจะไปกระทบกับแสงที่ออกมาจาก
Photometer ซึ่งไมไดสองตรงไปยังอุปกรณรับแสง Photo Receptor แตแสงดังกลาวบางสวนจะ
สะทอนอนุภาคควันและหักเหเขาไปที่ Photo Receptor ทําใหวงจรตรวจจับของตัวตรวจจับควันสง
สัญญาณแจง Alarm โดยอุปกรณตรวจจับควันจะติดตั้งกระจายอยูตามจุดตางๆ ของแตละอาคาร ซึ่ง
ครอบคลุมทั่วบริเวณพื้นที่โครงการ ไดแก หองชุดทุกหอง สํานักงานนิติบุคคล หอง ร.ป.ภ. หองเครื่อง
ไฟฟา หองไฟฟา โถงบันได และโถงทางเดิน เปนตน
- อุปกรณตรวจจับความรอน (Heat Detector : HD) อุปกรณชนิดนี้จะทําการตรวจจับจาก
อัตราการเพิ่มขึ้นของความรอนภายนอกในชวงระยะเวลาที่กําหนด หรือเมื่ออุณหภูมิถึงขีดจํากัดที่
กําหนด แลวจึงสงสัญญาณไปยังตูควบคุม โดยโครงการจะติดตั้งบริเวณหองเครื่องกําเนิดไฟฟา หอง
งานระบบ หองน้ํา เปนตน

มาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 5-3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการอาคารชุด วีรันดา
เรสซิเดนซ ภูเก็ต ของบริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน) ระยะดําเนินการ (ตอ)

5-110

องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ
และคุณคาตางๆ
4.3
อาชี ว นามั ย และความ ปายบอกชั้นและปายบอกทางหนีไฟ
ปลอดภัย (ตอ)
- ไฟสองสวางฉุกเฉิน (Emergency Light) พรอมแบตเตอรี่ทําหนาที่จายกําลังไฟฟาใน
สภาวะที่ไฟฟาปกติเกิดขัดของ หลอดไฟ LED 2x9 วัตต พรอมอุปกรณอัดประจุไฟฟาอัตโนมัติ โดย
เครื่องสามารถจายกระแสไฟตอเนื่องนาน 2 ชั่วโมง ติดตั้งสูงจากระดับพื้น 2.25 เมตร เพื่อสองสวางให
สามารถมองเห็นไดชัดเจนหากเกิดกรณีฉุกเฉิน โดยโครงการติดตั้งไวตามจุดตางๆ ของแตละอาคาร
ซึ่งครอบคลุมทั่วบริเวณพื้นที่โครงการ ไดแก โถงทางเขา โถงทางเดิน โถงบันได หองเครื่องกําเนิด
ไฟฟา หองเครื่องไฟฟา สํานักงานนิติบุคคล และหอง ร.ป.ภ. เปนตน
- โคมไฟปายทางออกฉุกเฉิน (Fire Exit Light) ทํางานดวยแบตเตอรี่ หลอดไฟคอมเพ็ค
ฟลูออเรสเซ็นต พรอมอุปกรณอัดประจุไฟอัตโนมัติ ทั้งนี้โคมไฟปายทางออกฉุกเฉิน เครื่องสามารถ
จายกระแสไฟตอเนื่องนาน 2 ชั่วโมง ติดตั้งสูงจากระดับพื้น 2.50 เมตร เพื่อสองสวางใหสามารถ
มองเห็น ได ชัด เจนหากเกิด กรณีฉุ กเฉิน โดยโครงการติด ตั้ง ไว ตามจุ ดต างๆ ของแต ละอาคาร ซึ่ ง
ครอบคลุมทั่วบริเวณพื้นที่โครงการ ไดแก หนาหองเครื่องกําเนิดไฟฟา หนาหองเครื่องไฟฟา และโถง
ทางเขา
- ปายแสดงตําแหนงทางขึ้น-ลงและตําแหนงชั้นอาคาร ขนาดตัวอักษรสูง 0.10 เมตร โดย
โครงการจะติดตั้งไวบริเวณโถงหนาบันได และชานพักบันไดของทุกชั้น

มาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)
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ตารางที่ 5-3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการอาคารชุด วีรันดา
เรสซิเดนซ ภูเก็ต ของบริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน) ระยะดําเนินการ (ตอ)

5-111
บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

องคประกอบทาง
ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ
4.3 อาชีวนามัยและความ แผนผังแบบแปลน และตําแหนงที่ติดตั้งอุปกรณดับเพลิงตางๆ
- โครงการมีการติดปายแสดงวิธีการใชอุปกรณดับเพลิงอยางชัดเจนที่จุดติดตั้งทุกจุด
ปลอดภัย (ตอ)
- โครงการมีการจัดทําผังเสนทางการอพยพหนีไฟ ไปยังจุดรวมพลเบื้องตน ติดไวบริเวณทางเดินใน
อาคาร
- บริเวณชั้นลางของอาคารจัดใหมีแบบแปลนแผนผังของแตละอาคารไว เพื่อใหสามารถตรวจสอบได
โดยสะดวก
สายลอฟา
โครงการจะมีระบบปองกันอันตรายจากฟาผากรณีเกิดฟาผาของอาคารบริเวณชั้นดาดฟาของอาคาร มี
รายละเอียดดังนี้
1. ตัวนําลอฟา (Air terminal) เปนเสาแหลมหรือลักษณะเปนสามงามที่คอยรับประจุไฟฟา (สายฟา)
พรอมแถบตัวนําทองแดงเปลือย (Bare Copper) ขนาด 25x3 มิลลิเมตร ติดตั้งอยูบนชั้นหลังคารอบ
อาคารมีรัศมีการปองกันครอบคลุมตัวอาคาร
2. หลักสายดิน (Ground rod) เปนแทงตัวนําทองแดง ขนาดเสนผานศูนยกลาง 5/8” ฝงในคอนกรีตและ
ไปเชื่อมตอในดิน กําหนดใหความตานทานของดินไมเกิน 5 โอหม
3. สายตัวนําลงดิน (down conductor) ขนาดพื้นที่หนาตัดสายเทากับ 70 ตารางมิลลิเมตร เดินใน
ทอพีวีซีขนาดเสนผานศูนยกลาง 25 มิลลิเมตร ใชลวดทองแดงที่มีขนาดใหญเพียงพอแกการนําประจุ
ไฟฟาลงสูดินไดอยางรวดเร็ว โดยตอสายตัวนําลงดินนี้เขากับหลักลอฟาตามมาตรฐาน ตัวนําลงดินนี้จะ
สรางขึ้นมาพิเศษเพื่อใชระบบปองกันฟาผาโดยเฉพาะ

มาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 5-3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการอาคารชุด วีรันดา
เรสซิเดนซ ภูเก็ต ของบริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน) ระยะดําเนินการ (ตอ)

5-112
บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

องคประกอบทาง
ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ
4.3 อาชีวนามัยและความ 1.2 ความเหมาะสมของตําแหนง ความเพียงพอของพื้นที่จุดรวมพล
ปลอดภัย (ตอ)
โครงการจะจัดใหมีการซักซอมการอพยพหนีไฟ เปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยจะประสานงาน
ใหวิทยากรจากหนวยงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลวิชิตมาฝกอบรมใหเปนประจํา
โดยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมทุกคนจะไปรวมตัวกันที่จุดรวมพลภายในโครงการ ซึ่งโครงการจะจัดทําผัง
เสนทางอพยพหนีไฟจากจุดตางๆ ไปยังจุดรวมพล ติดไวภายในหองพักและบริเวณทางเดินในอาคาร
เพื่อใหผูที่ใชบริการภายในอาคารสามารถหนีไฟไปยังจุดรวมพลไดอยางรวดเร็ว
นอกจากนี้ โครงการจะจัดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบประจําภายในแตละอาคาร ซึ่งเมื่อเกิดเหตุเพลิง
ไหมจะตองเขาประจําในชั้นที่รับผิดชอบ เพื่อแจงเหตุการณใหผูใชบริการรับทราบ และควบคุมไมใหตื่น
ตระหนก จากนั้นจะนําทางผูประสบภัยลงบันได มายังจุดรวมพลที่กําหนดไว
โครงการจัดใหมีจุดรวมพล อยูระหวางอาคาร C02B และอาคาร C03B ขนาดเนื้อที่ 25 ตารางเมตร
คิดเปนสัดสวนของพื้นที่จุดรวมพลตอผูพักอาศัยภายในโครงการเทากับ 0.34 ตารางเมตร/คน หรือ 2.88
คน/ตารางเมตร เมื่อคิดผูอยูอาศัยในโครงการสูงสุด 72 คน (รวมจํานวนพนักงาน) ซึ่งเพียงพอตามเกณฑ
ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยพื้นที่จุดรวมพลเปนพื้นที่ที่จัดให
เปนพื้นที่สีเขียวและทางเดิน ผูพักอาศัยจากทุกอาคารสามารถเขาถึงไดโดยงาย สําหรับการอพยพคนจาก
จุดรวมพลไปสูภายนอกโครงการก็มีความสะดวกและปลอดภัย เนื่องจากเสนทางที่ผูพักอาศัยในโครงการ
สามารถอพยพออกสูพื้นที่โครงการนั้นเปนพื้นที่สีเขียวและทางเดิน ซึ่งจะไมมีสิ่งกอสรางกีดขวางเสนทาง
อพยพ ทําใหสามารถออกนอกพื้นที่โครงการไดอยางสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัย ดังนั้น จุดรวม
พลของโครงการจึงมีความเหมาะสมทั้งในแงขนาดของพื้นที่ที่เพียงพอ ตําแหนงที่สะดวกในการเขาถึง
และเหมาะสมในแงการจัดการ

มาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 5-3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการอาคารชุด วีรันดา
เรสซิเดนซ ภูเก็ต ของบริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน) ระยะดําเนินการ (ตอ)

5-113

องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ
และคุณคาตางๆ
4.3
อาชี ว นามั ย และความ 1.3 ประเมินความสามารถในการใหบริการระงับอัคคีภัยของหนวยงานที่รับผิดชอบ
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลตําบลวิชิต อยูภายใตความรับผิดชอบ
ปลอดภัย (ตอ)
ของเทศบาลตําบลวิชิต ปจจุบันมีเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีรถยนตดับเพลิง 3 คัน
รถยนตบรรทุกน้ํา 7 คัน ชุดดับเพลิง จํานวน 3 ชุด ชุดดับเพลิงอเนกประสงค จํานวน 3 คัน เครื่อง
ดับเพลิงชนิดหาบหาม จํานวน 2 คัน รถยนตหอสูงหรือรถกระเชา จํานวน 2 คัน รถตรวจการณ จํานวน
2 คัน และรถกูภัยพรอมอุปกรณชวยชีวิต จํานวน 1 คัน กําลังเจาหนาที่ดับเพลิง 25 คน และอาสาสมัคร
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 262 คน (แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561-2564,เทศบาลตําบลวิชิต)
สําหรับพื้นที่โครงการอยูหางจากอาคารปองกัน และบรรเทาสาธารณะภัย เทศบาลตําบลวิชิต ประมาณ
3 กิโลเมตร ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินรถดับเพลิงใชเวลาเดินทางมายังพื้นที่โครงการ ประมาณ 5 นาที
(ขึ้นกับสภาพการจราจร และชวงเวลาที่เกิดเหตุ)
จากการประเมินความเพียงพอของระบบปองกันอัคคีภัยของโครงการ ความสามารถในการหนีไฟ ความ
เหมาะสมของตําแหนงและความเพียงพอของพื้นที่จุดรวมพล และความสามารถในการใหบริการระงับอัคคีภัย
ของหนวยงานที่รับผิดชอบ พบวา ผลกระทบดานอัคคีภัยที่มีตอโครงการจึงอยูในระดับต่ํา

มาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

มาตรการปองกัน
มาตรการติดตามตรวจสอบ
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ
(1) จัดใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยให - ตรวจสอบการทํ า งานของ
4.3
อาชี ว นามั ย และความ 2. อาชีวนามัยและความปลอดภัย
ปลอดภัย (ตอ)
ปฏิ บั ติ ห น า ที่ อ ย า งเคร ง ครั ด และหมั่ น
ระบบโทรทั ศ น ว งจรป ด
เนื่ อ งจากโครงการเป น อาคารชุ ด ที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ํ า ต อ การเกิ ด อั น ตรายหรื อ
ตรวจตราพื้นที่ดูแลความปลอดภัยภายใน
(CCTV) ทุก 6 เดือน ตลอด
อุบัติเหตุตางๆ อยางไรก็ตาม จาการรวบรวมขอมูลพื้นฐานดานการสาธรณสุขของ
โครงการตลอด 24 ชั่วโมง หากพบเหตุ
ระยะเวลาดําเนินการ
ชุ ม ชนที่ อ ยู บ ริ เ วณใกล เ คี ย งพื้ น ที่ โ ครงการ ในเขตพื้ น ที่ เ ทศบาลตํ า บลวิ ชิ ต มี
ผิ ด ปกติ ใ ห รี บ ติ ด ต อ ขอความช ว ยเหลื อ
โรงพยาบาลของเอกชน จํานวน 2 แหง ไดแก โรงพยาบาลสิริโรจน ขนาด 151 เตียง
จากหนวยงานราชการทีมีหนาที่ดูแล และ
และโรงพยาบาลดี บุ ก ขนาด 32 เตี ย ง และมี โ รงพยาบาลส ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บล
บรรเทาสาธารณภัยทันที
จํ า นวน 2 แห ง ได แ ก โรงพยาบาลส ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บลบ า นแหลมชั่ น และ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวิชิต นอกจากนี้ยังมีคลินิกเอกชน จํานวน 1 แหง (2) จัดใหมีพนักงานอยูประจํา เพื่อใหผูพัก
อาศัยสามารถติดตอหรือแจงเหตุไดตลอด
รา นขายยาแผนป จจุ บั น จํา นวน 7 แห ง โดยสถานพยาบาลของรั ฐ ที่อ ยู ใ กล เ คี ย ง
24 ชั่วโมง
โครงการมากที่สุด ไดแก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวิชิต มีระยะหางจากพื้นที่
โครงการประมาณ 3.4 กิ โ ลเมตร ใช เ วลาเดิ น ทางประมาณ 6 นาที จะถึ ง พื้ น ที่ (3) โครงการจัดใหมีระบบโทรทัศนวงจรปด
(Closed Circuit Television System :
โครงการ (ขึ้นกับสภาพการจราจร และชวงเวลาที่เกิดเหตุ)
CCTV) กระจายโดยรอบพื้นที่โครงการ
โครงการไดจัดใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย โดยตรวจตราความปลอดภัย
จํานวน 32 จุด ติดตั้งไวภายนอกอาคาร
และความเรียบรอยในโครงการ เพื่อใหผูพักอาศัยสามารถติดตอหรือแจงเหตุไดตลอด
14 จุด ภายในอาคาร 18 จุด
24 ชั่วโมง แบงเปน 2 ผลัดๆ โดยผลัดที่ 1 เริ่มปฏิบัติงานตั้งแตเวลา 07.00-19.00 น.
และผลัดที่ 2 เริ่มปฏิบัติงานตั้งแตเวลา 19.00-07.00 น. โดยเจาหนาที่จะสอดสองดูแล
ความเรียบรอยบริเวณรอบๆ โครงการ ไดแก ทางเขา-ออกของโครงการ ที่จอดรถ
และสระวายน้ํา เปนตน
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องคประกอบทาง
ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ
4.3 อาชีวนามัยและความ
โครงการมีการติดตั้งระบบโทรทัศนวงจรปด (Closed Circuit
ปลอดภัย (ตอ)
Television System: CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใหแกผูพักอาศัย
ในโครงการ ซึ่งจะติดตั้งไวกระจายครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่โครงการ
จํานวนทั้งสิ้น 32 จุด ติดตั้งไวภายนอกอาคาร 14 จุด ไดแก บริเวณที่
จอดรถ ทางเดินภายในโครงการ และพื้นที่ระหวางอาคาร และติดตั้ง
ไวภายในอาคาร 18 จุด
นอกจากนี้ โครงการไดเพิ่มเติมตําแหนงกลองวงจรปดบริเวณ
ทางเขา-ออก โครงการ จํานวน 2 จุด และบริเวณพื้นที่ดานบนสุดของ
โครงการ จํานวน 2 จุด รวมเปน 4 จุด
ทั้งนี้ เพื่อเปนการสนับสนุนนโยบายของจังหวัดภูเก็ต ที่ขอให
สถานประกอบการมีสวนชวยสอดสองดูแลกรณีเกิดเหตุการณตางๆ
ภายในจังหวัดภูเก็ต ดังนั้น การดําเนินโครงการจึงสงผลกระทบตออา
ชีวอนามัยและความปลอดภัยอยูในระดับต่ํา

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
(4) จัดใหมีระบบโทรทัศนวงจรปด (Closed

Circuit
Television System : CCTV) บริเวณทางเขา-ออก
โครงการ จํานวน 2 จุด และบริเวณพื้นที่ดานบนสุด
ของโครงการ จํานวน 2 จุด รวมเปน 4 จุด

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

(5) ติ ด ประกาศแจ ง เบอร โ ทรศั พ ท ฉุ ก เฉิ น ของเจ า หน า ที่
โครงการหรือหนวยงานราชการที่เกี่ยวของไวอยางชัดเจน
ในทุกชั้นในกรณีที่เกิดอัคคีภัย
(6) ติดปายแนะนําการใชอุปกรณแตละตัว ไวบริเวณที่ติดตั้ง
อุปกรณนั้น เพื่อใหผูอยูอาศัยสามารถนํามาใชงานไดทันที
(7) จั ด เตรี ย มเครื่ อ งมื อ ปฐมพยาบาลเบื้ อ งต น พร อ มทั้ ง
เตรี ย มพร อ มประสานงานกั บ โรงพยาบาลเพื่ อ นํ า
ผูไดรับบาดเจ็บสงโรงพยาบาล หากเกิดอุบัติเหตุรุนแรง
(8) ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบสัญญาณเตือนภัยภายใน
โครงการ ใหสามารถใชงานไดดี
(9) ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลตางๆ ภายในโครงการทั้งอยาง
สม่ําเสมอ ทั้งระบบบําบัดน้ําเสีย และการจัดการมูลฝอย
(10) กําชับใหมีการทําความสะอาดถังขยะ และหองพักมูลฝอย
รวมของโครงการทุกวัน หลังจากรถเก็บขนขยะเขามาเก็บ
ขนมูลฝอย

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
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องคประกอบทาง
ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ
4.4 การจั ด การสระว า ยน้ํ า
โครงการจั ด ให มี ส ระว า ยน้ํ า ส ว นบุ ค คลที่ อ ยู
รานอาหาร
ภายในหองชุดจํานวน 6 สระ ไดแก อาคาร C02B
อาคาร C03B อาคาร C04B อาคาร C05B อาคาร
C06B และ อาคาร C07B (ความลึกสูงสุดประมาณ
1.20 เมตร) โดยสระว า ยน้ํ า ภายในโครงการจะ
ให บ ริ ก ารผู พั ก อาศั ย ในพื้ น ที่ โ ครงการเท า นั้ น
โครงการจะออกแบบ ดู แ ล และควบคุ ม การ
ประกอบกิ จ การสระว า ยน้ํ า ของโครงการ ให
สอดคลองตามหลัก เกณฑดานสุข ลักษณะในการ
ควบคุมการประกอบกิจการสระวายน้ําหรือกิจการ
อื่ น ๆ ในทํ า นองเดี ย วกั น ตามคํ า แนะนํ า ของ
คณะกรรมการสาธารณสุขฉบับที่ 1/2550 ซึ่งจะทํา
ให ส ระว า ยน้ํ า ในโครงการได ม าตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุข
ดังนั้น การดําเนินโครงการจึงสงผลกระทบอยู
ในระดับต่ํา

มาตรการปองกันและ
มาตรการติดตามตรวจสอบ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
มาตรการปองกันและแกไข สระวายน้ํา
- ตรวจวัดความเปนกรดดางคลอรีน
อิสระคงเหลือ,คลอรีนที่รวมกับสาร
(1) ตําแหนงที่ตั้งของสระวายน้ําออกแบบใหอยูหางจากหองพักขยะรวม
อื่ น วั น ละ 2 ครั้ ง ก อ นเป ด บริ ก าร
(2) สระวายน้ําของโครงการมีการยกระดับขึ้นสูงจากพื้นของโครงการ
(3) โครงสรางของสระวายน้ําสรางดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือวัสดุที่มีความ แ ล ะ ห ลั ง เ ป ด บ ริ ก า ร ต ล อ ด
ระยะเวลาดําเนินการ
มั่นคงแข็งแรง ซึมน้ําไมได ผนังเรียบ อยูในสภาพดี ทําความสะอาดงาย
(4) จัดใหมีรางระบายน้ําลนมีฝาปดรอบสระวายน้ํา ไมเปนสนิม แข็งแรง ทํา - ตรวจวัด คาความเปนดาง, คลอรีน
อิสระคงเหลือ , และคลอรี นที่รวม
ความสะอาดงาย อยูในสภาพดี และไมมีน้ําลนออกจากราง
กับสารอื่นวันละ 2 ครั้ง กอนเปด
(5) จัดใหมีที่วางสําหรับใชเปนทางเดินรอบสระน้ํา ไมลื่น ไมมีน้ําขัง และทํา
ความสะอาดงาย
และหลังเปดบริการของสระวายน้ํา
(6) จัดใหมีปายบอกความลึกและเลขระดับบอกความลึกที่สามารถมองเห็นได
ส ว น ก ล า ง ต ล อ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า
อยางชัดเจน
ดําเนินการ
(7) จัดใหมีระบบแสงสวางอยางเพียงพอทั่วบริเวณสระวายน้ํา ในกรณีที่มี
การเปดใชสระในเวลากลางคืน
(8) จั ด ให มี ตู เ ก็ บ สิ่ ง ของ ที่ ว างหรื อ เก็ บ รองเท า สํ า หรั บ ผู ม าใช บ ริ ก ารใน
บริเวณทางเขาสระวายน้ํา
(9) จั ด ให มี อ า งล า งมื อ บริ เ วณล า งตั ว ก อ นลงสระ และที่ ล า งเท า ทางเข า
บริเวณสระวายน้ําและเติมคลอรีนลงในที่ลางเทาเพื่อปองกันการติดเชื้อ
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องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ
4.4 การจั ด การสระว า ยน้ํ า
รานอาหาร (ตอ)

ผลกระทบตอสิง่ แวดลอม
ที่สําคัญ

5-117
บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

มาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดานความปลอดภัย
จากการใชสระวายน้ํา
(1) จั ด ให มี อุ ป กรณ สื่ อ สารที่ ส ามารถติ ด ต อ บุ ค คลหรื อ
สถานที่สําคัญ เชน โรงพยาบาล และสถานีตํารวจ
เปนตน เพื่อขอความชวยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
ต า งๆ และป ด ประกาศหมายเลขโทรศั พ ท ข อง
สถานที่ดังกลาวไวในที่เห็นไดชัดเจน
(2) รักษาความสะอาดพื้นที่โดยรอบอยางสม่ําเสมอ ดูแล
มิใหมีการนําสัตวทุกชนิดเขาไปในบริเวณสระวายน้ํา
(3) จัดใหมีระบบแสงสวางอยางเพียงพอทั่วบริเวณสระ
วายน้ํา ในกรณีที่มีการเปดใชสระในเวลากลางคืน
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบจากอุบัติเหตุจาก
การจมน้ํา
(1) จั ด ให มี เ จ า หน า ที่ ค วามปลอดภั ย ประจํ า สระ (Life
guard) โดยอยูประจําสระวายน้ําตลอดเวลาที่เปด
บริการ
(2) จัดใหมีอุปกรณชวยชีวิต เชน โฟมชวยชีวิต หวงชู
ชีพ และไมชวยชีวิต เครื่องชวยหายใจ เปนตน

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
- ตรวจวัดโคลิฟอรมทั้ง หหมด และฟคอลโคลิ ฟอรม ของสระวายน้ําทุกเดือ น
ตลอดระยะเวลาดําเนินการ
- ตรวจวัด คาความเปนดาง, ความกระดาง, กรดไซยานูริค, คลอไรด, แอมโมเนีย
, ไนเตรท, จุ ล ลิ น ทรี ย ห รื อ ตั ว บ ง ชี้ ทํ า ให เ กิ ด โรค (Escherichia
coli,
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa) ของสระวายน้ําทุก 1 ป
ตลอดระยะเวลาดําเนินการ
- การจดบันทึกการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดําเนินการ
- การตรวจนับจํานวนและตรวจสภาพการใชงาน ของอุปกรณชวยชีวิต เชน
โฟมชวยชีวิต หวงชูชีพ และไมชวยชีวิต เปนตน ทุกวัน ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ
- ตรวจสภาพพื้นผิวทางเดินรอบสระวายน้ํา และพื้นผิวใตสระวายน้ํา หากมีรอย
แตกหรือชํารุดใหซอมแซมทันที ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดําเนินการ
- ตรวจสอบไมใหมีน้ําขัง บริเวณขอบสระและทางเดินสระวายน้ํา ทุกวัน ตลอด
ระยะเวลาดําเนินการ
- ตรวจสอบใหมีสภาพดีไมลบเลือนของปายแสดงกฎขอปฏิบัติสําหรับผูใชสระ
วายน้ํา ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดําเนินการ
- ตรวจสอบสภาพการใชงานของอุปกรณไฟฟาและไฟฟาสองสวางบริเวณสระ
วายน้ําและทางเดินรอบสระวายน้ํา หากชํารุดใหแกไขทันที ทุกวัน ตลอด
ระยะเวลาดําเนินการ
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ตารางที่ 5-3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการอาคารชุด วีรันดา
เรสซิเดนซ ภูเก็ต ของบริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน) ระยะดําเนินการ (ตอ)
องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ
4.5 สุนทรียภาพ

ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ

5-118
บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

จากการสํ า รวจภาคสนาม (ธั น วาคม, 2564) พบว า บริ เ วณใกล เ คี ย งพื้ น ที่
โครงการใชประโยชนเปนพื้นที่ทะเล พื้นที่บริการทองเที่ยว และพื้นที่ปาละเมาะ/ไมพุม
เปนสวนใหญ และจากการตรวจสอบแหลงโบราณสถานที่ทางกรมศิลปากรไดประกาศ
ขึ้นทะเบียนแหลงโบราณสถานแหงประเทศไทยประกาศในราชกิจจานุเบกษา พบวา
บริเวณพื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกลเคียงในรัศมี 1 กิโลเมตร ไมพบแหลงโบราณคดี
แหล ง โบราณสถาน หรื อ สถานที่ ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ทางประวั ติ ศ าสตร แ ต อ ย า งใด
นอกจากนี้ จากการตรวจสอบแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษ ในจังหวัดภูเก็ต ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532 พบวา บริเวณพื้นที่โครงการ และพื้นที่
ใกลเคียงในรัศมี 1 กิโลเมตร ไมพบแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษแตอยางใด
ลักษณะอาคารเปนสถาปตยกรรมรวมสมัยเรียบงายทันสมัย การวางอาคารให
กลมกลืนกับลักษณะภูมิประเทศของที่ดิน และใหผูพักอาศัยสัมผัสถึงธรรมชาติมากที่สุด
ลักษณะของตัวอาคารออกแบบใหวางขนานกับแนวเขตพื้นที่โครงการเพื่อใหกลมกลืน
กับพื้นที่ แตละอาคารไมบดบังมุมมองซึ่งกันและกัน และวางแตละอาคารใหมีพื้นที่วาง
ระหวางกันเพื่อใหผูอยูอาศัยสัมผัสถึงธรรมชาติโดยรอบมากที่สุด ทั้งนี้ ออกแบบหองชุด
เพื่อความเปนสวนตัวมากที่สุด ทุกหองชุดมีหนาตางและระเบียง เพื่อเปดมุมมองและให
ผูพักอาศัยสัมผัสถึงธรรมชาติ ประกอบกับภายในพื้นที่โครงการจัดใหมีพื้นที่สีเขียว
บริเวณพื้นที่วางซึ่งจะชวยเพิ่มความรมรื่นของพื้นที่เพื่อลดความรอนที่จะเขาสูตัวอาคาร
อีกดวย

มาตรการปองกันและ
มาตรการติดตามตรวจสอบ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
ผลกระทบสิง่ แวดลอม
(1) จั ด ให มี ไ ม ยื น ต น บริ เ วณพื้ น ที่ สี เ ขี ย วของ
โ ค ร ง ก า ร ไ ด แ ก ต น ห ม า ก แ ล ะ ต น
ยางพารา ตนมะนาวผี ตนจันทนขาว ตน
เต็งหนาม ตนทัง ตนคะนาง ตนกรวยปา
ต น แ ซ ะ ต น ต า เ สื อ ต น ก ร ะ ทิ ง ต น
มะฮอกกานี ตนจันทนาปา ตนกะพง ตน
ยอปา ตนเขยตายแมยายชักปรก และตน
สารภีปา ตนสาธร ตนชงโค ตนพระเจาหา
พระองค ตนจิกน้ํา ตนทองกวาว ตนแกว
มุกดา ตนยางนา ตนฉนวน ตนพุดภูเก็ต
ตนไครยอย ตนตะเคียน ตนกระพี้จั่น ตน
ตะแบก ตนทองหลางดาง ตนเสี้ยวปาดอก
ขาว ต น สะเดา ต น มั่ ง มี ต น โมกมั น ต น
มะฮอกกานี ต น กระโดน ต น กระบก ต น
ขานาง และตนนางกวัก
(2) โครงการได จั ด ให มี พื้ น ที่ สี เ ขี ย วคิ ด เป น
พื้นที่ทั้งหมด 2,396.97 ตารางเมตร
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ตารางที่ 5-3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการอาคารชุด วีรันดา
เรสซิเดนซ ภูเก็ต ของบริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน) ระยะดําเนินการ (ตอ)
องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ
4.5 สุนทรียภาพ (ตอ)

ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ

5-119
บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

ผนังภายนอกของอาคารเปนผนังกออิฐฉาบปูนเรียบ ทาสีสวนใหญทั้งภายในและภายนอก สีของ
อาคารเปนสีโทนออนและไมโดดออกจากกันมากนัก เชน สีขาว และสีเทาออน เปนตน สําหรับวัสดุหลัก
ของโครงการ คือ คอนกรีต และไม นอกจากนี้ กระจกอาคารที่เลือกใชเปนกระจกลามิเนต และกระจก
Float สําหรับราวกันตกที่เปนกระจกเลือกใชกระจก Tempered Glass ซึ่งเปนวัสดุที่หาไดทั่วไปและขน
ยายไดงาย
การจัดภูมิสถาปตยกรรมมีทั้งสวนที่เปนภูมิทัศนแข็ง (Hardscape) และภูมิทัศนนุม (Softscape)
โดยแนวคิ ด การจั ด ภู มิ ส ถาป ต ยกรรมในส ว นของ Hardscape ส ว นใหญ เ ป น การตกแต ง พื้ น ผิ ว ของ
ทางเดินบริเวณอาคาร สวนแนวคิดการจัดภูมิสถาปตยกรรมในสวนของ Softscape นั้นเนนการตกแตง
โดยปลูกไมยืนตนและไมพุม เพื่อเพิ่มความรมรื่นของพื้นที่ ชวยลดความกระดางของโครงสรางอาคาร
ตนไมจะชวยทอนสัดสวนของอาคาร และลดผลกระทบตอทัศนียภาพของผูสัญจรไปมาไดอีกดวย
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต เปนโครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุด
จํานวน 12 หองชุด ภายในโครงการประกอบดวย อาคาร คสล. สูง 1-3 ชั้น จํานวน 14 อาคาร เมื่อ
พิจารณาอาคารใกลเคียงกับพื้นที่โครงการซึ่งประกอบดวย อาคารที่สูง 1-4 ชั้น ไดแก My Beach
Resort Phuket สูง 1-4 ชั้น By The Sea Hotel สูง 1-2 ชั้น เปนตน ดังนั้น ในภาพรวมของอาคารจึงไม
มีความขัดแยงกับสภาพแวดลอมทั้งในดานการใชประโยชนที่ดินและทัศนียภาพ
ดังนั้น การดําเนินโครงการจึงสงผลกระทบตอทัศนียภาพอยูในระดับต่ํา

มาตรการปองกันและ
มาตรการติดตามตรวจสอบ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
ผลกระทบสิง่ แวดลอม
(3) จัดใหมีเจาหนาที่ดูแลรักษา
พื้นที่ สีเ ขีย วใหมี สภาพนา ดู
อยูเสมอ เพื่อความสวยงาม
และความปลอดภัยของผูพัก
อาศัย
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ตารางที่ 5-3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการอาคารชุด วีรันดา
เรสซิเดนซ ภูเก็ต ของบริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน) ระยะดําเนินการ (ตอ)

5-120
บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

มาตรการปองกันและ
มาตรการติดตามตรวจสอบ
องคประกอบทาง
ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
ผลกระทบสิง่ แวดลอม
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ
4.5 การบดบังทิศทางลม และ
การพิ จ ารณาผลกระทบด า นการบดบั ง แสงและทิ ศ ทางลมของตั ว (1) โครงการจะมีการแจงใหกับผูที่อยูบริเวณใกลเคียง
แสงแดด
อาคาร จะพิจารณาจากความสูงของอาคาร การวางผังอาคาร ทิศทางของ
หรือผูที่ไดรับผลกระทบทราบวาหากในกรณีที่ไดรับ
ดวงอาทิตย และทิศทางลมตามธรรมชาติ ซึ่งพิจารณาไดดังนี้
ผลกระทบจากการบดบังทิศทางแสงแดดและทิศทาง
ลมสามารถแจงหรือหารือกับโครงการในการแกไข
1) การบดบังแสง
ผลกระทบดั ง กล า ว ซึ่ ง สามารถแจ ง ได ตั้ ง แต ก าร
การจําลองการเกิดเงาของอาคารโครงการในชวงเวลาตางๆ ของ
กอสรางอาคารแลวเสร็จจนถึงภายหลังจากการเปด
โครงการตออาคารขางเคียง โดยเริ่มประมวลผลในชวงเวลา 07.00 น. ถึง
ดําเนินการแลวเปนเวลา 1 ป
18.00 น. ในชวง 3 เดือนของป ไดแก เดือนมิถุนายน เดือนกันยายน และ
เดื อ นธั น วาคม ในภาพรวมอาคารของโครงการจะเกิ ด การบดบั ง ของ (2) หากโครงการส ง ผลกระทบด า นการบดบั ง ทิ ศ ทาง
แสงแดดและทิศทางลมตออาคารขางเคียง หรือพื้นที่
แสงแดดภายในพื้นที่โครงการเปนสวนใหญ ซึ่งจะสรางผลกระทบเพียง
ออนไหว ที่อยูบริเวณโดยรอบโครงการ ในกรณีที่ทั้ง
เล็กนอยตอพื้นที่ขางเคียง โดยการบดบังแสงในแตละพื้นที่จะเกิดขึ้นเปน
2 ฝ า ยหาข อ ตกลงกั น ไม ไ ด ใ ห ค ณะกรรมการ
ชวงระยะเวลาสั้นๆ ในแตละวันเทานั้น ตามการเคลื่อนตัวของดวงอาทิตย
ประสานงานเพื่ อ การแก ไ ขป ญ หาจากการพั ฒ นา
และช ว งเวลาที่ มี ก ารใช ป ระโยชน แ สงแดด ถื อ ว า มี ผ ลกระทบต อ พื้ น ที่
โครงการเพื่อเจรจาหาขอตกลงกัน ประกอบดวย ผู
ขางเคียงในระยะสั้น ดังนั้น การดําเนินโครงการจึงสงผลดานการบดบัง
ไดรับผลกระทบ ผูกอใหเกิดผลกระทบ (บริษัท วีรัน
แสงแดดอยูในระดับต่ํา
ดา รี ส อร ท จํ า กั ด (มหาชน)) และคนกลาง คื อ
หนวยงานทองถิ่น (เทศบาลตําบลวิชิต)
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ตารางที่ 5-3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการอาคารชุด วีรันดา
เรสซิเดนซ ภูเก็ต ของบริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน) ระยะดําเนินการ (ตอ)
องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ
4.5 การบดบังทิศทางลม และ
แสงแดด (ตอ)
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มาตรการปองกันและ
มาตรการติดตามตรวจสอบ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
ผลกระทบสิง่ แวดลอม
(3) ออกแบบการวางตัวอาคารของโครงการใหมีที่วาง
2) การบดบังทิศทางลม
ของแนวอาคารเว น ระยะหางจากแนวเขตที่ดิ นทุ ก
จากขอมูลสถิติภูมิอากาศในคาบ 30 ป ของสถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต
ดาน
ในคาบ 30 ป ระหว า งป พ.ศ. 2534-2563 (กรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา, 2564)
พบวา ทิศทางลมสวนใหญพัดมาจากทางทิศตะวันตก ในเดือนพฤศจิกายน (4) ปลูกไมยืนตนบริเวณที่วางโดยรอบอาคารและพื้นที่
โครงการ เพื่อใหอากาศเกิดการไหลเวียน และชวย
ถึ ง เดื อ นมี น าคม ลมส ว นใหญ เ ป น ลมที่ พั ด มาทางทิ ศ ตะวั น ออกและทิ ศ
ลดความร อ นให กั บ โครงการและพื้ น ที่ ข า งเคี ย ง
ตะวันออกเฉียงเหนือ สวนระหวางเดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคมเปนลมที่
โครงการ
พัดมาทางทิศตะวันออก และทิศตะวันออกเฉียงใต
จากขอมูลขางตน พบวา มีผลกระทบดานการบดบังทิศทางลมตอ (5) โครงการไดจัดใหมีพื้นที่สีเขียวคิดเปนพื้นที่ทั้งหมด
2,396.97 ตารางเมตร และมีไมยืนตน 153 ตน หรือ
อาคารข า งเคี ย งเพี ย งเล็ ก น อ ย และเกิ ด เป น ช ว งเวลาสั้ น ๆ ประกอบกั บ
1,763.11 ตารางเมตร
ทิศทางลมจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อีกทั้งการออกแบบการวางตัว
อาคารของโครงการได มี ก ารเว น ระยะห า ง ระยะร น เพี ย งพอ ไม มี ก าร
กอ สร า งตั ว อาคารชิ ดแนวเขตที่ดิ น ทํ า ใหเ กิ ด การไหลเวี ย นของลมได ดี
พรอมกันนี้โครงการยังจัดใหมีพื้นที่สีเขียว (Buffer Zone) ซึ่งเปนไมยืนตน
ประมาณ 153 ตน รอบโครงการ เพื่อชวยสรางความรมรื่นอีกดวย ดังนั้น
คาดวาผลกระทบดานการบดบังทิศทางลมจึงอยูในระดับต่ํา
ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ

บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

5.2

บทที่ 5
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม

แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

เพื่อใหการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมี
ปญหาทางดานสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นนอยที่สุดจนถึงไมเกิดขึ้นเลย ไดกําหนดมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดลอม แสดงดังตารางที่ 5-4 และตารางที่ 5-5 ตามลําดับ
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)
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ตารางที่ 5-4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการอาคารชุด วีรนั ดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต ชวงกอสราง
ดัชนีคุณภาพ
บริเวณทีต่ รวจสอบ
สิ่งแวดลอม
1. ทรัพยากรดินและ - บริเวณพื้นที่
ดินถลม
กอสราง

2. คุณภาพอากาศ

พารามิเตอร
- การเปดหนาดิน

- การปรับพื้นที่หลัง
การกอสราง
- ผูพักอาศัยใกลเคียง - ฝุนจากการกอสราง
พื้นที่กอสราง
- บริเวณพื้นที่กอสราง - ฝุนละอองรวม (TSP)
จํ า น ว น 1 จุ ด
(รูปที่ 5-1)
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- ฝุนละอองขนาดเล็ก
(PM10)

บริษทั วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

- กาซคารบอนมอนอกไซด
(CO)

วิธีการตรวจสอบ
- ตรวจสอบการเปดหนาดินเฉพาะบริเวณทีจ่ ะ
กอสรางเทานั้น
- ตรวจสอบใหมีการปรับพื้นที่ทไี่ มไดกอสราง
อาคารทันทีหลังการกอสรางแลวเสร็จ
- สอบถามจากประชาชนที่อยูใ กลเคียง
โครงการในเรื่องผลกระทบทางดานฝุนจาก
การกอสราง
- ตรวจวัดโดยระบบกราวิเมตริก (Gravimetric)
ดวยเครือ่ งเก็บตัวอยางอากาศ TSP
ชนิดไฮโวลุม (High Volume Air Sampler)

ความถี่ในการตรวจวัด

ผูรบั ผิดชอบดําเนินการ

- ทุกสัปดาห ตลอดระยะเวลา
- บริ ษั ท วี รั น ดา รี ส อร ท ภู เ ก็ ต
จํากัด (มหาชน)
การปรับพื้นที่
- บริ ษั ท วี รั น ดา รี ส อร ท ภู เ ก็ ต
- ทุกสัปดาห ตลอดระยะเวลา
จํากัด (มหาชน)
การปรับพื้นที่
- ทุกสัปดาห ตลอดระยะเวลากอสราง - บริ ษั ท วี รั น ดา รี ส อร ท ภู เ ก็ ต
จํากัด (มหาชน)

- ทุ ก วั น ที่ มี ก ารทํ า ฐานราก และ - บริ ษั ท วี รั น ดา รี ส อร ท ภู เ ก็ ต
รายงานผลทุกสัปดาห หลังจากนั้น จํากัด (มหาชน)
ตรวจวั ด เดื อ นละ 1 ครั้ ง ตลอด
ระยะเวลากอสราง
- ตรวจวัดโดยระบบกราวิเมตริก (Gravimetric) - ทุ ก วั น ที่ มี ก ารทํ า ฐานราก และ - บริ ษั ท วี รั น ดา รี ส อร ท ภู เ ก็ ต
ดวยเครือ่ งเก็บตัวอยางอากาศ PM10
รายงานผลทุกสัปดาห หลังจากนั้น จํากัด (มหาชน)
ชนิดไฮโวลุม (High Volume Air Sampler)
ตรวจวั ด เดื อ นละ 1 ครั้ ง ตลอด
ระยะเวลากอสราง
- ตรวจวัดอาศัยหลักการดูดกลืน (Absorption) - ทุกเดือน ตลอดระยะเวลากอสราง - บริ ษั ท วี รั น ดา รี ส อร ท ภู เ ก็ ต
จํากัด (มหาชน)
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ตารางที่ 5-4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการอาคารชุด วีรนั ดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต ชวงกอสราง (ตอ)

5-124
บริษทั วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

ดัชนีคุณภาพ
บริเวณทีต่ รวจสอบ
พารามิเตอร
วิธีการตรวจสอบ
สิ่งแวดลอม
3. เสี ย งและความ เสียง
สั่นสะเทือน
- ผูพักอาศัยขาง
- เสียงจากการกอสราง - สอบถามจากประชาชนที่อยูใกลเคียงโครงการในเรือ่ ง
เคียงพื้นที่กอสราง
ผลกระทบทางดานเสียงจากการกอสราง
- บริเวณพื้นที่กอสราง ดานที่ - ระดั บ เสี ย งเฉลี่ ย 24 - ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียง
ดวย
ใกลอาคารขางเคียงมากที่สุด ชั่ ว โ ม ง ร ะ ดั บ เ สี ย ง สูงสุด และระดับเสียงเปอรเซ็นไทลที่ 90
สูงสุด และเสียงรบกวน
เครื่องวัดระดับเสียงตามมาตรฐาน IEC 60804 หรือ
จํานวน 1 จุด (รูปที่ 5-1)
IEC 61672 ของคณะกรรมาธิการระหวางประเทศวา
ดวยเทคนิคไฟฟา (International Electrotechnical
Commission, IEC) และเสียงรบกวน
ความสั่นสะเทือน
- ผูพักอาศัยขาง
- ความสั่นสะเทือนจาก - สอบถามจากประชาชนที่อยูใกลเคียงโครงการในเรือ่ ง
เคียงพื้นที่กอสราง
การกอสราง
ผลกระทบทางดานความสั่นสะเทือนจากการกอสราง
- บริเวณพื้นที่กอสราง ดานที่ - ความสั่นสะเทือนจาก - ตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนตามมาตรฐาน DIN
ใกลอาคารขางเคียงมากที่สุด การกอสราง
45669-1 ของประเทศเยอรมัน หรือเครื่องวัดความ
สั่ น สะเทื อ นอื่ น ที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ ที ย บเท า ตามวิ ธี ที่
จํานวน 1 จุด (รูปที่ 5-1)
กํ า หนด ในประกาศคณะกรรมการสิ่ ง แวดล อ ม
แหงชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553)
4. การใชน้ํา
- เสนทอน้ําใช
- สภาพการใชงาน
- ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ําประปาในเสนทอ
- ถังสํารองน้ําใชบริเวณพื้นที่
กอสรางและบานพักคนงาน

- บันทึกการตรวจสอบ

ความถี่ในการตรวจวัด

ผูรบั ผิดชอบดําเนินการ

- ทุ ก สั ป ด า ห ต ล อ ด - บริ ษั ท วี รั น ดา รี ส อร ท ภู เ ก็ ต
ระยะเวลากอสราง
จํากัด (มหาชน)
- ทุ ก วั น ที่ มี ก ารทํ า ฐาน - บริ ษั ท วี รั น ดา รี ส อร ท ภู เ ก็ ต
รากและรายงานผลทุ ก จํากัด (มหาชน)
สั ป ดาห หลั ง จากนั้ น
ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง
ตลอดระยะเวลากอสราง

- ทุก สั ป ดาห
ตลอด
ระยะเวลากอสราง
- ทุ ก วั น ที่ มี ก ารทํ า ฐาน
รากและรายงานผลทุ ก
สั ป ดาห หลั ง จากนั้ น
ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง
ตลอดระยะเวลากอสราง
- ทุกเดือน ตลอด
ระยะเวลากอสราง
- ตรวจสอบความสะอาดของถั ง สํ า รองน้ํ า ใช บ ริ เ วณ - ทุกเดือน ตลอด
พื้นที่กอสรางและบานพักคนงาน
ระยะเวลากอสราง

- บริ ษั ท วี รั น ดา รี ส อร ท ภู เ ก็ ต
จํากัด (มหาชน)
- บริ ษั ท วี รั น ดา รี ส อร ท ภู เ ก็ ต
จํากัด (มหาชน)

- บริ ษั ท วี รั น ดา รี ส อร ท ภู เ ก็ ต
จํากัด (มหาชน)
- บริ ษั ท วี รั น ดา รี ส อร ท ภู เ ก็ ต
จํากัด (มหาชน)
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ตารางที่ 5-4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการอาคารชุด วีรนั ดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต ชวงกอสราง (ตอ)
ดัชนีคุณภาพ
บริเวณทีต่ รวจสอบ
สิ่งแวดลอม
5 . ก า ร จั ด ก า ร - ระบบบําบัดน้ําเสีย
น้ํ า เสี ย และสิ่ ง
ปฏิกูล
- สวนเกรอะ

พารามิเตอร

วิธีการตรวจสอบ

ความถี่ในการตรวจวัด

ผูรบั ผิดชอบดําเนินการ

5-125
บริษทั วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

- บั น ทึ ก ก า ร ทํ า ง า น แ ล ะ - ตรวจสอบและจดบันทึกการทํางานของระบบบําบัด - ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา
- บริ ษั ท วี รั น ดา รี ส อร ท ภู เ ก็ ต
การตรวจสอบ
น้ําเสียของโครงการ
กอสราง
จํากัด (มหาชน)
- บั น ทึ ก ก า ร ทํ า ง า น แ ล ะ - ตรวจสอบปริ ม าณตะกอนของส ว นเกรอะ หาก - ทุกสัปดาห ตลอดระยะเวลา - บริ ษั ท วี รั น ดา รี ส อร ท ภู เ ก็ ต
การตรวจสอบ
ปริมาณตะกอนเต็มใหประสานรถสูบสิ่งปฏิกูลมา กอสราง
จํากัด (มหาชน)
สูบกําจัด
- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา
- บริ ษั ท วี รั น ดา รี ส อร ท ภู เ ก็ ต
- บริเวณบอตรวจคุณภาพ - การตรวจวัดคุณ ภาพน้ํา ที่ - ตรวจวัดคุณภาพน้ําที่ผานการบําบัดแลว
กอสราง
น้ํ า ภายหลั ง ออกจาก ผานการบําบัดแลว
จํากัด (มหาชน)
ระบบบําบัดน้ําเสีย
 ความเปนกรดดาง
 pH meter
 บีโอดี
 วิธี Azide Modification
 ปริมาณสารแขวนลอย
 วิ ธี ก า ร ก ร อ ง ผ า น ก ร ะ ด า ษ ก ร อ ง ใ ย แ ก ว
(Glass Fibre Filter Disc)
 ซัลไฟด
 วิธี Titrate
 ปริมาณสารที่ละลายได
 วิ ธี ก ารระเหยแห ง ระหว า งอุ ณ หภู มิ 103-105
ทั้งหมด
องศาเซลเซียส ใน 1 ชั่วโมง
 ปริมาณตะกอนหนัก
 วิธีการกรวยอิมฮอฟฟ (Imhoff cone)
 น้ํามันและไขมัน
 วิธีการสกัดดวยตัวทําละลาย
 ทีเคเอ็น
 วิธี Kjeldahl
 โคลิ ฟ อร ม แบคที เ รี ย
 วิธี Multeple-tube fermentation technique
ทั้งหมด
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ตารางที่ 5-4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการอาคารชุด วีรนั ดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต ชวงกอสราง (ตอ)
ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดลอม
6. การระบายน้ํา
7. การจัดการมูลฝอย

8. การจราจร

บริเวณที่
ตรวจสอบ
- ทอระบายน้ํา

พารามิเตอร
- สภาพทอระบายน้ํา

วิธีการตรวจสอบ

5-126

- ตรวจสอบวามีตะกอนดินไหลลงพื้นที่ขางเคียงและ
ไหลลงทอระบายน้ําหรือไม
- ที่พักขยะมูลฝอย - ป ริ ม า ณ มู ล ฝ อ ย - ตรวจสอบความสามารถของถั งขยะในการรองรั บ
ตกค า ง และสภาพ ปริมาณขยะและการรั่วซึมของถังขยะ
- ตรวจสอบภาชนะรองรั บ มู ล ฝอยให อ ยู ใ นสภาพดี
ของถังขยะ
เสมอ
- ถนนสาธารณะที่ - ความเร็ ว รถและการ - ตรวจสอบความเร็ ว ของรถและการกี ด ขวาง
การจราจร
รถขนส ง วั ส ดุ ใ ช กีดขวางการจราจร
ขนสง
- ถนนสาธารณะ
- สภาพถนน
- ตรวจสอบสภาพถนนและการชํารุด

บริษทั วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

9. การใชประโยชนที่ดิน - บ ริ เ ว ณ พื้ น ที่ - บันทึกการตรวจสอบ
ต า ม ป ร ะ ก า ศ ก ร ะ ท ร ว ง กอสรางอาคาร
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ ง แวดล อ ม เรื่ อ ง กํ า หนด
เขตพื้ น ที่ แ ละมาตรการ
คุ ม ครองสิ่ ง แวดล อ ม ใน
บริ เ วณพื้ น ที่ จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต
พ.ศ. 2560

ความถี่ในการตรวจวัด
- ทุกสัปดาห ตลอดระยะเวลา
กอสราง
- ทุก 3 วัน ตลอดระยะเวลา
กอสราง
- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา
กอสราง
- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา
กอสราง

- ทุกสัปดาห ตลอดระยะเวลา
กอสราง
- ตรวจสอบความสูงการกอสรางอาคารเพื่อมิใหความ - ตลอดระยะเวลากอสราง
สู ง ของอาคารเกิ น เกณฑ ต ามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนด
เขตพื้ น ที่ แ ละมาตรการคุ ม ครองสิ่ ง แวดล อ ม ใน
บริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560

ผูรบั ผิดชอบดําเนินการ
- บริ ษั ท วี รั น ดา
จํากัด (มหาชน)
- บริ ษั ท วี รั น ดา
จํากัด (มหาชน)
- บริ ษั ท วี รั น ดา
จํากัด (มหาชน)
- บริ ษั ท วี รั น ดา
จํากัด (มหาชน)

รี ส อร ท ภู เ ก็ ต
รี ส อร ท ภู เ ก็ ต
รี ส อร ท ภู เ ก็ ต
รี ส อร ท ภู เ ก็ ต

- บริ ษั ท วี รั น ดา รี ส อร ท ภู เ ก็ ต
จํากัด (มหาชน)
- บริ ษั ท วี รั น ดา รี ส อร ท ภู เ ก็ ต
จํากัด (มหาชน)
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ตารางที่ 5-4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการอาคารชุด วีรนั ดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต ชวงกอสราง (ตอ)
ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดลอม
10. คุณภาพชีวิต

- บริเวณพื้นที่กอสราง - ขอรองเรียน

ภู เ ก็ ต

11. การสาธารณสุข

-

ภู เ ก็ ต

บริเวณทีต่ รวจสอบ

-

5-127

-

บริษทั วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

12. การปองกันอัคคีภัย

-

-

พารามิเตอร

วิธีการตรวจสอบ

ความถี่ในการตรวจวัด

ผูรบั ผิดชอบดําเนินการ

- สอบถามเรื่ อ งร อ งเรี ย นจากประชาชนที่ อ ยู ใ กล เ คี ย ง - ทุกสัปดาห ตลอดระยะเวลา - บริ ษั ท วี รั น ดา รี ส อร ท
โครงการ โดยการค น หาข อ เท็ จ จริ ง และสาเหตุ เ พื่ อ กอสราง
จํากัด (มหาชน)
กําหนดแนวทางแกไขปญหา
- บริ ษั ท วี รั น ดา รี ส อร ท
บริเวณพื้นที่กอสราง - บันทึกการตรวจสอบ - ตรวจสุขภาพคนงานกอนเขารับการทํางาน
- ทุกครั้งที่มีการรับคนงาน
และบานพักคนงาน
- ตรวจสอบและทําลายแหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุง
- ทุ ก เดื อ น ตลอดระยะเวลา จํากัด (มหาชน)
กอสราง
- ตรวจสอบความสะอาดของถังสํารองน้ําใชบริเวณพื้นที่ - ทุก 3 เดือน ตลอด
- บริ ษั ท วี รั น ดา รี ส อร ท
ถั ง สํ า ร อ ง น้ํ า ใ ช - บันทึกการทํางาน
กอสรางและบานพักคนงาน
ระยะเวลากอสราง
จํากัด (มหาชน)
บริเวณพื้นที่กอสราง และการตรวจสอบ
และบานพักคนงาน
สวนเกรอะ
- บันทึกการทํางาน
- ตรวจสอบปริมาณตะกอนของสวนเกรอะ หากปริมาณ - ทุกสัปดาห ตลอดระยะเวลา - บริ ษั ท วี รั น ดา รี ส อร ท
และการตรวจสอบ
ตะกอนเต็มใหประสานรถสูบสิ่งปฏิกูลมาสูบกําจัด
กอสราง
จํากัด (มหาชน)
- ตรวจสอบความสะอาดของหองสวมบริเวณพื้นที่กอสราง - ทุกสัปดาห ตลอดระยะเวลา - บริ ษั ท วี รั น ดา รี ส อร ท
ห อ ง ส ว ม บ ริ เ ว ณ - บันทึกการทํางาน
พื้ น ที่ ก อ สร า งและ และการตรวจสอบ
และบานพักคนงาน
กอสราง
จํากัด (มหาชน)
บานพักคนงาน
บริ เ วณที่ ติ ด ตั้ ง ถั ง - สภาพการใชงาน
- ตรวจสอบสภาพการใชงานของถังดับเพลิงแบบมือถือ
- ทุ ก 6 เดื อ น
ตลอด - บริ ษั ท วี รั น ดา รี ส อร ท
ดับเพลิง
ระยะเวลากอสรางหรือตาม จํากัด (มหาชน)
คําแนะนําของผูผลิต
บริเวณพื้นที่กอสราง - บันทึกสาเหตุการ
- ตรวจสอบตามสาเหตุที่อาจกอใหเกิดอัคคีภัย
- ทุกสัปดาห ตลอดระยะเวลา - บริ ษั ท วี รั น ดา รี ส อร ท
เกิดอัคคีภยั
กอสราง
จํากัด (มหาชน)

ภู เ ก็ ต

ภู เ ก็ ต
ภู เ ก็ ต

ภู เ ก็ ต

ภู เ ก็ ต
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ตารางที่ 5-4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการอาคารชุด วีรนั ดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต ชวงกอสราง (ตอ)
ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดลอม
13. อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

5-128

14. สุนทรียภาพ

บริเวณทีต่ รวจสอบ
- คนงานกอสราง

พารามิเตอร

วิธีการตรวจสอบ

- การสวมใสอุปกรณ

- ตรวจสอบการสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล

- บริเวณพื้นที่กอสราง - สภาพพื้นที่กอสราง

- ตรวจสอบความเปนระเบียบ และการทําความสะอาด

- หองปฐมพยาบาล

- ตรวจสอบสภาพของเครื่องมือปฐมพยาบาล

- สภาพการใชงาน

ความถี่ในการตรวจวัด

ผูรบั ผิดชอบดําเนินการ

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา
กอสราง
- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา
กอสราง
- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา
กอสราง
- ทุกสัปดาห ตลอด
ระยะเวลากอสราง
- ทุกสัปดาห ตลอด
ระยะเวลากอสราง

- บริ ษั ท วี รั น ดา
จํากัด (มหาชน)
- บริ ษั ท วี รั น ดา
จํากัด (มหาชน)
- บริ ษั ท วี รั น ดา
จํากัด (มหาชน)
- บริ ษั ท วี รั น ดา
จํากัด (มหาชน)
- บริ ษั ท วี รั น ดา
จํากัด (มหาชน)

รี ส อร ท ภู เ ก็ ต
รี ส อร ท ภู เ ก็ ต
รี ส อร ท ภู เ ก็ ต

บริษทั วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

- ผูพักอาศัยใกลเคียง - ความปลอดภัย
พื้นที่กอสราง
และทรัพยสิน
- บริเวณพื้นที่กอสราง - ความปลอดภัย
และบานพักคนงาน
และทรัพยสิน

- สอบถามจากประชาชนที่อยูใ กลเคียงโครงการในเรือ่ ง
ผลกระทบดานความปลอดภัยและทรัพยสิน
- ตรวจสภาพรั้วโดยรอบ

- Chain Link และแผง - ความปลอดภัย
ต า ข า ย ที่ กั้ น ร อ บ ชีวิตและทรัพยสนิ
อาคาร
- บริเวณพื้นที่กอสราง - สภาพการใชงาน

- ตรวจสภาพ Chain Link และแผงตาขายที่กั้นโดยรอบ
อาคาร

- ทุกวันตลอดระยะเวลา
กอสราง

- บริ ษั ท วี รั น ดา รี ส อร ท ภู เ ก็ ต
จํากัด (มหาชน)

- ตรวจสอบการชํารุดของวัสดุที่ใชปดกั้นพื้นที่กอสราง

- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา
กอสราง

- บริ ษั ท วี รั น ดา รี ส อร ท ภู เ ก็ ต
จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ กําหนดสงรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปละ 1 ครั้งภายในเดือนมกราคมของปถดั ไป โดยในระยะกอสรางใหนําสงไปยังเทศบาลตําบลวิชิต

รี ส อร ท ภู เ ก็ ต
รี ส อร ท ภู เ ก็ ต
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ตารางที่ 5-5 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต ชวงดําเนินการ
ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดลอม
1. การเกิด
แผนดินไหว

2. การใชน้ํา

บริเวณทีต่ รวจสอบ

พารามิเตอร

วิธีการตรวจสอบ

ความถี่ในการตรวจวัด

5-129

- บ ริ เ ว ณ ที่ ติ ด ตั้ ง - สภาพการใชงาน
แผนที่หนีภัย

- ตรวจสอบการจั ด เส น ทางหนี ภั ย ไว ภ ายใน - ทุก 1 ป ตลอดระยะเวลา
บริเวณโครงการ
ดําเนินการ

- ภายในโครงการ

- การซอมแผนอพยพ

- ตรวจสอบการซ อ มแผนอพยพเพื่ อ ความ - ทุก 1 ป ตลอดระยะเวลา
ปลอดภั ย ของผู ที่ พั ก อาศั ย และพนั ก งานใน ดําเนินการ
โครงการ

- เสนทอน้ําใช

- สภาพการใชงาน

- ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ําประปาในเสนทอ - ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรบั ผิดชอบดําเนินการ
- บริษัท วีรันดา รีสอรท ภูเก็ต จํากัด
(มหาชน) (ระยะแรก) และนิติบุคคล
อาคารชุด (หลังจากจดทะเบียน
อาคารชุด)
- บริษัท วีรันดา รีสอรท ภูเก็ต จํากัด
(มหาชน) (ระยะแรก) และนิติบุคคล
อาคารชุด (หลังจากจดทะเบียน
อาคารชุด)

บริษทั วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

- บริษัท วีรันดา รีสอรท ภูเก็ต จํากัด
(มหาชน) (ระยะแรก) และนิติบุคคล
อาคารชุ ด (หลั ง จากจดทะเบี ย น
อาคารชุด)
- บริเวณกอกน้ําใชที่ผาน - การตรวจสอบคุณภาพน้ํา - ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําใชใหเปนไปตาม - ทุก 3 เดือน ชวง 1 ป ของการ - บริษัท วีรันดา รีสอรท ภูเก็ต จํากัด
การกรองของโครงการ ใช
รายการคุณลักษณะทางกายภาพ เคมี และ เปดดําเนินการ หลังจากนั้นทุก (มหาชน) (ระยะแรก) และนิติบุคคล
แลว
จุลชีววิทยา ใหเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพ 6 เดือน หรือปละ 2 ครั้ง
อาคารชุ ด (หลั ง จากจดทะเบี ย น
น้ําประปาของการประปาสวนภูมิภาค โดย
อาคารชุด)
เก็บตัวอยางน้ําบริเวณกอกน้ําใชที่ผานการ
กรองของโครงการแลว
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ตารางที่ 5-5 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต ชวงดําเนินการ (ตอ)
ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดลอม
2. การใชน้ํา (ตอ)

บริเวณทีต่ รวจสอบ

พารามิเตอร

- ระบบปรับปรุงคุณภาพ - สภาพการใชงาน
น้ํา

วิธีการตรวจสอบ

ความถี่ในการตรวจวัด

ผูรบั ผิดชอบดําเนินการ
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- ตรวจสอบสภาพการใช ง านระบบปรั บ ปรุ ง - ทุ ก 3 เดื อ นตลอดระยะเวลา - บริษัท วีรันดา รีสอรท ภูเก็ต จํากัด
คุ ณ ภาพน้ํ า หากพบว า มี ส ว นประกอบใด ดําเนินการ
(มหาชน) (ระยะแรก) และนิติบุคคล
อาคารชุ ด (หลั ง จากจดทะเบี ย น
ชํารุดใหรีบซอมแซมหรือเปลี่ยนใหมทันที
อาคารชุด)
- ถังกรองทราย, ถังกรอง - ตรวจบันทึกการทําความ - ตรวจบันทึกการดูแลและทําความสะอาดสาร - ทุ ก 3 เดื อ นตลอดระยะเวลา - บริษัท วีรันดา รีสอรท ภูเก็ต จํากัด
คาร บ อน และถั ง กรอง สะอาดสารกรอง
กรอง โดยการลางยอน (Back wash)
ดํ า เ นิ น ก า ร ห รื อ ต า ม ที่ (มหาชน) (ระยะแรก) และนิติบุคคล
อาคารชุ ด (หลั ง จากจดทะเบี ย น
ความกระดาง
บริษัทผูผลิตกําหนด
อาคารชุด)
- ระบบฆาเชื้อโรค
- คลอรีนอิสระคงเหลือ
- ตรวจสอบปริ ม าณคลอรี น อิ ส ระคงเหลื อ - ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา - บริษัท วีรันดา รีสอรท ภูเก็ต จํากัด
(Chlorine Residual)
(Chlorine Residual) อยูในชวง 0.2-0.3 ดําเนินการ
(มหาชน) (ระยะแรก) และนิติบุคคล
มิลลิกรัม/ลิตร
อาคารชุ ด (หลั ง จากจดทะเบี ย น
อาคารชุด)

บริษทั วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)
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ตารางที่ 5-5 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต ชวงดําเนินการ (ตอ)
ดัชนีคุณภาพ
บริเวณทีต่ รวจสอบ
สิ่งแวดลอม
3 . ก า ร จั ด ก า ร - ระบบบําบัดน้ําเสีย
น้ํ า เ สี ย แ ล ะ สิ่ ง
ปฏิกูล

พารามิเตอร
- บันทึกการทํางานและการ
ตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบ

ความถี่ในการตรวจวัด

ผูรบั ผิดชอบดําเนินการ

- ตรวจสอบและจดบันทึกการทํางานของระบบ - ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา - บริษัท วีรันดา รีสอรท ภูเก็ต จํากัด
บําบัดน้ําเสียของโครงการ
ดําเนินการ
(มหาชน) (ระยะแรก) และนิติบุคคล
อาคารชุด (หลังจากจดทะเบียน
อาคารชุด)
- บริษัท วีรันดา รีสอรท ภูเก็ต จํากัด
- บริเวณบอสูบน้ําเสีย - การตรวจวั ด คุ ณ ภาพน้ํ า - ตรวจวัดคุณภาพน้ํากอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย - ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ
(มหาชน) (ระยะแรก) และนิติบุคคล
กอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย
อาคารชุด (หลังจากจดทะเบียน
 วิธี Azide Modification
 บีโอดี
อาคารชุด)
 วิ ธี ก ารกรองผ า นกระดาษกรองใยแก ว
 ปริมาณสารแขวนลอย
(Glass Fibre Filter Disc)

5-131
บริษทั วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)
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ตารางที่ 5-5 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต ชวงดําเนินการ (ตอ)
ดัชนีคุณภาพ
บริเวณทีต่ รวจสอบ
พารามิเตอร
สิ่งแวดลอม
3 . ก า ร จั ด ก า ร - บอตรวจคุณภาพน้ํา - การตรวจสอบมาตรฐาน
น้ํ า เ สี ย แ ล ะ สิ่ ง หลั ง ออกจากระบบ การระบายน้ําทิ้งจาก
บํ า บั ด น้ํ า เสี ย รวม อาคาร
ปฏิกูล (ตอ)
ของโครงการ
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 ความเปนกรดดาง
 บีโอดี
 ปริมาณสารแขวนลอย

บริษทั วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

 ซัลไฟด
 ปริมาณสารที่ละลายได
ทั้งหมด
 ปริมาณตะกอนหนัก
 น้ํามันและไขมัน
 ทีเคเอ็น
 โคลิฟอรมแบคทีเรีย
ทั้งหมด

วิธีการตรวจสอบ

ความถี่ในการตรวจวัด

ผูรบั ผิดชอบดําเนินการ

ตลอด - บริ ษั ท วี รั น ดา รี ส อร ท
- ตรวจวัดตามมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งจากอาคารประเภท ค. จาก - ทุ ก เดื อ น
ประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม เรื่ อ ง ระยะเวลาดําเนินการ
ภู เ ก็ ต จํ า กั ด (มหาชน)
กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภท
(ระยะแรก) และนิติบุคคล
และบางขนาด และจั ดเก็ บสถิ ติข อ มูล หรือ บั นทึ ก หรื อ รายงาน
อาคารชุ ด (หลั ง จากจด
มาตรการตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และแบบ
ทะเบียนอาคารชุด)
การเก็บสถิติและขอมูลการจัดทําบันทึก รายละเอียดและรายงาน
สรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย พ.ศ. 2555
 pH meter
 วิธี Azide Modification
 วิธีการกรองผานกระดาษกรองใยแกว (Glass Fibre Filter
Disc)
 วิธี Titrate
 วิธีการระเหยแหงระหวางอุณหภูมิ 103-105
องศาเซลเซียส ใน 1 ชั่วโมง
 วิธีการกรวยอิมฮอฟฟ (Imhoff cone)
 วิธีการสกัดดวยตัวทําละลาย
 วิธี Kjeldahl
 วิธี Multiple-tube fermentation technique
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ตารางที่ 5-5 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต ชวงดําเนินการ (ตอ)
ดัชนีคุณภาพ
บริเวณทีต่ รวจสอบ
พารามิเตอร
สิ่งแวดลอม
3 . ก า ร จั ด ก า ร - ท อ อ า ก า ศ กํ า จั ด - สภาพการใชงาน
น้ํ า เสี ย และสิ่ ง ละอองน้ํา (Aerosol)
ปฏิกูล (ตอ)
- บอบําบัดกาซมีเทน
- สภาพการใชงาน

4. การระบายน้ํา

5-133
บริษทั วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

5. การจัดการ
มูลฝอย

วิธีการตรวจสอบ

ความถี่ในการตรวจวัด

- ตรวจสภาพการใชงานของทออากาศกําจัด - ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา
ละอองน้ํา
ดําเนินการ
- ตรวจสภาพการใชงานของบอบําบัดกาซ
มีเทน

- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ

- ท อ ร ะ บ า ย น้ํ า ข อ ง - การแตกหรือ
โครงการ
การรั่วซึมของทอ

- ตรวจสอบทอ ระบายน้ําของโครงการเป น - ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา
ประจํา
ดําเนินการ

- เครื่องสูบน้ํา

- ตรวจสอบการทํางานของเครื่องสูบน้ํา

- อัตราการสูบ

- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ

- ท อ ร ะ บ า ย น้ํ า ข อ ง - ปริมาณตะกอน
โครงการ

- ตรวจสอบการขุดลอกตะกอนในทอระบาย - ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา
น้ํา
ดําเนินการ

- หองพักขยะ

- ตรวจสอบความสามารถในการรองรับของ
ถังขยะ
- ตรวจสอบการรั่วซึมของถังขยะ
- ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกคางและทํา
ความสะอาดถังขยะ และหองพักขยะรวม

- สภาพของถังขยะ

- ปริมาณมูลฝอยตกคาง

- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ
- ทุกสัปดาห ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรบั ผิดชอบดําเนินการ
- บริษัท วีรันดา รีสอรท ภูเก็ต จํากัด
(มหาชน) (ระยะแรก) และนิติบุคคลอาคาร
ชุด (หลังจากจดทะเบียนอาคารชุด)
- บริษัท วีรันดา รีสอรท ภูเก็ต จํากัด
(มหาชน) (ระยะแรก) และนิติบุคคลอาคาร
ชุด (หลังจากจดทะเบียนอาคารชุด)
- บริษัท วีรันดา รีสอรท ภูเก็ต จํากัด
(มหาชน) (ระยะแรก) และนิติบุคคลอาคาร
ชุด (หลังจากจดทะเบียนอาคารชุด)
- บริษัท วีรันดา รีสอรท ภูเก็ต จํากัด
(มหาชน) (ระยะแรก) และนิติบุคคลอาคาร
ชุด (หลังจากจดทะเบียนอาคารชุด)
- บริษัท วีรันดา รีสอรท ภูเก็ต จํากัด
(มหาชน) (ระยะแรก) และนิติบุคคลอาคาร
ชุด (หลังจากจดทะเบียนอาคารชุด)
- บริษัท วีรันดา รีสอรท ภูเก็ต จํากัด
(มหาชน) (ระยะแรก) และนิติบุคคลอาคาร
ชุด (หลังจากจดทะเบียนอาคารชุด)
- บริษัท วีรันดา รีสอรท ภูเก็ต จํากัด
(มหาชน) (ระยะแรก) และนิติบุคคลอาคาร
ชุด (หลังจากจดทะเบียนอาคารชุด)
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ตารางที่ 5-5 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการอาคารชุด วีรนั ดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต ชวงดําเนินการ (ตอ)
ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดลอม
6. การจราจร

บริเวณทีต่ รวจสอบ

7. การสาธารณสุข

-

5-134

-

บริษทั วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

8. การปองกัน
อัคคีภัย

-

วิธีการตรวจสอบ

ความถี่ในการตรวจวัด

ผูรบั ผิดชอบดําเนินการ

- บริษัท วีรันดา รีสอรท ภูเก็ต จํากัด
- การอํานวยความสะดวก - ตรวจสอบการกีดขวางการจราจรและ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดําเนินการ
(มหาชน) และนิตบิ ุคคลอาคารชุด
การอํ า นวยความสะดวกในการเข า
(หลังจากจดทะเบียนอาคารชุด)
ออกโครงการ
- ตรวจสอบสภาพการใช ง านของ - ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท วีรนั ดา รีสอรท ภูเก็ต จํากัด
บริเวณทางเขา-ออกบน - สภาพการใชงาน
(มหาชน) และนิตบิ ุคคลอาคารชุด
เครื่องหมายและสัญลักษณหามจอด
ถนนสาธารณะและไหล
(หลังจากจดทะเบียนอาคารชุด)
รถบริ เ วณหน า โครงการให มี ส ภาพ
ทาง
พรอมใชงาน
เครื่องปรับอากาศ
- ความสะอาด
- ตรวจสอบการทําความสะอาด
- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท วีรันดา รีสอรท ภูเก็ต จํากัด
เครื่องปรับอากาศเปนประจํา
(มหาชน) และนิตบิ ุคคลอาคารชุด
(หลังจากจดทะเบียนอาคารชุด)
บริเวณพื้นที่โครงการ
- การทําลายแหลง
- ตรวจสอบและทําลายแหลงเพาะพันธุ - ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดําเนินการ
- บริษัท วีรันดา รีสอรท ภูเก็ต จํากัด
เพาะพันธุยุงลูกน้าํ ยุง
ลูกน้ํายุง
(มหาชน) และนิตบิ ุคคลอาคารชุด
(หลังจากจดทะเบียนอาคารชุด)
บริเวณพื้นที่สีเขียว
- พื้นที่สีเขียว
- จัดใหมีเจาหนาที่ดูแลรักษาพื้นที่สี
- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดําเนินการ
- บริษัท วีรันดา รีสอรท ภูเก็ต จํากัด
ภายในโครงการ
เขียวใหมีสภาพนาดูอยูเสมอ
(มหาชน) และนิตบิ ุคคลอาคารชุด
(หลังจากจดทะเบียนอาคารชุด)
- ตรวจสอบสภาพการใช ง านของ - ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท วีรันดา รีสอรท ภูเก็ต จํากัด
บริ เ วณที่ ติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ - สภาพการใชงาน
(มหาชน) และนิตบิ ุคคลอาคารชุด
อุปกรณปองกันอัคคีภัยทุกชนิด หาก หรือตามคําแนะนําของผูผลิต
ป อ งกั น อั ค คี ภั ย และ
พบวาชํารุดตองเปลี่ยนใหมทันที
สั ญ ญ า ณ แ จ ง เ ห ตุ
(หลังจากจดทะเบียนอาคารชุด)
เพลิงไหม

- บริเวณทางเขา-ออก
โครงการ
-

พารามิเตอร
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ตารางที่ 5-5 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต ชวงดําเนินการ (ตอ)
ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดลอม
9. อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
10. สระวายน้ํา

บริเวณทีต่ รวจสอบ

พารามิเตอร

- จุดติดตั้งโทรทัศนวงจร - ระบบโทรทัศนวงจรปด
ปด (CCTV)
(CCTV)
- สระวายน้ําสวนบุคคล
ที่อยูภ ายในหองชุด
จํานวน 6 สระ

วิธีการตรวจสอบ
- ตรวจสอบการทํางานของระบบ
โทรทัศนวงจรปด (CCTV)

5-135

- ความเปนกรดดาง

- วิธี pH meter

- คลอรีนอิสระคงเหลือ

- วิธี DPD colorimetric method

- คลอรีนที่รวมกับสารอื่น

- วิธี DPD colorimetric method

- โคลิฟอรมทั้งหมด

- วิธี Multiple Tube Fermentation
Technique
- วิธี Multiple Tube Fermentation
Technique
- วิธี Titration Method
- วิธี EDTA Titrimetric Method
- วิธี Turbidimetric Method
- วิธี Argentometric Method
- วิธี Titrimetric Method

- ฟคอลโคลิฟอรม

บริษทั วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

-

คาความเปนดาง
ความกระดาง
กรดไซยานูริค
คลอไรด
แอมโมเนีย

ความถี่ใน
การตรวจวัด
- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ
- วันละ 2 ครั้ง กอนเปดและหลังเปด
บริการตลอดระยะเวลาดําเนินการ
- วันละ 2 ครั้ง กอนเปดและหลังเปด
บริการตลอดระยะเวลาดําเนินการ
- วันละ 2 ครั้ง กอนเปดและหลังเปด
บริการตลอดระยะเวลาดําเนินการ
- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดําเนินการ
- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดําเนินการ
-

ทุก 1 ป ตลอดระยะเวลาดําเนินการ
ทุก 1 ป ตลอดระยะเวลาดําเนินการ
ทุก 1 ป ตลอดระยะเวลาดําเนินการ
ทุก 1 ป ตลอดระยะเวลาดําเนินการ
ทุก 1 ป ตลอดระยะเวลาดําเนินการ

ผูรบั ผิดชอบดําเนินการ
- บริษัท วีรันดา รีสอรท ภูเก็ต จํากัด
(มหาชน) และนิตบิ ุคคลอาคารชุด
(หลังจากจดทะเบียนอาคารชุด)
- บริษัท วีรันดา รีสอรท ภูเก็ต จํากัด
(มหาชน) และนิ ติ บุ ค คลอาคารชุ ด
(หลังจากจดทะเบียนอาคารชุด)
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ดัชนีคุณภาพ
บริเวณทีต่ รวจสอบ
พารามิเตอร
สิ่งแวดลอม
10. สระวายน้ํา (ตอ)
- ไนเตรท
- จุลลินทรียหรือตัวบงชี้ทําใหเกิด
โรค (Escherichia coli,
Staphylococcus aureus,
Pseudomonas aeruginosa)
- บริเวณสระวายน้าํ - เจ า หน า ที่ ค วามปลอดภั ย ประจํ า
ในโครงการ
สระว ายน้ํ า (Life guard) โดยอยู
ประจําสระวายน้ําตลอดเวลาที่เปด
บริการ
- อุ ป กรณ ช ว ยชี วิ ต เช น โฟมช ว ย
ชี วิ ต ห ว งชู ชี พ และไม ช ว ยชี วิ ต
เปนตน
- สภาพพื้นผิวทางเดินรอบสระวาย
น้ํา และพื้นผิวใตสระวายน้ํา

วิธีการตรวจสอบ
- วิธี Cadmium Reduction Method
- วิธี Multiple Tube Fermentation
Technique

- การจดบันทึกการปฏิบัติงานของเจาหนาที่

ความถี่ใน
การตรวจวัด
- ทุก 1 ป ตลอดระยะเวลาดําเนินการ
- ทุก 1 ป ตลอดระยะเวลาดําเนินการ

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดําเนินการ

- การตรวจนับจํานวนและตรวจสภาพการใช - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดําเนินการ
งาน

บริษทั วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

- ตรวจสภาพพื้นผิวทางเดินรอบสระวายน้ํา - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดําเนินการ
และพื้ น ผิ ว ใต ส ระว า ยน้ํ า หากมี ร อยแตก
หรือชํารุดใหซอมแซมทันที
- ขอบสระและทางเดินสระวายน้ํา
- ตรวจสอบไมใหมนี ้ําขัง
- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดําเนินการ
- ปายแสดงกฎขอปฏิบัติสําหรับผูใช - ตรวจสอบใหมีสภาพดีไมลบเลือน
- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดําเนินการ
สระวายน้ํา
- อุปกรณไฟฟาและไฟฟาสองสวาง - ตรวจสอบสภาพการใชงานหากชํารุดให
- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดําเนินการ
บริเวณสระวายน้ําและทางเดินรอบ แกไขทันที
สระวายน้ํา

หมายเหตุ กําหนดสงรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปละ 1 ครั้งภายในเดือนมกราคมของปถดั ไป โดยในระยะดําเนินการใหนําสงไปยังเทศบาลตําบลวิชิต

ผูรบั ผิดชอบดําเนินการ

- บริษัท วีรันดา รีสอรท ภูเก็ต
จํ า กั ด (ม ห า ช น ) แ ล ะ นิ ติ
บุคคลอาคารชุด (หลังจากจด
ทะเบียนอาคารชุด)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 5
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม

N


สัญลักษณ
พื้นที่โครงการ
จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่โครงการ
รูปที่ 5-1 ผังแสดงจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน บริเวณพื้นที่โครงการ
ที่มา : ปรับปรุงจาก www.googleearth.com, 2564
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

5.3

บทที่ 5
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม

รูปแบบรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการตางๆ

โครงการจะบั น ทึ ก ผลการติ ด ตามตรวจสอบการดํ า เนิ น การหรื อ ปฏิ บั ติ ต ามมาตรการป อ งกั น และแก ไ ข
ผลกระทบสิ่งแวดลอมตามที่เสนอในรายงานฯ และสงรายงานผลทุกครั้งที่มีการตรวจสอบและหรือมีการปรับปรุง
แกไขหรือพัฒนาระบบตางๆ ไปยังหนวยงานผูอนุญาต โดยรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่จัดทําขึ้น จะสงให
หนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณา คือ เทศบาลตําบลวิชิต จํานวน 2 ฉบับ พรอม CD-ROM 2 ชุด ระยะกอสรางและ
ระยะดําเนินการ
ระยะเวลาที่จัดสง โครงการจะสงป 1 ครั้ง ภายในเดือนมกราคมของปถัดไป
สําหรับรูปแบบรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการตางๆ เปนดังนี้
1) รายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
2) รายงานผลการปฏิ บั ติ ต ามมาตรการป อ งกั น และแก ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม และมาตรการติ ด ตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
3) แบบบันทึกผลการตรวจวัดเสียง
4) แบบบันทึกผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน
5) แบบบันทึกผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้ง
6) แบบบันทึกผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําสระวายน้ํา
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 5
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม

รายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อโครงการ อาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต
สถานที่ตั้ง หมูที่ 8 ตําบลวิชิต อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ชื่อเจาของโครงการ บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)
โครงการฯ ผานการพิจารณาของคณะกรรมการผูชํานาญการฯ เมื่อวันที่......... เดือน................. พ.ศ.............
โครงการฯ ไดนําเสนอรายงานและผลการปฏิบัติฯ ครั้งสุดทายเมื่อวันที่ .......... เดือน................. พ.ศ............
รายงานผลการปฏิบัติฯ ครั้งนี้ จัดทําโดย........................................................................................
รายละเอียดโครงการ
7.1 ลักษณะ/ประเภท โครงการ อาคารชุด
7.2 ขนาดพื้นที่โครงการ 2 ไร 2 งาน 71 ตารางวา หรือคิดเปน 4,284.00 ตารางเมตร
7.3 จํานวน 12 หองชุด ความสูงของอาคารที่สูงที่สุด 11.50 เมตร
7.4 การบําบัดน้ําเสีย
โครงการได อ อกแบบระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย รวมเป น ถั ง บํ า บั ด น้ํ า เสี ย ชนิ ด เติ ม อากาศเลี้ ย งตะกอนเวี ย นกลั บ (Aeration
activated sludge process,A/S) จํานวน 1 ชุด สามารถรองรับน้ําเสียได 13 ลูกบาศกเมตร/วัน ติดตั้งใตดินภายในโครงการ
บริเวณใกลกับอาคาร C03B เพื่อรองรับปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นจากอาคารภายในโครงการทั้งหมด มีปริมาณ BODเขา 250
มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบําบัดใหคา BODออก 20 มิลลิกรัม/ลิตร น้ําเสียเขาสูระบบ 11.64 ลูกบาศกเมตร/วัน และ
จัดใหมีถังดักไขมันจํานวน 6 ชุด ขนาด 0.03 ลูกบาศกเมตร จํานวน 1 ชุด ขนาด 0.40 ลูกบาศกเมตร จํานวน 4 ชุด และขนาด
0.60 ลูกบาศกเมตร จํานวน 1 ชุด เพื่อรองรับปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นจากหองครัวของแตละอาคาร
8. เอกสารประกอบการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติ มีดังนี้
8.1 ตารางรายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
8.2 แบบบันทึกผลการตรวจวัดเสียง
8.3 แบบบันทึกผลการตรวจคุณภาพน้ําทิ้ง
8.4 รูปจุดเก็บตัวอยางคุณภาพน้ําทิ้ง
8.5 ภาพถายตาง ๆ เชน ที่พักขยะรวม และอุปกรณดับเพลิง เปนตน
8.6 อื่นๆ .......................................................................................
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 5
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข

ผูรายงาน..........................................
(...........................................)
ตําแหนง/หนาที่รับผิดชอบ
วัน/เดือน/ป
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 5
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม

แบบบันทึกผลการตรวจวัดเสียง
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต
ตั้งอยูที่ หมูที่ 8 ตําบลวิชิต อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ครั้งที่............ ประจําป พ.ศ.....................
วันที่ .......... เดือน..................... พ.ศ................

หมายเหตุ : ทายประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไมมีการรบกวน การตรวจวัดและคํานวณระดับ
เสียงขณะมีการรบกวน การคํานวณคาระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน ประกาศ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 5
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม

แบบบันทึกผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต
ตั้งอยูที่ หมูที่ 8 ตําบลวิชิต อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ครั้งที่............ ประจําป พ.ศ.....................
วันที่ .......... เดือน..................... พ.ศ................
จุดตรวจวัด

คามาตรฐานความสั่นสะเทือน

ผลการตรวจวัด

หมายเหตุ : 1 มาตรฐานความสั่นสะเทือน จากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) ออกตามความในราชกิจจา
นุเบกษา เลม 127 ตอนพิเศษ 69 ง ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2553

หนวยงานหรือบริษัทผูตรวจวิเคราะห............................................................................................................
หมายเหตุ: สรุปความเห็นผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนมีคาเกินกวามาตรฐาน เนื่องจากสาเหตุ.................
....................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข...........................................................................................................................

ผูสรุปความเห็น.................................................................
(...............................................................)
คุณวุฒิ..............................................................................
วัน/เดือน/ป.......................................................................
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

บทที่ 5
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม

แบบบันทึกผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้ง
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต
ตั้งอยูที่ หมูที่ 8 ตําบลวิชิต อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ครั้งที่............ ประจําป พ.ศ.....................
วันที่ .......... เดือน..................... พ.ศ................

ปริมาณสารละลาย
(มก./ลิตร)

ปริมาณตะกอนหนัก
(มก./ลิตร)

น้ํามันและไขมัน
(มก./ลิตร)

ทีเคเอ็น
(มก./ลิตร)

ไมเกิน
40

ซัลไฟด
(มก./ลิตร)

5-9

ปริมาณสารแขวนลอย
(มก./ลิตร)

บีโอดี
(มก./ลิตร)

จุดเก็บตัวอยางน้าํ

พีเอช

ดัชนีตรวจวัด

ไมเกิน
3.0

ไมเกิน
500

ไมเกิน
0.5

ไมเกิน
20

ไมเกิน
40

คุณภาพน้ําทิ้งของโครงการ
คามาตรฐาน1

ไมเกิน
50

หมายเหตุ : 1 มาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งจากอาคารประเภท ค จากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรือ่ ง
กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

หนวยงานหรือบริษัทผูตรวจวิเคราะห.............................................................................................................
หมายเหตุ: สรุปความเห็นผลการตรวจคุณภาพน้ําทิ้งมีคาเกินกวามาตรฐาน เนื่องจากสาเหตุ...........................
.....................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข............................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
ผูสรุปความเห็น............................................................
(...............................................................)
คุณวุฒิ.........................................................................
วัน/เดือน/ป................................................................
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

เอกสารอ้างอิง

เอกสารอางอิง

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

เอกสารอางอิง
กรมควบคุ ม มลพิ ษ . 2562. ข อ มู ล คุ ณ ภาพอากาศรายวั น มกราคม-ธั น วาคม 2561 [ออนไลน ]
แหลงที่มา: http://www.pcd.go.th/AirQuality/Regional/QueryAirThai.cfm?task=findsite
[10 ธันวาคม 2562].
กรมควบคุ ม มลพิ ษ . 2562. ข อ มู ล ผลการตรวจวั ด ระดั บ เสี ย ง ป 2561
แหล งที่ มา:
http://www.pcd.go.th/Noise/Regional/NoiseThai.cfm?task=findsite[ 8 กรกฎาคม 2562].
กรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา. 2563. สถิ ติ ภู มิ อ ากาศของประเทศไทยในคาบ 30 ป (พ.ศ. 2532-2561).
กรุงเทพมหานคร: กลุมภูมิอากาศ สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา.
กระทรวงมหาดไทย. 2554. แผนที่ทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2558 ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518.
เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน. 2536. วิศวกรรมการประปา. กรุงเทพมหานคร: มิตรนราการพิมพ.
กองวิศวกรรม. การออกแบบและวางผังถนนในเมือง. สํานักผังเมือง.
กรมพัฒนาที่ดิน. คูมือการจัดการดินจังหวัดภูเก็ตของสํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน. กรม
พัฒนาที่ดิน, 2550.
คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟา 2556. มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟา สําหรับประเทศไทย พ.ศ.
2556: วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ.
จํ า เนี ย ร วรรั ต นชั ย พั น ธ , ดร. 2548, เอกสารประกอบการสั ม มนา ในรายงานการสั ม มนาระดม
ความคิดเห็น แนวทางการประสานความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการใช
มาตรการทางดานเศรษฐศาสตรเพื่อการเพิ่มและการจัดพื้นที่สีเขียวของชุมชน.
เดชา บุญค้ํา. 2543. ตนไมใหญในงานกอสรางและพัฒนาเมือง. สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เทศบาลตําบลวิชิต. 2563. แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2565). เทศบาลตําบลวิชิต.
ธีระวุฒิ เอกะกุล. 2542. การวัดเจตคติ. เอกสารประกอบการสอน คณะครุศาสตร สถาบันราชภัฏ
อุบลราชธานี.
บุ ญ ส ง ไข เ กษ. 2537. การบํ า บั ด และกํ า จั ด น้ํ า เสี ย จากบ า นพั ก อาศั ย ด ว ยระบบติ ด กั บ ที่ .
กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ.
บั ณ ฑิ ต จุ ล าสั ย . 2540. แนวทางการพิ จ ารณารายงานการวิ เ คราะห ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล อ มด า น
สุ น ทรี ย ภาพ สํ า หรั บ โครงการที่ พั ก อาศั ย บริ ก ารชุ ม ชน และสถานที่ พั ก ตากอากาศ.
กรุงเทพมหานคร: สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม (อัดสําเนา).
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บริษัท วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

เอกสารอางอิง

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โครงการอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

เอกสารอางอิง (ตอ)
ประเสริฐ อังกรูวัฒนะ.2540.วิทยานิพนธเรื่องการประเมินคา Emission Factor ของกาซมลพิษจาก
ยานพาหนะชนิ ด ต า งๆในเขตพื้ น ที่ ชั้ น ในและพื้ น ที่ ชั้ น กลางของกรุ ง เทพมหานคร.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี.
เผาพงศ นิจจันทรพันธศรี. 2540. วิศวกรรมการทาง. กรุงเทพมหานคร:.ซีเอ็ดยูเคชั่น.
เพ็ญแข แสงแกว. 2541. การวิจัยทางสังคมศาสตร. พิม พครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร: โรงพิม พ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
สํา นั ก งานนโยบายและแผนสิ่ ง แวดล อ ม. 2540. สถานภาพทรั พ ยากรชี ว ภาพของประเทศไทย:
รายงานการประชุม. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม.
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 2560. แนวทางการจัดทํารายงาน
วิเ คราะห ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล อ มโครงการที่ พั ก อาศั ย บริ ก ารชุ ม ชน และสถานที่พั ก ตาก
อากาศ. กรุงเทพมหานคร: กลุมงานโครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย กองวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม.
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 15 (ภูเก็ต). 2553. โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพ
ระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสีย ประจําป 2553
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 15 (ภูเก็ต). 2553. รายงานการสนับสนุนและเสริมสรางสมรรถนะใหกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน
เทศบาลเมืองกะทู จังหวัดภูเก็ต ป 2553.
อําไพ ทองภิญโญชัย. 2538. ธรณีวิทยาจังหวัดภูเก็ต. ภูเก็ต:
ทรัพยากรธรณีเขต 2 ภูเก็ต (อัดสําเนา).

ฝายพัฒนาเหมืองแร สํานักงาน

Metcalf, G.T. and Eddy, L.B., 1991, Wastewater Engineering Treatment and Disposal Reuse. Third
Edition. Singapore : McGraw-Hill, Inc.
Pollution Control Department. 1994. Final Report; Air and Noise Emission Database,
Thailand.
Transportation Research Board. 1994. Special Report 209; Highway Capacity Manual. Third
Edition. Washington, D.C.: National Research Council.
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รายงานฉบับสมบูรณ
ภาคผนวก
รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
(ฉบับปกปิ ดทีม่ กี ฎหมายคุม้ ครอง)

ชื่อโครงการ

:

อาคารชุด วีรนั ดา เรสซิเดนซ ภูเก็ต

ที่ตั้งโครงการ

:

หมูที่ 8 ตําบลวิชติ อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ชื่อเจาของโครงการ

:

บริษทั วีรันดา รีสอรท จํากัด (มหาชน)

ที่อยูเจาของโครงการ

:

เลขที่ 555 อาคารรสาทาวเวอร ยูนิต 2701-2704 ชั้นที่ 27
ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร

การมอบอํานาจ
( ) เจาของโครงการไดมอบอํานาจใหบริษทั ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอรวิส จํากัด
เปนผูดําเนินการเสนอรายงาน ดังหนังสือมอบอํานาจที่แนบ
(

) เจาของโครงการมิไดมีการมอบอํานาจใหเสนอรายงานแตอยางใด

จัดทําโดย
บริษทั ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอรวสิ จํากัด
พฤษภาคม 2565
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(ข้อมูลส่วนบุคคลได้รบั การคุม้ ครองไม่ตอ้ งเปิ ดเผยตามกฎหมาย)

ชือ่ พยาน
(ข้อมูลส่วนบุคคลได้รบั การคุม้ ครองไม่ตอ้ งเปิ ดเผยตามกฎหมาย)

ใบประกอบวิชาชีพ
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